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قتل مهسا و فراخوان کانون ها و نهادها 
کیوان جاوید

به قتل رسیدن مهسا،  از  اولین ساعات پس  از 
کانون  جمله  از  مبارزاتی،  نهاد  و  تشکل  دهها 
نویسندگان و کانون معلمان در چندین شهر تا 
اتحادیه آزاد کارگران و انجمن برق و فلزکار 
های  و شخصیت  آزادی زن  ندای  و  کرمانشاه 
ورزشی و هنری علیه این جنایت سازمان یافته 

حکومتی بیانیه داده و آن را محکوم کردند. 

خواسته های مشخص همه بیانیه ها، پایان یافتن 
اهمیت  است.  زنان  علیه  اسالمی  بربریت  این 
سیاسی این اقداِم متشکل و هماهنگ یک رکن 



کلیت  علیه  بپاخاسته  جامعِه  مبارزه کل  دیگر 
جمهوری اسالمی است. امروز هر تشکل و هر 
بسیج  در  تاثیری  عملش  و  حرف  که  شخصی 
جامعه علیه حکومت اسالمی دارد خوبست به 
میدان بیاید و به سهم خود در پیشرفت خیزش 

پیِش رو نقش ایفا کند.

بیانیه های تاکنونی همه بر یک نکته محوری تاکید 
دارند و آن هم پایان یافتن دشمنی سیستماتیِک 
۴۳ ساله جمهوری اسالمی علیه زنان است. اما 
فراتر از این، حاال که جامعه بپاخاسته است و 
گرفته  قرار  پیشاپیش صف سرنگونی  در  زنان 
اند، انتظار می رود فراخوان های نهادها، تشکلها 
و چهره ها، متناسب با این اوضاع، همه مردم را به 



اعتصاب عمومی فرابخواند. در این شرایط خیزش 
عمومی برای سرنگونی جمهوری اسالمی، خواست 
اعتصاب عمومِی معلمان، کارگران شهرداری ها، 
رانندگان کامیونها، مراکز کارگری و تولیدی و 
مغازه داران می تواند به قدرت مبارزات مردم 
بیفزاید و ماشین سرکوب حکومت را زمینگیر 
ها در محاصره  باید در همه جبهه  رژیم  کند. 

قرار بگیرد. پیش بسوی سرنگونی!
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گیسوانت را افشان کن!
سروناز سینائی

نیروهای گشت  امینی توسط  از قتل مهسا  پس 
آمده  خشم  به  سخت  ایران  مردم  ارشاد، 
قوانین  و  حکومت  خود  اتحاد  و  شجاعت  با  و 
بخصوص  اند.  گرفته  نشانه  را  قرون وسطی اش 
و  خشم  اجباری  حجاب  به  اعتراض  در  زنان 
نفرت خود را به کلیت نظام جمهوری اسالمی 
و به طرق مختلف نشان داده اند. در این میان 
از  روسری،  آتش زدن  اعتراضی  حرکت  سه 
اماکن عمومی و  برداشتن حجاب خود در  سر 
کوتاه کردن موها را شاهد هستیم که همه نشان 
از خشم برحق زنان به این حکومت جنایتکار و 



ضد زن دارند. 

حجاب پرچم اسالم سیاسی و یکی از ستونهای 
شیشه  است.  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  مهم 
عمرش است و بدرستی زنان این ستون را بلرزه 
اگرچه  موها  کوتاه کردن  حرکت  اندازند.  می 
ریشه  اوالً  اما  اعتراض،  به قصد  و  خشم  سر  از 
زمان  در  که  داشته  گیس بران  کهنه  سنت  در 
قدیم به نشان عزاداری به زنان تحمیل می شده 
که  مو  کوتاه کردن  حرکت  نفس  ثانیًا  و  است 
حکومت تمام توان خود را برای پوشاندن آن به 
نظر می رسد.  به  نوعی عقب نشینی  کار می برد، 
درحالی که پیوستن به کارزار سوزاندن روسری 
و یا کشف حجاب در خیابان ها و در اعتراضات 



که در بسیاری از شهرهای ایران نیز شاهد آن 
هستیم، اعتراضی است مستقیم به قانون حجاب 

اجباری. 

و  عمومی  اماکن  در  عملی حجاب  لغو  با  زنان 
بی  سمبل  بعنوان  خود  حجاب های  آتش زدن 
به  شکل  بهترین  به  را  خود  پیغام  زن  حقوقی 
را گام  و جمهوری اسالمی  جهانیان می رسانند 
نزدیک  سرنگونی  پرتگاه  به   دیگری  بزرگ 
ادامه  رژیم  سرنگونی  تا  مبارزه  این  می کنند. 

دارد.
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حجاب و خودفریبی رئیس حکومت  
حسن صالحی

 CBS رئیسی جالد در گفتگو با شبکه تلویزیونی
یک  عنوان  به  ایران  در  “زنان  گقت:  آمریکا 
این  امر خودجوش حجاب را رعایت می کنند. 

باورهای مردم است.”

اگر رئیسی جرات داشت این خزعبالت را در 
مقابل چشم زنان در کوچه و خیابانهای ایران می 
زد، چنان اردنگی میخورد که دیگر نفسش هم 
باال نمی آمد. چهل و سه سال است که حجاب 
به  و شالق  زندان  و  اسید  و  پونز  با  را  اسالمی 
زنان تحمیل کرده اید و حاال در مقابل خبرنگار 



که  زنید  می  حرف  این  از  وقیحانه  خارجی 
امینی هم  “انتخاب خودشان” است! البد مهسا 
در عنفوان جوانی به اختیار خودش به استقبال 

مرگ شتافت!! زهی بیشرمی و وقاحت. 

پاسخ این جرثومه جنایت و تحجر اقدام آن زنی 
در ساری است که رقص کنان حجابش را در 
آتش می سوزاند و آزادیش را از زندان حجاب 
جشن می گیرد. پاسخ این جالد دغلکار حرکت 
آن زنانی است که در اعتراضات جاری در کشور 
حجاب را از سر بر می دارند و فریاد می زنند 
“حکومت ضد زن نمیخوایم نمیخوایم”. رئیسی 
چگونه  از باور زنان به حجاب حرف می زند 
در حالیکه زنان ایران دارند در مقابل چشمان 



آتش  به  را  حجاب  اسالمی  نکبت  جهانیان، 
فریبکاری  از  دیگر صحبت  اینجا  کشند؟!  می 
نیست، بلکه این نوعی خودفریبی است که همه 
دیکتاتورها تا آخرین لحظه عمرشان بدان دچار 

هستند. 

جمهوری اسالمی با حجاب سر کار آمد ولی با 
زنان بی حجاب سرنگون خواهد شد. اگر رئیسی 
رهائی  انقالب  طعم  بیفتد  مردم  بدست  سالم 

بخش زنان در ایران را خواهد چشید!
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سرنگونی رژیم در ایران و جهان
بهرام سروش

المللی از طرف دولت ها و نهادهای  فشار بین 
قتل  با  رابطه  در  اسالمی  جمهوری  بر  جهانی 
هم  تا  است.  گیری  اوج  حال  در  امینی  مهسا 
اکنون دولت های آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، 
آلمان و شیلی در واکنش هائی،  ایتالیا، کانادا، 
کرده  محکوم  را  ایران  در  زنان  علیه  خشونت 
و خواهان رسیدگی به پرونده قتل مهسا امینی 
شده اند. پیش از آن، جاوید رحمان گزارشگر 
ویژه سازمان ملل خواهان تصویب قطعنامه ای 
علیه حجاب اجباری در ایران شده بود، و روز 
گذشته نادا النشیف سرپرست کمیساریای عالی 



فزاینده  لیست  به  نیز  ملل  بشر سازمان  حقوق 
جمهوری  محکومیت  در  المللی  بین  نهادهای 

اسالمی پیوست.

نویسندگان،  ها،  هنرپیشه  دیگر،  طرف  از 
هنرمندان،  تاثیرگذاراِن با نفوذ مدیای اجتماعی 
)مانند “خابی لیم” با نزدیک به ۸0 میلیون فالوور 
در اینستاگرام(، فعالین، نهادها و شخصیت های 
با  المللی در همبستگی  بین  متعددی در سطح 
پرشور  صفی  اند.  آمده  میدان  به  ایران  مردم 
و انسانی در سطح جهان در حمایت از انقالب 
زنان و مردان ایران در حال شکل گیری است.

همزمان با خیزش قهرمانانه مردم ایران، دنیا نیز 



دارد به حرکت در می آید. این دو جبهه بهم 
اسالمی  جمهوری  سرنگونی  برای  نبرد  پیوسته 
است. قاتلین اسالمی حاکم بر ایران را باید هم 
در ایران و هم در جهان سرنگون کرد. خواست 
بایکوت جهانی جمهوری اسالمی، اخراج فوری 
آن از نهادهای بین المللی و دستگیری و محاکمه 
سران آن بجرم جنایت علیه بشریت فراخوانی در 
این جهت است. این شایسته ترین و موثرترین 

همبستگی عملی با مردم ایران است.
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طومار انقالب زنانه و نامه هاى سرگشاده!
سینا پدرام

نامه ای  در  ایران  روانپزشکان  علمی  انجمن 
سرگشاده به ابراهیم رئیسی، با برشمردن تبعات 
عملکرد گشت ارشاد در سالمت روانی جامعه، 
۴۴ سال حجاب اجباری را سبب تضعیف سالمت 
روانی جامعه دانسته و خواهان “بازنگری در اصل 
اجرایی آن” شده  یا دست کم روش های  قانون 

است. 

مرگ مهسا امینی، نه یک جرقه که شعله مهیبی 
بود بر خرمن خشم و حرمان میلیونها انسان که 
با فقر و تبعیض هر روز زندگی میکنند. این هنر 



انقالبات اجتماعیست، که جامعه را در سطح و 
اجتماع  ارکان  تمامی  و  میزنند  شخم  عمق  در 
پر  گاه  و  آهسته  گاه  میکنند.  همراه  خود  با  را 
شتاب. نامه سرگشاده انجمن علمی روانپزشکان 
انعکاسی است از تاثیر مطالبات انقالب زنانه در 
تمامی سطوح اجتماعی. این نامه کم است، ناقص 
است، حرف تازه ای ندار و زبان الکنی دارد که 
از زبان گویای خیابان بسیار عقبتر، و برای اصالح 
و استمرار حکومت است. با این همه،  باید پرسنل 
تمامی  مراکز درمانی و بهداشتی را فرا خواند 
تا خواستار برچیده شدن بساط گشت ارشاد و 
تمامی ارگانهای سرکوب زنان باشند. امر زنان، 

امر همه جامعه است. 



انقالب  زنانه  به زبان خود با  سر چوب بردن 
و آتش زدن  حجاب، به شیواترین شکلی حکم 
کرده  صادر  را  اسالمی  حکومت  برچیده شدن 
أست.  جامعه روانپزشکان به درستی رنگ سیاه 
و افسرده حجاب و  خفقان رژیم را ترسیم کرده 
اند. انقالب زنانه نقاش زندگی و طراوت جامعه  
آیندۀ ماست. نقاشی زبر دست که رنگ شادی 

را نقش خواهد زد.
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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 


