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در این شماره ژورنال:

چالش قرآن در آستانه روز جهانى زن
نوشته محفل خواهران از ایران    
از عجایب یک ركورد شكنى اقتصادى 

نوشته سينا پدرام    
پناه بر بى »خدا«                            

              نوشته كيوان جاوید

پرداخت كمک مالى به ژورنال 
از طریق پى پال در سایت ژورنال



چالش قرآن درآستانه
 روز جهانی زن 

محفل خواهران از ایران 

از قرآن: »و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم 
دارید نخست پندشان دهيد، بعد در خوابگاه ها 
نكرد  تأثير  چنان چه  و  كنيد  دورى  ایشان  از 

آنان را بزنيد«! قرآن آیه ۳۴ سوره نساء.

محبوب  نشریه  روز  هر  ما  جان.  ژورنال  سالم 
و  خوانيم  مى  و  كنيم  مى  دریافت  را  خودمان 
باید  زن  جهانى  روز  شنيدیم  بریم.  مى  لذت 



كارهاى ویژه ترى در ایران صورت بگيرد. ما 
هم تصميم گرفتيم به سهم خود این یادداشت 

را بنویسيم.

همانطور كه در باال نوشته شده اسالم و قرآن 
ضد زن هستند. اما این همِه درد ما نيست. در 
دنيا خيلى چيزها وجود دارد كه واقعا مسخره و 
بدرد نخور و پوچ اند. مردم آنها را مى بينند، یا 
سرى به تاسف تكان مى دهند و رد مى شوند 
یا از این همه حماقت خنده شان مى گيرد. اگر 
بساط  این  نبود، جارو كردن  قدرت  اسالم در 
حماقت و عقب ماندگى خيلى دشوار نمى بود. 



اما با وجود جمهورى اسالمى در ایران كار ما 
بسيار سخت تر است. پاسدار این همه حماقت 

دینى یک حكومت جنایتكار است.

در آستانه روز جهانى زن اوال این روز را همه 
جا، جا بيندازیم و به هم تبریک بگویيم و كارت 
براى  ایران  زنان  ما  بگویم  و  بفرستيم  تبریک 
رهایى از شر دین و مذهب و حكومت اسالمى 
یک روز هم ساكت نمى نشينيم. همانطور كه 

تا حاال آتش به جان حكومت زده ایم. 
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از عجایب یک رکورد شکنی اقتصادی
سينا پدرام

جدید  گزارش  در  »هریتيج«  آمریكایى  بنياد 
خود اعالم كرد: »ایران از لحاظ  شاخص آزادى 
اقتصادى در ميان 1۷۷ كشور در »جایگاه 1۷0« 

قرار گرفت.«

شوخى نيست.! این همه ركورد شكنى فقط حاصل 
و  عباداران”  “بزرگ  لياقتى  بى  و  كارى  ندانم 
“براداران قاچاقچى” نميتواند باشد. مافيا اقتصادى 
هم نميتواند چنين گندى به تمامى زندگى اقتصادى 
باشد،  كار  در  “غيبى”  باید دست  نظر  به  بزند. 
وگرنه انصافاً “نرمش و چرخش” آقایان از پس 



تحریمهاى اقتصادى بر آمده است. به هر حال 
پيمانه  و  پُر  این حضرات  “بانكى”  هاى  حساب 
اقتصادى”  “شاخص  یک  هم  این  اگر  و  است. 
محسوب شود، كار بدستان جمهورى اسالمى در 

صدر جدول قرار مى گيرند. 

شاخص هاى اقتصاد سرمایه دارى، قطعا بسيارى 
از شاخصهایى را كه به رفاه و آسایش مردم كوچه 
و بازار مربوط است را، نا دیده ميگيرد. به هر رو 
در اقتصاد سرمایه دارانه سود و منفعت سرمایه 
داران حرف اول و آخر ميزند و منفعت مردم تا 
آنجا كه به”نظم سرمایه” خللى وارد نشود، گاها 
در ليست بنگاههاى اقتصادى و دول طرفدارآنان 

منظور و ملحوظ ميشود.



اما در پس تمامى این قيل و قالها، جنگ دیگرى 
در ميان است. جنگى كه در هيچ شاخصى ملحوظ 
مال  بودگان،  هيچ  طبقات. جنگ  نيست. جنگ 
باخته گان، كارگران، معلمان و زنان و جوانان 
كه خواستار زندگى و دنياى بهتر هستند. این آن 
شاخص اقتصادى است كه بر سر لوح انقالب آتى 

ایران حک خواهد شد.
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پناه بر بی »خدا«
كيوان جاوید

اندونزى به جرم  معلم یک مدرسه اسالمى در 
تجاوز به 1۳ دانش آموز به حبس ابد محكوم شد. 
او مالک و معلم یک مدرسه شبانه روزى اسالمى 
در اندونزى بود. این موضوع زمانى آشكار شد 
كه سال گذشته، خانواده یک دانش آموز دختر 
به پليس گزارش داد كه این شخص به دختر 
نوجوانشان »حمله« كرده است. این معلم دینى 
در یک دوره پنج ساله به دانش آموزان یازده تا 

شانزده ساله تجاوز كرده است.

حكایت آشنایى است. هر كجا اسمى از مدرسين 



و »اولياى عالى مقام دینى« بميان مى آید فورا 
در كنارش تجاوز به كودكان برجسته مى شود. 
همين چند هفته پيش بزرگترین افتضاح دینى در 
آلمان برمال شد، وقتى كه معلوم گردید صدها 
كودک توسط كشيشان عالى رتبه در آلمان مورد 
تجاوز قرار گرفته و »پات« وقت بر این جنایت 

سرپوش گذاشته است.

نمونه معروف تجاوز به كودكان در ایران سعيد 
طوسى، قارى و معلم قرآِن محبوب بيت خامنه 
اى، معرف همگان است. نمونه ها بسيار است. هر 
كجا كه اسمى از دین و مذهب، - فرقى نمى كند 
اسالم باشد یا مسيحيت یا یهودیت - به ميان مى 
آید، شاهد نابود شدن زندگى بسيارى از كودكان 



و نوجوانان بدست»مردان خدا« مى شویم.

دردمندان بسيارى با سازماندهى مافياى مذهب 
براى تسكين درد این جهانى خود »پناه بر خدا« مى 
برند. اما براى در امان بودن از تجاوز سيستماتيک 
به كودكانمان بهتر است گفته شود پناه بر بى 
خدایى. دست مذهب باید از زندگى مردم كوتاه 

شود. 
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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


