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احضار ۴ فعال ندای زنان ایران به زندان 
شهال دانشفر

ناهید شقاقی، مریم محمدی و  نصیریان،  اکرم 
به  ایران  زنان  ندای  فعالین  از  درکاله  اسرین 

زندان فراخوانده شدند. 

 این ۴ نفر فعالین نهادی می باشند که نمادی 
و چنین  نوین رهای بخش زن است  از جنبش 
چهره هایی به این جنبش قدرت و توان بخشیده 
اند. آنها گردآورندگان هفتصد هزار حامی در 
مخالفت با حجاب اجباری، آنهم در “استوری” 
اینیستاگرام با محدودیت زمانی۲۴ ساعته می 
باشند که به صدای رسای جنبش علیه حجاب 



اجباری تبدیل شد.

نقش این ۴ شخصیت محبوب نهاد ندای زنان 
روز  چون  مناسبتی  در  فعالینش  دیگر  و  ایران 
جهانی زن به روشنی قابل مشاهده است. مصاحبه 
هایی که این نهاد با اکتیویست های جنبشهای 
مختلف اجتماعی به این مناسبت انجام داد، پیوند 
و  کارگری  جنبش  با  زن  رهایی  جنبش  عمیق 
جنبش های اجتماعی دیگر را به بطور جامعی ۸ 
مارس، روز جهانی زن، این روز آزادیخواهی و 
برابری طلبی را به نمایش گذاشت. چهار چهره ای 
که همصدا با مردم همواره قلبشان برای انسانیت 
و  تبعیض  علیه  مبارزه  مقدم  صف  در  و  تپیده 
نابرابری و یک زندگی انسانی بوده اند. آنها به 



همین جرم امروز روانه زندان میشوند. 

 همه آن خیل عظیمی که با کارزار مخالفت با 
حجاب اجباری همراه شدند، همه کسانی که در 
نبرد علیه بی حقوقی زن همراه بوده اند و همگان 
را به اعتراض به زندانی کردن این عزیزان و به 
اتحاد علیه سرکوب فرا میخوانیم. احکام صادره 
برای چهار فعال ندای زنان ایران باید فورا لغو 

و پرونده های امنیتی آنها باطل گردد.
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استقبال گرم از آزادی اسکندر لطفی  
جلیل جلیلی

اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل 
های صنفی فرهنگیان، روز چهارشنبه ۲۶ مرداد، 
از زندان آزاد شد و مورد استقبال گرم همکاران 
گرفت.  قرار  اجتماعی  کنشگران  دیگر  و  خود 
شورای هماهنگی ضمن تبریِک آزادی سخنگوی 
خود خواهان آزادی رسولی بداقی، محمد حبیبی، 
جعفر ابراهیمی وشعبان محمدی نیز شد که همراه 

اسکندر لطفی بازداشت شده بودند.

اسکندر لطفی، از آن معلمانی است که یکی از 
خواستهایشان در اعتراضات و اعتصابات سراسری، 



تحصیل رایگان برای همه، و یکی از شعارهایشان، 
“تو ای پدر، ای مادر و تو ای دانش آموز، آزادگی 
اعتصابات  بود.  امروز”  کالس  است  این  بیاموز، 
معلمان، از جمله به همین دلیل، مورد حمایت دانش 

آموزان و والدین آنها قرار گرفته بود.

لطفی   یک خواست دیگر معلمان، که اسکندر 
آزادی  آنهاست،  تشکلهای  از  یکی  سخنگوی 
معلمان در  تشکلهای  با  ارتباط  آزادی  و  تشکل 
دیگر کشورهای جهان و استفاده از تجربیات آنها 
بود که حکومت اسالمی این را جاسوسی و ارتباط 
با عوامل خارجی عنوان کرد و با همین اتهام او را 
بهمراه تعداد دیگری از فعاالن معلمان و کارگران 

بازداشت کرد. 



 شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ضمن 
تبریک آزادی این فعال جنبش معلمان خواهان 
حمایت  که  اند  شده  هم  معلمان  دیگر  آزادی 
گسترده جامعه از این خواست ضروری است. جای 
معلم زندان نیست، همه معلمین و همه کارگران 
بازداشت شده و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی 
باید بدون قید و شرط و بدون وثیقه و بدون انواع 

دیگری از اخاذی های دولتی، آزاد شوند.
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چراغی در دست ترانه علیدوستی  
کیوان جاوید

اسامی  سینمایی:  سازمان  رئیس  خزاعی  محمد 
هنرمندانی که احتماال دچار ممنوع الکاری می شوند 
هفته آینده اعالم و وضعیت سینماگرانی که در 
ماجرای بیانیه مربوط به خوزستان و حاشیه های 
جشنواره کن دچار مشکل شدند، مشخص می شود.

ترانه علیدوستی: ... شما قافیه را باخته اید. ... چه 
بسیار فیلم هایی که شما نخواستید ساخته شدند. 
چه بسیارتر آنها که نخواستید و دیده شدند. ... 
دردنیای امروز صدای هنرمند، بدون شما شنیده 
می شود و به دورترین گوشه های این کره می 



رسد.

به سر می رسد.  دارد  رویایی حکومیتان  دنیای 
همین جدال علنی بین ترانه علیدوستی با این قداره 
بند جمهوری اسالمی نمونه نبردی می باشد که در 

ایران در جریان است.

و زندگی مردم   و معیشت  نان  گروگان گرفتِن 
شغل ۴۳ ساله این حکومت بوده و هست. زدن 
زیر همه زیبایی های زندگی و نابود کردن نشاط  
روزمره  و پایمال ساختن امید به آینده، آن هدف 
نامقدسی است که بنیادهای این حکومت را ساخته 

و پرداخته است.

ترانه در این یاداشت کوتاه خطاب به این نابود 



کنندگان زندگی و پاسداران جهل و  تباهی به 
روشنی بیان میدارد که عمرشان گذشته و نمی 
توانند مانعی جدی بر سر آزادی و اندیشه انسانی 

باشند.

ترانه در این جدال تنها نیست. تکیه او بر یک جنبش 
عظیم اجتماعی است و از آنجا نیرو می گیرد که 
می تواند چنین بی محابا بر نماینده و سنگربان یک 
حکومت وحشی و کشتارگر بتازد. در چنین نبردی 
هر شهروندی که دل در گرو آزادی، عدالت و 
برابری اجتماعی دارد باید حضور فعال داشته باشد. 
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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 


