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جمهوری اسالمی در پرده آخر
سیامک بهاری

هاشمیطبا :اینکه یک رئیس جمهور وعده گرانی
بدهد از عجایب است.
دولت ابراهیم رئیسی آینه تمام نمای افالس و
درماندگیِ منحط کل نظام جمهوری اسالمی
است .از جراحی سیاسی درون حکومتی برای
یک دست کردن کل حاکمیت ،تا سرهم بندی
دولت رئیسی ،آخرین آسی بود که جمهوری
اسالمی رو کرد تا سرپا بماند! حکومتی در بن
بست ،درمانده و به انتها رسیده که حتی نمیتواند
وعده سرخرمن در آیندهای موهوم بدهد.

رئیسی ،در ششمین گفتگوی خود اعالم کرد:
گرانیهای بیشتری در راه است منتهی در سال
آینده بخش دیگری از جراحی اقتصادی را اعمال
خواهند کرد.
آزاد سازی قیمتها و دست بازار که اساسا در
حیطه خود حکومت و آقازادههای رانتخوار
است ،تنها مفر برای اقتصادی است که به ضرب
تنفس مصنوعی سرپا است!
حقیقت این است که هیچ دولتی قادر به نجات
جمهوری اسالمی نیست! بحران اقتصادی
کمرشکن جمهوری اسالمی ناشی از بحران
سیاسی حکومتی و ساختار دزد ساالر آن است.

سرمایهداری به ِگل نشستهای است که حتی
جراحیهای کالسیک سرمایهداری برای عبور
از بحران ،نمیتواند نجاتش بدهد!
اینجا خیابان و اعتصاب و اعتراض کارگری و
معلمان و بازنشستگان خیز برداشته است و دارد
حرف اول و آخر را میزند! معیشت و منزلت را
حق بی چون و چرای خود میداند .این نیروی
عظیم مقاومت و اعتراض راه حل روشنی دارد.
کل بساط جمهوری اسالمی را باید به هم زد و
دستگاه حکومتی را به زیر کشید! این تنها چاره
ای است که جامعه در مقابل خود دارد و برایش
آماده میشود.
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اعدام  ۱۰زندانی دیگر در
رجاییشهر در یک روز
هرمز رها

برخی گزارشها از اعدام  ۱۰زندانی با اتهامات
متفاوت در زندان رجاییشهر کرج در بامداد
چهارشنبه ۸ ،تیر ،حکایت دارد.
به این انسانها فکر کنید .به این نفرین شدگان
مذهب و حکومت اسالمی .به این قربانیان که
چیزی از زندگی نفهمیده اند و از این جهان هستی
لذتی نبرده اند.

وبسایت هرانا اتهام هشت نفر از اعدامشدگان
را قتل و اتهام دو نفر دیگر را لواط به عنف و
تجاوز به عنف عنوان کرده است.
در بسیاری از کشورها که بویی از انسانیت برده
باشند ،هیچ کدام از این اتهامات حکم اعدام
ندارد .اما به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی ،قتل
و جنایت و تجاوز بسیار کمتری در این کشورها
صورت می گیرد .در ایران تحت حاکمیت این
ویروسهای اسالمی ،زندانی نه به وکیل مناسب
دسترسی دارد نه محاکمه عادالنه وجود دارد و
عموما با شکنجه از زندانیان اعتراف میگیرند.
جمهوری اسالمی اعدام می کند که جلوی اعتصاب

و اعتراض و مبارزه متشکل را بگیرد .می خواهد
بقول خامنه ای به سال  ۱۳۶۰رجعت کند.
اعدامها بدست جمهوری اسالمی از هر نوعی که
باشد ،با هدف مرعوب کردن و عقب راندن مبارزه
مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی است.
این حربه سیاسی و جنایتکارانه را از دست رژیم
بیرون بیاوریم .در هر کجا و به هر مناسبتی فریاد
خودمان را علیه اعدام بلند کنیم .این سیاسی
ترین اقدام علیه حکومت اعدام است.
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بحران خرید نان بدون کارت بانکی
کیوان جاوید

خبر :بحران نان در ایران به مرحله تازهای وارد
شده است .پس از گرانی بیسابقه قیمت نان و
اعتراضهای مردمی ،اکنون نحوه پرداخت هزینه
نان هم یک مشکلی جدی است زیرا جمعیت
قابلتوجهی در ایران به علت نداشتن شناسنامه
یا کارت ملی هوشمند نمیتوانند حساب بانکی
باز کنند و کارت بانکی داشته باشند.
مشکل طبعا از نداشتن کارت ملی هوشمند نیست.
مشکل اصلی همانا وجود جمهوری اسالمی است
که قدم به قدم و با شتاب بی سابقه به سمت

محتاج کردن همه مردم ایران به یک لقمه نان
است.
مقابله با گرسنگی و فقر فزایده ،سازمان ،تشکل
و اتحاد وسیع و سراسری می خواهد .کیست که
نداند این حکومت غارتگر که حتی به جنین و
نوزاد تازه بدنیا آمده هم رحم نمی کند ،نمی
خواهد حتی یک سر سوزن در زدودن غم و آالم
مردم قدم بردارد.
اگر همه ما که نان ،بهداشت ،درمان ،تفریح ،
آسایش و مسکن مناسب می خواهیم یک تن
واحد شویم و در هر اعتراضی با همه این خواسته
های انسانی به میدان بیاییم و پشت همدیگر را

در اعتراضات داشته باشیم ،آنگاه فورا رژیم را
عقب می رانیم تا س ِر کیسه را شُ ل کند و مانع از
تباهی بیشتر زندگی ما شود.
یادمان نمی رود که مبارزه متشکل کلید حل
مشکالت است .نهایتا با سرنگونی این حکومت
اسالمیِ فاسد جامعه ای می سازیم که انسانیت
حرف اول و آخر آن باشد .زنده باد حکومت
شورایی .زنده باد حزب رهبری کننده انقالب
برای سرنگونی جمهوری اسالمی و سازنده یک
دنیای بهتر.
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جمهوری اسالمی
و جنایت علیه بشریت در سوریه!
محسن ابراهیمی

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالم کرد:
بیش از  ۳٠۶هزار غیرنظامی در طول ده سال
جنگ داخلی سوریه کشته شده اند! این آمار
شامل مرگ از بی غذایی و بی بهداشتی بخاطر
شرایط جنگی نمی شود.
 ۱۰سال پیش مردم سوریه هم مثل مردم تونس
و مصر قیام کردند تا مافیای بشار اسد را بزیر
بکشند و به فقر و ستم و فساد و نابرابری طبقاتی
پایان دهند.

دیکتاتور سوریه که متحد منطقه ای حکومت
اسالمی بود ،با توحش کم نظیری تظاهر کنندگان
را کشتار کرد .جمهوری اسالمی که با پایان حیات
سیاسی بشار اسد ،بقای سیاسی خود را در خطر
میدید ،تمام امکانات آدمکشی و سرکوبگرانه اش
را برای نجات بشار اسد بسیج کرد .و باالخره با
کمک دیکتاتور فاسدی مثل پوتین انقالب مردم
را به خون کشیدند؛ میلیونها انسان را آواره کردند
و کشور را به میدان توحش متقابل باندهای شیعی
و سنی سر به دول مرتجع تبدیل کردند.
کشتار باالی سیصد هزار شهروند سوریه ،یک
نسل کشی تمام عیار است که جمهوری اسالمی

مستقیما در آن دست داشته است .این جنایت بی
تردید پرونده سنگین حکام اسالمی را سنگینتر
کرده است .مردم معترض ایران ،از همین امروز
با شعار “سوریه را رها کن ،فکری به حال ما
کن” انزجارشان از دخالت جمهوری اسالمی در
سوریه را اعالم کرده اند .و همین مردم ،در فردای
سرنگونی نظام اسالمی ،خامنه ای و حکام اسالمی
را از جمله به خاطر جنایاتشان در سوریه محاکمه
و مجازات خواهند کرد .اگر جمهوری اسالمی
نبود این همه کشتار در سوریه ممکن نمی شد.
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ژورنال ،نشریه روزانه آنالین ،ساعت  ۴بعد از ظهر
به وقت اروپای مرکزی ( ۶و نیم به وقت ایران)
منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد.

تماس با نشریه:
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