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حکومت ضد زن نمیخوایم نمیخوایم
اصغر کریمی

حکومت ضد زن نمیخوایم شعار مردم رشت بود 
و “زن، زندگی، آزادی” یکی از شعارهای خیزش 
دیروز در شهرهای کردستان و برخی شهرهای 
دیگر. همزمان زنان در سقز، تهران، رشت، بانه 
این سمبل حکومت ضد  نقاط حجاب،  و دیگر 

زن را، بدور انداختند. 

جنبش سرنگونی در ایران با خواستها  و جنبش های 
آزادیخواهانه متعددی گره خورده است: جنبش 
مذهبی،  حکومت  و  مذهب  علیه  اعدام،  علیه 
علیه حجاب و آپارتاید جنسی، برای آزادی های 



سیاسی و عقیده و اعتراض و تشکل، برای آزادی 
زندانیان سیاسی. این جنبش ها و این خواست ها 
نقطه قوت مهم انقالب آتی در ایران است که 
داده  آن  به  انسانی  و  مدرن  رادیکال،  هویتی 
سفت تر،  جامعه  در  پایه هایش  هرروز  و  است 
چهره  هایش بیشتر و بیانیه هایش تیزتر میشود. 

خیزش سراسری علیه قتل مهسا انقالب آتی را 
متعین تر کرد. جنبش سرنگونی علیه قتل بخاطر 
با  آمد،  خیابان  به  علیه خود حجاب  و  حجاب 
خواست رهایی زن عجین شد و جنبش رهایی 
زن را قدمها به جلو برد. “زن، زندگی، آزادی” 
زنانه بودن انقالبی که در راه است را قاطعانه تر 
از همیشه به دنیا نشان داد. با این خیزش جنبش 
سرنگونی و جنبش رهایی زن وارد مرحله تازه ای 



شد. 

اسالمی  حجاب  نمیخواهیم،  زن  ضد  حکومت 
قوانین  نمیخواهیم،  ارشاد  گشت  نمیخواهیم، 
اخیر  روزهای  خیزش  در  نمیخواهیم.  زن  ضد 
این خواستها همه گیر شد و حجاب این سمبل 
مقدس اسالم زیر پا له شد. اینها مولفه هایی از 
انقالب زنانه و ضد مذهبی در ایران است. زنده 
برای سرنگونی  آزادیخواهانه مردم  انقالب  باد 
تمام  با  اسالمی  ستیز  زن  و  مذهبی  حکومت 
قوانینش، ارگان هایش، رهبرانش، سرکوبگرانش 

و مقدساتش. 
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هدف اعتراضات خود نظام است!  
میالد رابعی

موج جدید اعتراضات مردمی پس از قتل مهسا 
از  برخی  در  تاکنون  و  گرفت  شدت  امینی 
شهرهای استان های تهران، کردستان، کرمانشاه، 
البرز، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی 

و گیالن جریان داشته است.

امینی  مهسا  قتل  از چگونگی  ایران  مردم  تمام 
خبر دارند. قتلی که جامعه را در شوک عظیمی 
فروبرد. جامعه ای که از پیش خیز برداشته و تنها 
مترصد یک جرقه است. کوچک ترین جرقه ای 
می تواند منجر به انفجاری عظیم شود. اعتصاب ها 



درگیری  کردستان،  شهرهای  در  اعتراضات  و 
بدون  تظاهرات  و  تهران  در  مأموران  با  مردم 
حجاب در سایر استان ها تنها شروع این انفجار 

است.

جدای از قتل مهسا، دیگر کوچک ترین تردیدی 
نیست که مردم معترض در خیابان ها خواهان 
سرنگونی این نظام هستند و به کمتر از آن رضایت 
به خوبی  شعارهایشان  در  امر  این  نمی دهند. 
دیده می شود. اما ادامه اعتراضات و اعتصابات و 
گسترش روزافزون آن ها تا سرنگونی رژیم، در 
گرو عواملی است که می بایست متحقق شوند.

مهم ترین آن ها همبستگی و اتحاد مردم و تمام 
منسجم  و  واحد  در صفی  اعتراضی  جنبش های 



است. فعالین مختلف اجتماعی، سمن ها، کارگران 
و معلمان و همه وهمه باید متحدانه برای هدِف 
واحِد سرنگونی نظام در کنار هم قرار بگیرند. 
مهم  بسیار  گام  سراسری  سطح  در  اعتصابات 
آن  برای  باید  مقطع  این  در  که  است  دیگری 
نبردی که مدتی است آغاز  برنامه ریزی شود. 
شده هرچقدر هم به طول بینجامد، نبرد نهایی 
مردم با حکومت است. نبردی که باید یک بار 
برای همیشه قلب این هیوال را نشانه بگیرد. امری 
که  هنگامی  آگاه اند  آن  به  به خوبی  مردم  که 

شعار می دهند: “هدف خود نظامه”.
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از سقز تا تهران جنبش حجاب سوزان   
عطیه نیک نفس

عالوه بر تجمع های اعتراضی گسترده در نقاط 
امینی،  مهسا  باختن  جان  پی  در  ایران  مختلف 
از  توجهی  قابل  شمار  اجباری،  حجاب  قربانی 
زنان ایرانی در روزهای گذشته به نشانه اعتراض 
روسری های خود را در اماکن عمومی شهرهای 

مختلف کشور از سر برداشتند.

زنان در ایران از آغاز بر سر کار آمدن رژیم زن 
ستیز جمهوری اسالمی تا امروز مخالف حجاب 
اجباری بوده و فریاد زده اند “حکومت ضد زن 
نمیخوایم نمیخوایم”. آنها در اعتراض به آپارتاید 



جنسی حجابشان را پرت میکردند و میسوزاندند. 
اکنون، در پی به قتل رسیدن مهسا امینی توسط 
رعایت  عدم  جرم  به  اسالمی  رژیم  آدمکشان 
سقز  از  زنان  اعتراض  گسترش  شاهد  حجاب، 
تا تهران هستیم که فیلم و عکسهای خود را در 
حالیکه بی حجابند، حجابشان را پرت میکنند و 

آن را میسوزانند، منتشر میکنند.
 

آری، زنان جان به لب رسیده از اینهمه سرکوب، 
شکنجه و نابرابری، حجاب، این سمبل بیحقوقی 
و  میسوزانند  را  سیاسی  اسالم  پرچم  این  زن، 
آزادی”،  زندگی،  “زن،  میزنند  فریاد  بدرستی 
زیرا که آزادی یک جامعه در گرو آزادی زنان 

است.



باید تمام اقشار جامعه، هنرمندان، دانشجویان، 
کارگران، معلمان و پرستاران هر چه بیشتر به این 
اعتراضات بپیوندند و همگام با زنان آزادیخواه 
برای رسیدن به حقوق انسانیشان مبارزه کنند که 
اولین قدمش سرنگونی رژیم ضد زن جمهوری 

اسالمی است.
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قتل مهسا و اشک تمساح آیت اهلل ها!
محسن ابراهیمی

مجمع  دبیرکل  تبریزی  موسوی  سیدحسین 
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در باره مرگ 
مهسا امینی:“ای کاش یک نفر پیدا شود و برای 
همیشه کشور و مردم را از شر رفتارهای تند و 

بی خردانه خالص کند.” 

“یک نفر” مدتهاست پیدا شده است که جامعه 
را رها کند. آن “یک نفر” اما تعدادشان میلیونها 
نفر است که میخواهند جامعه را از یک “شر” رها 
کنند. اما نه از “شر رفتارهای تند و بیخردانه” 
اسالمی  جمهوری  نام  به  حکومتی  شر  از  بلکه 



با همه قوانینش و رفتارها و جنایتهایش. از شر 
خامنه ای و همراه او از شر گله ای از عمامه داران 
و کت و شلواریهای متحجر ددمنش اسالمی که 

بویی از انسانیت نبرده اند.  

تمام  اسالمی  قاتل  یک  خود  تبریزی  موسوی 
وقت حکومت بود. او دادستان کل و بعدا رئیس 
های  چهره  بود.  اسالمی  انقالب  دادگاههای 
در  او  حکم  به   ۶0 سالهای  در  که  انسانهایی 
زندان تبریز اعدام شدند فراموش نشدنی است.

اشک  ادامه  در  تبریزی  موسوی  اظهارات  این 
خود  که  است  رئیسی  ابراهیم  ریختن  تمساح 
از مسببن اصلی قتل مهسا است اما میگوید که 
دستور پیگیری قتل را صادره کرده است! این 



واکنشها نشانه روشنی از هراس و آشفتگی و در 
هم ریختگی صف حکومتی ها در مقابل همبسته 
تر و متعرض تر شدن مردم در اعتراض به قتل 

مهسا است.

قتل مهسا دارد به نقطه عطفی تاریخی در گسترش 
جنبش علیه حجاب اسالمی تبدیل میشود. تک 
تک ما باید تالش کنیم این جنبش را به بعنوان 
یک رکن مهم جنبش سرنگونی کلیت حکومت 

اسالمی گسترش دهیم. 
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قاتلی که به جنایاتش افتخار می کند
ناصر اصغری

“هیئت  عضو   ۶۷ تابستان  که  رئیسی  ابراهیم 
مرگ” بود، در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی 
یکبار دیگر از نقش خود در اعدام چندین هزار 
برای  که  “اتفاقی  می گوید:  و  کرده  دفاع  نفر 
آن ها افتاد دقیقا متناسب با کاری بود که انجام 
دادند. آن ها افراد را ترور می کردند و جرایم شان 

رسیدگی شده بود.”

رژیم  جمهور  رئیس  اکنون  که  جنایتکار،  این 
اسالمی است و بعضی ها هم او را به مجالس بین 



المللی می برند که پای سخنرانی اش بنشینند، به 
واقعی  معنی  به  عام  قتل  یک  از  راحتی  همین 
کلمه دفاع می کند و مخالف سیاسی را شایسته 

مرگ می داند!  

این هولوکاست اسالمی را از یاد نبرده و بدون 
پاسخ نخواهیم گذاشت. چه بسیار کودکانی که 
در حسرت گرفتن دست مهربان پدر و مادری 
بزرگ شدند و هیچ وقت آن دستان مهربان را 
لمس نکردند. مادرانی چشم در راه فرزندانشان 
و  عشق  امید،  نوعروسانی  شدند.  پرپر  و  پیر 

آروزهایشان به یاس تبدیل شد. 

پیشروی مردمی که برای به دادگاه کشیدن این 
جانیان کمین کرده اند، روز به روز قدرتمندتر 



می شود. مردم البته که اکنون در کمین نشسته اند 
این جانیان را به دادگاه بکشند تا بلکه پرده از 
گوشه هائی، بله، فقط گوشه هایی از جنایاتی که 
این جانیان برای بیش از 4 دهه بر این جامعه 

روا داشتند، برداشته شود.

دفاع ددمنشانه رئیسی از این جنایات هولناک 
در  که  سرنگونی  جنبش  برای  رجزخوانی  جز 
اعتراض به قتل مهسا امینی توفنده تر به پیش 
میرود نیست و نه تنها مردِم مترصِد بزیر کشیدن 
رژیم اسالمی را مرعوب نخواهد کرد بلکه در 

این مسیر مصمم تر خواهد نمود.
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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 


