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برجام، باز هم بی فرجام شد!
محسن ابراهیمی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد 
که: متن نهایی توافق برای بازگشت آمریکا به 
توافق هسته ای آماده شده است، اما عوامل بیرونی 

باعث توقف مذاکرات شده است!

اولیه  تصور  برخالف  پوتین  است،  این  واقعیت 
اش، به جای پیروزی برق آسا در اوکرین با یک 
باتالق سیاسی–نظامی مواجه شده است. او برای 
رهایی از این وضعیت به برجام متوسل شده و 
وزیر خارجه اش را مامور کرده است که علنا 
تا مذاکرات  از آمریکا “تضمین کتبی” بخواهد 



برجام بر روابط تجاری و اقتصادی و اتمی روسیه 
و جمهوری اسالمی تاثیر نگذارد. 

برای  برجام  از  یعنی گروکشی  به سادگی،  این 
به  تهاجم  از  حاصل  سیاسی  بحران  تخفیف 
اوکراین. روسیه نمیخواهد نفت و گاز ایران به 
بازارهای جهانی روانه شود و نیاز غرب به نفت 
و گاز روسیه کم شود تا اهرم اقتصادی-سیاسی 

روسیه در جنگ اوکراین را بی تاثیر کند. 

این وسط وضع جمهوری اسالمی رقت بار است. 
برای  برجام  به  بشدت  که  اسالمی  حکومت 
دسترسی به پول نیاز داشت یکباره به وضعیتی 
افتاد که میان برجام و پوتین یکی را انتخاب کند. 



خامنه ای که خود را برای یک ذلت “قهرمانانه” 
در قبال توافق آماده میکرد، یک دفعه، بعد از 
اظهارات وزیر خارجه روسیه، مجبور شد در دیدار 
با خبرگان بگوید “کوتاه آمدن در مقابل آمریکا 

در ازای رفع تحریمها خطای بزرگ است”! 

این صاف و ساده یعنی اینکه در استخاره میان 
پوتین و برجام به مثابه دو فاکتور برای عمر خریدن 
به حکومت، فعال قرعه به نام پوتین افتاده است.
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بارداری و گارد ضد شورش  
مهین علیپور

به گفته رئیس پلیس فتا تبلیغ و عرضه هرگونه 
اقالم پیشگیری از بارداری در فضای مجازی جرم 

است و با آن قاطعانه برخورد می شود.

از آنجایی که خامنه ای، خواهان رشد صاعقه وار 
جمعیت از ۸۵ به 1۵0 میلیون نفر شده است، 
برای اجرائی کردن این حکم غیر انسانی، وسائل 
تجویز  با  فقط  و  ممنوع،  بارداری  از  پیشگیری 

پزشک قابل تهیه است.
 

اینها تراوشات مغز یک رهبر نادان است که طی 



بیش از 4 دهه جامعه را به قعر تباهی کشانده و 
در خصوصی ترین زوایای زندگی مردم دخالت 
می کند. در جواب به این نادان و چماقدارانش 
باید گفت حق بچه دار شدن یا نشدن مربوط به 
هیچ حکومتی نیست و امری کامال شخصی است. 
با این حساب پلیس فتای شما نیز همچون همیشه 
راه بجایی نمی برد و شکستش از پیش تضمین 

شده است.
 

کردن  جنائی  و  اسالمی  جمهوری  جدید  اقدام 
بار  مصیبت  بسیار  جامعه  در  جلوگیری  وسایل 
خواهد بود. ما شاهد سقط جنین های غیر قانونی 
جان  که  بود  خواهیم  بیشتری  استاندارد  غیر  و 
بسیاری را میگیرد. این اقدام همچنین باعث رشد 



سرسام آور بیماریهای مقاربتی خواهد شد.  

قانونی و اجرائی کردن این طرح در تعارض آشکار 
با حقوق زنان و خصوصی ترین امور انسانها است.
از  جلوگیری  وسایل  تهیه  کردن  جنائی  طرح 
بارداری محکوم است و فورا این حکم غیر انسانی 
باید لغو شود. همه مردم و خصوصا زنان باید با 
یک مبارزه همه جانبه اجتماعی علیه تعرض به 

زندگی زنان به میدان بیایند.
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فصل گرما و عرق سوز 
حکومت اسالمی!

سیما بهاری

علم الهدی امام جمعۀ مشهد گفته است: “اگر 
با  باید  برداشت،  را  روسریش  خیابان  در  زنی 
اعتراض مردم روبرو شود. در این صورت مطمئن 

باشید که دو تا روسری سر خواهد کرد.”

بهار از راه میرسد. بهار شادی می آورد. طبیعت 
و  شاد  را  آدمها  چهرۀ  میتواند  و  میشود  رنگی 
زیبائیها  و  نازکترمیشود  لباسها  کند.  رنگین 
همان  دقیقا  این  نشیند.  می  چشم  به  بیشتر 
چیزیست که جمهوری اسالمی را به وحشت می 



زنان  که  آبکی  حجاب  همان  میترسند  اندازد. 
روی سرشان می اندازند و آگاهانه روی شانه 
هایشان ُسر میخورد هم کمتر شود. فصل بهار 
و تابستان که از راه میرسد حکومت گشتهای 

کنترل حجابش را بیشتر میکند.

الهدی مشهود است که   از رجزخوانیهای علم 
امیدی  دیگر  درشتشان  و  ریز  های  گشت  به 
ندارند. عدم کارآیی آنها را خیلی وقت است که 
تجربه کرده اند. از استیصالشان است که دست 
اینجاست:  اما سئوال  به دامن “مردم” میشوند. 
به  اسید  با  اوباشتان؟ همانها که  کدام مردم؟ 
جان زنان می اندازید؟ همانها که در ماشینهای 
گشت سراغ زنان می فرستید؟ آنها که نشان 



دادند از پس زنان معترض جسور و حق طلب 
برنمی آیند!

هی! علم الهدی فراموش کرده ای هر کجا زنان 
با مأمورانتان دهن به دهن میشوند مردم از آنها 
از  یکی  عمامۀ  که  رفته  یادتان  میکنند؟  دفاع 
همپالگی هایتان زیر پای زنی جسور و شجاع  لگد 
کوب شد ومردم  فیلم آنرا با خوشحالی میلیونها 
بار در مدیای اجتماعی  باز پخش کردند؟ منظوِر 
شما از مردم اینها هستند؟ نبض مردم معترض 

به حکومت حجاب با هم، علیه شما میزند.
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جشن نوروز و خفاشان شب پرست
عبدل گلپریان

سایت خبری “کوردپا” از احضار دست کم 41 
نفر ساکن روستای “نی” مریوان به دلیل تدارک 
سوی  از  روستا  این  در  نوروز  جشن  برگزاری 

اداره اطالعات این شهرستان خبر داد.

حکومت اسالمی طی سالها حاکمیتش تالش کرده 
است مانع برگزاری جشن و شادی عمومی مردم 
کردستان  روستاهای  و  شهرها  مردم  اما  شود، 
و  احضارها  تهدیدات،  این  برابر  در  هیچگاه 

بازجویی ها عقب ننشسته اند. 



هر  ایران  مردم  همه  با  همراه  کردستان  مردم 
سال با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و جشن 
نوروز در سطح گسترده و در فضایی شاد، زیبا و 
باشکوه، تهدیدات و احضارهای اداره اطالعات 

را با شکست مواجه ساخته اند. 

اطالعاتی  نهادهای  مزبوحانه  های  تالش  این 
مانع  ایجاد  به  تنها  و  ندارند،  تازگی  حکومت 
هم خالصه  نورروز  مراسم جشن  برگزاری  در 
گونه  هر  برابر  در  اسالمی  حکومت  نمیشوند. 
فضای شاد، موزیک، رقص، و هر آنچه که نشانی 
از نشاط و زیبایی داشته باشد، وجودش به لرزه 
قادر  هیچگاه  اسالمی  عزای  حکومت  درمیاید. 
نبوده با تهدید و احضار مانع برگزاری کارناوال 

جشن و شادی مردم شود.



تردیدی نیست که علیرغم احضار 41 نفر از اهالی 
روستای نی، مردم این روستا و دیگر شهرها و 
روستاهای کردستان، باشکوه تر از سالهای قبل 
به استقبال کارناوال چهارشنبه سوری و جشن 
همراه  شاد،  فضایی  ایجاد  با  و  روند  می  نوروز 
به  پاسخ درخور و کوبنده ای  و آواز،  با رقص 

حکومت ماتم و عزا می دهند.
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از قتل چه گوارا تا کشتار در ایران  
نسان نودینیان

چه  که  کهنه سربازی  وله،  دویچه  گزارش  به 
گوارا را کشته بود، درگذشت.

هشتم  آشنا  نام  انقالبِی  این  گوارا،  چه  ارنستو 
بولیوی  نظامیان  با  نبرد  در   1۹۶۷ سال  اکتبر 
سال  در  او  شد.  کشته  اسارت  در  و  دستگیر 
1۹۵۵ میالدی با فیدل کاسترو آشنا شد. این 
دو، جنبشی انقالبی علیه باتیستا، دیکتاتور کوبا 
به راه انداختنه، و این دیکتاتور طرفدار آمریکا 
گوارا  چه  کردند.  1۹۵۹سرنگون  سال  در  را 
بود.  کوبا  انقالب  اصلی  شخصیت های  از  یکی 



او در ادامه مبارزه خود به بولیوی رفت تا برای 
سرنگونی حکومت دیکتاتوری و فاسد حاکم بر 

آن کشور مبارزه کند و آنجا به قتل رسید. 

کند.  می  وصل  ایران  به  را  ما  گوارا  چه  قتل 
اسالمی، جنبش  و حکومت  ها  پهلوی  دوره  در 
آزادیخواهانه و سوسیالیستی، و در جنبش های 
انسان  صدها  زنان،  طلبانه  برابری  و  کارگری 
مبارز، انقالبی و کمونیست در سنگرهای مبارزه 
در دفاع از اعتصاب، آزادی بیان، در کردستان 
و  جنایتکار  حاکمان  توسط  ایران  سراسر  و 
پاسداران حکومت کشته شدند. سعید سلطانپور، 
بیژن جزنی، غالم کشاورز، صدیق کمانگر، عطا 
چهرهای  از  سلطانی،  مصطفی  فواد  و  رستمی 



در  کمونیستی  و  آزادیخواهانه  جنبش  آشنای 
با  همراه  که  بودند  ایران  سراسر  و  کردستان 
هزاران مخالف سیاسی دیگر بدست دو حکومت 

سلطنتی و اسالمی به قتل رسیدند. 

همانطور که قاتل چه گوارا افسری شناخته شده 
به اسم  “ماریو تران ساالزار” بود، قاتالن جنایتکار 
در ایران نیز برای مردم شناخته شده اند. سر 

دسته و فرمانده این قاتالن خامنه ای است.  
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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


