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اعدام در مالء عام نشانه ضعف رژیم 
مینا احدی   

بنا بر گزارش ها، دادستان خرم آباد لرستان از 
صدور حکم “اعدام در مالء عام” در مورد یک 
متهم به قتل مامور انتظامی خبر داده است. این 
سومین چنین حکمی است که از آغاز سال جاری 

صادر شده است.

اعدام قتل عمد دولتی و اعدام در مالء عام فاجعه 
ای هولناک در خدمت سیاست عادی سازی قتل 
و کشتار انسانها است که برای مرعوب کردن 
آحاد جامعه و ایجاد فضای رعب و وحشت به 



کار می رود. دیکتاتورهای اسالمی، بویژه با اتکا 
به نص صریح قرآن، به راحتی میکشند و این 
جنایات را بی محابا به نمایش می گذارند. در 
ایران سالها مبارزه علیه اعدام، حکومت را وادار 
به عقب نشینی کرده و مدتها بود رژیم جرئت به 
اعدام در مالء عام نمی کرد. اکنون، در فروردین 
ماه ۱۴۰۱، سه حکم اعدام در مالء عام صادر 
شده است. در هر سه مورد، محکومین به اعدام 
حکومتی  سرکوبگر  نیروهای  کشتن  به  متهم 

هستند.

جمهوری اسالمی ایران نفرت بحق مردم را می 
بیند و برای حفظ روحیه نیروهای سرکوبگرش، 
نمایش وحشتناک قتل در مالء عام را سازمان 



میدهد. باید در خرم آباد و فوالد شهر اصفهان 
اسالمی  حکومت  جنایت  تشبث  این  مقابل  در 
ایستاد و صحنه اعدام را به صحنه اعتراض علیه 

آدمکشی اسالمی تبدیل کرد. 

سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
۱۲ آوریل ۲۰۲۲



رسالت رژیم اسالمی: 
اذیت و آزار شهروندان

ناصر اصغری

با احضار سعیده خضوعی به جرم بهائی بودن، 
و  اذیت  مورد  که  ایشان  خانواده  افراد  تعداد 
آزار رژیم اسالمی به همین جرم قرار گرفته اند 
کیش  به  منتسب  شهروندان  رسید.  تن  سه  به 
بهایی، در ایران زیر سیطره جمهوری اسالمی، با 
هرگونه اذیت و آزاری روبرو هستند؛ بازداشت، 
اعدام، شکنجه، تبعید، مصادره اموال، تخریب قبر، 
محرومیت از تحصیل در دانشگاه و محرومیت از 
گرفتن گذرنامه ازاین جمله هستند. بیش از چهار 
دهه است که این جامعه در دست رژیم اسالمی 



تباه شده: روزی تعدادی را به جرم بهائی بودن 
آزار و شکنجه می کنند، روزی دیگر تعدادی 
را به جرم کمونیست بودن، به جرم بی حجاب 
بودن و یا یهودی بودن، به جرم آته ایست بودن، 
بودن،  زن  بودن،  بابی  بودن،  سنی  بودن،  بلوچ 
به جرم روزه خواری و هزار و یک بهانه واهی 

دیگرمورد اذیت و آزار قرار می دهند.

در مورد احضار خانم خضوعی، به او گفته شده 
که جرمش “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی 
علیه امنیت ملی” است. به خیال خود از حلقه 
ضعیف، مجرمانی را که علیه نظام هستند گروگان 
خواهند گرفت که بقیه بدانند این کارها عواقب 
از  این جامعه دیگر  اند.  اما کور خوانده  دارد؛ 



این نوع ارعابها عبور کرده و در گوشه و کنار 
این جامعه مردم هر روز علیه نظام منحوسشان 

تبلیغ می کنند و علیه امنیتشان نقشه می ریزند.

سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
۱۲ آوریل ۲۰۲۲



وحشت رژیم از دادخواهی  
عطیه نیک نفس

“مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، 
یکی از جان باختگان ۸۸، با »تماس تلفنی« از 

دانشگاه اخراج شد.”

رژیم  روی  و  سر  از  حقارت  و  ترس  وحشت، 
اسالمی میبارد. رژیمی که حتی از عکس روی 
سنگ قبر آزادیخواهان، از مراسم گرفتن خانواده 
بودن  آزاد  از  و  فرزندشان  برای  دادخواه  های 
این خانواده ها میترسد. در این مورد مشخص، 
واهی  سازی  پرونده  و  خانه  به  حمله  بر  عالوه 
برای خواهر و مادر مصطفی کریم بیگی، مریم 



کریم بیگی با یک تلفن بدون هیچ توضیحی از 
دانشگاه اخراج شد.

جمهوری اسالمی در ایران و درسطح بین المللی 
از  که  رسواست  و  زده  وحشت  آنقدر ضعیف، 
نفس کشیدن خانواده های دادخواه نیز برخود 
میلرزد زیرا میداند این خانواده ها هرگز سکوت 
نمیکنند، همانطور که در تریبونال آبان سکوت 
نکردند، دادخواه خون به ناحق ریخته عزیزشان 
و  میپوندند  اعتراضات مردمی  به صف  هستند، 
هر روز متشکل تر از پیش، همبستگی خود را با 

دیگر اقشار فریاد میزنند.
 

رژیمی که چهاردهه با قوانین مرتجع اسالمی در 
پاسخ فریاد آزادیخواهی، گلوله، شکنجه، اعدام، 



زندان، سرکوب و تبعیض را بر مردم اعمال کرده  
نه هر روز، که باید هر لحظه از دادخواهی مردم 

برخود بلرزد.
 

ستیزی،  زن  تبعیض،  شکنجه،  مخالفین،  کشتن 
وحشیگری و اعدام از قوانین به صراحت نوشته 
شده در اسالم و جمهوری اسالمی است. خانواده 
های دادخواه کمر به سرنگونی جمهوری اسالمی 
بسته اند. ما همراه با آنان و دیگر برابری طلبان، 
دنیایی بدون اسالم در قدرت، سرکوب و تبعیض 
خواهیم ساخت و زندگی انسانی را محقق خواهیم 

کرد.
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

۱۲ آوریل ۲۰۲۲



امپراطوری گروگانگیری و 
باجگیری اسالمی 

نسان نودینیان

پیشتر، مقام های جمهوری اسالمی از مسدود شدن 
۷ میلیارد دالر پول ناشی از فروش نفت در دو 
بانک کره جنوبی خبر داده بودند و گزارش هایی 
درباره احتمال آزادی چند زندانی دو تابعیتی از 
سوی ایران و آزادی این مبالغ با موافقت دولت 
فرهیختگان،  روزنامه  بود.  شده  منتشر  آمریکا 
چاپ تهران، روز ۱۸ فروردین گزارش داد که 
مذاکراتی انجام شده است که در ازای آزادی 
سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز، 
سه زندانی دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی، مبلغ ۷ 



میلیارد پول ایران آزاد شود.
 

به  در  اسالمی  جمهوری  سیستماتیک  سیاست 
گروگان گرفتن شهروندان دو تابعیتی با هدف 
غربی  دول  از  سیاسی  و  اقتصادی  گیری  بهره 
شهره عام و خاص است و بر کسی پوشیده نیست؛ 
رژیم اسالمی، این امپراطوری گروگانگیری، هم 
قصد مخفی کردن این سیاست مافیایی را ندارد. 
رفسنجانی چند بار در کتاب خاطراتش به این 
موضوع اشاره کرده و یک جا نوشته “از برکت 
 ۳۳۰ باالخره  فرانسوی ها  لبنان،  در  گروگان ها 
بدهی شان  اول  قسط  عنوان  به  را  دالر  میلیون 

پرداختند.”

دولت  از طرف  یورو  میلیون  قبل، ۴۷۰  ماه  دو 



انوشه  و  زاغری  نازنین  آزادی  قبال  در  بریتانیا 
آشوری پرداخت شد. در چهار دهه گذشته، بیش 
از چهل نفر از دوتابعیتی ها در ایران دستگیر و 

برای مبادله در زندان ها نگهداری شده اند.

سیاست گروگانگیری جمهوری اسالمی در خدمت 
هایی  تروریست  نجات  و  تروریسم  مالی  تأمین 
است که در کشورهای غربی و آمریکا، به جرم 
ترور فعالین سیاسی و مخالفین حکومت اسالمی، 
امپراطوری  این  بردن  بین  از  اند.  شده  محکوم 
گروگانگیری تنها  با سرنگونی انقالبی رژیم عملی 

است.
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

۱۲ آوریل ۲۰۲۲



چه خبر از ایران؟
کیوان جاوید

“نرخ دالر در بازار آزاد ایران از مرز ۲۸ هزار تومان 
عبور کرد.

البته این یک پیشرفت برای جمهوری اسالمی است. 
دلیل اینکه در پاییز سال ۹۹ نرخ دالر به باالی ۳۰ 
هزار تومان رسیده بود: دشمن ما ریاله، دروغ می 

گن دالره!
****

مهسا کمالی در اردوی تیم جهان متمدن

مهسا کمالی، ملی پوش فوتسال زنان از اردوی تیم 
ملی حذف شد. مهسا در جریان یک مسابقه، زیر 



توقف جنگ در  نوشته  با  را  لباس ورزشی خود 
اوکراین به نمایش گذاشت. با این حرکت، مهسا 
به چهره ای محبوب و  شناخته شده  در ایران و تا 
حدی جهان تبدیل شده است. یک تیر  دو نشان. 
هم علیه جمهوری اسالمی، هم مخالفت صریح با 

تهاجم روسیه به اوکراین.
****

لیست تبانی

به  و  بازداشت  بهایی،  سعیده خضوعی، شهروند 
این  از  پیش  است.  منتقل شده  نامعلومی  مکان 
ارسالن یزدانی، فرزند خانم خضوعی و همسرش، 
اتهامات  بودند.  شده  بازداشت  ابراهیمی  سمیرا 
علیه بهاییان، طبق روال معمول: “تبلیغ علیه نظام” 
و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” است. لیست 
تبانی کنندگان علیه جمهوری اسالمی به وسعت 



ایران و به تعداد همه شهروندان ایرانی است,
****

شکیال منفرد، زندانی سیاسی، در اعتصاب غذا و 
دارو

سازمان  توسط   ۱۳۹۹ شهریور  منفرد  شکیال 
اطالعات سپاه بازداشت و به اتهام “فعالیت تبلیغی 
علیه نظام و توهین به مقدسات اسالم” به ۴ سال و 
۲ ماه زندان محکوم شد. شکیال یک دشمن دارد 
و میلیونها دوست. دوستانی که هم نگران او هستند 
و هم به او افتخار می کنند. از شکیال وسیعا حمایت 

کنیم. صدای این زندانی سیاسی باشیم.

سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
۱۲ آوریل ۲۰۲۲



طالبان و جمهوری اسالمی 
دو روی یک سکه اند 

سیامک بهاری

در  ایران  کنسولگری  سردر  افغان  “معترضان 
هرات را به آتش کشیدند”.

با  یافته  سازمان  غیرانسانی  و  شنیع  رفتار  علیه 
در  تظاهرات هایی  ایران  در  افغان  مهاجرین 
شهرهای کابل،  هرات و خوست برگزار شده است. 
طی ۹ ماه حکومت طالبان، فقر و فالکت، بیکاری 
آوارگی  موجب  اجتماعی  و  اقتصادی  نا امنی  و 
بیداد  از  گریزان  افغانستانی  شهروند  میلیون ها 
طالبان از جمله به ایران گشته است. جمهوری 



اسالمی ادعا می کند بیش از چهار دهه میزبان 
سابقه  است.  بوده  افغان  مهاجر  میلیون  چندین 
سیاه این پذیرایی اسالمی البته بر کسی پوشیده 
ابتدایی ترین  از  که  بی پناهی  مهاجرین  نیست. 
حقوق اجتماعی محروم شده اند و روزانه در ابعاد 
چندین هزار نفر رد مرز می شوند. جهنم “گردنه 
از  تنباکویی” در خاوران در شرق تهران برگی 

سند زنده این “پذیرایی” است. 

سه  آخوند  به طرز مشکوکی در مشهد کشته و 
بنا بر ادعای مندرج در خبر،  مجروح می شوند. 
مهاجر  برخوردهای  است.  افغانستانی  ضارب 
ستیزانه تشدید می شود. تظاهرات علیه مهاجرین 

افغان سازمان می یابد.



روابط  عسل  ماه  عمر  که  است  این  واقعیت 
جمهوری اسالمی و طالبان کوتاه تر از آن بود که 
تصور می شد. دمل چرکین رقابت  ها و تضاد منافع 
دو طرف سرباز کرده است و قربانیان بالفصلش 
گریز  جز  راهی  که  هستند  مهاجری  کارگران 
به ایران ندارند. تشدید بدرفتاری با شهروندان 
افغان برگ برنده جمهوری اسالمی برای تحت 
فشار گذاشتن طالبان و ایجاد بحرانهای انسانی 
بیشتر در افغانستان است. مردم ایران و افغانستان 
دشمن مشترکی دارند. جمهوری اسالمی و طالبان 
دو روری یک سکه اند. رهایی از شر این دو تنها 

راه رهایی است!

سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
۱۲ آوریل 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


