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امامزاده یاندکس کجاست؟
نوید مینائی

وزیر ارتباطات: “ ایران و روسیه برای بی نیازی از 
غرب در زمینه فن آوری اطالعات با هم همکاری 

می کنند.”

عیسی زارع پور اخیرا در دیدارش از روسیه برای 
اعمال محدودیت های هر چه بیشتر بر اینترنت با 
مقامات روسی گفتگو کرده و اولین دستاورد آن 
رفع فیلترینگ از جستجوگر روسی یاندکس است. 
نتایج جستجوی نام “ایران” در یاندکس مورد پسند 

مقامات ایرانی است.



روسیه تحت حکومت دیکتاتوری پوتین،  مشکالت 
مشابهی در گردش آزاد اطالعات با شرکای ایرانیش 
مدیای  ابزارهای  و  اطالعات  آزاد  گردش  دارد! 
اجتماعی از آنجا که می توانند ابزار سازماندهی و 
اطالع رسانی برای اعتراضات مردم باشند خطری 
جدی برای حکومت های دیکتاتوری محسوب می 

شوند.

امروز اکثر ابزارهای مورد نیاز فناوری اطالعات در 
آمریکا تولید میشوند و استفاده از آن نیازمند مجوز 
شرکت های آمریکاییست. چین با توجه به سهم 
عظیمش در تجارت جهانی، غولهای فناوری مانند 
اپل و گوگل را مجبور کرده تا سانسورهای مورد 
نظرش را اجرا کنند. اما روسیه و ایران که امروز 
تحت شدیدترین تحریم های بین المللی هستنند 



چنین قدرتی ندارند.

همکاری دولتهای ایران و روسیه که عمده توان 
سایبری  خرابکاری  و  جاسوسی  در  دیجیتالشان 
است، نه با هدف توسعه سازنده در زمینه فناوری 
اطالعات،  بلکه صرفا برای خرابکاری، جاسوسی و 

سرکوب مردم معترض ایران و روسیه است!
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رژیم و کنترل زندانیان سیاسی
پریسا پوینده

گزارشات از انتقال تمام زندانیان سیاسی زندان 
تهران بزرگ به بند شش یا همان بند ۳۵0 زندان 
اوین و انتقال یکباره تمامی زندانیان سیاسی زن 

زندان قرچک به زندان اوین، خبر دادند.

گزارشات همچنین از انتقال زندانیان عادی بند۶ 
اوین به زندان تهران بزرگ و بندهای دیگر زندان 
اوین خبر میدهند. زندانیانی که در ازای افزایش 
زمان تماس تلفنی یا دریافت مبلغی ناچیز جهت 
کار  ساعتها  خودشان،  یا  خانواده  هزینه  تامین 
میکردند و ازکمترین حقوق ممکن برخوردار بودند. 



انتقال زندانیان سیاسی تهران بزرگ و قرچک در 
راستای تمرکز، محدودیت و نظارت بیشتر دستگاه 

امنیتی بر زندانیان صورت میگیرد.
 بند ۳۵0 دیوار به دیوار بند ٢0۹ وزارت اطالعات 
است. زندانیان زن در اوین از سه روز امکان تماس 
تلفنی در هفته برخوردارند، در حالیکه در قرچک 

محدودیتی برای تلفن نداشتند.

به  قرچک  و  بزرگ  تهران  زندان  در  همچنین 
واسطه بزرگی زندان، زندانیان سیاسی قابل کنترل 
نبودند و هر روز از وضعیت فاجعه بار این دو زندان 
گزارشاتی به بیرون مخابره میشد. با این انتقال 
همچنین میخواهند از مخابره اطالعات  به بیرون 

جلوگیری کنند. 



 در شرایطی جمهوری اسالمی زندان، شکنجه و 
اعدام دست به انتقال یکباره تمام زندانیان سیاسی 
میزند که جامعه از اعتراضات مستمر و قدرتمند 
میجوشد.  رسیده  لب  به  جان  و  معترض  مردم 
زندانی سیاسی سالهاست صدای اعتراض جامعه 
و پرچمدار مبارزات حق طلبانه مردم است. آنچه 
حکومت اسالمی جنایتکار از آن غافل است، قویتر 
شدن قدرت اعتراض، ایستادگی و اتحاد زندانیان 
سیاسی است، در زمانی که بیشتر از هر وقت دیگر 

کنار یکدیگر هستند.
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درباره سیاست گروگانگیری و باج 
خواهی حکومت اسالمی  

مینا احدی

جمشید شارمهد یک فعال سیاسی و یک شهروند 
ایرانی – آلمانی است. جمهوری اسالمی او را که 
دو سال قبل  بدلیل اوج گرفتن کرونا مجبور به 
اقامت دو روزه در فرودگاه دبی شده بود ربوده 
دادگاههای  تشکیل  با  سپس  برد.  ایران  به  و 
او  قیمت  ساختگی،  کامال  اتهامات  و  فرمایشی 
را باال و باالتر برده و قرار است بزودی احتماال 
چند حکم اعدام علیه او صادر کنند. از این راه 
میخواهند دولت آلمان و یا اتحادیه اروپا را تحت 



فشار قرار دهند تا تروریستهای زندانی در اروپا 
و یا آلمان را آزاد کنند.  

اکنون همه چیز برمحور آزادی اسداهلل اسدی 
مسجد  با  که  تروریستی  دیپلمات  میچرخد. 
آبی در آلمان و مرکز اسالمی هامبورگ ارتباط 
نزدیک داشته و به قصد عملیات تروریستی با 
هواپیمای مسافربری بمب با خود حمل کرده و 
اکنون در بلژیک به بیست سال زندان محکوم 
هر  به  میکوشد  اسالمی  حکومت  است.  شده 
قیمت او را آزاد و به ایران بازگرداند. از همه 
گروگانهای اروپایی به این منظور استفاده میکند. 

ما در جبهه مخالف رژیم، مخالف تحویل دادن 



تروریستها به حکومت اسالمی و خواهان محکوم 
کردن عملیات آدم ربایی و باج خواهی حکومت 
اسالمی هستیم. ما از دولت آلمان میخواهیم فورا 
خواهان آزادی دو فعال سیاسی شهروند آلمان 
خطر  تقوی.  ناهید  و  شارمهد  جمشید  بشود؛ 
اجرای حکم اعدام، جمشید شارمهد را تهدید 
می کند. دولت آلمان باید از سیاست مماشات 
اسالمی  آدمکش  مقابل حکومت  در  و سکوت 

دست بردارد.
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احمدی نژاد و افتخارات تاریخی اش 
جلیل جلیلی

در  مرداد،   ٢ دوشنبه  روز  احمدی نژاد،  محمود 
بخشی از سخنرانی اش در شهر سلطانیه استان 
زنجان گفت: “باید افتخار کنیم که پیامبر بزرگ 
اقوام اصیل  از  ابراهیم یک ُکرد  الهی، حضرت 
از  آذری  یک  زرتشت  و حضرت  است  ایرانی 

ایران بزرگ است.”

اینکه باستان شناسان و تاریخ نویسان در مورد 
زمان و مکان تولد ابراهیم و زرتشت هنوزبه یک 
اتفاق نظر و از منظرعلمی قابل اثبات، نرسیده اند 
و آنها را بیشتر شخصیت های اسطوره ای معرفی 



می کنند، یک مسئله است و اینکه احمدی نژاد 
تاریخی را  این محققین  معما را حل و زحمت 

کم می کند، یک مسئله دیگر. 

احمدی نژاد مدتی است که دارد برای آینده خود 
“اعتبار”  تراشی می کند. تاریخ مصرف اسالم 
در ایران تمام شده و او در حال کوچ به کمپ 
ناسیونالیسم ایرانی است. کمپی که تصویرش از 
مردم ایران نه شهروندان متساوی الحقوق بلکه 
های مختلف  ملت  و  ادیان  اقوام،  به  وابستگان 
است. “اقوام اصیلی” که باید به این افتخار کنند 
که ابراهیم و زرتشت هم عضوی از آنها بوده. 
افتخارات  و  “اصالت  برایشان  باید  که  اقوامی 
تاریخی”  تراشیده شود، توجه شان به گذشته 
ها جلب شود و در گذشته ها نگاه داشته شوند 



تا روسای اقوامی برای کنترل و بندوبست های 
سیاسی شکل بگیرند.

امروز اما مردم ایران برای تُرهات احمدی نژاد 
تازه ناسیونال- فاشیست و دیگر ناسیونالیستها 
تره هم خرد نمی کنند. آنها خود را شهروندان 
به  راه  که  کنند  می  تجسم  الحقوقی  متساوی 
واقعیت نشاندن آن را در حرکت جمعی برای 

سرنگونی جمهوری اسالمی یافته اند.
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محاکمه پوتین، خامنه ای و بشار اسد 
در دادگاه بین المللی 

محسن ابراهیمی

پیشنهاد کرده  رئیس کمیته تحقیقات روسیه،  
“دادگاه بین المللی” با حضور کشورهایی همچون 
ایران، سوریه و بولیوی برای محاکمه شماری از 

اعضای نیروهای مسلح اوکراین تشکیل شود. 

از مضحک بودن چنین پیشنهادی توسط عضوی 
بگذریم،  که  پوتین  مافیایی  قضایی  دستگاه  از 
آنچه جالب توجه است، پیشدستی جنایتکاری 
شناخته شده علیه بشریت مثل پوتین است که 
خود باید در ردیف اول یک دادگاه بین المللی 



که  پوتین  مثل  قاتالنی  است  قرار  بگیرد.  قرار 
کشتار  را  انسان  میلیونها  اوکراین،  به  حمله  با 
معیت  در  است،  کرده  آواره  و  بیخانمان  و 
کشتار  مسئول  که  اسد  بشار  مثل  دیکتاتوری 
باالخره  و  است  انسان  میلیونها  کردن  آواره  و 
ای  خامنه  مثل  قاتلی  و  سایکوپات  دار  عمامه 
که قتل عام مسافران هواپیما و معترضین آبان 
فقط دوقلم اخیر از جنایاتش است، دادگاه بین 

المللی تشکیل دهند!

هدف چنین ژستهای پیشدستانه قضایی توسط 
پاک  برای  تقال  بر  عالوه  پوتین  دسته  و  دار 
زندگی  به  تجاوز  در  او  خونین  دستان  کردن 
مردم اوکراین، گرفتن ژستی متحد و قدرتمند 



از چند دولت بحران زده است که حتی میتوانند 
خودشان  توسط  المللی  بین  دادگاه  تشکیل  از 

سخن بگویند!

این ژستها نمی گیرد و کمکی به حال این سه 
دیکتاتور نمی کند. چون وضع سیاسی خود پوتین 
متزلزل است. اوضاع بشار اسد هم که به پوتین 
و خامنه ای گره خورده است. خامنه ای هم که 
خودش علنا در خیابانها به چالش کشیده شده 
است و باید فکری به روز محاکمه خودش کند 

که ابدا دور نیست.  
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برای جمهوری اسالمی راه نجاتی نیست
یاشار سهندی

حسین مرعشی: “اگر روند مخرب فعلی متوقف 
تابستان آب  نظام اسالمی مثل برف در  نشود، 
می شود.” ایشان پیش بینی کرده که وضعیت 

اسفناکی در انتظارشان خواهد بود.

حسین مرعشی اصالح طلب، در اوج نومیدی از 
“عقالی نظام” در همه جناحهای حکومتی خواسته 
یک خاکی بر سر خودشان بریزند. برای “عزت 
خامنه ای” و آینده نظام، ایشان پیشنهاد کرده 
بروند پیش خامنه ای و وادارش کنند یک فکری 
مشکل  میگوید  دارد  زبانی  بی  زبان  به  بکند. 



خامنه ای است و نه جمهوری اسالمی.

جمهوری اسالمی نتیجه و دستاورد همه جناحهای 
حکومت، اعم از اصالح طلب و اصولگرا است و 
اصالح  با شعار  ماه ۹۶  در دی  معترض  مردم 
طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا، حکم نهایی 

را صادر کردند.

احضار  را   ۶0 سال  خدای  دلیل  بی  ای  خامنه 
نکرده است. او میخواهد از وضعیت اسفناکی که 
انتظار جمهوری اسالمی است، از سرنگونی  در 
و  خشمگین  مردم  های  توده  توسط  حکومت 
بر  چنان  عرصه  کند.  جلوگیری  آمده  جان  به 
چنان  سرکوب  دستگاه  و  شده  تنگ  حکومت 



ناتوان که دیگر به سنگ قبر زنان نیز حمله می 
برند.

جمهوری اسالمی به سراشیبی سقوط افتاده است. 
حسین مرعشی و دیگر کارگزاران حکومت هر 
کس به فراخور حال خود سعی دارند از زیر آوار 
جمهوری اسالمی بگریزند؛ هیچ امداد غیبی هم 
در کار نیست.  مرعشی  “یاس و ناامیدی مردم” 
آدمیزاد  زبان  به  کرده.  معرفی  خود  رقیب  را 
دارد هراس کل نظام  ازانقالبی زیرو رو کننده 

را بیان میکند که در حال شکل گیری 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

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

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com 


