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پارلمان اروپا: توقف فوری اعدام و 
آزادی زندانیان سیاسی در ایران

حسن صالحی

روز گذشته سه نهاد کمیته بین المللی علیه اعدام، 
و  سیاسی  زندانیان  آزادی  برای  مبارزه  کمیته 
انتشار  با  برای آزادی کارگران زندانی  کمپین 
پارلمان  اخیر  قطعنامه شدیدالحن  از  ای  بیانیه 
اروپا علیه جمهوری اسالمی حمایت کردند. در 
این قطعنامه که روز پنجشنبه ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ 
به تصویب رسید از رژیم اسالمی ایران خواسته 
شد فورا مجازات ضد انسانی اعدام را به حالت 
تعلیق در آورد و کلیه زندانیان سیاسی را آزاد 

کند.



رژیم  که  است  این  در  قطعنامه  این  اهمیت 
اسالمی را که در انظار جهانی بعنوان یک رژیم 
قاتل و جنایتکار شناخته شده است تحت فشار 
بیشتری قرار می دهد و  آنرا در استفاده از ابزار 
تنگناهای  دچار  مردم  علیه  اعدام  و  سرکوب 
بهیچوجه  اروپا  اتحادیه  کرد.  خواهد  بیشتری 
مجاز نیست در پیگیری این قطعنامه کوتاه بیاید.

امید ما این است که با افزایش فشارهای جهانی 
جمهوری  سیاسی   کامل  بایکوت  با  نهایتا  و 
اسالمی این رژیم به زانو در آید و به خواست و 
اراده مردم ایران گردن بگذارد. از همین رو ما 
از همه سازمانهای مدافع حقوق انسانی و تمام 



شخصیت ها و نهادهای مترقی و انسان دوست 
می خواهیم که با فشار هر چه بیشتر به حکومت 
اسالمی، به جنبش گسترده مردم در ایران علیه 

اعدام و سرکوب یاری رسانند.  

در جواب به دبیر ستاد حقوق بشر رژیم که از 
“ تنوع فرهنگی در حقوق بشر” حرف زده بود 
باید گفت که لنجنزار ارتجاع  اسالمی و ضدیت 

شما با انسان ربطی به حقوق بشر ندارد!

     شنبه ۳۰ بهمن ۱4۰۰
۱۹ فوریه ۲۰۲۲



گرامیداشت آبتین: 
دستگیر شدگان آزاد شدند 

کاظم نیکخواه

کانون نویسندگان اعالم کرد ساعت ۲ بامداد 
مراسم  بازداشت  شدگان  بهمن،   ۲۹ جمعه 
چهلمین روز قتل بکتاش آبتین آزاد شدند. کانون 
به نقل از یاشار تبریزی یکی از بازداشت شدگان، 
اعالم  چنین  را  بازداشت شدگان  دیگر  اسامی 
نوروززاده، مهریار  تینا یونس تبار، کامبیز  کرد: 
ظفرمهر، محمد سلطانی، حمید درویشی و جالل 
علیپور. این هفت نفر با خشونت  به پلیس امنیت 
شهر ری منتقل شدند. آنها از سوی پلیس امنیت 
به “لیدری، تشویق به اعتراض” و سر دادن شعار 



“درود بر آبتین، مرگ بر ظالمین” متهم شده اند. 
روشن  و  وسایل  و  موبایلها  دریافت  برای  آنها 
شدن وضعیتشان باید صبح شنبه در دادسرای 

شهر ری حاضر شوند. 

مراسم چهلمین روز قتل بکتاش آبتین با حضور 
شمار قابل توجهی از طیفهای مختلف روز پنج 
امنیتی ها برگزار  شنبه ۲۸ بهمن ، در محاصره 
شد. نیروهای امنیتی مراسم را در محاصره گرفته 
و با شروع سخنرانیها و شعارها، با خشونت حمله 
کردند و با شرکت کنندگان درگیر شدند و بعد 
از جنگ و گریزهایی هفت نفر را با خود بردند.

بکتاش آبتین که به ۶ سال زندان محکوم شده 



بود، روز ۱۸ دیماه با بیماری کرونا درگذشت. 
نویسنده  این  جان  گرفتن  در  کرونا  ویروس 
خود،  همدست  و  همکار  از  آشکارا  مردمی، 
یعنی حکومت اسالمی استفاده کرد که امکان 
دسترسی به موقع به درمان را به این شاعر و 

نویسنده مردمی نداد. 

خشم مردم از این جنایت و فضای کل جامعه 
نشان میدهد که هیچ تعرض و دستگیری نمیتواند 
نام بکتاش آبتین را از انقالب آتی علیه حکومت 

کرونایی جدا کند.

  شنبه ۳۰ بهمن ۱4۰۰
۱۹ فوریه ۲۰۲۲



تروریست، برو گم شو
مینا احدی

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه حکومت 
جمهوری  های  رسانه  شد.  آلمان  وارد  اسالمی 
به  او  سفر  تاب  و  آب  و  خوشحالی  با  اسالمی 
کنفرانس امنیتی مونیخ را بازتاب داده و عکس و 
فیلم هایی از دیدار او از جمله با  آنالنا بائرباک 
وزیر امور خارجه آلمان را منتشر کرده اند. حضور 
یک عنصر تروریسم بین المللی در آلمان و دعوت 
اعدام  اش  پرونده  در  که  حکومتی  نماینده  از 
هزاران نفر و شلیک به مردم معترض در خیابانها 
و شلیک به هواپیمای مسافربری و دهها جنایت 
دیگر نقش بسته است، یک افتضاح سیاسی برای 



دعوت کنندگان و برای  دولت آلمان است.

مالقات وزیر امور خارجه آلمان با او، اتفاقی است 
که در آلمان با اعتراض نهادهای مدافع حقوق 
انسان مواجه شده و خانم وزیر باید پاسخ ما را 
بدهد که چگونه است با نماینده حکومت زن ستیز 
و جنایت پیشه اسالمی مالقات میکند و به آنها 
مشروعیت میدهد و سپس البد مجددا از حقوق 
زنان و فمینیسم و حقوق انسان حرف خواهد زد. 

مماشات و همراهی با حکومت اسالمی ایران یک 
لکه ننگ در پرونده سیاسی دولت آلمان از چهل 
و چند سال پیش تا به امروز است. دست دوستی 
دادن با دستهایی که به خون مردم ایران آلوده 



با  سیاسی  و  اقتصادی  روابط  ادامه  برای  است، 
این حکومت، بی پرنسیپی حک شده در سیاست 

دولت آلمان است.

ما در ادامه و در همسویی با مبارزات مردم ایران 
دولت  مماشات  فاشیست،  حکومت  این  علیه 
آلمان با تروریستهای حاکم بر ایران را افشا و  به 

شکست می کشانیم. 
 

  شنبه ۳۰ بهمن ۱4۰۰
۱۹ فوریه ۲۰۲۲



سارقان پیچ، فاسدان میلیاردی
یاشار سهندی

رادیو فردا:”پلیس تهران روز جمعه از بازداشت 
تیرهای  پیچ های  با سرقت  داد که  نفر خبر  دو 
چراغ برق در بزرگراه آزادگان در تهران موجب 
همچنین  افراد  این  بودند....،  شده  آن ها  سقوط 
اعتراف )!؟( کرده اند که پیش از این نرده های 
میانه بزرگراه را نیز به سرقت برده اند.” پلیس 
این  و  باد وارد شده  و  به سرعت برق  “خدوم” 
“سارقان” به سرعت دستگیر شدند؛ نگون بختانی 
که برای سیر کردن شکم دست به هر خطری می 

زنند. 



اما اینکه این خبر منعکس شده است بدین خاطر 
بر  تهران  مهم  بزرگراههای  از  یکی  که  است 
اثر سقوط تیرهای برق ساعتها ترافیک سنگینی 
داشته. سرقتهای این چنینی بسیار فراوان شده. به 
گزارش روزنامه همشهری در شش ماه نخست 
سال جاری، بیش از ۲۱۰۰ مورد سرقت دریچه 
فلزی شبکه فاضالب رخ داده. و اینها همه تنها 
نشانه گسترش دامنه  فقر و فالکت در ابعاد وسیع 

در جامعه است.

دهنده جلسه  انعکاس  فایل صوتی که  در یک 
و  ها  دزدی  از  است،  سپاه  فرماندهان  بین  ای 
زدوبندهای ما بین خود می گویند. اصالت این 
فایل صوتی را نیز خود تایید کرده اند. “حضرت 



آقا” اما نه تنها دستور پیگیری نداده بلکه این را 
هم توطئه دشمن دانسته! برای دسته اول حکم 
قطع دست صادر می کنند و برای دسته دوم که 
خود معترف به دزدی هستند ترفیع مقام در نظر 
گرفته می شود؛ و می گویند این نشانه پاکدستی 

مسئوالن است!

وجود “سارقان” نرده و پیچ، درب فاضالب، سیم 
های برق و... نتیجه عملکرد جمهوری  اختالس 
و دزدی و چپاول است. هر روز تداوم عمر این 
حکومت غارتگر بر دامنه فقر و سرقت افزوده 

می شود. 
    شنبه ۳۰ بهمن ۱4۰۰

۱۹ فوریه ۲۰۲۲



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


