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علی یونسی و امیرحسین مرادی  
کیوان جاوید    

دانشجویان  یونسی،  علی  و  مرادی  امیرحسین 
بازداشت،  از  پس  سال  دو  شریف،  دانشگاه 
 ۱۶ به  یک  هر  انفرادی،  در  اسارت  و  شکنجه 
در  که  نفر  دو  این  شدند.  محکوم  زندان  سال 
اکنون ۲۲  بودند  فروردین ۱۳۹۹دستگیر شده 

ساله هستند.  

آقای نیلی، وکیل علی یونسی درباره اتهامات گفت: 
کیفرخواست:  در  دو جوان  این  اتهامی  “عناوین 
اقدام  قصد  به  تبانی  و  اجتماع  فی االرض،  افساد 
علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” بوده 



است. 

دادگاه حکومت اسالمی اتهام “افساد فی االرض” 
را وارد ندانست و به این دلیل حکم اعدام برای 
این دو زندانی سیاسی صادر نکرد. این دو زندانی 
سیاسی بی شک نباید حتی یک روز در بازداشت 
ای”  “خرابکارانه  مدرک  هیچ  گرفتند.  می  قرار 
حتی با معیار های حکومت ضد انسانی جمهوری 
اسالمی علیه آنها وجود ندارد. این دو با شکنجه 
های ممتد وادار به اعتراف علیه خود شدند، اما 
در اولین فرصت همه آن اتهامات را رد، و اعالم 
کردند بر اثر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری 

شده بودند.



عضویت در هیچ حزب و سازمان مخالف جمهوری 
اسالمی نباید جرم انگاشته شود. این حربه را باید 
از جمهوری اسالمی گرفت. حتی پیش از سرنگونی 
رژیم، ما می توانیم کاری کنیم که عضویت در 
جمهوری  نباشد.  جرم  ایران  در  سیاسی  احزاب 
اسالمی خط قرمزهای فراوانی برای خود ترسیم 
کرده بود که توسط مردم در هم شکسته شده. لغو 
عملی سنگسار یک نمونه از این پیشروِی سیاسی 
ما است. مبارزات ما یک قدم اساسی دیگر باید 
پیشروی کند. عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی 

مخالف جمهوری اسالمی حق همه مردم است.
 

   سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱40۱
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دیپلماسی مضحک تروریستهای اسالمی! 
محسن ابراهیمی 

برسمیت  که  دولتی  هیچ  به  را  سفارت  “ما 
برسمیت  “شرط  نمیدهیم”.  تحویل  نشناختیم 
حکومت  یک  “تشکیل  طالبان،  دولت  شناختن 

فراگیر در افغانستان” است!

این ها اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی در روز استقبال از سه تن از تروریستهای 
طالبان در سفارتخانه سابق افغانستان در ایران 
است. واقعا مضحک نیست که شاخه شیعی یک 
شناختن  برسمیت  برای  ارتجاعی،  فوق  جنبش 
گذارد؟  می  شرط  جنبش  همین  سنی  شاخه 



آنهم چه شرطی: “تشکیل یک حکومت فراگیر”! 
طالبان در مقابل این شرط برادران شیعی خود 
خودتان  دولت  “مگر  زد:  پاتک  فورا  ایران  در 

فراگیر است”! 

منظور شان از “دولت فراگیر” چیست؟ منظورشان 
این است که در قلمرو جنایت و چپاولشان جایی 
برای باند اسالمی حاکم در کشور همسایه در 
دنبال  اسالمی  جمهوری  مشخصا  بگیرند.  نظر 
تروریستش  و  قاچاقچی  برادران  که  است  این 
در افغانستان جایی برای دار و دسته شیعی سر 
به جمهوری اسالمی در امارت اسالمی باز کند.

اما در پشت این صحنه های مشمئز کننده سبقت 
دو باند اسالمی در آدمکشی و فساد و ارتجاع از 



همدیگر، اتفاقات مهمی رخ میدهد. اتقاقاتی که 
در حال رقم زدن آینده ای تیره و تار برای جنبش 
اسالمی است. در کنار مقاومت جسورانه زنان 
افغانستان در مقابل مسلسل بدستان  و جوانان 
جنبش  کابل،  درخیابانهای  طالبان  بسر  عمامه 
میکند.  پیشروی  همچنان  ایران  در  تری  عظیم 
در  اسالمی  هیوالی  سر  دارد  قصد  که  جنبشی 
ایران را در هم بکوبد. وقتی این هیوال در ایران 
از پای در آمد، مردم ایران و افغانستان باشکوه 
ترین جشن آزادی را باهم و در کنار هم برپا 

خواهند کرد.
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ضرب و شتم معلمان و پاسخ مردم 
 نسان نودینیان    

امنیتی  ماموران   ،۱40۱ اردیبهشت  پنجم 
علی حسن بهامین پیلی، معلم و فعال صنفِی در 
استان کهگیلویه و بویراحمد، را بازداشت کرده 
و او را مورد ضرب و شتم قرار داده  اند. چهار 
مامور لباس شخصی در مقابل دانشگاه یاسوج، 
در حالی که دستبند به یک دست آقای بهامین 
پیلی زده اند، با ضرب و شتم تالش می کنند او 

را سوار یک خوردو کرده و با خود ببرند.

با  پیلی  بهامین  علی حسن  آقای  شتم  و  ضرب 
گرفت.  پاسخ  آنها  تجمع  و  معلمان  اعتراض 



معلمان اعالم کرده اند تا آزادی آقای علی حسن 
خواهند  پیگیری  را  اعتراضاتشان  پیلی  بهامین 

کرد.

حکومت اسالمی و دولت رئیسی با ایجاد فضای 
امنیتی و فرستادن لباس شخصی ها تالش میکنند 
بحران زیر سوال رفتن حاکمیت و بقا شان را حل 
کنند. اما دامنه تنفر از رئیسی و خامنه ای بسیار 
اعتراض و تجمعات  گسترده است و در شکل 
خیابانی بروز می کند. رفرم و اصالحات، وعده 
صفوف  در  تفرقه  ایجاد  در  تالش  و  پوچ  های 
معترضین درمان درد حکومت اسالمی نیستند. 

بحران رژیم عمیق است و بدخیم. 



و  بُداقی  رسول  سابقه  بی  محاکمات  معلمان، 
حمید قندی و امنیتی کردن محیط های دادگاهی 
و محاکمه عزیز قاسم زاده را تجربه کرده اند. 
با اینحال فشار محاکمات آنها را به سکوت و 
مجدد  شروع  ماه  اردیبهشت  نکشاند.  تمکین 

اعتصابات معلمان و کارگران است.

پاسخ بزرگتر مردم اما، برگزاری روزکارگر با 
و  کارگران  بفراخوان  که  بود  خواهد  شکوهی 
معلمان و بارنشستگان تدارک دیده شده است. 

حکومت اسالمی بازنده است. 
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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


