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موج وسیع خروج از کلیسا در آلمان 
کیوان جاوید

از  خروج  فزاینده  موج  با  آلمان  بایرن  ایالت 
کلیسا روبرو شد. علت آن، اعمال خشونت های 
جنسی علیه کودکان و نوجوانان در حوزه بزرگ 
است.  بایرن  ایالت  کل  در  کاتولیک  کلیسای 
ثابت شده است پاپ سابق، بندیکت شانزدهم 
بر تجاوز جنسی چندین اسقف اعظم سرپوش 

گذاشته و از آنها حمایت کرده است. 

در  خصوصا  کلیسا  از  خروج  وار  بهمن  موج 
ایالت محافطه کار بایرن با بیشترین گرایشات 
به  سهمگینی  ضربه  مذهبی  و  راستی  دست 



ارتجاع مذهبی در آلمان است. کلیسا همچون 
همه ادیان در خدمت حفظ مناسبات اسارتبار 
جامعه طبقاتی و سرمایه داری است. هر کجا 
علیه  مردم  و  است  گرفته  اعتراضی شکل  که 
این  زدند،  اعتراض  به  دست  ظلم  و  نابرابری 
سرکوبگران  کنار  که  است  مذهب  مافیای 
شد.  جنایت  همدست  و  گرفت  قرار  نظامی 
رسالت دیگر کلیسا تبدیل فالکت و بدبختی به 
امری عادی، و  تسخیر روح و روان دردمندان 
یاد  از  ستم  علیه  قیام  تا  است  ستمدیدگان  و 

برود.

آلمان  در  خدا  مردان  جنایت  این  به  واکنش 
باید  نیست.  کافی  این  اما  بود  تماشایی  البته 
دادگاه  برابر  در  جنسی  متجاوزین  این  همه 



صادر  آنها  علیه  عادالنه  حکم  و  بگیرند  قرار 
شود. خلع لباس این متجاوزین و صرفا معذرت 
خواهی پاپ، فرار از این اسکاندال است. نباید 
با  اجازه داد سیستم  سرمایه داری در آلمان 

مذهب مماشات کند.

باید در همه جای جهان جلوی سعید طوسی های 
همه مذاهب را گرفت و نهایتا جامعه انسانی را 
از شر مذاهب رها ساخت. این رسالت فقط با 
برقراری یک جامعه سوسیالیستی ممکن است 

زیرا سرمایه داری به مذهب نیاز دارد.
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آزادی آتنا و شادی مردم
کاظم نیکخواه

یک خبر بسیار خوش این روزها آزادی آتنا دائمی 
بود. روز گذشته شمار زیادی از فعالین اجتماعی به 
دیدار آتنا رفتند و از او قدردانی کردند. و دیدارها 
در  براستی  آتنا  دارد.  ادامه  امنیتی  جو  علیرغم 
قلب میلیونها انسان جای دارد. جمهوری اسالمی 
تالش بسیار کرد که این دختر جوان را به زانو 
در آورد اما نتوانست. آتنا هفت سال از جوانیش 
را در زندانهای مختلف حکومت گذراند. او سال 
گذشته در پاسخ به حکومتیان که از او خواسته 
بودند “طلب عفو” کند چنین پاسخ داد : شش 
با شکنجه های  بهترین سال های عمرم  از  سال 



بسیار پشت میله های زندان گذشت، چون در 
برابر کسانیکه 4٢ سال جنایت کرده و به انحاء 
گوناگون مردم را به کام فقر و حبس و مرگ 
کشیدند، ایستادم. حال در کمال بیشرمی از من 
میخواهند درخواست عفو بنویسم!، تا در صورت 
بررسی و موافقت با آن، آزادم کنند!! اما من که 
زندانیان  و  را حق خود  و شرط  قید  بی  آزادی 
سیاسی و عقیدتی میدانم، نه تنها هرگز بابت آزاد 
اندیشی و آزادیخواهی، طلب عفو از شب نهادان 
زمانه نخواهم کرد، بلکه مصمم تر از قبل به راهم 
ادامه خواهم داد، و به آنها متذکر می شوم؛ “این 
شما هستید که باید از مردم طلب عفو و بخشش 

کنید.”



این پاسخ همه مردمی است که آتنا دائمی در 
قلبشان جای دارد و فضای جامعه بروشنی نشان 
میدهد که این مردم مصمم اند تمامی زندانیان 
سیاسی را هرچه زودتر از چنگال این حکومت 

آزاد و سر دست بلند کنند.
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ابراهیم رئیسی 
در محاصره ۴۶۰ قاضی

رضا مرادی

سازمان  سابق  برجسته  بازرس  و  قاضی   4۶0
ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر این 
رئیسی  ابراهیم  نقش  سازمان، خواستند درباره 
در کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان 

۶7 تحقیق کند.

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶0، به ویژه در 
تابستان ۶7، در زندان های اوین و گوهردشت 
و  اهواز  شیراز،  مشهد،  زندان های  و  تهران  در 
برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم 



خمینی، و با تصمیم هیئت هایی که به هیئت  مرگ 
معروف شدند، اعدام شدند. ابراهیم رئیسی یکی 

از اعضا 4 نفره هیئت مرگ بود.

در چندین دادگاه در اروپا جانیان و آدمکشان 
طویل  زندان  به  و  محاکمه  اسالمی  جمهوری 
المدت محکوم شدند. از جمله اسداهلل اسدی که 
به جرم تالش برای بمبگذاری در مجمع ساالنه 
مجاهدین در پاریس به ٢0 سال زندان محکوم 
شد. حمید نوری دیگر جنایتکار جمهوری اسالمی 

که در سوئد تحت محاکمه است. 

آبان  دادگاه  به  موسوم  انگلیس،  در  دادگاهی 
زیادی  شاهدین  تاکنون  که  است  جریان  در 



علیه  آن  در  آبان  جانباختگان  های  خانواده  از 
قاتلین عزیزان خود شهادت دادند. مرحله دوم 
این دادگاه بزودی با حضور بیش از 100 شاهد 

برگزار می گردد.

همه  و  رئیسی  ابراهیمی  علیه  محاصره  حلقه 
اسالمی  جمهوری  گران  شکنجه  و  خونریزان 
دارد تنگ تر می شود. بی شک مبارزات وسیع 
سرنگونی طالبانه مردم ایران آن موتور محرکه 
تالش بین المللی برای محاکمه این جنایتکارن 
کابوس  به  را  عدالت  اجرای  و  محاکمه  است. 

سران جمهوری اسالمی تبدیل می کنیم. 
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انگلستان ترمیم پرده بکارت 
را ممنوع کرد
پتی دوبینیتاس

دولت بریتانیا آزمایش باکرگی و جراحی برای 
بازسازی پرده بکارت زن را جرم اعالم کرد و 
این  برای  به کشورهای دیگر  زنان  انتقال  حتی 
عمل ممنوع شد. این گامی ضروری برای پایان 
دادن به عملی شد که در آنها بدن زن توسط 
به جز خودش کنترل می شود. یک جراح  همه 
پالستیک در بازار لوکس پزشکی لندن میگوید 
است  اشتباه  بکارت  پرده  ترمیم  انگاری  جرم 
زیرا آنرا زیرزمینی می کند و زنان را در معرض 
خطرات بیشتر قرار می دهد. او مدعی شد که 
زنان تحت فشار قرار می گیرند زیرا می خواهند 



توسط هم کیشان خود پذیرفته شوند. اما معاینه 
و عمل پزشکی در خصوصی ترین قسمت بدن 
یک زن آنهم برای اطمینان از اینکه شوهر آینده 
اش و مردساالرهای مذهبی اطرافش از اینکه او 
در شب عروسی باکره است، بشدت خفت آور و 
تحقیرآمیز است. این مطلقا انتخاب خود او نیست.

من شک دارم زنی روی زمین وجود داشته باشد 
که داوطلبانه بگوید “بیایید پرده بکارت من را 
دوباره بسازیم زیرا من واقعاً نگران آن هستم”! 
زنان به  این پرده اهمیت نمی دهند، این دیگران 
هستند که به پرده بکارت اهمیت می دهند. از 
زن انتظار میرود که در احاطه خانواده، محیط و 
به قوانینی که در مورد  سنتهای مذهبی و حتی 
کنترل خصوصی ترین قسمتهای بدن او هستند، 



تمکین کند. اما زنان از اطاعت به این قوانین خسته 
شده اند. این بهمن بُکندی از کوه پایین می آید 
و زن ستیزی را در هم می شکند، با این وجود 
دارد می آید. مطمئن باشید که نمیتوانید مانع آن 

شوید.
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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


