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کارزار علیه حجاب اجباری
 با صدها هزار همراه 

شهال دانشفر

“ندای زنان ایران” از کارزاری در اینستاگرام علیه 
حجاب اجباری که در ۲۹ تیر با نام “در این اتحاد 
همراه شوید، مخالف حجاب اجباری هستیم” خبر 

میدهد.

با این کارزار صدها هزار نفر از کاربرن، همراه آن 
شده و با افزودن عکسشان در استوری های خود به 
وجود گشت های ارشاد معترض شده اند. حرکتی 
که کارزار اتحاد خوانده شده و در ادامه کمپین 



“حجاب بی حجاب” علیه تعرض حکومت به زنان 
و به کل جامعه قرار دارد. در همین راستا کارزاری 
دیگری هم برای آزادی سه چهره بازداشتی ۲۱ 
تیر سوری بابایی، ملیکا قره گوزلو و سپیده رشنو 
در جریان است که ابعادی گسترده یافته است. 
تقویت این کارزارها یک گام مهم در عقب زدن 
سرکوبگری های حکومت و جنبش علیه حجاب و 

آپارتاید جنسی است.

حجاب برگیران سراسری ۲۱ تیر نقطه عطفی در 
جنبش سرنگونی و جنبش علیه حجاب اجباری بود 
و ما شاهد صف متحد مردم در مقابل حکومتیان 
اکنون  و  حرکت  این  با  جامعه  همراهی  بودیم. 
استقبال صدها هزار نفره از کارزار اینستاگرامی 



علیه حجاب اجباری تبلور آنست . 

این تحرکات سیاسی نشانه هایی از قدرت جنبش 
رهایی زن است که حتی بعضا زنان محجبه هم 
علیه حجاب اجباری و گشت های ارشاد دست به 
اعتراض زده اند. حجاب به یک موضوع مهم چالش 
حکومت و تشدید نزاع های درون حکومتی تبدیل 
شده است. هشدارهایشان باال گرفته و حسابی به 
هم ریخته اند. کارزار علیه حجاب کارزاری موفق 

و پیروزمند است.

شنبه ۱ مرداد ۱40۱
۲۳ ژوئیه ۲0۲۲



جدال کنسرت و نوحه خوانی در ایران 
میالد رابعی

پاک زاد،  سهراب  و  خسروی  سیروان  کنسرت 
روزهای  برای  که  اهواز  در  پاپ  خوانندگان 
پنجشنبه و جمعه ۳0 و ۳۱ تیر برنامه ریزی شده 
بود، لغو شد. حزب اللهی ها با پخش نوحه خوانی 
از روی یک وانت و حمله به مردم، باعث لغو 

این کنسرت شدند.

بر کسی پوشیده نیست که یکی از ارکان اصلی 
حکومت اسالمی، ضدیت با شادی و خوشحالی 



مردم است. ممنوعیت موسیقی در آغاز، مخالفت 
با برگزاری کنسرت ها، ممنوعیت رقص و حتی 
میهمانی های خصوصی و ده ها مورد دیگر، همه 

شواهدی بر این امر هستند. 

شغلی،  امنیت  احساس  و  معیشت  تأمین  توان 
امکان بروز استعدادها و توان اظهارنظر، شرکت 
تئاتر  و  موسیقی  مانند  هنری  فستیوال های  در 
از شاخص های یک  بخشی  تنها  این ها  غیره.  و 
از  آن ها  همه  که  است  انسانی  و  شاد  زندگی 
پرخاشگری  است.  شده  دریغ  ایران  مردم 
شدید اجتماعی، رواج انواع بیماری های اعصاب 
خودکشی  نرخ  سرسام آور  رشد  افسردگی،  و 
و پایین آمدن متوسط سن خودکشی، اعتیاد و 



تن فروشی و صدها مورد دیگر ازاین دست، در 
افسارگسیخته  تورم  و  اقتصادی  فروپاشی  کنار 
از نتایج بالفصل سیاست های حکومت اسالمی 

است. 

تنها  انسان  در  خوشبختی  و  شادی  احساس 
می تواند زاییده شرایط مادی و اجتماعی باشد 
که در آن زندگی می کند و ابراز این شادی و 
شریک شدن آن با دیگران نیز عملی اجتماعی 

و دسته جمعی است. 

استغاثه  و  عزا  و  زاری  پایه  بر  که  حکومتی 
این  ضد  در  را  خود  نابودی  است  شکل گرفته 
این  مانع آن ها می شود. در  و  ارزش ها می بیند 



این محدودیت های  از  به جان آمده  مردم  میان 
قرون وسطایی، جدال آخر خود را با این رژیم 

تدارک می بینند.

 شنبه ۱ مرداد ۱40۱
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روسیه و چین و گند اسالم در ایران 
کیوان جاوید

والیتی: ایران امروز قوی ترین ایران بعد از اسالم 
است و روسیه و چین دوستان راستین مردم ایران 

هستند.

اسالم در ایران کارنامه ای جزء جنایت و کشتار 
و سیه روزی ندارد. در دوره معاصر، این تاریخ 
یعنی  ایران  در  اسالم  است.  تر  مشهود  خونبار 
ضد علم و پیشرفت و علیه تجدد و آزاد اندیشی. 
مافوق  و  آشکار  یعنی ضدیت  ایران  در  اسالم 
تصور بشری علیه زنان؛ یعنی تجاوز به زنان و 
کودکان با استناد به همه ُکتب دینی و روایات 



اسالمی. اسالم در ایران یعنی فقر، فساد چپاول، 
یعنی زندان و شکنجه. به جامعه امروز ایران نگاه 
کنید تا همچون دور تند یک فیلم، همه چرک و 
نجاست اسالم را در چند دقیقه مشاهده کنید. 
اعتیاد و تن فروشی که سرآمد دنیای  به آمار 
آینه  در  را  اسالم  تا  بنگرید  است  شده  امروز 
واقعیت ببینید. سهم مردم از این ایران “قوی” 
های  آقازاده  و  ها  اهلل  آیت  ممتاز  زندگی  نیز 
میلیاردر از یک سو و از طرف دیگر سفره های 

خالی اکثریت عظیم مردم است. 

مردم ایران به خوبی این واقعیت حضور اسالم و 
حکومت اسالمی را در ایران دیده اند و با تمام 
توان کمر به نابودی آن بسته اند. تکلیف اسالم 



اما  است.  روشن  ایران  در  اسالمی  حکومت  و 
دوستی روسیه و چین با حکومت اسالمی برای 
مردم  چشم  از  نیز  ایران  در  لجنزار  این  حفظ 
ایران پنهان نیست. با سرنگونی جمهوری اسالمی 
دست ارتجاع جهانی حامی جمهوری اسالمی نیز 

از ایران کوتاه می شود.

شنبه ۱ مرداد ۱40۱
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محیط زیست را باید از دست 
میلیاردرها نجات داد! 

محسن ابراهیمی

داد که سود صنعت  گاردین گزارش  روزنامه 
نفت و گاز جهان در نیم قرن اخیر، دو میلیارد 
و هشتصد میلیون دالر در هر روز بوده است و 
این صنعت غول پیکر از یک یارانه ۱۶ میلیارد 

دالری در روز برخوردار است!

در همین چند جمله هم راز نابودی محیط زیست 
و هم راه نجات آن از نابودی نهفته است. 

در حالی که مردم حتی در کشورهای پیشرفته 



به  انرژی  های  حامل  قیمت  سریع  افزایش  با 
فقر بیشتر رانده شده اند، یک طبقه سرمایه دار 
مولتی میلیاردر و در راس آنها صاحبان صنعت 
غول پیکر نفت و گاز همچنان پول پارو میکنند 
و برای افزایش هرچه بیشتر سودهای نجومیشان 
منابع حیات انسان را با سرعت هراسناکی نابود 

می کنند.

محیط  کنندگان  نابود  همین  که  است  جالب 
زیست، مثل وزرای انرژی و محیط زیست هفت 
کشور صنعتی جهان در اجالس اخیرشان برای 
محیط زیست اشک تمساح هم میریزند و البته 
مثل همیشه برمیگردند و برای تولید کنندگان 

“بمب کربنی” یارانه هم اختصاص میدهند.



پول  داری  سرمایه  اقتصاد  هدف  که  آنجا  از 
است و نه تامین زندگی انسانی، این نظام آینده 
محیط زیست و در نتیجه آینده کل بشریت را در 
خطر نابودی کامل قرار داده است. باید جلوی 
توحش سرمایه داران علیه آب و هوا و جنگل و 
کال طبیعت گرفته شود و تنها راه نجات زمین و 
بشریت این است که معادله برعکس شود. نظام 
سوسیالیستی  نظام  و  شود  نابود  داری  سرمایه 
و  زیست  محیط  حفظ  آن  در  که  شود  مستقر 

تامین زندگی انسانی هدف است. 

شنبه ۱ مرداد ۱40۱
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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 


