جمهوری «مرد-پدرساالر» اسالمی ایران ،مسئول قتل مهسا (ژینا) امینی است!

پروندهی س یاه جنایته ای سیس تماتیک حک ومت فاشیس تی م رد-پدرس االر اس المی ای ران ه ر روز
قطور و قطورتر و سنگینتر میشود و بر ماست که جدیتر از گذش ته ب رای ره ایی از این س اختار
فاشیستی ،ناعادالنه و به شدت تبعیضآمیز و زن ستیز راهی بیابیم.
مهسا (ژینا) امینی ،زن جوان  ۲۲ساله اهل سقز که برای دیدار خانواده و گردش از س قز ب ه ته ران
آمده بود ،در غروب سه شنبه  ۲۲شهریور در مترو حقانی با ضرب و ش تم بازداش ت ش د .او را ب ه
خاطر بد حجابی ماموران «گشت ارشاد» بازداشت کردند و به وزرا بردن د ت ا ب ه هم راه دیگ ر زن ان
ساختارش کن «ارش اد» کنن د ت ا دیگ ر جل وی ظلم و تبعیضه ای حک ومت نایس تند و حج اب اجب اری
دلخواه حکومت را بی چون و چرا بر بدن خود تحمل کنند .او در همانجا به این س اختار تبعیضآم یز
با زبانی ساده اعتراض کرد و بر مبنای برخی شواهد منتشر شده به سر او ضربهای زدن د و او دچ ار
خونریزی مغزی شد و ساعتی بعد ب ه بیمارس تان کس ری انتق ال دادن د .مهس ا امی نی را نتوانس تند
بیشتر از سه روز در این حالت با دستگاه زنده نگاه دارن د و جمع ه  ۲۵ش هریور خ بر ج ان ب اختن او
رس انهای ش د .پیک ر او را ب ه س رعت ابت دا ب ه ت بریز و س پس ب ه س قز انتق ال دادن د ت ا ب ه دور از
اعتراضهای مردم به خاک س پرده ش ود ،ولی اعتراضه ا از جل وی بیمارس تان کس ری ش روع و در
سنندج و سقز گستردهتر شد .خانواده مهسا امینی با دردی عمیق ،دختر نازنینشان را در روز ش نبه
 ۲۶شهریور در شرایط به شدت امنیتی در آرامستان «آیچی» سقز ،در ح الی ک ه جمعیت زی ادی در
همین زمان اندک جمع شده بودند ،به خاک سپردند .نیروهای امنیتی خانواده را تهدید کرده بودند ک ه
دخترشان را شبانه ب ه خ اک بس پارند ،ولی خ انواده ایس تادگی کردن د .گفت ه ش ده خ انواده ش کایت
کردهان د و خواه ان روش ن ش دن بیکم و کاس ت حقیقت قت ل دخ تر عزیزش ان هس تند ،ولی هن وز
نتیجهی پزشکی قانونی مشخص نشده است .بر روی تابلوی محل دفن مهسا (ژینا) امینی با گ ویش
کردی جملهای با این مضمون نوشتهاند « :ژینا جان تو نمیم یری ،ن امت یک رمز میش ود» .ش اهد
علوی در توئیتی نوشته است«:عضو خانواده" :ژینا در ون به ماموران میگوید اینجا غریب اس ت و
ولش کنند ،ماموری به او فحاشی میکند و پس از اعتراض ژینا ،با باتوم به سر او کوبیده و با ادام ه
اعتراض ژینا ،مامور دیگری موهایش را گرفته و چند بار سرش را به دی واره ون میکوب د .در حی اط
وزرا هم به او مشت زدند.»".
زنان و مردان شجاع ایران علیه سرکوب ،تبعیض و جنایت ایستادهاند!

در  ۲۵ش هریور پس از پخش خ بر کش ته ش دن مهس ا امی نی ،تع دادی از م ردم مع ترض در جل وی
بیمارستان کسری تجمع کردند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «گشت ارشاد ،گشت کشتار» دادن د و
نیروهای امنیتی و اطالعاتی به مردم هجوم بردند و چندین نفر بازداشت شدند.
جمعه شب  ۲۵شهریور ،مردم معترض بر پشتبامها رفتند و شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ
بر خامنهای» سر دادند.
روز شنبه  ۲۶شهریور ،با اینکه زمان کوتاهی برای خبررسانی بود ،جمعیت انبوهی از م ردم مع ترض
برای خاکسپاری مهسا امینی در آرامستان آیچی سقز جمع شدند و همچنین در سنندج تجمع کردند.
زنان شجاع کرد در اعتراض به حجاب اجباری و در همراهی با ژینا ،هنگام خاکسپاری او روس ری از
سر برداشتند و در هوا چرخاندند و به زبان کردی و فارسی شعارهایی دادن د« :م رگ ب ر دیکت اتور»،
«کشتن برای روسری ،تا کی خاک بر سری» و «زن ،زندگی ،آزادی» .گفته شده پس از خاکسپاری
مهسا (ژینا) ،م ردم مع ترض ب ه س مت فرمان داری س قز ح رکت کردن د و ص دها نف ر ب ه این تجم ع
پیوستند و نیروهای اطالعاتی و امنیتی با گاز اشک آور و تیراندازی به تجم ع کنن دگان حمل ه کردن د و
چندین نفر زخمی شدند.
روز یک شنبه  ۲۷شهریور ،جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با شعار «زن ،زندگی ،آزادی» و «از
کردستان تا ته ران ،خ ونین تم ام ای ران» در دانش گاه تجم ع و راهپیم ایی کردن د .این تجم ع ابت دا از
طرف دانشجویان هنر آغاز شد و سپس دیگر دانشجویان به آنها پیوستند.
یک شنبه  ۲۷شهریور مردم در سنندج نیز تجمع کردند و زنان روسری از س ر برداش تند .ب ه گ زارش
منابع محلی فرانک عمیدی فعال محیط زیست و لطف اله احمدی فعال مدنی و کوهن ورد ی ک ش نبه
شب  ۲۷شهریور ،در سنندج بازداشت شدند .در همین روز معترضان به قتل مهسا امی نی در مهاب اد
و همچنین در گوهردشت کرج تجمع کردند.
بنا به خبرهایی از هرانا و گزارشهایی از دیگر نهادهای حق وق بش ری و ههنگ او؛ در پی اع تراض ب ه
مرگ مهسا امینی (ژینا) ،روز جمعه  ۲۵شهریور ،مازیار محمدنژاد در جلوی بیمارستان کسری تهران
بازداش ت ش د .روز ش نبه  ۲۶ش هریور ش ماری از ش هروندان در ش هرهای س قز و س نندج تجم ع
اعتراضی داشتند و نیروهای سرکوبگر به آنه ا حمل ه کردن د .در س قز دس تکم  ۳۳نف ر ب ا ش لیک
مستقیم نیروهای یگان ویژه مجروح شدهاند که  ۵نفر از آنها به دلیل وخ امت وض عیت جس مانی ب ه
مراکز درمانی ت بریز منتق ل ش دهاند .پارس ا ص حت  ٢٣س اله ،نچ یروان مع روفی  ۱۸س اله و کی ان
درخشان به همراه دو نفر دیگر که همگی از ناحیه چشم مجروح و به دلی ل وض عیت وخیم جس مانی
به مراکز درمانی تبریز منتقل شدهاند .بنا به گزارش ی  ۱۴نف ر از مجروح ان در بیمارس تان ش فا در
سقز بستری شدهاند.
در اع66تراض ب66ه کش66ته ش66دن مهس66ا امی66نی؛ از فع66االن سیاس66ی و اجتم66اعی زن66ان،
کارگران ،دانش6جویان ،خانوادهه6ای دادخ6واه تا س6ازمانها و نهاده6ای سیاسی و حق6وق
بشری در داخل و خارج از کشور اقدام به تجمعهایی اعتراضی ی6ا برن6امهریزی ب6رای
اعتصاب کردهاند .از جمله:
 فراخوان جمعی از فعاالن زنان ب ه گردهم ایی در ته ران در اع تراض علی ه حج اب اجب اری و قت لمهسا امینی در روز دوشنبه  ۲۸شهریور در تهران تقاطع خیابان حجاب و بلوار کشاورز.
 شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ضمن ابراز همدردی با خانواده “مهس ا” هم ههمکاران نفتی و همه کارگران مراکز کاری را به همبستگی بیشتر برای اعتراض فرا خوانده است.

 بیانیه و فراخوان به اعتصاب و تجمع دانشجویان دانشگاه اصفهان در روز دوشنبه ساعت  ۱۱صبحروبروی دانشکده فنی قدیم ،جنب سلف سرویس اختران.
 فراخوان دانشجویان دانش گاه ام یر کب یر ب رای تجم ع در روز دوش نبه  ۲۸ش هریور س اعت  ۱۲درصحن دانشگاه علیه قتل سیستماتیک.
 فراخوان عمومی اجتماع مردم گیالن در روز دوشنبه  ۲۸ش هریور س اعت  ۱۸خیاب ان معلم ،می دانمادر.
 مرکز همکاری احزاب کردستان با انتشار فراخوانی از مردم این اس تان خواس ت ت ا «در اع تراضبه سیاس تهای ضدبش ری رژیم اس المی و ب ه وی ژه قت ل زن ان و قتله ای اخ یر» ،روز دوش نبه ۲۸
شهریور اقدام به اعتصاب عمومی کرده و از رفتن به محل کار خود خودداری کنند.
 معترضان ایرانی خارج از کشور نیز تجمعه ایی اعتراض ی ب ه قت ل حکوم تی مهس ا امی نی و علی هحجاب اجباری در شهرها و کشورهای مختلف برگزار کردند یا در حال برنامهریزی هستند.
 کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین دعوت به تجمع در دوشنبه  ۱۹سپتامبر  ،۲۰۲۲ساعت ۱۷در کوتبوسر تور برلین در اعتراض به کشته شدن ژینا (مهسا) امینی و همبستگی ب ا مب ارزات زن ان
ایران علیه حجاب اجباری!
بی تردید زنان و مردان آزادیخ واه ک ه خواه ان رف ع ه ر گون ه س تم ،تبعیض و ن ابرابری اجتم اعی،
بیعدالتی و جنایت در ایران و جهان هستند ،در هر کجا که باشند ،علی ه حک ومت زن س تیز اس المی
ایران اعتراض خواهند کرد و آرام نخواهند نشست و اعتراضها به کشته شدن مهس ا امی نی و دیگ ر
کشته شدگان احتمالی و مجروحان در تهران ،سقز و سنندج و دیگر شهرها ادامه خواهد داشت.
م ا م ادران پ ارک الل ه ای ران ب ه عن وانی ص دایی از جنبش
دادخواهی مردم ایران ،قتل حکومتی ،سیستماتیک و زن ستیزانه
مهس ا امی نی و مج روح و بازداش ت ش دن م ردم مع ترض در
روزهای اخیر در تهران و کردستان را به شدت محک وم میک نیم
و خواه ان پای ان دادن ب ه چ رخهی س رکوب ،خش ونت ،تبعیض،
بیع دالتی و کش تار  ۴۴س الهی م ردم مع ترض و دگراندیش ان
ایران هستیم و این درد مشترک را با صدای بلند فریاد میزنیم.
ما مادران پارک الل ه ای ران ،ب ا تأس ف و ان دوه عمی ق قل بی ب ه
خانواده داغدار مهسا (ژینا) امینی تسلیت میگوییم و با خش می
ف راوان دادخ واه این زن ج وان ن ازنین و دیگ ر کش ته و زخمی
شدگان و بازداشت شدگان هستیم .مس ئوالن حک ومت اس المی
ای ران بای د پاس خگوی کش ته ش دن مهس ا امی نی و مجروح ان و
دیگر کش ته ش دگان احتم الی باش ند و در دادگاهه ایی عادالن ه و
علنی محاکمه و مجازات شوند.
از تمام دادخواهان میخواهیم که برای دستیابی به مطالبات زیر با ما همراه شوند:
 )۱لغو مجازات شالق و اعدام از جمله؛ اعدام ،ت رور ،کش تار خیاب انی ،ش الق ،ش کنجه ،سنگس ار و
قصاص )۲ ،آزادی ب دون قی د و ش رط تم امی زن دانیان سیاس ی و عقی دتی )۳ ،محاکم ه و مج ازات
آمران و عامالن تمامی جنایتهای صورت گرفته توسط مسئوالن جمهوری اسالمی ایران از ابت دا ت ا
به امروز در دادگاههایی علنی ،عادالنه و مردمی .ما هم چنین اعتقاد عمیق داریم ک ه این خواس تهها

با اتحاد ،همبستگی و مبارزات پیگیر و مستقل ما دادخواهان به دس ت خواه د آم د و تردی دی نیس ت
که برای دستیابی به سه مطالبه اصلی ما در باال ،باید مطالبات زیر را نیز دنبال کنیم:
 )۴برخ ورداری از آزادی بی ان ،اندیش ه ،قلم و پوش ش ب دون قی د و ش رط )۵ ،برخ ورداری از ح ق
اع تراض ،اعتص اب ،تجم ع ،تش کل ،س ازمان و اح زاب مس تقل )۶ ،برخ ورداری از براب ری حق وق
ش هروندی و رف ع هرگون ه تبعیض و  )۷ج دایی دین از حک ومت .زی را علت اص لی این س رکوبها،
جنایتها ،تبعیضها و بی عدالتیها را در ساختار تمامیتخواه ،فاسد و دیکت اتوری جمه وری اس المی
ایران و قوانین آزادیستیز و تبعیضآمیز ساخته و پرداختهی این نظام غیر دموکراتیک میدانیم.
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