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موسوی تبریزی و متهمین مرده 
محسن ابراهیمی

موسوی تبریزی دادستان کل جمهوری اسالمی 
سالهای شصت در گفتگو با سایت انصاف نیوز: در 
اعدام های سال ٦٧ من نقشی نداشتم، ری شهری 

نقش اصلی را داشت!

او که در دهه خونبار شصت دادستان کل و بعدا 
رئیس دادگاههای اسالمی در استان آذربایجان 
از  شناخته،  نمی  را  نوری  حمید  میگوید  بود 
گورهای دسته جمعی خبر نداشته، قاضی نبوده و 
نماینده مجلس بوده، و باالخره اینکه در اعدامها 
“نقش عمده را آقای ریشهری )وزیر اطالعات( 



که خدا رحمت کند داشتند و سه نفر را هم امام 
تعیین کرده بود”. 

با  تبریز  زندان  در  که  نازنینی  انسانهای  چهره 
حکم همین آیت اهلل قاتل اعدام شدند را هرگز 
از  اظهارات  اینگونه  اما  کرد.  فراموش  نمیتوان 
که  درشتی  دانه  های  اهلل  آیت  از  یکی  جانب 
در  مخصوصا  شصت  دهه  کشتار  در  مستقیما 
آذربایجان مستقیما نقش داشت دالیل روشنی 

دارد.

را  سیاسی  زندانیان  عام  قتل  مقامات حکومت 
اول انکار میکردند. وقتی همه چیز آشکار شد 
رئیس جمهور قاتلشان گفت “اعدامها” به خاطر 
“حقوق بشر” بوده است و اصال باید جایزه بگیرند. 



اما مدتهاست که در هراس از پیشروی جنبش 
سرنگونی، مخصوصا بعد از محاکمه حمید نوری 
ناگزیر شده اند جنایت دهه شصت را به گردن 
ریشهری  مثل  هایشان  مرده  از جمله  همدیگر 
بیاندازند که دیگر زیر خاک است و پرونده هم 

جرمهایش را نمیتواند رو کند. 

واقعیت این است که شبح دستگیری، محاکمه و 
مجازات باالی سر همه شرکای جرم کشتار دهه 
شصت میچرخد. مردگانشان را سپر بال میکنند 
با این تصور پوچ که زنده هاشان از محاکمه و 

مجازات رها شوند. 
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نماینده مجلس و داستان نان و ماست مردم 
کیوان جاوید

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  سلیمی  اصغر 
شورای اسالمی گفته است: “وضعیت اقتصاد کشور 
طوری است که مردم دیگر حتی نمی توانند نان 
و ماست هم بخرند. سپس خطاب به رئیسی می 
گوید: شما به یکی دیگر از وعده های خود، توزیع 

کوپُن یا “کاالبرگ”، عمل نکردید.

اصغر سلیمی شاید فکر می کند با این “رشادت” در 
انتقاد از رئیسی “محبوب قلبها” می شود. می گوید 



مردم دیگر نمی توانند نان و ماست بخرند و فورا 
می گوید کاالبرگ تان کو؟ این عضو طویله اسالمی 
نمی داند مردم ایران بهتر از همه اقتصاددانها و 
سیاستمداران جهان می دانند که چرا دهها میلیون 
نفر از مردم ایران از خرید نان و ماست هم محروم 

شده اند.

در ایران از هر کسی در کوچه و خیابان بپرسید 
به شما خواهد گفت دشمن ما و غارتگر زندگی ما 
حکومت اسالمی است؛ یک مشت کالش آدمکش 

و شکنجه گِر کوردل.

حاال که مردم این واقعیت را می دانند و باعث و 
بانی این فقر و فالکت را می شناسند، قدم بعدی 



چیست؟ قدم بعدی را ما مردم ایران بسیار تمرین 
احقاق  برای  مبارزه  در  باالیی  تجارب  و  کرده 
معلمان،  اعتصابات سراسری  داریم.  حقوق خود 
اعتصابات  مالباختگان،  تجمعات  بازنشستگان، 
زنجیره ای کارگران، جنبش زلزله وار زنان علیه 
ارتجاع اسالمی و سرانجام قیام سراسری آبان ۹۸ 
در کارنامه مبارزاتی ما است. این تجربه را باید 
گسترده تر و غنی تر کنیم تا نه تنها “نان و ماست” 
که همه زندگی را با به زیر کشیدن حکومت اسالمی 

بدست آوریم.
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یك شكست دیگر برای 
جمهوری اسالمى در خارج 

جلیل جلیلی

خارج  کمیته  طرف  از  صادره  اطالعیه  بنابه 
مراسم  کارگری،  کمونیست  حزب  کشور  از 
فرعی  خیابانهای  از  اسالمی  عاشورای حکومت 
مرکز شهر تورنتو هم برچیده شد و به مسجدی 

در حاشیه شهر اسکاربورو منتقل شد.”

 جمهوری اسالمی سالهاست که با صرف مخارج 
هنگفت و کرایه کردن چندصد نفر، در برخی 
کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نمایشات 
ایرانیان  اندازد.  می  راه  عزاداری  آور  چندش 



مخالف جمهوری اسالمی در خیلی از کشورها در 
مخالفت با این نمایشات، تظاهرات راه انداخته و 
خیلی جاها این نمایشات را به شکست کشانده 

اند.

در شهر تورنتِو کانادا، فعالین حزب کمونیست 
تظاهرات  سازماندادن  در  ساله  همه  کارگری 
در مخالفت با چنین مراسمهایی نقش فعالی ایفا 
چنین  خبر  درز  محض  به  سال،  هر  اند.  کرده 
این  محلی  تشکیالت  تورنتو،  شهر  در  مراسمی 
دیگر  همراه  و  شد  می  کار  به  دست  حزب 
مخالفین جمهوری اسالمی مراسمهای عاشورا را 
به نمایشی پُرقدرت علیه حکومت اسالمی تبدیل 
میکرد. ادامه این اعتراضات به اینجا منجر شد 
که امسال مراسم عاشورای حکومت اسالمی، که 



یانگ  پُرجمیعت  خیابان  در  نخست  های  سال 
فرعی  خیابانهای  به  بتدریج  و  شد  می  برگزار 
رانده شده بود، امسال از خیابانهای فرعی مرکز 

شهر تورنتو هم برچیده شد.

خارج  در  ساکن  اسالمی  جمهوری  مخالفین 
ایران می توانند، همزمان با انعکاس اعتراضات 
مردم ایران و جلب حمایتهای بین المللی از این 
اعتراضات، برای برچیدن بساط حکومت اسالمی 
در خارج از کشور، بایکوت جهانی این حکومت 
به  دست  هایش  سفارتخانه  دِر  کردن  تخته  و 

اقدامات و ابتکارات متنوعی بزنند.
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سوزاندن قرآن در هامبورگ، 
ولوله در تهران  

مینا احدی

شنبه 1۵ مرداد، یک گروه از ایرانیان در برابر 
مسجد امام علی در هامبورگ،  درمقابل مراسم 
علیه  و  کرده  برپا  میتینگی  تاسوعای حکومتی، 
این  در  دادند.  شعار  اسالمی  جنایات حکومت 
برنامه چند نفر صفحات قرآن را پاره کرده و 

آنرا آتش زدند. 

بالفاصله  حکومت،  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بعد  روز  و  کرد  را  معترضین  تنبیه  درخواست 



کاردار سفارت آلمان در ایران فراخوانده شد و 
حکومت اسالمی خشم خود را علیه تظاهرکنندگان 

با دولت آلمان در میان گذاشت. 

بله، این کتاب برای آنها نعمت است. با اتکا به 
آن خون می ریزند و چپاول میکنند و در عین 
حال عوامفریبی و قلدری میکنند و از جامعه بین 

المللی امتیاز میگیرند. 

ما، از هر نوع اعتراض به حق قربانیان و آسیب 
دیدگان از حکومِت متکی به قرآن دفاع کرده 
و به دولت آلمان گفتیم که برای آنها این کتاب 
سندی هست که متکی بر آن می ُکشند و سرکوب 
و  میکنند  لگدمال  را  انسانی  حقوق  و  میکنند 



گفتیم که شما باید سکوت و مماشات را کنار 
گذاشته، به چشم در آوردن و دست بریدن و 
دستگیری مادران داغدار و به سرکوب زنان در 
ایران اعتراض کنید و مهمتر از آن به گروگان 
گیری شهروندان خودتان و شکنجه و اقرارگیری 
و زمینه سازی برای قتل آنها اعتراض کنید و دِر 

سفارتخانه این حکومت را ِگل بگیرید.
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برگزیت، کرونا
 و کمبود دندانپزشك در بریتانیا  

سینا پدرام

جمله  “از  خوانیم:  می  وله  دویچه  سایت  در 
پیامدهای ناگوار برگزیت و کرونا برای بریتانیا 
کمبود شدید دندانپزشک است و می نویسد: بی 
بی سی در گزارشی فاش کرده است که از هر 
انگلستان ۹  10 مطب دندانپزشکی در سراسر 

تای آنها دیگر بیماران جدید را نمی پذیرند.

در نگاه اول به نظر میرسد که برگزیت و “پاندمی 
سرویس  تابوت  بر  را  نهائی  میخ   “  1۹ کوید 



خدمات درمانی بریتانیا کوبیده است. تابوتی که 
پس از روی کار آمدن مارگارت تاچر در دهه ۸0 
میالدی برای تمامی خدمات رفاهی و بهداشتی 
بریتانیا ساخته شد و با روی کار آمدن هر دولت 
جدیدی، از طرف دو حزب اصلی، ارثیه ای شد 

که به نسل های بعدی منتقل گشت.
از سوی دیگر پاندمی کرونا در اصل، آیینه تمام 
قدی بود که در مقابل جامعه قرار داده شد تا 
رفاهیات  به  دریابد که حمله  عملی  به صورت 
و خدمات اجتماعی و درمانی از طرف دولتهای 
سرمایه داری چه مخاطرات سهمگین و دردناکی 
برای مردمان این کره خاکی به ارمغان می آورد. 

40 سال حمله به تمامی دستاوردهایی که طبقه 



کارگر کشورهای صنعتی به آن دست یافته بودند، 
دیگر هیچ رمقی برای سیستم بهداشتی و درمانی 
به جای نگذاشته بود و برگزیت در انگلیس یکی از 
کمترین جلوه های این یورش جهانی به رفاهیات 

مردم است.

این  بریتانیا و در راس آن طبقه کارگر  جامعه 
کشور میرود که هر روز در مقابل این حمله قرار 
بگیرد و در حال حاضر در انگلیس جنگ برای 
افزایش دستمزدها و معیشت و منزلت در خور 

بشریت شروع شده است.
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
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منتشر مى شود.
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تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل
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