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جنجال حالل زادگی و حرامزادگی!
کاظم نیکخواه

ارکان نظام اسالمی این روزها مثل منار جنبان 
اصفهان است. مدام به لرزه در می آید. 

حرفهای نوشین معراجی یک فیلم نامه نویس 
این بار لرزه ایجاد کرده است. او در جشنواره 
فیلم فجر در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره 
»حالل زاده« نبودن یکی از شخصیت های فیلم 
گفت: »وقتی دو نفر همدیگر را دوست دارند، 
عشقی که بین شان وجود داشته، آن قدر حرمت 
دارد که به نظر من بچه ای که از آن ها به دنیا 

می آید حالل زاده است.« 



همین جمله باعث شد که نظام به لرزه بیفتد و 
نعره و تهدیدات امام جمعه ها بلند شود. این 
ناچار شد عذرخواهی  بیچاره  نویس  نامه  فیلم 
کند و بگوید به “خطبه عقد اعتقاد راسخ دارم”!

اما  نمیشناسم.  را  او  فیلم  و  معراجی  مریم  من 
دفاع محتاطانه او از رابطه عشقی آزادانه، گوشه 
قدرتمند  بسیار  جنبش  یک  از  کوچکی  بسیار 
انسانی و مدرن را بازتاب میدهد که دارد در 
همه جای جهان ارتجاع و تحجر عهد عتیقی را 
عقب میراند و عشق  وعاطفه و رابطه داوطلبانه 
و آزاد انسانی را بجای فحشاء مذهبی و سنتی 
مینشاند و از حقوق همه کودکان بدون برچست 



حالل زاده و حرامزاده دفاع میکند. 

و  دختران  فروش  و  خرید  و  صیغه  قانون 
اینها  امثال  و  کودکان  اجباری  شوهردادن 
آخرین سنگر ارتجاع در کشورهایی مثل ایران، 
این  در  حتی  اما  است.  افغانستان  و  عربستان 
حاکمیت  علیرغم  ایران  در  بویژه  و  کشورها 
ارتجاع اسالمی، این جنبش انسانی دارد زبانه 
میکشد و گلوی سنتهای بغایت ضد انسانی را 
میفشارد و ارکان اسالم را به لرزه در می آورد.
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»ما میخواهیم به ۱۴۰۰ سال قبل برسیم«!
مهین علیپور

در  علمیه  حوزه  از  مهر  موسوی  حسن  محمد 
مصاحبه با شفقنا گفت:

قواعد ما نمیتواند به روز باشد. قواعد فقه و اصول، 
مانند پزشکی نیست که هر چه پیشرفت کنیم 
به  میخواهیم  ما چون  روز شود.  به  آن   قواعد 
1400 سال قبل برسیم ، هر چه قواعد اصیلی 
که از اهل بیت گرفته ایم حفظ کنیم مناسبتر 

است.

اوال اگر شما میخواهید که در شکل و شمایل 



زندگی به 1400 سال پیش برگردید پس خیلی 
غلط میکنید که اگر مریض میشوید ازهمان علم 
استفاده  پیش  سال  پزشکی 1400  امکانات  و 
نمیکنید و روغن بنقشه تان را برای مردم تجویز 
میکنید!  اما بهترین امکانات زندگی را به یمن 
اید  مهیا کرده  برای خودتان  اسالمی  حکومت 

که هیچ شباهتی با 1400 سال پیش ندارد. 

دومآ اگر شما و تفکرات شما در سال 1400 در 
جا زده اند، مردم با زمان جلو رفته اند. خواستهای 
مردم این قرن با افکار و نرمهای شما هیچگونه 
سنخیتی ندارد. آیا توانستید روی افکار زنانی که 
تاثیر  تحت ستمی سیستماتیک هستند ذره ای 
از حجاب اجباری فشار خودرا  بگذارید؟ شما 



به فرزند آوری اجباری ارتقاع داده اید. نتیجه 
نظام،  دراین  کودکانشان  برای  مردم  شد؛  چه 

آینده ای شوم و تیره و تار میبینند.

سوما ما میدانیم که هدف از این بحث چیست. 
شما نان تان را در جهل و نادانی و خون مردم 
میزنید.  شما به این قرن و به این مردم تعلق 
ندارید. مردم بساطتان را جمع  می کنند  و  شما 

را به غارهای اهل بیتتان روانه می کنند.
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قتل ناموسی سیاست رسمی حکومت                                                     
یاشار سهندی

دو زن )فاطمه صامتی و طاهره شفیعی( بار دیگر، 
و  ناموسی” در کرمانشاه  “قتل های  در جریان 
ایالم توسط مردان خانواده کشته شدند. فاطمه 
صامتی قبل از به قتل رسیدن شکنجه هم شده.

آخوندی به نام مهراب صادق نیا میگوید: “قتل 
قتل   درصد  شامل ۵0  ایران،  در  ناموسی   های 
های خانوادگی است و ۲0 درصد کل قتل  های 
مطالعات  برخی  و  دهند  می   تشکیل  را  کشور 
نشان می دهد که در ایران، ساالنه بین 4۵0 تا 

۵00 قتل ناموسی رخ می دهد ...”



رد  محوریت  با  خبری  “درنشست  حرفها  این 
مبنای فقهی قتل های ناموسی”عنوان شده. ایشان 
سعی  رهامی  محسن  نام  به  دیگری  آخوند  و 
کردند رد پای مذهب را از قتل¬های ناموسی 

پاک کنند.

چهار دهه حاکمیت رژیم اسالمی کافی بوده که 
مردساالری را دامنه و عمق هولناکی بدهد که 
ساالنه ۵00 زن ) اگر این آمار درست باشد( 
قربانی ناموس شمردن زنان می شوند. حکومت 
روزگار  اسالم  دین  کمک  به  ایران  بر  حاکم 
کوششی  حال  کشانده  تباهی  به  را  زنان  همه 
دارد صورت می گیرد دست خون آلود مذهب 
از جنایت های رخ داده  و حکومت اسالمی را 

مبرا سازند.



و  ادیان  ناموسی  های  قتل  دادن  رخ  پای  یک 
مذاهب هستند. تالش برای مبرا کردن مذهب 
تنها  نه  ناموسی  قتلهای  از  اسالمی  حکومت  و 
عبث بلکه در واقع ایشان شریک جرم جنایت 
اسالمی  حکومت  که  است  دهه  چهار  هستند. 
کامال آگاهانه در تمامی تریبون های رسمی زن 
را ناموس مرد تعریف کرده. در جنایت رخ داده 
قاتلین در واقع مجریان سیاست رسمی حکومت 
باید  که  است  اسالمی  جمهوری  این  و  بودند. 

جوابگوی جنایت رخ داده باشد.
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مشکالت طالب و معضل رویگردانی 
مردم از مذهب                                                     

حمید تقوائی

علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه میگوید:
“ 4۵00 نفر از طالب جذب  آموزش و پرورش 
 ... هستند.   زنان  آنها  که ٦0 درصد  اند  شده 
خبرهای خوشی برای کاهش مشکالت و بهبود 

معیشت طالب در راه است.”

مشکالت طالب با چنین تمیهداتی حل نمیشود. 
شان  متبوعه  و حکومت  درمان طالب  بی  درد 

رویگردانی مردم از مذهب است. 

تا  به مدارس میفرستند  را  سالهاست آخوندها 



در  و  جوانان  میان  در  گریزی  مذهب  از  مگر 
معکوس  نتیجه  و  کنند  جلوگیری  جامعه  کل 
گرفته اند. رویگردانی مردم از مذهب هر روز 
گسترده تر میشود و آخوندها و مقدسات مذهبی 
در جامعه و در مدیای اجتماعی هر روز بیشتر 
تعرض  و  و دشنام  تمسخر  و  به موضوع جوک 
زن”  “طالب  سنخان  هم  میشوند.  تبدیل  مردم 
هم بارها در خیابانها از طرف زنان “بد حجاب” 

پاسخ درخوری گرفته اند. 

سرچشمه مشکالت معیشتی و غیر معیشتی طالب 
همین بی اعتباری مذهب در جامعه است. بدنبال 
شغلی هستند که آبرو و اعتبار و آینده ای برایش 

باقی نمانده است!
“یکی  نویسد:  می  حوزه  رسانی  اطالع  پایگاه   



از علل فاصله گرفتن جوانان از دین و مسایل 
مذهبی، ناآگاهی از دین است.” 

کامال برعکس؛ علت رویگردانی جوانان و بخش 
اعظم مردم از دین آگاهی آنان از محتوی ضد 
نه در  این واقعیت را  انسانی دین است. مردم 
حوزه ها بلکه در زندگی هر روزه شان آموخته 
را  تا جمهوری اسالمی  میروند  اند. مردمی که 
زیر بکشند و اسالم را از دولت و قانون و سیستم 
“کاهش  راه   تنها  این  کنند.  جارو  تحصیلی  

مشکالت و بهبود معیشت” کل جامعه است. 
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تنوع فرهنگی و 
حقوق بشر جمهوری اسالمی!  

اصغر کریمی

»در عکس العمل به قطعنامه پارلمان اروپا، معاون 
و  اروپا  پارلمان  از  قضائیه  قوه  بین الملل  امور 
کشورهای اروپایی خواست تا به قوانین کشورها 
و تنوع فرهنگی در حقوق بشر احترام بگذارند«. 

منظور قوه قضایی از تنوع فرهنگی احترام به ازدواج 
از  زن  محرومیت  سنگسار،  ساله،   ۹ دختربچه 
حق طالق و حتی از حضانت کودکش، احترام به 
شالق زدن کارگر آق دره، از بلندی پرتاب کردن 
همجنسگرا، اعدام کودک، شکنجه و اعدام مردم 



به جرم عقیده و اعتراض، تحمیل حجاب اسالمی 
با اسید و سنجاق و شالق و هزار جور جنایت دیگر 
است. اینها پالتفرم حقوق بشر جمهوری اسالمی 

و کل جنبش کثیف اسالم سیاسی است. 

گور  از  است.  مرتجع  اقلیت  یک  فرهنگ  این 
برخاسته هایی مانند خمینی و خامنه ای، روحانی 
و خاتمی و رئیسی، قالیباف و الریجانی و گله ای 
که  موجوداتی  عقب مانده ترین  و  رذل ترین  از 
آیت اهلل و سردار و وزیر و نماینده مجلس اسالمی 
خوانده میشوند. این فرهنگ به درد جنایتکاران 
و سرکوبگران میخورد تا خون جامعه را بمکند. 

از  و  لجن  فرهنگ  این  از  مردم  عظیم  اکثریت 



حقوق بشر! نوع اسالمی منزجرند و با طنز و تمسخر 
بانیانش  و  و مقدسات  این فرهنگ  به  و دشنام 
انزجار خود را نشان میدهند. اقلیتی عقب مانده 
فرهنگی  مردم  اکثریت  و  دارند  فرهنگ  یک 
دیگر، فرهنگی غیر مذهبی، مدرن و انسانی که 
و  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  فکری  بنیادهای 
بانیان و متولیان آنرا به چالش کشیده و تا همینجا 
آبرویی برای فرهنگ و حقوق بشر متعفن اسالمی 
باقی نگذاشته است و با سرنگونی این حکومت 

اثری از آن باقی نخواهد گذاشت. 
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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


