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برجام: خط قرمز چه رنگی است؟!
کاظم نیکخواه

با اینکه چند روز قبل بحث حکومتیان این بود که 
بزودی توافق برجام امضا خواهد شد، اکنون با 
بحران اوکراین مذاکره کننده حکومت اسالمی 
میگوید جمهوری اسالمی از “خط قرمزهای” خود 
عبور نمیکند و این طرفهای غربی هستند که باید 
تصمیم بگیرند. این خط قرمزها در دوره های 
مختلف رنگشان عوض شده است. قبال با وجود 
همین به اصطالح خط قرمزها از جمله علیرغم 
نهادها  از  سری  یک  و  پاسداران  سپاه  تحریم 
جنایت  دلیل  به  حکومت  سران  و  آخوندها  و 
با  مرتبط  تحریمهای  و  تروریسم،  از  حمایت  و 



فعالیتهای موشکی، حکومت به توافق برجام تن 
احساس  حکومت  ناگهان  اکنون  اما  بود.  داده 
میکند که فضا برای عقب راندن طرفهای غربی 

آماده تر است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که “موضع 
ایران پس از سفر باقری کنی به تهران بیش از 
بر  اکنون  آنها  است.  شده  سازش ناپذیر  پیش 
رفع تحریم های سپاه اصرار دارند و می خواهند 
موضوعاتی را که قبال بر روی آن توافق شده بود 

دوباره برای مذاکره باز کنند”.

جمهوری  المللی  بین  بست  بن  سمبل  برجام 
اسالمی است. این حکومت هم میخواهد موضع 



ضد آمریکائی و قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای 
تروریستی اش در گوشه و کنار جهان را حفظ 
عادی  مناسبات  جهان  کشورهای  با  هم  کند، 
داشته باشد. این تناقض صدای خودیهایشان را 
هم در آورده است. چون اقتصاد در هم ریخته 
حکومت هرچه سریعتر به عادی سازی مناسبات 
جهانی نیاز حیاتی دارد. اما چنین عادی سازی 
ای با برجام یا بدون برجام ممکن نیست. مشکل 

حکومت پایه ای تر است.
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تهاجم به اوکراین، بحران در ایران!
محسن ابراهیمی

گفته  خامنه ای  مشاور  صفوی،  یحیی  سرلشکر 
است: “انتقال قدرت از غرب به شرق در حال 
انجام است” و ایران با “متحد شدن با اتحادیه 
اوراسیا می تواند در این قدرت آسیایی سهیم شود 

و به یکی از قدرت های آسیا تبدیل شود.”

احتماال همین تصور خیالبافانه و گنده گویانه، وجهی 
از موضع جمهوری اسالمی در قبال تجاوز نظامی 
پوتین به اوکراین را بیان میکند. اما تبدیل شدن 
از قدرتهای آسیا” پیشکش، جمهوری  به “ِیکی 
را محکم  اش  عمامه  باید  امروز  همین  اسالمی 

بچسبد که برباد نرود. 



وضع متزلزل حکومت اسالمی  در ایران و جهان 
است که توضیح میدهد که چرا پوتین در اوکراین 
آدم میکشد، حکام اسالمی در ایران خوشرقصی 
میکنند. صدا و سیما به شعبه فارسی زبان “راشا 
ابراهیم  و  میشود  تبدیل  و”اسپوتنیک”  تودی” 

رئیسی برای پوتین چاپلوسی میکند. 

حکام اسالمی تصور میکردند پوتین اوکراین را 
برق آسا تسخیر خواهد کرد و دست جمهوری 
بازتر  وین  مذاکرات  در  اخاذی  برای  اسالمی 
خواهد شد که البته سرشان به سنگ خورده است. 
اصالح طلبان هم که تصور میکنند حکومت رو به 
موتشان یک جوری باید با غرب کنار بیاید، مثل 
همیشه نق زدند که اگر هم نتوانند همکارانشان 



را سرعقل بیاوند، حداقل از نمد اوکراین کالهی 
برای سر سرگردان خود دست و پا کنند.

باالی  کشمشکهای  و  خوشرقصیها  میان  در  اما 
حکومت، این وسط اتفاق مهمی رخ داد.  پوتین به 
اوکراین حمله کرد. حکومت گفت زنده باد پوتین. 
مردم شعار دادند “مرگ بر پوتین”! حکومت حامی 
پوتین شد. مردم شعار دادند: “مرگ بر حامیان 

پوتین”! 

آسیا”  قدرتهای  از  “یکی  به  تبدیل شدن  آری، 
پیشکش، شما باید عمامه تان را بچسبید که برباد 

نرود! 
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نگذاریم فاجعه مرگ 
بکتاش آبتین تکرار شود!

سیما بهاری

خبرها حاکی از آن است که سپیده قلیان 1۵ روز 
است که تب و بدن درد دارد، اسهال و استفراغ 
دارد، و از درد کلیه شدید رنج میبرد. او به کرونا 

مبتال شده و نیازمند رسیدگی است.

سپیدۀ قلیان این دختر جسور و مدافع سر سخت 
کارگران هفت تپه، سالهاست در زندان است. جرم 
او دفاع از حقیقت است. او در زندان است چرا که 
نسبت به وقایع پیرامون خویش بی تفاوت نیست. 
معترض است. اعتراض را حق کارگران میداند و 



از آنها دفاع میکند. سپیده در هر فرصتی که به 
چنگ آورده موضعش را خطاب به مردم علنا باز 
گو کرده. او می داند که تا چه اندازه مورد عالقه 
مردم مبارز است و به آنان و روحیۀ اعتراضیشان 
اعتماد دارد. به این دلیل تلفن همراهش رابط بین 

او و ما بوده است.
 

 امروز سپیدۀ عزیزمان، دختر سر زنده و رنگی 
با  جنگ  حال  در  زندان  در  او  است.  بیمار  ما 
ای  زندانی  نیست که  بار  اولین  این  کروناست. 
در زندانهای جمهوری اسالمی با چنین وضعیتی 
روبروست. همه میدانیم  دسترسی به دارو از جمله 
“مطالباتی” است که باید برایش جنگید و کمپین 
به راه انداخت. ما با یک توحش آشکار روبرو 



هستیم. جان انسانها به ویژه جان مخالفان سیاسی 
برای این وحوش کوچکترین ارزشی ندارد. 

باید به سپیده نشان بدهیم که دوستش داریم. 
مطالبۀ آزادی سپیده باید در اعتراضات معلمان، 
بازنشستگان، کارگران و هر بخش معترض جامعه 
بیمارستان  به  باید  فورا  فریاد زده شود. سپیده 

منتقل شود. سپیده قلیان آزاد باید گردد.
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جنایت در پرونده قضایی خامنه ای 
ثبت شد!

نسان نودینیان

وکالی  کیخسروی،  آرش  و  فقیهی  محمدرضا 
دادگستری در ایران علیه خامنه ای، حسن روحانی 
اعالم  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  وقت  اعضای  و 
دو  این  جرم کردند. در شکوائیه ٢٢ صفحه ای 
نفر، مقام های ارشد جمهوری اسالمی در جریان 
مدیریت کرونا در ایران به »ایجاد زمینه در قتل 
غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و 
سواستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین 
مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا« متهم 

شده اند.



واکسن  واردات   1۳۹۹ دی ماه  در  خامنه ای، 
آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد. اما با باال گرفتن 
بحران، کرونا خواستار تامین واکسن به هر شکل 
ممکن شد. اقدام به ثبت شکوائیه وکالی شاکی 
و منتسب کردن خامنه ای به جنایت )مستقیم یا 
غیرمستقیم( در پرونده قضایی او مهمترین دستاورد 

مردم، کارگران و دادخواهان سالمت است. 

علیه فتوای خامنه ای درداخل و در سطح بین المللی 
جمله  از  پیوست.  بوقوع  ای  گسترده  اعتراضات 
شش وکیل دادگستری و فعال مدنی به نامهای 
نیلی،  افرافراز، مهدی محمودیان، مصطفی  مریم 
آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و لیال حیدری 
علیه مقامات جمهوری اسالمی به عنوان مسببین 



ایران شکایت کردند.  قتل عام کرونا در  اصلی 
اجرای  “عدم  عنوان  تحت  کارگری  تشکلهای 
واکسیناسیون فوری، رایگان، عمومی و استاندارد 
جنایت است!” و ٢۷ گروه و تشکل از کارگران، 
معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، فعالین دفاع از 
حقوق زن و حقوق کودک و جمع های مختلف 
مردمی تحت عنوان بیش از این اجازه قتل عام 

ندهیم، دست به اعتراضات گسترده ای زدند. 

جنایت حکومت در همراهی با کرونا، موضوع یک 
مبارزه داغ اجتماعی است و باید تشدید شود.
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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


