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خامنه ای و قصه دیو و دلبر
مصطفی صابر

دفتر  به  وابسته  اهلل«  حزب  »خط  نامه  هفته 
نشر آثار خامنه ای اظهار نگرانی کرده که در 
که  می گویند  رسانه ها  و  اجتماعی  شبکه های 
پهلوی »دلبر« و جمهوری اسالمی »دیو« است 
عمل  خوب  اگر  تبلیغاتی«  »جنگ  این  در  و 

نشود،  جمهوری اسالمی ضربه خواهد خورد.

صبح بخیر آقایان دیو!  این قصه ها هم کمک 
انقالب کردند  ایران  نخواهد گرد. مردم  تان 
و رژیم شاه یا همان دلبر مربوطه را سرنگون 
کردند تا به زندگی شاد و آزاد و برابر برسند. 
را  شان  خون  و  بیایید  دیوها  شما  اینکه  نه 



که  است  سال  چهل  از  بیش  کنید!  شیشه  به 
دست  ایران  مردم  شاید  تا  کنید  می  جنایت 
بردارند و به شما رضایت دهند و موفق نشده 
اید. حاال با این قصه طوری جلوه می دهید که 
گویا مردم دارند به عقب برمیگردند تا تالش 
توجیهی  و  دهید  جلوه  عبث  را  آنها  مبارزه  و 
برای بقاء خودتان بتراشید. به یادتان می آورم 
رسیدن  قدرت  به  از  بعد  هفته  سه  فقط  که 
زن  هزاران   ،۵۷ اسفند  در  اسالمی،  جمهوری 
و  ریختند  به خیابان ها  برابری  و  آزادی  برای 
نکردیم  انقالب  »ما  بود:  این  شعارشان  یک 
یادتان  به  همینطور  برگردیم!«  عقب  به  تا 
می آورم که با سقوط دلبران قصه شما از دل 
کارخانه و دانشگاه و شهر شورا سربرآورد و 
شما آنها را بخون کشیدید. و میدانید که امروز 



“نان، آزادی و اداره شورایی” شعار محوری و 
محبوب مردم است. این یعنی پایان قصه دیو 

و دلبر!
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شکنجه گران و سرکوبگران بترسید! 
مینا احدی

این تیتر روزنامه آلمانی سود دویچه تسایتونگ 
است به قلم رونن اشتانکه در مورد حکم دادگاهی 
در شهر کوبلنز در آلمان در روز پنج شنبه 1٣ 

ژانویه 2022.

 او نوشت این یک خوشبختی بزرگ است که 
سیستم قضایی در آلمان از قانونی استفاده کرد 
که چندان هم قدیمی نیست و برای اولین بار در 
آلمان یک جنایتکار از سوریه را محاکمه کرده و 

حکم حبس ابد به او دادند. 

 نویسنده اضافه کرد اگر چه منافع و عالئق سیاسی 



دولت آلمان هم پشت این حکم و دادگاه هست، 
اما نفس برگزاری دادگاه و اعالم حکم حبس ابد 
به اتهام جنایت علیه بشریت، یک موفقیت برای 
قربانیان و یک گام بسیار مثبت برای دادخواهان 

است. 

نکته بسیار مهمی را روزنامه گوشزد میکند، منافع 
و عالئقی که متاسفانه تا همین امروز مانع برگزاری 
جنایتکاران  محاکمه  برای  آلمان  در  دادگاهی 

جمهوری اسالمی شده است. 

یک افسر سوریه ای که مدتها در زندانی مخوف 
در سوریه بنام الخطیب کار میکرده و متهم به 
شرکت در شکنجه 4000 نفر و قتل حداقل ٣0 
نفر است، در برلین در سال 201٩ دستگیر و از 



سال 2020 محاکمه شد و در نهایت با حضور ٨0 
شاهد و شاکی، محکوم شد. این اتفاق مهمی است 
که با استقبال بسیار گسترده بین المللی مواجه 
از جانیان  نفر  آلمان دهها  شده است.در همین 
اسالمی زندگی میکنند و یا در نهادهای مرتبط 
به حکومت اسالمی مشغول بکار هستند که باید 
فورا دستگیر و محاکمه شوند. باید تالش کرد 

آن روز را نزدیک و نزدیکتر کنیم.

  

شنبه 2۵ دی 1400
1۵ ژانویه 2022



توییتر یکی از حساب های خامنه ای را 
برای همیشه بست 

کیوان جاوید

ای  خامنه  سایت  کاربری  حساب  شدن  بسته 
انیمیشنی  انتشار  از  پس   )KhameneiSite(
صورت گرفت که در آن دونالد ترامپ، رئیس 
قاسم  ترور  انتقام  در  را  آمریکا  سابق  جمهور 
سلیمانی در دی ماه 1٣٩٨ هدف قرار می داد. 
»به نقل از بی بی سی فارسی شنبه 1۵ ژانویه – 

2۵ دی«

طی یک سال گذشته این دومین حساب خامنه 
اما  شود.  می  بسته  توییتر  توسط  که  است  ای 
این محدودیت نیم بند تاثیر ماندگاری در طرد 



خامنه ای در استفاده از مدیای اجتماعی ندارد. 
یک سیاست هماهنگ رسانه ای جهانی الزم است 
تا خامنه ای و دیگر آدمکشان اسالمی نتوانند از 
برای مقاصد ضد بشری  اجتماعی  ابزار مدیای 

خود استفاده کنند.

فعالیت های تروریستی – تبلیغی سران جمهوری 
اسالمی، نهادهای اطالعاتی و امنیتی این رژیم و 
در راس همه آنها، خامنه ای باید برای همیشه در 
مدیای اجتماعی ممنوع شود. هدف باید بایکوت 
تبلیغاتی  و  دیپلماتیک   – سیاسی  جانبه  همه 

جمهوری اسالمی باشد.

همین حکومت، بکتاش آبتین را به جرم نوشتن 
به بند کشیده و باعث مرگ او در زندان شد. 



این حکومت محدودیت های بسیاری بر سر راه 
ایجاد کرده  اجتماعی  مدیای  از  مردم  استفاده 
است. یادمان باشد ستار بهشتی درست به این 
مدیای  در  که  باخت  جان  شکنجه  زیر  دلیل 
اجتماعی علیه رژیم اسالمی اظهار نظر می کرد. 

جهان  در  جانبه  همه  باید  اسالمی  جمهوری 
این  از  یکی  ای  رسانه  بایکوت  شود.  بایکوت 

خواسته های مشروع مردم ایران است.
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جان کیوان صمیمی در خطر است
شهال دانشفر

کانون نویسندگان ایران، روز جمعه، 24 دی ماه، 
خبر داد کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از 
در  زندانی  سیاسی  فعال  و  مطبوعات  آزادی 
نامساعد پزشکی و سابقه  به رغم شرایط  اوین، 
بیماری قلبی، در آستانه “تبعید” به یکی دیگر از 
زندان های ایران است. کیوان صمیمی  به دنبال 
انتشار نامه ای با عنوان “قتل شبه عمد” و اشاره 
به قتل بکتاش آبتین، تهدید به تبعید به زندان 

دیگری شده است. 

تجمع  در  شرکت  دنبال  به  صمیمی  کیوان 
اعتراضی روز جهانی کارگر در اردیبهشت ٩٨ 



در مقابل مجلس اسالمی  بازداشت و چند ماه 
بعد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه 
امنیت کشور به سه سال حبس محکوم شد. این 
حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. او 
دوره  کردن  سپری  برای   ٩٩ آذر  هفدهم  در 

محکومیت خود راهی زندان اوین شد.

زندان  در  صمیمی  کیوان  بازداشت   تداوم 
است.  او  جان  و  برای سالمت  جدی”  “خطری 
ادامه سیاست قتل خاموش  او  بازداشت  تداوم 
است.  اسالمی  جمهوری  زندانهای  در  زندانیان 
بکتاش  سیاست  همین  با  اسالمی  جمهوری  
آبتین این سمبل آزادیخواهی و انسانی را به قتل 
رساند. با اعتراضی سراسری باید در برابر این 
جنایت که هر روزه در زندانهای رژیم اسالمی 



باید  کیوان صمیمی  ایستاد.   است.  جریان  در 
فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.
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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

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

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


