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بازی پوتین با کارت برجام! 
محسن ابراهیمی

بین المللی  آژانس  دبیرکل  گروسی  رافائل 
انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران،  
بیانیه ای مشترک داده اند که اعالم میکند ایران 
باید درباره سه مکان مشکوک به فعالیت  های 
پنهان هسته ای »توضیحات کتبی« بدهد. آژانس 
برگزاری  از  »پیش  تا  را  نهایی  گزارش  هم 
ارائه خواهد  شورای حکام در خرداد ۱۴۰۱« 
احیای  که  است  گفته  همچنین  گروسی  داد. 
برجام بدون حل و فصل مسائل تهران با آژانس 

امکان پذیر نخواهد بود. 



مقامات جمهوری اسالمی که تا چند روز پیش 
از خواست مختومه اعالم کردن پرونده این سه 
سایت مشکوک کوتاه نمی آمدند، مجبور شده 
اند پیش از جلسه شورای حکام کوتاه بیایند تا 
خطر قطعنامه علیه حکومت اسالمی رفع شود. 
معلوم است دارند برای یک “نرمش قهرمانانه” 

دیگر آماده میشوند.

اما این وسط اتفاق دیگری رخ داد. وزیر خارجه 
وضع  تحریم های  که  است  کرده  اعالم  روسیه 
شده علیه کشورش در بحران اوکراین، مانعی 
بر سر راه توافق هسته ای ایجاد کرده است. وی 
هشدار داده است که در این قضیه منافع ملی 
روسیه باید مورد توجه قرار گیرد و آمریکا باید 



در این مورد”تضمین کتبی” بدهد!  

معلوم است خوشرقصی اخیر خامنه ای و رئیسی 
برای پوتین کار نکرده است. پوتین دارد موش 
“منافع  برای  برجام   کارت  با  و  میکند  دوانی 
ملی” خودش بازی می کند. میخواهد برجام به 
گل بنشیند و نمی خواهد که نفت و گاز ایران 
با ورود بیشتر به بازار جهانی، نیازغرب به این 
صادرات روسیه را کم کند و این امر امروز با 
توجه به تحریمهای اقتصادی وسیع غرب علیه 

روسیه، مهمترین اهرم در دست پوتین است.  
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زاپوریژیای ایران کجاست؟
نوید مینایی

ارتش روسیه درجریان حمله به اوکراین نیروگاه 
هسته ای زاپوریژیا را گلوله باران کرد و موجب 
آتش سوزی در آن شد. آتش سوزی مهار شده 
و گزارش ها حاکیست که تشعشعات رادیواکتیو 
برخی  طبق  است.  نداشته  افزایشی  منطقه  در 
برآوردها، قدرت تشعشعات زاپوریژیا می تواند 
سوزی  آتش  این  باشد.  چرنوبیل  برابر   ۱۰ تا 
باعث نگرانی شدید در سطح جهانی شده است. 

به هر واحد  از جنگ رسانه ای، آسیب  جدای 
هسته ای فاجعه ای غیرقابل جبران برای بشریت 



خواهد بود. تبعات ویرانگر انفجار سال ٢۰۱۱ 
در نیروگاه فوکوشیما همچنان ادامه دارد.

زاپوریژیای ایران اما کسی نمی داند کجاست! 
نطنز؟ بوشهر؟ اراک؟ فردو؟ این لیست بسیار 
طوالنی و شامل سایت های رسمی و مخفی است 
که کسی از سطح ایمنی و استانداردهای مقابله با 
تهدیدات در آنها خبری ندارد. بعالوه، جمهوری 
اسالمی برخی از این سایتها را در کنار مناطق 
مسکونی بنا کرده تا به این وسیله مانع حمالت 
نظامی شود. در واقع تاسیسات هسته ای را پشت 
سپر انسانی بنا کرده است و کسی نمیداند آیا 
تاکنون در هیچکدام از آنها نشت هسته ای  یا 

فاجعه ای رخ داده یا نه!



بسیار  بشریت  برای  ای  هسته  انرژی  بیشک 
خطرناکست. حتی تولید انرژی هسته ای - که در 
ایران هیچ توجیهی ندارد - نیاز اساسی سرمایه 
و  سود  افزایش  و  وار  دیوانه  تولید  برای  داری 
برای بشریت  تهدیدی مستقیم  و  بوده  سرمایه 
است و باید فورا در دنیا برچیده شود. چه رسد به 
سالح هسته ای که دیگر نیاز دیوانه وار سرمایه 

داری برای تضمین بقای خویش است.
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تعیین دستمزد حق کارگران است
یاشار سهندی

نمایش چندش اور تعیین دستمزد از سوی شورای 
عالی کار)سرمایه( به پرده آخر خود رسیده. در 
کارفرمایی”  “گروه  شد  معلوم  شنبه  جلسه  پی 
اعالم فرمودند که هنوز به جمع بندی عدد و رقم 
انشااهلل سه شنبه ۱۷  اند. جلسه بعدی  نرسیده 

اسفند! 

جدی  زیاد  را  گروه  )عنوان  کارگری”  “گروه 
نگیرید!( ظاهرا خونشان به جوش آمده و تهدید 
کردند یا دوشنبه جلسه برگزار می¬شود یا اینکه 
“هیچ تضمینی نیست که از جلسه بیرون برویم و 



با جامعه هدف خودمان جلسه بگذاریم و آنها 
تومان  میلیون   ۱۵ آینده  سال  دستمزد  نگویند 
شود؛ ... لذا با پیشنهاد عدد ۱۵ میلیون تومان به 
میز مذاکرات بر می گردیم و مذاکرات دستمزد 
که  بوده  چنین  این  و  شد.”  خواهد  تر  سخت 
ظاهرا گروه کارفرمایی مثال ترسیدند و جلسه را 
گذاشتند برای ۱۶ اسفند. نوشتیم مثال ترسیدند 
هم  “چهارشنبه  احتماالً  گفته  نامی  آبویی  چون 
نشست دیگری در این خصوص به منظور نزدیک 

شدن دیدگاههای طرفین برگزار شود!”

اما سوی دیگر ماجرا فعالین و تشکالت کارگری 
هستند که امسال دستمزد پایه را ۱۶ میلیون تعیین 
کردند. تهدید فوق در جلسه مزدوران سرمایه 



نشان می دهد که فشار بر روی حکومت اسالمی 
از درخواست ۱۶ میلیونی  چنان زیاد است که 
)گیرم یک میلیون از آنرا مالخور کرده اند!( به 
عنوان حربه علیه هم استفاده می کنند. هر چه که 
هست تعیین نرخ دستمزد حق صاحبان نیروی کار 
است و مالک و معیار را هم کارگران باید تعیین 
سرمایه  دولت  ارگانهای  کذایی  آمار  نه  کنند، 
داران.  مالک برای تعیین دستمزد تنها یک چیز 

است، حفظ کرامت تولیدکنندگان ثروت. 
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هشت مارس روزمبارزه و
اعالم مطالبات زنان!

عطیه نیک نفس

۸ مارس روز جهانی زن:

- روز بزرگداشت مبارزه برای حقوق زنان، روز 
مطالبه حقوق برابر و مبارزه با فرهنگ جنسیت 

زده است. 
آپارتاید  و  سرکوب  هرگونه  با  مبارزه  روز   -

جنسیتی علیه زنان است. 
و  ایران  همچون  زده  اسالم  کشورهای  در   -
بسیار  سرکوبهای  فشار  زیر  زنان  افغانستان 
زنان  مطالبات  آن  تبع  به  و  دارند  قرار  شدید 
ابعاد وسیعتر خواهد داشت و بویژه علیه مذهب 



و حکومت دینی خواهد بود.
- طبق قوانین اسالمی زن ستیزانه حاکم بر این 
انسانی  و  وبدیهی  اولیه  ازحقوق  زنان  کشورها، 
خود نه تنها محرومند بلکه در ازای مطالبه آن 

با زندان و شکنجه مواجه میشوند. 

نسلی  بگویم،  که  مفتخرم  امروز  وجود  این  با 
نسلی  هستند،  کشورها  این  در  پیشرو  زنان  از 
که آگاهانه از دین و مذهب گذر کرده اند و 
میدانند همه ادیان با ابزارهای وحشیانه، زنان را 

از داشتن حقوق بدیهی شان منع میکنند.

نسلی که هشت مارس را با همه دستاوردهای 
برابری طلبانه آن روز جهانی خود میداند و نه 
روزی به نام فاطمه. یک قربانی کودک همسری 



که مورد تجاوز قرارگرفت. نسلی که با مبارزات 
جسورانه، پیگیر و رادیکالشان رژیم اسالمی را 
نه فقط ترسانده بلکه لرزانده و به زانو درآورده 

اند.

و  طلب  برابری  آتئیست،  زن  یک  بعنوان  من 
آزادیخواه، ضمن گرامیداشت هشت مارس روز 
جهانی زن، تا رسیدن به یک دنیای بهتر مبارزه 

خواهم کرد.

زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن
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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


