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نفس کشیدن حکومت با طناب دار
مینا احدی

روز  اسالمی  جمهوری  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اعدام  حکم  صدور  از  خرداد،   ۱۷ سه شنبه، 
آخوند  سه  به  حمله  عامل  مرادی،  عبداللطیف 

شیعه در مشهد، خبر داد. 

نیمه فروردین سال جاری، یک خبر وسیعا در 
رسانه ها  و شبکه های اجتماعی منتشر شد، یک 
نفر با چاقو به سه آخوند حمله کرده و دو نفر 
از آنها را کشت. این حمله در محوطه، حرم “ 
امام رضا” اتفاق افتاد. سناریویی که همه آخوند 



حکومت،  سرنگونی  و  تضعیف  با  میدانند  ها 
اتفاق  بالفاصله  ایران  جای  همه  در  ممکنست 

بیفتد. 

حکومتی که هزاران آخوند در راس و در حاشیه 
آن از خون مردم ارتزاق میکنند، از همین وحشت 
دارد. میدانند چه نفرت عمیق و عظیمی در آن 
جامعه علیه آخوند جماعت انباشته شده است. 
طبعا حکومت اسالمی تالش می کند به فوریت 
این جوان را اعدام کند، چرا که پاسخ حکومت 
به همه معضالت اجتماعی و همچنین اعتراضات 
و مبارزات، فقط سرکوب و اعدام است، با این 

امید که چند صباحی دیگر بماند و بچاپد. 



اسالمی  نفس کشیدن حکومت  راه  دار،  طناب 
است و متاسفانه روزانه در ایران جان آدمها را 
میگیرند و جنایت میکنند تا دوام بیاورند. اتفاقا 
اعدام  و  جنایت  دستگاه  که  کرد  کاری  باید 
حکومت اسالمی را از این جنایت سازمان یافته 
نزدیک کردن  مهم  راه  رانده شود. یک  عقب 
و  اعدام  با  مقابله  اسالمی  حکومت  سرنگونی 
بر هم زدن این بساط جنایت اسالمی است. تا 
جای ممکن برای لغو اعدام عبداللطیف مرادی 
به  اسالمی، دست  از جمهوری  متنفر  ای جوان 

اقدامات جهانی و اعتراضی بزنیم.

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱40۱
۸ ژوئن ٢0٢٢



مذاکره با قاتالن مردم موقوف! 
مصطفی صابر

آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه،  روز سه شنبه 
۷ ژوئن-  ۱۷ خرداد، قطعنامه ای را به شورای 
اسالمی  جمهوری  تا  بردند  اتمی  آژانس  حکام 
بخاطر عدم همکاری اش با آژانس محکوم شود. 
به بن بست رسیده  ادامه مذاکرات  بنوعی  این 
برجام و برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی 

است.

چین و روسیه آشکارا از جمهوری اسالمی حمایت 
اینگونه  با  میکوشند  هم  غربی  دول  و  میکنند 
قطعنامه ها و تهدید تحریم های بیشتر جمهوری 



اسالمی را وادار به همراهی با خود کنند. 

مردم ایران قبال تکلیف شان را با چین و روسیه با 
شعارهای ضد دولتهای این دو کشور در خیابانها 

روشن کرده اند.  

اما چرا دول غرب با قاتالن مردم مذاکره میکنند؟ 
چرا جمهوری اسالمی را که از نسل کشی  دهه ۶0 
تا کشتار آبان و شلیک به هواپیما و فاجعه متروپل 
و موارد بسیار دیگر نشان داده قاتل مردم است، 

به عنوان دولت ایران به رسمیت میشناسند؟  

 تا کی ما باید شاهد نمایش “مذاکرات اتمی” 
باشیم که در یکطرف جمهوری اسالمی با تهدید 
“حرکت به سوی بمب”، و در سوی دیگر دول 



غربی با تهدید تحریم های اقتصادی پشت یک 
میز نشسته اند، ولی هزینه سنگین ادامه این وضع 
را مردم ایران با فقر و فالکت و نابودی زندگی 

خود بپردازند؟  

مردم ایران با صدای رساتر به همه دولتها و مراجع 
بین المللی اعالم میکنند که جمهوری اسالمی قاتل 
مردم است و هیچ کجا نباید به رسمیت شناخته 
شود. راه حل انسانی همه چیز در ایران از جمله 
به  مساله هسته ای سرنگونی جمهوری اسالمی 
انقالب مردم و برقراری حاکمیت مستقیم مردم 

است.
 

 چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱40۱
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بیمارستانهای تهران، سفیران مرگ
کیوان جاوید

    
حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
می گوید با آن که بسیاری از مراکز بیمارستانی 
در تهران اخطار آتش نشانی دارند، تعطیلی آنها 
امکان پذیر نیست. او اضافه کرد که با تعطیلی 
این مراکز پرخطر “درمان در تهران مختل خواهد 

شد.”

موضوع  متروپل،  برج  ریختن  فرو  از  پس 
و  مختلف  شهرهای  در  ناامن  ساختمان های 
به ویژه تهران بار دیگر مطرح شده است. مهدی 
گوید:  می  تهران  شهر  شورای  رئیس  چمران، 



“برخی مراجع” موافق علنی کردن این فهرست 
ساختمانهای پرخطر در شهر تهران نبوده اند.

یا  بیمارستانها  اول  است؟  کدام  با  اولویت 
ساختمانهای پُرخطر در همه جای ایران کوبیده 
شاهد  آبادان  متروپل  مورد  همچون  تا  شوند، 
جمهوری  اول  یا  نباشیم،  عزیزانمان  جانباختن 
تا این همه بالیای زمینی  اسالمی ویران گردد 
و آسمانی بر سر یک جامعه ۸0 میلیونی آوار 

نگردد؟ انتخاِب اولویت اول کدام است؟

همه ما باور داریم، هر روز از ادامه حیات جمهوری 
اسالمی، یعنی مرگ و میر انبوه. تاریخ جمهوری 
می  که  است  مردمی  نابودی  داستان  اسالمی، 
توانستند در خوشبختی، رفاه و آسایش زندگی 



کنند. تاریخ  این حکومِت خونریز نه تنها جان 
مردم را می گیرد، که با تحمیل فقر و گرسنگی 
مردم را به ورطه نابودی روحی و روانی نیز می 

کشاند.

حتی  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  روز  تا  اما 
ناامن  مراکز  نباید درنگ کرد.  هم  لحظه  یک 
و خصوصا بیمارستانها باید فورا بازسازی شوند 
تا این اماکن نه جای مرگ، که واقعا مراکزی 
برای شفا و درمان باشند. امکانات عظیم مالی 
وفور  به  فوری،  اقدامات  چنین  برای  ایران  در 

وجود دارد. 

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱40۱
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بريتانیای نامتحد، سرمايه داری متشتت
سینا پدرام

    
“بوریس جانسون از رای اعتماد جان به در برد.”

این رای گیری را  از مفسرین سیاسي،  بسیاری 
آغاز پایان نخست وزیری جانسون دانستند. چرا 
که 4۱% نمایندگان پارلمانی این حزب به وی 
رای منفی دادند.  آنچه که کامال مشهود است 
دست  احزاب  از  بسیاری  مانند  به  حزب  این 
های  آچمز  در  را  خود  اروپا،  در  سنتی  راستی 
سیاسیی، تشتت در سیاست گذاری و بن بست 

در مشروعیت ایدًیولوژیک یافته است. 



سیمای سیاسی پارلمان انگلیس و حزب حاکِم 
دست راستی آن، آینه تمام نمای سرمایه داری 
بندیهای  دسته  است.  بحران  و  گسست  دوران 
قدیمی از هم میپاشند، دشنه ها بیرون مي آیند، 
سهم خواهی ها جهانی میشود، دسیسه ها و نقشه 
ها کشیده شده و برماًل میشوند، اتاق های فکر سیاه 
را سفید میکنند، جنگها شروع میشوند ، میلیونها 
اما  آنچه آشکار  تباه میشوند.  انسان و زندگی 
بیرون کشیدن سرمایه  است عجز حاکمان در 

داری از بحرانهای مزمن و ادواری آن است. 

دولتی  داری  سرمایه  شکست  پیش  سال   ٣0
شوروی را به پای کمونیسم و سوسیالیسم نوشتند 
و سرمایه داری پایان تاریخ را اعالم کرد. گرچه 
شکست سرمایه دار دولتی شوروی فشار مضاعفی 



بر دوش کمونیستها بود ولی شفافیت مبارزه برای 
یک دنیای بهتر را نیز به ارمغان آورد.

ورژنهای گوناگون سرمایه  و  ها  نمونه  شکسِت 
داری میرود و میتواند نویدبخش آغاز تاریخ بشری، 
آغاز سوسیالیسم، آغاز انسانیت باشد. از اینرو راه 
پیروزی انسانیت از بربریت سرمایه داری موجود، 
تحزب کمونیستی است. تحزبی از آن دست که 
در ایران جریان دارد. حزب کمونیست کارگری 

ایران ضامن این پیروزیست.

   چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱40۱

۸ ژوئن ٢0٢٢



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

  سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد
  www.journalfarsi.com


