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سرکوب بهاییان، سند جنایت علیه بشریت! 
نوشته مینا احدی    

اینبار حمله با چاقو به یک بسیجی
نوشته شهاب بهرامی     
حسن خمینی و نوبل بالهت
نوشته خلیل کیوان     



سرکوب بهاییان، سند جنایت علیه بشریت!
مینا احدی 

زندگی  کردن  تبدیل  جهنم  به  از  خبر  آخرین 
شهروندان بهایی در ایران مربوط به ۱۰ شهریور 
است که چهارده جوان دختر و پسر را که قبال از 
دانشگاه اخراج کرده بودند، در یک تجمع خانگی، 

دستگیر و روانه زندان کردند. 

قبل از آن البته خانه های بهاییان را آتش زدند و 
در ٣٢ روز گذشته ٢٤٥ مورد سرکوب شهروندان 
اتفاق  ما  آئین، جلوی چشم همه  این  به  متعلق 

افتاده است.



جمهوری اسالمی نفرت عمیقی به دین بهایی دارد 
چرا که تاریخ این آئین به نوعی با نقد و یا انشعاب 
از اسالم همراه است و سردمداران جنبش اسالمی 
که در ٤٣ سال قبل، صاحب قدرت سیاسی در 
خود،  قدرت  ادامه  و  اعمال  برای  شدند،  ایران 
مخالفین و منتقدین را میُکشند و برای زهر چشم 
گرفتن از منتقدین، بویژه همه مردم منتسب به 

دین بهایی را شدیدا سرکوب می کنند.
  

سکوت طوالنی مدت بسیاری از سازمانهای مخالف 
حکومت،  از  منزجر  مردم  و  اسالمی  حکومت 
خوشبختانه اکنون شکسته شده و بیشماران به 
این رفتار فاجعه بار حکومت و این جنایت علیه 



بشریت اعتراض میکنند، باید صدای اعتراضات 
دهان  بر  باید  شود،  بلند  اینها  از  بیشتر  بسیار 
آخوندها و مقامات حکومتی پوزه بند زد تا دیگر 
جرات نکنند نفرت پراکنی کنند و باید در مقابل 
هر تعرضی به مردم معتقد به دین بهایی، ایستاد 
و عرصه را بر جانیان وقیح اسالمی تنگ تر کرد.

سرنگونی جمهوری اسالمی و کوتاه کردن دست 
کننده  تضمین  قوانین،  همه  و  دولت  از  مذهب 
آزادی های فردی و حقوق برابر همه شهروندان 

است.

شنبه ۱٢ شهریور ۱٤۰۱
٣ سپتامبر ٢۰٢٢



اینار حمله با چاقو به یک بسیجی 
شهاب بهرامی 

“پس از مرگ دو عضو سپاه پاسداران در شیراز 
و ضرب و جرح  به “قصد کشت” دو طلبه در 
قم، یک عضو بسیج در کازرون به ضرب چاقو 

از پا درآمد.”

این یکی از دهها خبری است که هر از گاهی 
منتشر می شود. البته تیغ تیز سانسور تالش می 
کند این اخبار هرگز اجازه انتشار پیدا نکرده و یا 
دامنه نشر آن محدود بماند ولی در صورت درز 
وسیع این گونه رویدادها، رسانه های حکومتی 



رندانه آنرا به اختالفات شخصی بین معترضین 
و عوامل رژیم پیوند می دهند.

گوشمالی فردِی عوامل رژیم نشان دهنده نفرت 
عمیق مردم از رژیم و عوامل مزدور آن است. 
این حمالت بغض فرو خورده ای است که جائی 
است  اعتراضی  خشم  و  فریاد  کند،  می  فوران 
به  تعرض  است.  شده  خفه  گلو  در  مدتها  که 
این جانیان که باعث ادامه عمر ننگین این حکو 
مت اند و همه آن خیل آخوندهای فاسد، شاید 
انتقام از دست دادن عزیزی باشد که به  فقط 
فرمان و به دست این مزدوران به قتل رسیده 
است. می تواند اعتراض به بیکاری از یک سو 
و زندگی الکچری آقازاده ها باشد. انگیزه آنی 



این حمالت هر چه باشد در نفس خود اعتراض 
و حمله به کل رژیم اسالمی است. 

لب  به  جان  جوانان  این  فردِی  تعرضات  همه 
رسیده، می تواند تبدیل به یک نیروی اجتماعِی 
مبارزه با حکومت اسالمی تبدیل شود و کل این 
بساط فساد و ظلم را از بین ببرد. رژیم باد کاشت 

اینک طوفان درو می کند.

شنبه ۱٢ شهریور ۱٤۰۱
٣ سپتامبر ٢۰٢٢



حسن خمینی و نوبل بالهت  
خلیل کیوان 

افتتاحیه  در  اهلل خمینی  روح  نوه  حسن خمینی، 
هفتمین اجالس مجمع جهانی اهل بیت گفت: بچه 
باشند.  اول جهان  تراز  باید دانشمندان  شیعه ها 
نوبل همه شیعه  لیست جایزه  باید کاری کنیم 

باشند. 

ندارد.  مرز  و  حد  آخوندی  حماقت  و  وقاحت 
وضعیت کشورهای یمن، لبنان، عراق و ایران که 
فرقه های شیعی در آنها فعال مایشاء هستند گواه 
است که اینها چه بر سر مردم  آورده اند و با علم 



و دانش و دانشمندان چه کرده اند. در ایران کار 
را بجایی رسانده اند که به گزارش صندوق بین 
المللی توسعه در سال ۱٣۸۹، ایران مقام نخست 

در “فرار مغزها” را داشته است.  

در تیرماه امسال “ رصدخانه مهاجرت ایران” اعالم 
کرد: بیش از ٤۰ درصد از اساتید، دانشجویان، 
محققان، پزشکان، پرستاران و فعاالن استارتاپی 
بدالیل  مشکالت کشور  مختلف  در حوزه های 
رئیس  الریجانی  باقر  دارند.  مهاجرت  به  میل 
یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 
هم در سال ۱٣۸۹اعالم کرد هر سال ۱٥۰ تا 
از کشور  تحصیل کرده  متخصصان  هزار   ۱۸۰
گزارشات  آخرین  اساس  بر  میکنند.  مهاجرت 



به  امارت متحده عربی هم  کشورهای ترکیه و 
کانون جذب دانشمندان و متخصصن ایرانی بدل 

شده اند. 

وقتی آمار میلیونها کودک بازمانده  از تحصیل را 
هم به لیست فوق اضافه کنیم آنوقت جز بالهت 
نامی دیگر بر افاضات حسن خمینی در باب جایزه 
نوبل نمی توان نهاد. بیجا نیست اگر گفته شود او 

کاندید مناسبی برای نوبل بالهت است. 

شنبه ۱٢ شهریور ۱٤۰۱
٣ سپتامبر ٢۰٢٢



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 


