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انفجار زیرپوستی یا انفجار همه جانبه 
اصغر کریمی

در سند محرمانه  یک جلسه »کارگروه پیشگیری 
از بحران های امنیتی معیشت پایه«، اعالم شد که 
»جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد« 
اجتماعی در یک سال گذشته  نارضایتی های  و 
۳۰۰ درصد افزایش داشته است. رادیو فردا 

ثاراهلل در ۳۰  این سند داخلی جلسه قرارگاه 
آبان ۱۴۰۰ است که به ریاست حسین نجات، 
جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه، برگزار 
تهران،  دادستانی  نمایندگان  آن  در  و  شد 
سازمان اطالعات تهران، ناجا و نمایندگان چند 



هشدار  اوضاع  به  نسبت  سرکوب  دیگر  نهاد 
داده  اند. طبق این سند:

قبل  سال  به  نسبت  اجتماعی  نارضایتی های   -
۳۰۰ درصد افزایش یافته

و  درصد   ۴۸ قبل،  سال  به  نسبت  تجمعات   -
تعداد تجمع کنندگان ۹۸ درصد رشد داشته 

درصد   ۱۳۶ کارگری  محیط های  در  تجمع   -
افزایش داشته 

به  نسبت  خوراکی  اصلی  اقالم  واقعی  تورم   -
آبان ۹۸، ۸۶ تا ۲۶۸ درصد بوده است.

- اضافه کار افراد شبکه بهداشت پرداخت نشده 
که می تواند تزریق دوز سوم را با نافرمانی مدنی 

مواجه سازد.



- چند شوک در ماه های گذشته سبب تردید 
در مردم نسبت به دولت رییسی شد. 

مالحظات  »اگر  داده اند  هشدار  مقامات  این 
خواهیم  بحران  درصد   ۱۰۰ نشود،  رعایت 
داشت«. راه حل فرماندهان احمق یارانه ۱۱۰ 

هزار تومانی است! 

سال   ۴۳ از  پس  حکومت  هوای  و  حال  این، 
که  میدانند  همه  است.  جنایت  و  سرکوب 
»رعایت مالحظات«! در توان حکومت نیست. 
اوضاع چندبار از آبان ۹۸ بحرانی تر و اعتراضات 
جلوی  نمیتواند  هیچکس  است.  بیشتر  چندبار 
انفجار زیرپوستی و انقالب عظیم مردم را بگیرد. 



این سند فراخوانی به مردم است که با اعتماد 
شوند،  متشکل  توده ای  تشکل های  در  بنفس، 
و  خود  متحد شوند  حول رهبری سیاسی  شان 

را برای سرنگونی آماده کنند. 

چهارشنبه ۱۳  بهمن ۱۴۰۰
۲ فوریه ۲۰۲۲



برجام و توافق برد – برد؟
کاظم نیکخواه

امنیت  کمیسیون  سخنگوی  عباس زاده  محمود 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد که  “مجموعه قراین و شواهد نشان 
می دهد شرایط برای یک توافق خوب و برد- 
هم  غربی ها  اینکه  شرط  به  است،  آماده  برد 
او در عین  باشند.  حسن نیت و جدیت داشته 
تحریم ها  تمام  که  ماست  “حق  میگوید  حال 
لغو شود لیکن تا به امروز حریف لغو بخشی  از 
آنها را پذیرفته است “. این یعنی توافق برد – 

برد کشک است!



جمهوری اسالمی تالش بسیاری کرد که تمام 
از  زیادی  بخش  اما  بزند  کنار  را  تحریمها 
جز  دیگری  دالیل  به  المللی  بین  تحریمهای 
که  تحریمهایی  مثل  است.  ای  هسته  مساله 
علیه سران و دست اندرکاران سپاه پاسداران و 
دیگر آخوندها و حکومتیان به دلیل حمایت از 
تروریسم، قاچاق مواد مخدر، پولشوئی و امثال 

اینها صورت گرفته است. 

این  زدن  کنار  برای  راهی  هیچ  حکومت  این 
اقتصادی  و  دیپلماتیک  و  سیاسی  تحریمهای 
و  تروریسم  از  دست  نمیتواند  چونکه  ندارد. 
قاچاق و پولشوئی بردارد. تحریمها هم چندان 
در  است.  نبوده  کارساز  آنها  زدن  کنار  برای 



کل توافقات بین المللی با جمهوری اسالمی سر 
سوزنی به کنترل و رام شدن حکومت تروریست 
اسالمی کمک نخواهد کرد. این حکومت ذاتا 
و طبیعتا از تقلب و دروغ و تروریسم و توطئه 
گری نمیتواند دست بکشد و هر نیرو و دولتی 
که بخواهد از این توطئه ها خالص شود باید با 
خواست مردم ایران که در واقع بایکوت جهانی 
این رژیم ضد انسانی است همراهی کند. بقیه 

کار را مردم خود انجام خواهند داد.

چهارشنبه ۱۳  بهمن ۱۴۰۰
۲ فوریه ۲۰۲۲



یک زندان و دو تصویر
یاشار سهندی

سیاسی   زندانی  صمیمی  کیوان  نامه  از  بخشی 
کهنسال: 

کرج،  مرکزی  زندان  دهنده ی  آزار  “شلوغی 
بهداشتی نبودن بسیاری از مکان ها و راهروها، 
محدودیت ۱۰ دقیقه ای استحمام و فریادهای 
حمام  آب  حمام،  مسئول  بیروِن”  بیا  “سریع 
بسیاری  و  نشود  سرد  زود  کنیم  دعا  باید  که 
آمدن  وجود  به  های  زمینه  از  دیگر  مشکالت 
یک زندگی پر تنش در زندان است که مرتبًا 

منجر می شود به زد و خورد بین زندانی ها.” 



حال مقایسه کنید با تصویری که مسعود بهنود 
زندان  های  دوربین  هک  پی  در  تابستان  در 
محیط  از  تمجید  و  تعریف  به  چنین  این  اوین 
زندان اوین پرداخت: “من اوین رفته ام، زندان 
یعنی  سنگ...  همه  کف های  این  دیده ام.  را 
عده  یک  شده.  انجام  بزرگی  خیلی  بازسازی 
مگر  هستند،  ناراحتی  آدم های  عموما  که  آدم 
از صبح تا شب چه کار می کنند؟ دعوا می کنند 

دیگر!”

بگفته صمیمی دلیل زندگی پرتنش در زندان 
شکنجه و عذاب دائمی عدم وجود کوچکترین 
زندان  اسم  به  محیط جمعی  در یک  امکانات 



زندان،  در  گویا  بهنود  گفته  بنابر   و  است، 
زندانیان چون آدمهای ناراحتی هستند و خوشی 
زیر دلشان را زده از سر بیکاری دعوا میکنند! 

اولی حتی زیر فشار قتل تدریجی به فکر عذابی 
که بر زندانیان وارد می شود و به همین واسطه 
بیاد ماندنی و قابل احترام است. دومی در کار 
آبرو  بی  اسالمِی  جمهوری  برای  آبرو  خریدن 
است. دومی را نیز نه  باید فراموش کرد و نه 

میتوان بخشید.

چهارشنبه ۱۳  بهمن ۱۴۰۰
۲ فوریه ۲۰۲۲



حماس و موشک های جمهوری اسالمی
رضا مرادی

مقاومت  جنبش  ارشد  عضو  حمدان،  اسامه 
کرد:  اعالم  سخنانی  در  حماس  اسالمی  
به  را  فلسطین  مقاومت،  از  ایران  حمایت های 
مرحله آزادسازی رسانده است. او گفت: این 
معادالت، فلسطینی ها را از مرحله نبرد با سنگ 
مردم  است.  کرده  منتقل  موشک  با  نبرد  به 
حمایت  نیستند.  تنها  نبرد  میدان  در  فلسطین 
ایران، فلسطین را به مرحله آزادسازی رسانده 

است. )خبرگزاری مهر( 

مردم ایران اما سالهاست که موضعشان در قبال 



حمایت های جمهوری اسالمی از تروریست های 
اسالمی در منطقه را اعالم کرده اند. “فلسطین 
را رها کن، فکری به حال ما کن” شعاری است 
که نفرت مردم ایران از سیاست های حکومت 
در قبال سرکوبگران حماس و غیره را به روشنی 
ابراز می کند. این شعارالبته بی تفاوتی در قبال 
اعتراض  بلکه  نیست  فلسطین  مردم  سرنوشت 
در  اسالمی  های  تروریست  حامی  به حکومت 
دل  هم  فلسطین  و  لبنان  مردم  است.  فلسطین 

خوشی از این اسالمی ها ندارند! 

هنوز اعتراضات علیه فقر و شکاف طبقاتی بین 
اهلل«  حزب  های  »آقازاده  و  فقیر  مردم  توده 
لبنان جریان دارد. اعتراضاتی که در سال  در 



۲۰۱۹ وسیعا لبنان را فرا گرفت، همچنان ادامه 
دارد. آخرین خبر از اعتراضات لبنان در ۲۳ دی 
۱۴۰۰  مربوط به  اعتراضات رانندگان کامیون 
و اتوبوس و گروه های دیگر،  بر علیه  بحران 
اقتصادی است که جاده های اصلی پایتخت و 

سایر مناطق را مسدود کردند. 

یک قدم مهم برای خالصی مردم در منطقه از 
این همه ستم اجتماعی رهایی از دست حکومت 
ها و جنبش اسالم سیاسی است. مردم ایران در 

این زمینه پیشاپیش صف حرکت می کنند.

چهارشنبه ۱۳  بهمن ۱۴۰۰
۲ فوریه ۲۰۲۲



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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


