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نگرانی های جمهوری اسالمی
 از پیامد دادگاه حمید نوری

ناصر اصغری     

به دنبال تقاضای حکم ابد از دادگاه سوئد برای 
حمید نوری، که یکی از عوامل کشتار زندانیان 
سیاسی در دهه ۶۰ است، وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی سفیر سوئد در تهران را احضار 
کرده که اعتراض این رژیم را به برگزاری این 
دادگاه ابراز کند. اتهاماتی که منجر به  تقاضای 
حکم فوق شد ه، از جمله “جنایت جنگی”، “قتل 
عمدی” و “مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی” 
است. گرچه تقاضای این حکم جمهوری اسالمی 



را نگران کرده است، اما یک پیروزی بسیار مهم 
برای مردم ایران و اپوزیسیون است.

شخص حمید نوری شاید برای وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی زیاد مهم نباشد. اینها هر روز 
به شقیقه یکدیگر گلوله شلیک کرده و در زندان 
یکدیگر را واجبی خور می کنند. آنچه جمهوری 
اسالمی را بطور واقعی نگران کرده این است که 
می دانند همه سران ریز و درشت این رژیم طی 
این چهل و چند سالی که زندگی را بر مردم 
تباه کرده اند، مرتکب قتل عمد، جنایت جنگی 
و مشارکت در اعدام ده ها هزار زندانی شده اند. 
می دانند که هر کدامشان میلیاردها از این کشور 
خارج کرده اند .خطر سرنگونی را هر آن باالی 



اما  فرارند،  آماده  و  سرشان احساس می کنند 
می دانند نه تنها امکان استفاده از این میلیاردهای 
به جیب زده را نخواهند داشت، بلکه اگر پا را از 
مرزهای ایران بیرون بگذارند، سرنوشتی مشابه 
سرنوشت حمید نوری در انتظارشان خواهد بود.
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گرانی حبوبات و پاسخ مردم 
نسان نودینیان

بنا بر اخبار، متوسط قیمت یک کیلوگرم حبوبات 
در ایران ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان در سال گذشته 
این  از  برخی  قیمت  جاری  سال  در  اما  بوده 
محصوالت بین ۷۰ تا 1٢۰ درصد افزایش یافته 

است.

افزایش قیمت حبوبات در حالی صورت می گیرد 
که به دلیل افزایش نرخ سبد پروتئین  خانوارها، 
مصرف  برای  جامعه  آسیب پذیر  اقشار  تمایل 
حبوبات در سال های اخیر افزایش یافته است. 
قیمت ماکارونی و انواع برنج در بازار در هفته های 



گذشته چهار برابر افزایش یافته است.

گرانی مایحتاج مردم محدود به یکی یا دو قلم 
و یا حتی به کل سبد خرید نیست. هر بخش از 
نیازمندی های روزانه و درازمدت زندگی مردم 
را نگاه کنید، گرانی حرف آخر را میزند و قیمت 
خرید دائما افزایش می یابد. آنچه افزایش نمی 
تا سطح  یابد حقوق و مزد کارگران است که 
چهار میلیون تومان تنزل یافته است که نه تنها 
انسانی کافی  امرار معاش و یک زندگی  برای 
نیست، بلکه موجب عدم اطمینان خاطر در میان 

کارگران و توده های مردم شده است.

رئیسی  یا  است  روحانی  میراث  گرانی  اینکه 



نظام  در  زندگی  مایحتاج  نیست.  مردم  مساله 
اسالمی با گرانی سرسام آور بگرو گرفته شده 
جامعه  شهروندان  تمامی  مساله  گرانی  است. 
در سطح میلیونی است. بهبود زندگی مردم در 
دستور حکومت اسالمی نیست زیرا  این رژیم 
بر مبنای دزدی و فساد بنیان نهاده شده است. 
جواب قاطع به مساله گرانی برپایی خیزشهای 
توده ای مردم علیه شرایط معیشتی شان است، 
خیزش هایی که نظام اسالمی را بلرزه درآورد 

و به زیر بکشد.
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الكلیسم و جمهوری اسالمی
سینا پدرام

    
شمار مسموم شدگان الکلی بندرعباس به ۵۹ 

نفر رسید؛ هشت نفر جان باختند.
 

خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که در طول 
چهار سال گذشته در استان هرمزگان، حداقل 
۳1 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست ساز 
جان خود را از دست داده اند. چه چیزی بالی 
جان مردم است، الکل یا رژیمی که یک مایع 
قابل شرب را با زور پاسدار و دادگاه و شالق 

ممنوع کرده است؟



 
آمار دقیقی از میزان استفاده از مواد نوشیدنی 
الکلی در ایران نیست ولی با مقایسه ای ساده با 
کشورهایی که جمعیتشان مشابه ایران است، به 
رقمی در حدود ٢۵-۳۰ میلیون میتوان رسید.

مصرف بی رویه الکل از دالیل اصلی سرطانهای 
است.  کبدی  سیروز  و  دهان  مری،  روده، 
مسمومیت با الکل نیز باعث مرگ یا صدمات 
جدی به چشم ها و کلیه ها میشود. مرگ و میر 
به  نیز  الکل  باالی  مصرف  با  مرتبط  و  مربوط 

رقم های ۵۰۰ هزار نََفر در سال بالغ میشود.



با  الکل  رویه  بی  مصرف  اجتماعی  سطح  در 
فشارهای اقتصادی، فقر مالی و فشارهای سیاسی 
رابطه مستقمی دارد. اما وجود مشروبات الکلی 
رژیم  به  مستقیما  ایران،  در  استاندارد  غیر 
اسالمی و قوانین ضد اجتماعی آن مربوط میشود. 
سودهای میلیونی برادران قاچاقی سپاه را هم 

باید به این امر افزود. 

این  آخرین  نه  و  اولین  نه  بندرعباس  فاجعه 
الکلیسم  اصلی  دلیل  است.  ایران  در  فجایع 
ایران رژیمي است که فشارهای  گسترده در 
اقتصادی و سیاسی تحمل ناپذیری را به مردم 
تحمیل کرده است. گریز به الکل، معلول وجود 



این رژیم است. برای حل مشکل الکلیسم باید 
دلیل آن را از میان برداشت.
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مخمصه سپاه و توافق هسته ای
عطیه نیک نفس 

    
موضوع  فعال  می خواهد  ایران  از  اروپا  “اتحادیه 
سپاه را کنار بگذارد و توافق هسته ای جدید را 

امضا کند.” 

سپاه، نهادی به ظاهر صرفا نظامی است اما اجازه 
ورود و دخالت در تمام عرصه ها را دارد! از طرفی 
آنقدر جنایت و عملیات تروریستی، نه فقط در 
ایران که در کل دنیا، انجام داده که دول اسالم 
پناه غرب هم دیگر در این مورد حاضر به حمایت 
از آن نیستند. از سوی دیگر با وجود اینکه سران و 



مزدوران این رژیم، حتی قبل از سرنگونی، درحال 
محاکمه شدن در دادگاه های بین المللی هستند، 
اتحادیه اروپا به جای درخواست بایکوت جهانی 
جمهوری اسالمی به دنبال راهی برای توافق هسته 
ای و دوریک میز نشستن با دولت رئیسی جالد 

است. 

این در حالیست که با گسترش مبارزات توده ای 
و اعتراضات  هرروزه خیابانی از طرف مردم برای 
مطالبه حقوق انسانیشان که خواست ها و مبارزات 
طبقات مختلف جامعه را به یکدیگر پیوند می 
زند، اختالفات درونی رژیم به حدی افزایش یافته 
که جمهوری اسالمی در مقابل مردم در موقعیت 



بسیار شکننده تری قرار گفته است. 

اروپا در این تنگنا ای که به تبع حمایت از جانیان 
اسالمی برای خود رقم زده، دست و پا میزند و 

تقالی بی حاصل می کند. 

راه درست را اما مردم آزادیخواه و برابری طلب 
ایران نشان می دهند، که نه فقط خواستار تحریم 
سپاه، بلکه خواهان بایکوت کل نظام اسالمی  و 

محو آن از صحنه روزگار هستند.
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جنایات جنگی پوتین توجیه ناپذیر است 
حمید تقوائی

    
جنگ  در  غیرنظامی  هزار   ۳ از  بیش  کنون  “تا 

اوکراین جان خود را از دست داده اند.”
دفتر حقوق بشر سازمان ملل

یکی از این کشته شدگان زن بارداری بود که 
حدود یک ماه و نیم قبل در زایشگاهی در شهر 
ماریوپل در اثر اصابت موشک جان خود و فرزند 
بدنیا نیامده اش را از دست داد. تا کنون بیش از 
پنج و نیم میلیون نفر نیز بی خانمان و آواره شده 

اند.



هر چه این جنگ  طوالنی تر میشود پرونده جنایات 
جنگی  پوتین نیز قطورتر می گردد.علیرغم این 
برخی از فعالین و نیروهائی که خود را چپ میدانند 
اما هویتشان ضد آمریکائیگری است بیشتر مایلند 
بلوک غرب را مسئول و عامل جنگ بدانند. اینان 
در بهترین حالت هر دو طرف را محکوم میکنند. 

روشن است که  زمینه ساز این جنگ رقابت بین 
دو بلوک سرمایه داری شرق و غرب است، اما 
دو  هر  نتیجه گرفت که  نمیتوان  واقعیت  ازاین 
طرف عامل و مسئول جنایت جنگی هستند. زمینه 
باید  باشد جنایت جنگی را  های جنگ هر چه 
بپای مرتکبین اش نوشت. جنگ جهانی دوم نیز 
بر متن رقابت بین قدرتها و بلوکهای امپریالیستی 



شکل گرفت اما هیچکس هولوکاست هیتلری را 
بپای هر دو طرف جنگ دوم نمی نویسد و یا در 
اشغال فرانسه دوگل را هم در کنار هیتلر محکوم 
نمیکند! امروز نیز رقابتهای جهانی دو بلوک غرب 
و شرق چیزی از جنایات جنگی پوتین کم نمیکند. 
توجیه این جنایات به بهانه سیاستها و اقدامات 
بلوک غرب را باید به هم پرونده ای های  پوتین 

نظیر جمهوری اسالمی واگذار کرد.  
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