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سراب بی پایان برجام!
کاظم نیکخواه

و  افت  با  برجام  مذاکرات  سریالی  گفتگوهای 
اسالمی  جمهوری  دارد.  ادامه  بسیار  خیزهای 
و  داده  ارائه  را  آمریکا  سواالت  به  خود  پاسخ 
آمریکا میگوید این پاسخ ها ناامید کننده است. 

اسالمی  اینست که حکومت  اکنون  اصلی  گره 
میخواهد عدم بازبینی فعالیتهای مشکوک اتمیش 
را  بعنوان یک شرط برجام به طرفهای غربی و 
طرفهای  کند.  تحمیل  اتمی  المللی  بین  آژانس 
غربی میگویند آژانس باید وظایف خود را انجام 
ایران  حکومت  مشکوک  فعالیتهای  به  و  دهد 



در برخی مناطق رسیدگی کند. از سوی دیگر 
خامنه ای در اینستاگرامش به صلح امام حسن 
با معاویه اشاره کرده و سیگنال سازش و عقب 
نشنی میدهد. با وجود این هیچ چیز روشن نیست. 

برجام صورت ظاهر بحران بین المللی جمهوری 
اسالمی است. این حکومت بدون بحران نمیتواند 
به حیات خود ادامه دهد. اگر حتی مساله اتمی 
پرونده بحران زای دیگر  فروکش کند، صدها 
و  ترور  از  دفاع  است.  حکومت  سران  منتظر 
قاچاق،  موشکی،  مساله  المللی،  بین  تروریسم 
کارنامه  در  که  وجنایاتی  قتلها  گروگانگیریها، 
سران حکومت امثال رئیسی هست و نمیتوانند 
گریبان خود را از آن خالص کند و صدها مساله 



دیگر که بحران  جهانی حکومت را رقم میزند 
و بدون آنها امرش نمیگذرد. 

بحث این نیست که طرفهای مقابل بی گناه و 
فرشته اند. اما جمهوری اسالمی هویتش به قهقرا 
بردن معیارهای دیپلماسی به عهد امام حسن و 
معاویه و یزید است. به همین دالیل برجام حالل 
مشکلی نیست. نه بحران بین المللی حکومت حل 
خواهد شد و نه گشایش اقتصادی بدنبال خواهد 

داشت. برجام سرابی است که پایان ندارد. 
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تشدید فشار بر زندانیان سیاسی 
سهیال دالوند

در حالیکه فقط دو هفته از انتشار گزارش جدید 
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
حقوق بشر در ایران، که عدم دسترسی زندانیان 
به مراقبت های پزشکی را زیر عنوان “محرومیت 
عامدانه از حق حیات” قرار داده است، میگذرد، 
خبرها حاکی از وخامت حال چند تن از زندانیان 

سیاسی و عدم رسیدگی به وضعیت آنان است.
 

بهنام موسیوند، آرش گنجی، سمیه کارگر و شکیال 
از  منفرد که در وضعیت خطرناکی بسر میبرند 
دسترسی به دارو  و درمان محروم و  از زندان اوین 



به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده اند.
 

جمهوری اسالمی سالهاست که با محروم کردن 
به  دسترسی  از  بیمار  سیاسی-عقیدتِی  زندانیان 
امکانات درمانی، عامدانه جان آنان را در معرض 
خطر قرار داده و  آنها را به اعدام  خاموش محکوم  

میکند. 

زندانیان سیاسی که به دلیل شکنجه و  اذیت و آزار 
و  شرایط سخت زندانها از بیماریهای گوناگون رنج 
میبرند، با پرونده سازی، تبعید، محرومیت از حق 
مالقات و تلفن تحت فشار و آزار مضاعف قرار 
میگیرند. رژیم اسالمی تالش دارد با اعمال فشار و 
شکنجه، زندانیان سیاسی را که صدایشان صدای 



جامعه معترض به کلیت جمهوری اسالمی است به 
سکوت وادارد. اما این صدا هر روز بلندتر   و رساتر 
از پس دیوارهای بلند و میله های آهنین زندان 

حکم به رفتن جمهوری اسالمی میدهد.

مادر بهنام  موسیوند میگوید جان فرزندم  را نجات 
زندانیان  های  خانواده  با  و همصدا  همراه  دهید. 
آنان  بدون  قید و شرط  آزادی  سیاسی، خواهان 
و محاکمه سران جمهوری اسالمی که عامدانه و 
 آمرانه دست به شکنجه  وقتل زندانیان سیاسی و 

عقیدتی میزنند باشیم.
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اینترنت در دستان رژیم اسالمی
ناصر اصغری 

جمهوری  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اسالمی در جواب به اعتراض کاربران اینترنت 
که چرا اینترنت را اینقدر قطع و وصل می کنید؟ 
گفته است: “کسی به دنبال قطع اینترنت نیست”.

حاال مردم مانده اند که چه چیزی را باور کنند؟ 
قطع و ایجاد دائم اختالل در دسترسی به اینترنت، 
بخصوص هنگام اعتراضات، فیلترینگ همیشگی 
سایتهای غیرخودی، اذیت و آزار بی  وقفه بالگرها 
و کاربرانی که به سایتهای اپوزیسیون دسترسی 



پیدا می کنند یا ادعای پوچ یک الت وزیر شده 
را؟ اینها دروغگوئی را به عرش برده اند. واضح 
است که کسی به هیچ ادعایی از اینها کوچکترین 

باوری ندارد.

زیر  حتی  امروزی،  جامعه  یک  ساز  و  سوخت 
سیطره جمهوری اسالمی و طالبان، بدون اینترنت 
در  آموزش  تا  رسانی  اطالع  از  میشود.  مختل 
سطوح مختلف، تا سوخت و ساز ابتدائی بانکی، 
با  تا کار  المللی،  بین  تا کل داد و ستد ملی و 
دم و دستگاه های پیچیده بیمارستانها، تا تنظیم 
برق و آب و دستگاه های کارخانجات، تا پیش 
بینی هوا و غیره، بدون دسترسی به اینترنتی که 
دولت در آن موش ندواند، نه تنها مختل بلکه 



حتی غیرممکن میشود!

کار و ایجاد اشتغال، تحصیل و آموزش مهارت، 
و سر و سامان دادن به اقتصاد تا سالمتی روح 
و روان شهروندان این جامعه بخاطر منافع یک 
مشت آدم دزد و آدمکش به گروگان گرفته شده 
است و هنگام اعتراض چشم در چشم معترض 
به  دسترسی  می دهند.  تحویل  دروغ  وقیحانه 
اینترنت هم که از حق و حقوق ابتدائی امروزی 
یک  بدون  هست،  هم  ایران  در  شهروندی  هر 

مبارزه متحد و پیگیر غیرممکن است.
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جنگ اوكراین و بحران سرمایه دارى
سینا پدرام

“ارزش یورو به پایین ترین حد خود در ٢0 سال 
اخیر سقوط کرد.”

سلسله   سرآغاز  اوکراین  به  روسیه  حمله   
بحران های اقتصادی برای بسیاری از کشورهای 
جهان و از جمله اروپا بود و باعث از دست رفتن 
1٢ درصد از ارزش یورو هم شد. بعد از بحران 
سال ٢00٨ که با فروپاشی سیستم مالی و بانکی 
خاتمه پیدا کرد و بحران کرونا که ناتوانی سیستم 
و ساختار سرمایه دارانه صنعت پزشکی و درمانی 
را برمال کرد، جنگ روسیه و اوکراین میرود که 



به یک برهه “دوران ساز” مهم مبدل شود؛ دوره 
دولتهای با ساختار فاشیستی و فوق راست که 
حمله به دستاوردهای سیاسی و اقتصادی طبقه 

کارگر در صدر اقدامات آنان قرار دارد.
 

در اقتصاد سیاسی میتوان دالیل بسیاری را برای 
سقوط یورو برشمرد و جایگاه و اهمیت هر یک 
از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی را بررسی کرد. 
بلند  لیست  به  میتواند  حالت  بهترین  در  این 
ای سقوط  پایه  بعضا  و  مقطعی  از دالیل  باالیی 
چگونه  ضعیف  یورو  یک  شود.  ختم  ارزی  هر 
آیا  به صنعت جهانگردی کمک کند؟  میتواند 
خواهد  یاری  صادرات  رشد  به  ضعیف  یوروی 
رساند؟ بانک مرکزی اروپا با باال بردن نرخ بهره 



از سقوط بیشتر یورو پیشگیری  خواهد کرد؟ و 
سواالت عدیده دیگر.

 از منظر سوسیالیستها، مقابله با هر نوع تعرض به 
معیشت طبقه کارگر چه در شکل تورم اقتصادی 
داشتن دستمزدها  نگاه  پایین  به صورت  و چه 
و مبارزه بر علیه هر نوع محدودیت سیاسی و 
حمالت  با  مقابله  برای  سنگر  اولین  اجتماعی، 

بورژوازی محسوب میشود.
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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

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com journalfarsi.com


