
شماره 11

1400 دی   28  -  2022 ژانویه  سردبیر این شماره: سیاوش آذری18 

در این شماره ژورنال: 

حمید نوری، جنایتکاری در دست عدالت 
نوشته کیوان جاوید    

فاجعه افغانستان و دور باطل معماری سیاسی- تحریم 
اقتصادی     

نوشته حمید تقوائی     
اشتباه تاریخی اصالح طلبان حکومتی  

نوشته ناصر اصغری     
فقر و فساد در حوزه درمان  
نوشته شهال دانشفر      

 



حمید نوری، جنایتکاری 
در دست عدالت

کیوان جاوید

روز  رژیم  قضاییه«  قوه  ای  رسانه  »مرکز 
محاکمه  درباره  گزارشی  ٢٧دیماه  دوشنبه 
گوهر  و  اوین  زندانهای  دادیار  نوری  حمید 

دشت در دهه ۶۰ در سوئد منتشر کرد.

حمید نوری کیست و چرا  محاکمه می شود؟

آبان   ۱۸(  ٢۰۱۹ نوامبر   ۹ در  نوری  حمید 
استکهلم  در  آرالندا  فرودگاه  در   )۱۳۹۸
دادیار  عنوان  به  نوری  حمید  شد.  بازداشت 
زندان گوهردشت کرج و یکی از ۸ عضو »هیئت 



اعدامهای  جریان  در  زندان  این  در  اعدام« 
جمعی زندانیان سیاسی از سوی دادگاه سوئد 
جنگی،  »جنایت  مانند  متعددی  اتهامات  به 
در  مشارکت  و  بشریت،  شکنجه  علیه  جنایت 
جرم مستمر و باز پس ندادن جنازه ها« محاکمه 

می شود.

این دادگاه نمونه ای برجسته از دادگاه های 
نوری  حمید  است،  جهان  در  عادالنه  و  علنی 
در چندین جلسه دادگاه از خود دفاع کرد و 
دادگاه با حوصله تمام جزئیات دفاعیات او را 
از دیگری  یکی پس  ادامه شاکیان  در  شنید. 
در  دشت  گوهر  زندان  در  کشتارها  شرح  به 
نوری  حمید  وکالی  پرداختند.   ۱۳۶٧ سال 
فراوان سعی کردند  با فرصت  و  توان  با همه 



در  همچنان  دادگاه  کنند.  دفاع  موکلشان  از 
جریان است.

همین  است.  روشن  قضاییه  قوه  دخالت  دلیل 
هفته پیش در آلمان با استناد به قانون جدید 
»صالحیت قضایی جهانی« یک جنایتکار رژیم 
اسد به جرم شکنجه، تجاوز و کشتار مخالفین 
این حکم  از  بعد  شد.  محکوم  ابد  به  سیاسی 
اسالمی  جمهوری  برای  خطر  زنگ  که  است 
برای  سنگین  حکم  نگران  آمده.  در  صدا  به 
حمید نوری هستند و اینکه خارِج کشور دیگر 
مکانی برای خوشگذرانی قاتلین و جنایتکاران 

نیست.  اسالمی  جمهوری 
سه شنبه ٢۸ دی ۱4۰۰

۱۸ ژانویه ٢۰٢٢



فاجعه افغانستان و دور باطل 
معماری سیاسی- تحریم اقتصادی    

حمید تقوائی

معرض  در  افغانستان  مردم  از  نفر  “میلیون ها 
خطر مرگ قرار دارند.” آنتونیو گوترش، دبیرکل 

سازمان ملل

علت این وضعیت چیست؟ آقای گوترش میگوید: 

 »مسدود بودن دارایی های افغانستان و سرمای 
شرایط  کشور  این  مردم  برای  زمستان  شدید 
آمریکا  دولت  است...  کرده  ایجاد  مرگباری 
وظیفه مهمی برعهده دارد چون اکثر سامانه های 
بین المللی نقل  وانتقال پول با دالر کار می کنند و 



حدود هفت میلیارد دالر ارز خارجی افغانستان 
که مسدود شده است در آمریکاست”.

اما همه میدانند نقش آمریکا در فاجعه ای که 
افغانستان با آن روبروست بسیار بیشتر از مسدود 
کردن ارز خارجی آن کشور است. دولت آمریکا 
و  میالدی  اوایل دهه ۸۰  طالبان در  معماری  با 
با روی کار آوردن مجدد آن در سال گذشته 
نقش اساسی در ایجاد وضعیت دهشتناک امروز 
تماما  افغانستان  فاجعه  است.  داشته  افغانستان 

دست ساز دولت آمریکاست. 

دولت آمریکا و شرکای غربی اش اگر بحال خود 
رها شوند از سیاست بجلو راندن نیروهای اسالمی 
به راس دولتها و بعد تالش برای کنترل آنها با 



اهرمهای اقتصادی دست بر نخواهند داشت. در 
رابطه با جمهوری اسالمی نیز عینا همین سناریو 

اتفاق افتاد.

این دور باطل تنها با نیروی مردم بپاخاسته در 
ایران و افغانستان و دیگر کشورهای اسالم زده 
میتواند شکسته بشود. در این میان بایکوت سیاسی 
و ورزشی و فرهنگی دولتهای اسالمی و حمایت از 
مبارزات مردم کشورهای اسالمزده میتواند نقش 
موثری در خالصی از شر دولتهای نوع طالبان ایفا 
کند. در رابطه با طالبانهای حاکم بر ایران نیز راه 

حل همین است. 

سه شنبه ٢۸ دی ۱4۰۰
۱۸ ژانویه ٢۰٢٢



اشتباه تاریخی اصالح طلبان حکومتی 
ناصر اصغری

حسین مرعشی، رئیس یکی از احزاب اصالح طلب 
حکومتی )“کارگزاران”( اخیرا گفته است: “اشتباه 
تاریخی ما این بود که از رهبری فاصله گرفتیم.” 
و آذر منصوری، رئیس یکی دیگر )“اتحاد ملت”( 
هم گفته: “ما در جمهوری اسالمی هستیم، نه بر 

علیه جمهوری اسالمی.”

و  رهبر  به  جماعت  این  نزدیکی  و  دوری 
کیهان اشتباه تاریخی و یا در کنار مردم بودن 
که  است  روزمره  اعتراضات  فشار  .این  نیست 
فاصله  به یک وجب  را یک روز  این حضرات 
و روزی دیگر  از رهبر مجبور می کند  گرفتن 
ایشان را در آغوش گرم بیت رهبری می نشاند. 



رادیکال تر شدن این اعتراضات و در چشم انداز 
از بحران های متعدد داخلی  برون رفتی  نبودن 
و بین المللی که گریبان این رژیم را گرفته؛ و 
کنند،  فروکش  نیست  قرار  که  هم  اعتراضاتی 
فریاد بلند “اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمامه 
ماجرا” را در هر نفس کشیدنی جلوی چشم این 
جماعت به رقص در می آورد. این اظهارات هم 
دقیقا واکنشی است به دست و پا زدن های آخر 
این رژیم. مردم می دانند که اینها جنایتکارانی 
هستند که هر کدام به گونه ای بالفصل در به 
دست  جامعه  این  در  زندگی  کشیدن  تباهی 
داشته اند. هر روزی هم که در کنار این رژیم 
بمانند برگ دیگری بر پرونده قطور جنائی شان 

افزوده می شود.
سه شنبه ٢۸ دی ۱4۰۰

۱۸ ژانویه ٢۰٢٢



فقر و فساد در حوزه درمان 
شهال دانشفر

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قناعتی  حسین 
وضعیت  و  بهداشت  بودن  طبقاتی  و  فساد  از 
مانند اسالمشهر  تهران  نابسامان مناطق جنوبی 
خبر  سالمتی   رسیدگی های  و  بهداشتی  نظر  از 
میدهد. او در سخنانش از فرسودگی تجهیزات 
بیمارستانها، کاهش نیروی انسانی، وضعیت وخیم 
ذخایر دارویی و “فقر درمانی در تهران” خبر می 

دهد. 
این وضعیت اسفناک محدود به تهران نیست و 
محروم  بزرگتر  درد  و  است  سراسری  معضلی 
خودشان  است.  رایگان  درمان  از  مردم  بودن 
و  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  فساد  از  دارند 



دارو سخن میگویند.

در  انسانی  نیروی  نارسایی  از  همچنین  قناعتی 
بخش درمان میگوید. قبال هم وزارت بهداشت 
از اخراج ۸ هزار پرستار با قراردادهای موقت 
خبر داد و سازمان برنامه و بودجه نیز اعالم کرد 
نیروی  برای جذب  اعتبار  بودجه  که در الیحه 
جدید تخصیص نیافته و استخدام جدید یا تبدیل 
وضعیت مقدور نیست. بعالوه حذف ارز ترجیحی 
دارو از مهرماه و حذف اقالمی از داروها از همان 
بیمه سطح نازل منجر به افزایش بیشتر هزینه 
های درمان شده است. الیحه بودجه نیز الیحه 
 4٢۰۰ ارز  حذف  و  است  مردم  بیشتر  چپاول 
تومانی وخامت معیشتی مردم را بیشتر میکند. 
حکومتیان خود در نزاع هایشان دارند از وارد 



شدن شوک تورمی به جامعه هشدار میدهند.
یک خواست فوری پرستاران باالبردن استاندارد 
اعتراضات  الزمست.  نیروی  استخدام  و  درمان 
گسترده است و مطالبه درمان رایگان در سطح 
با  خشمگین  مردم  است.  آمده  جلوتر  جامعه 
خواست هایشان مستقیما الیحه بودجه ریاضتی 
حکومت را به چالش می کشند . خواست مردم 
مافیایی  داری  سرمایه  بساط  کل  شدن  جمع 

حاکم است.

سه شنبه ٢۸ دی ۱4۰۰
۱۸ ژانویه ٢۰٢٢



ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


