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مهسا پرچم و نماد یک جامعه 
در حال انفجار!
حمید تقوائی

قتل مهسا بدست حکومت تبهکار اسالمی جامعه 
را به مرز انفجار رسانده است. مهسا چهره و نماد 
هزاران هزار زنی است که قربانی سیاستهای ضد 

زن جانیان حاکم هستند.  از شلیر رسولی تا 
ریحانه  و  ها  اشرفی  رومینا  و  ها  حیدری  مونا 
زن  هزاران  و  ها   منوچهری  ثریا  و  ها  جباری 
کودک  و   “بدحجابی”  قربانی  که  ناشناخته  
همسری و تجاوز و قتلهای ناموسی و قتل و اعدام 
در زندانها و خارج از زندانها، و یا خودکشی و 
خودسوزی در اعتراض به این وضعیت غیر قابل 



باید  تحمل شدند. دیگر بس است! میتوانیم و 
این چرخه کشتار را متوقف کنیم!

بیائیم.   به خیابان  و   برداریم  از سر  را  حجابها 
دست از کار بکشیم، کار خانه و مدرسه و دانشگاه 
و مدرسه و مغازه و اداره را تعطیل کنیم و به 

خیابان بیائیم!  

و  میتواند  مهسا   دادن  از دست  و خشم  درد  
باید آغازگر یک خیزش عمومی و کوبنده برای 
بزیر کشیدن جنایتکاران حاکم باشد. زمان آن 
چهره  و  نهادها  ما   همه  که   است  فرارسیده 
های فعال در جنبش آزادی زن، در جنبش علیه 
علیه  جنبش  در  جنسیتی،  جداسازی  و  حجاب 



اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی، در جنبش 
کارگری و در همه جنبشهای اجتماعی، و همه 
را  وضعیت  این  نمیتوانیم  دیگر  که  مردمی  ما 
تحمل کنیم بپا خیزیم و ماشین کشتار جمهوری 

اسالمی را در هم بشکنیم. 
 

جنایات  قربانیان  نماینده  و  چهره  تنها   مهسا 
نماد   و  پرچم  بلکه  نیست،  اسالمی  جمهوری 
حکومت  این  طومار  میرود   که  است  انقالبی 

تبهکار را درهم بپیچد! 
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حجاب ها را بسوزانیم!  
حسن صالحی

انتشار  با  زیادی  زنان  امینی  مهسا  قتل  پی  در 
ویدئو هایی در شبکه های اجتماعی در اعتراض 
به حجاب اجباری اسالمی، حجاب های خود را 
گسترش  است  الزم  حرکت  این  سوزانند.  می 
یابد و همه گیر شود.  حجاب سوزان در ادامه 
کارزارهای تاکنونی همچون “حجاب بی حجاب” 
و جنبش حجاب برگیران جواب دندان شکنی 
به جمهوری اسالمی است که چهل و سه سال 
است زنان را در زندان متحرکی به اسم حجاب 
اسارت  به  جنسی  آپارتاید  بلند  دیوارهای  با 

کشانده است.



همه می دانیم که گشت ارشاد بازوی اجرایی 
قوانین و سیستمی است که سر تا پا ضد زن و 
ضد انسانی است. تا زمانی که قوانین آپارتاید 
ما  نشود  لغو  اجباری  حجاب  منجمله  و  جنسی 
شاهد بروز فجایعی نظیر قتل مهسا امینی خواهیم 
بود. از همین روست که جامعه امروز با شعار 
آزادی زن و لغو همه قوانین تبعیض آمیز و ضد 
انسانی علیه زنان به میدان آمده است. طبعا یکی 
از اولیه ترین خواست های ما مردم این است که 
بساط گشت ارشاد که ابزار سرکوب زنان است 
باید برچیده شود. ما می توانیم با قدرت اعتراض 
خود کاری کنیم که زنان و همه مردم از وجود 

منحوس این اوباش اسالمی خالص شوند.



حجاب  با  که  است  رسیده  آن  زمان  اکنون 
برگیران و سوزاندن حجاب ها برای لغو عملی و 
قانونی حجاب گام بلندی به جلو برداریم. بگذار 
با خروش زنان و کل  ارکان جمهوری اسالمی 
رژیم  ریزد.  فرو  رهایی  و  آزادی  برای  جامعه 

ضد زن باید گورش را گم کند.
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زن، زندگی، آزادی   
یاشار سهندی

دانشجویان دانشگاه تهران با شعار زن، زندگی، 
قتل  به  اعتراض  در  دانشگاه  درمحوطه  آزادی 
ژینا )مهسا( امینی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شعار زن زندگی آزادی، که اولین بار در روز 
توسط  در سقز  امینی  مهسا  مراسم خاکسپاری 
زده  فریاد   ، مهسا  قتل  از  خشمگین  جمعیت 
خود  های  روسری  زنان  محل  همان  در  و  شد 
بیان کننده این مهم است که به  را برداشتند، 
معنای واقعی کلمه، انقالب پیش رو، زنانه است.



در طی کمتر از یک هفته، از بازداشت و قتل و 
نماد  امینی؛ هر چه که  مهسا  به خاک سپردن 
کل  سوی  از  بود  زنان  بر  ستم  و  مردساالری 
جامعه به زیر سوال رفته. این به واقع ثابت کرد 
که  است  اجتماعی  عظیم  وقایع  چنین  طی  در 
آن  بر  طوالنی  سالیان  که  حاکم  فرهنگ  تمام 
کوبیدند، فقط در کف خیابان به صورت توده 
روی  بر  درست،  به  میشود.  نقد کشیده  به  ای 
سنگی بر باالی مزار مهسا نوشتند: “ژینا جان تو 
نمی میری. نامت یک نماد می شود” و این نماِد 
فقط  معنی  به  زنانه  انقالب  است.  زنانه  انقالب 

حضور زنان، و صرفا برای حقوق زنان نیست.

“آزادی زن معیار آزادی جامعه است.” اکنون 



جامعه تالش خود را معطوف به همین امر کرده 
است. این یعنی انقالب زنانه، این یعنی زن زندگی 
آزادی. این یعنی رادیکال شدن اعتراضات. زنان 
رنگ خود را بر اعتراضات زدند. این انقالب رنگ 
عزا به خود نمی گیرد. با وسعت و عمق بخشیدن 
و رادیکان کردن بیشتر اعتراضات جاری همه 

زندگی و همه آزادی دست یافتنی میشود. 
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استقبال از ابراهیم رئیسی در نیویورک 
کیوان جاوید

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور حکومت اسالمی 
روز دوشنبه ۲۸ شهریور برای شرکت در هفتاد 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  هفتمین  و 
متحد عازم نیویورک مقر این سازمان در ایاالت 

متحده شده است.

برای ابراهیم رئیسی، ورود به مقر سازمان ملل 
در نیویورک تازه شروع ماجرا است. از هم اکنون 
ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی فرصت مناسبی 
بدست آورده اند تا این جالد و کل این رژیم 

جنایت و فالکت اسالمی را بی آبروتر کنند.



رئیسی حرفی برای هیچ کس در نیویورک ندارد. 
نه سیاست جدیدی، نه پیام مشخصی و نه وعده 
وعیدی. او به نیویورک رفته است تا درماندگی 
سیاسی حکومت اسالمی را آشکارتر از همیشه 
به نمایش بگذارد. جمهوری اسالمی در یک بن 
بست تمام عیار همه جانبه گرفتار آمده است و 
این بن بست سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین 
مردم  مبارزات  نتیجه  اسالمی  حکومت  المللی 

ایران است. 

در این روزها جامعه ایران بخاطر قتل دلخراش 
و  اعتصاب  و  خیرش  در  یکپارچه  امینی  مهسا 
شرایط،  این  در  است.  حکومت  علیه  اعتراض 



همه توجه ها و نگاه ها در بسیاری از کشورها 
است.  ایران  در  مردمی  اعتراضات  به  معطوف 
این فرصت دیگری برای ما مخالفین جمهوری 
اسالمی در نیویورک است که از این رئیس قاتالن 
“استقبال” کنیم. با تکیه بر قدرت مبارزات مردم 
ایران خواست بایکوت جمهوری اسالمی را در 
دولتها  گوش  به  تر  واضح  نیویورک،  تجمعات 
دادگاههای  در  جالد  رئیسی  جای  برسانیم. 
و  سیاسی  زندانی  هزاران  قاتل  بعنوان  مردمی 
مسئول اعدام های هر روزه  در ایران است. آن 

روز را هم خواهیم دید.
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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 


