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“رهبر الدنگ” در پیچ و خم 
برجام بی فرجام!

محسن ابراهیمی

میلیونها مردم زیر خط فقر یادشان نرفته است 
که خامنه ای همیشه هم نعره “مرگ بر آمریکا” 
زده و هم در عین حال با رجز “نرمش قهرمانانه” 

در مقابل همین آمریکا تسلیم شده است!

هر کس محتوای آن “نرمش قهرمانانه” مشهور 
را دنبال کرده است میداند که آن یک تسلیم 
حقارت بار و سرخ نگه داشتن صورت جمهوری 

اسالمی با سیلی بر صورت خود بود.

اعالم   ۹۸ اردیبهشت   ۲۱ در  ای  خامنه  همین 



کرد: “در دو کلمه به ملت ایران بگویم که جنگ 
نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد”!

از  و  تسلیم شد  دوباره  ای  خامنه  همین  دیروز 
“اینکه  زد:  حرف  دشمن”  با  تعامل  و  “مذاکره 
تعامل  و  مذاکره، صحبت  با دشمن  مقطعی  در 
شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، 
همچنانکه تاکنون تسلیم نشده و از این پس نیز 

نخواهیم شد”.

این هم یک کله ملق دیگر درمقابل اولتیماتوم 
آمریکا و دول اروپایی بود که اعالم کردند اگر 
جمهوری اسالمی عقب نشینی نکند گزینه های 

دیگر را روی میز خواهند گذاشت.



خامنه ای ناگزیر از یک “نرمش قهرمانانه” و یک 
ملق دیگر شده است مخصوصا وقتی که “متحدان” 
اصلیش یعنی چین و روسیه هم علنا زیر فشار 

گذاشته اند که “همکاری” کند!

اما این ملق زدن ولی فقیه بیشتر از اینکه مربوط به 
فشار آمریکا و اروپا و چین و روسیه باشد، مربوط 
به هراس از مردمی است که در هر فرصتی فریاد 
میزنند: “ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما”. هراس 
از مردمی است که عزم دارند این حکومت را 

کله پا کنند!

دوشنبه ۲0 دی ۱400
۱0 ژانویه ۲0۲۲



فرمانده سپاه شلیک عمدی به هواپیما 
را تائید کرد
کاظم نیکخواه 

هواپیمای  به  شلیک  قربانیان  از  نفر  دو  والدین 
اوکراینی امروز در گفتگو با روزنامه شرق برای 
فرمانده  کردند حسین سالمی  عنوان  بار  اولین 
سپاه پاسداران به آنها گفته است که “اگر هواپیما 
سقوط نمی کرد، جنگ با آمریکا در می گرفت و 

ده میلیون نفر کشته می شدند”.

بسیار مهم و حیاتی است که  اعتراف  این یک 
کامال و بدون هیچ تردیدی تایید میکند که شلیک 
به هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است. ما یعنی 
حزب کمونیست کارگری از همان روز اول بنا بر 



ارزیابی از رفتار جمهوری اسالمی تاکید کردیم 
بوده  عمدی  اوکراینی  هواپیمای  به  شلیک  که 
است. اکنون خانواده جانباختگان این جنایت در 
ایران در یکی از روزنامه های حکومتی از سخنان 
وقیحانه فرمانده سپاه پاسداران که موشکها را 

شلیک کرده، این خبر را تایید میکنند.

گام مهم بعدی که باقی میماند و ما در کنار خانواده 
های جانباختگان و همه مردم دنبال خواهیم کرد، 
اینست که دادگاه محاکمه خامنه ای و فرماندهان 
سپاه جنایتکار پاسداران تشکیل شود و این جانیان 
که جان عزیزان مردم را عامدانه گرفتند به جرم 

قتل عمد محاکمه شوند. 
دوشنبه ۲0 دی ۱400

۱0 ژانویه ۲0۲۲



تصویب کلیات الیحه بودجه و نبردی 
که در راه است 

شهال دانشفر

کلیات الیحه بودجه ۱40۱ در جلسه ۱۹ دی  
مجلس اسالمی تصویب شد. حذف ارز 4۲00 
نهادهایی  بودجه  چشمگیر  افزایش   تومانی،  
از سوی  چون سپاه پاسداران و صدا و سیما و 
دیگر افزایش  ناچیز ده درصدی حقوق کارکنان 
دولت و افزایش ۶۲درصدی مالیاتها موضوعات 
بخشهای  است.  الیحه  این  مورد  در  بحث  داغ 
و  معلمان  همه  پیشاپیش  در  و  جامعه  مختلف 
با به چالش کشیدن این الیحه و  بازنشستگان 
و  به میدان آمده  بساط چپاول و دزدی حاکم 
صدای اعتراضشان  را به  تدارک تعرض گسترده 



تر به زندگی و معیشت کل جامعه بلند کرده  
و مطالبه گرند. از جمله تجمع سراسری بعدی 
معلمان در ۲۳دی برگزار خواهد شد. انعکاس 
دامنه آن  از گسترش  و هراس  اعتراضات  این 
در جلسه مجلس اسالمی مشهود بود. از جمله 
شماری از نمایندگان مجلس نسبت به وارد شدن 
ارز  حذف  نتیجه  در  جامعه   به  تورمی  شوک 
مالیات  افزایش ۶0 درصدی  و  تومانی   4۲00
میدانند  خوب  حکومتیان  میدادند.  هشدار  ها  
تصویب این الیحه آتش خشم جامعه بپاخاسته 
علیه فقر و نابرابری را شعله ورتر می کند و مردم 
را در دفاع از زندگی و معیشتش، علیه دزدی و 
چپاول و فساد حکومتی و تبعیض ها و نابرابری 
ها به پا خاسته و زندگی ای شایسته انسان را 
فریاد میزند، مصمم تر می کند. نبردهای تاریخ 



ساز برای در هم کوبیدن جمهوری اسالمی در 
راه است. 

دوشنبه ۲0 دی ۱400
۱0 ژانویه ۲0۲۲



شرط دولت برای پرداخت 
یارانه جدید
شهاب بهرامی

هزار   4۵ نقدی  معیشتی،  یارانه  یارانه  از  “بعد 
حساب  به  )دوشنبه(  امروز  تومانی   ۵00 و 
سرپرستان خانوار واریز می شود و با وجود اعالم 
 ۹0 بین  رقمی  احتماال  که  جدید  یارانه  اولیه، 
تا ۱۲۶ هزار تومان است در دی ماه پرداخت 
نشده و به بهمن ماه موکول خواهد شد، این در 
حالی است که منابع پرداخت این یارانه باید از 
باشد که هنوز  تومانی  ارز 4۲00  محل حذف 

این اتفاق نیفتاده است”. ایسنا

 به حساب امروز، نه دو ماه و سه ماه و یکسال 



آینده، ارزش این یارانه نقدی، این “خیریه دن 
کیشوتی” می شود ۳ تا 4 دالر در ماه. یعنی هزینه 
افزایش  نفره.   4 خانوار  یک  ساعت  چهار  سه 
ساعتی و غیرقابل تصور قیمتها هم به کنار. تازه 
بهمن  ماه  به  هم  را  دالر   4-۳ همین  پرداخت 
موکول کرده اند و منوط به حذف دالر 4۲00 

تومانی، »انشااهلل گربه است«.

 آری، در ایران هیچ چیزی کامل نیست، مگر 
بدبختی. هیچ بودگان این جغرافیای درد و رنج 
و نداری و در راس آنان طبقه کارگر، دیرگاهی 
تا آن گواهینامه گستاخی  اند  بپا خاسته  است 
را برای همیشه از چنگال این آدمکشان دزد و 
چپاولگر درآورند و و جامعه ای عاری از فقر و 

ستم و نابرابری برپا سازند. 



بقول مارکس: انسان در جوامع طبقاتی ، بندبازی 
است که بر لب پرتگاه میرقصد، در آنجا هیچ 
این  ثروت،  بدبختی.  مگر  نیست،  کامل  چیزی 
حتی  بورژوازی  دست  در  گستاخی،  گواهینامه 
دن  های  انجمن  ایجاد  با  تا  میشود  ای  وسیله 
وسیله  را  انسانها  روزی  تیره  خیریه،  کیشوتی 
سرگرمی و مشغولیت و ارضائ حب ذات خود 

کند”. 

دوشنبه ۲0 دی ۱400
۱0 ژانویه ۲0۲۲



اعتراض کارکنان قضایی و تشدید 
مخمصه حکومت 

اصغر کریمی

حکومت در چنان مخصمه ای گیر کرده است 
که کارکنان سیستم قضایی حکومت نیز روز ۱۸ 
خود  حقوق  افزایش  برای  شهر  دهها  در  دیماه 
تحت عنوان فوق العاده خاص دست به اعتراض 
سراسری زدند. این اعتراضات اوال نشانه ناامنی 
در چرخ و دنده های ارگانهای حساس حکومتی و 
ثانیا نشانه توازن قوای جدیدی است که کارکنان 
چنین ارگان هایی را نیز، که تحت کنترل امنیتی 
شدیدی قرار دارند، قادر ساخته است تا اعتراض 
سراسری سازمان بدهند و همزمان در ۳۸ شهر 

اعتراض کنند.



 اینها عالئم آشکاری از سرازیری حکومتی است 
که هیچ راهی برای برون رفت از این وضعیت 
یا  برسد  جایی  به  نیز  برجام  مذاکرات  ندارد. 
در  ای  خامنه  قهرمانانه!  نرمش  میزان  و  نرسد 
مقابل شیطان بزرگ کم باشد یا زیاد، ذره ای از 
بن بست های حکومت کم نمیکند. برعکس مثل 
همه مذاکرات و توافقات و عدم توافقات سابق 
بحران حکومت را عمیق تر میکند. زندگی مردم 
نیز در هر صورت بحرانی تر و اعتراضات گسترده 

تر میشود.

 اعتراض سراسری توسط کارکنان قضایی مقدمه 
اعتراض و ناامنی در ارگان های حساس تر حکومت 
است. حکومت در کنترل ارگان های سرکوب نیز 



هر روز ناتوان تر میشود. انقالب عظیمی در راه 
است

دوشنبه ۲0 دی ۱400
۱0 ژانویه ۲0۲۲



مازوت و اسالم دست در دست هم
سیاوش مدرسی

و  اضطرار  ”کمیته  که:  میدهد  گزارش  ایسنا 
آلودگی هوای تهران گفت: مقرر شد مهدهای 
و  دوشنبه  روزهای  پیش دبستانی ها  و  کودک 
ابتدایی  و مدارس  تعطیل  هفته جاری  سه شنبه 
به استثنای  شهر تهران و شهرستان های استان 
و  رودهن  دماوند،  فیروزکوه،  شهرستان های 
شود.  برگزار  غیرحضوری  صورت  به  پردیس 
همچنین فعالیت واحدهای تولید بتن آماده، شن 
و ماسه و آسفالت طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 

هفته جاری متوقف خواهد شد.”

ظاهراً انگشتی ماشه اسلحه ای را نچکانده! نقاب 



پوشی حلقه طناب دار را برگردن متهمی سفت 
نکرده اما روز مره کودکان، سالمندان، بیماران 
تنفسی و قلبی، زنان باردار و هر موجود زنده ای 
را بخاطر حفظ “نعمت اسالم!” به درگاه بارگاه 

خدا و پول و جنایت قربانی میکنند.

برای حفظ کیان و جنگ و نرمش و گرمش با 
و  مازوت  متوسط!  و  کوچک  و  بزرگ  شیطان 
مانده  دستشان  روی  و  شده  تلنبار  سیاه  نفت 
برابر   ۱00 که  معلق  ذراتی  و  میسوزانند  را 
کوچکتر از قطر موی انسان است را راهی منافذ 
مدال  تا  میریزند  مردم  ریه های  به  هوا  انتقال 
“جزو آلوده ترین کشور جهان” را به گردن های 
کلفتشان بیاویزند، کرونا، گرانی، نبود دارو و ..و 
.. همه و همه همکاران و “آتش به اختیاران” این 



فاجعه هستند.

فریادهای “سرنگون باد!”و  “مزدور برو کمشو!” 
و “ بترسید! بترسید! ما همه با هم هستیم” ریشه 
در این حقیقت دارد که دیگر تحمل حتی یک 

ثانیه زندگی در این شرایط را نداریم.

دوشنبه ۲0 دی ۱400
۱0 ژانویه ۲0۲۲



ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


