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فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان   
نسان نودینیان 

اعتصاب عمومی در کردستان، در  به  فراخوان 
اعتراض به قتل مهسا امینی، این روزها به تیتر 

اول بسیاری از خبرها تبدیل شده است. 

در  سیاسی  احزاب  توسط  عمومی  اعتصاب 
کارگری  کمونیست  حزب  جمله  از  کردستان 
با شرکت  بر بستر تظاهرات شکوهمند،  ایران، 
آپارتاید  علیه  مریوان  مردم  از  نفر  هزار  چند 
جنسی و حکومت ضد زن در گرامیداشت شلیر 
تجمع  سنندج،  آزادیخواه  زنان  تجمع  رسولی، 



بیمارستان  مقابل  تهران  مردم  از  نفر  صدها 
ارک و طنین شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر 
خامنه ای و سپس شرکت هزاران نفر از مردم 
ای«،  بر خامنه  با شعارهای »مرگ  مبارز سقز 
رهبر  ما  ننگ  ما  »ننگ  دیکتاتور«،  بر  »مرگ 
الدنگ ما« و »زن، زندگی، آزادی«، در مراسم 
است.  شده  داده  فراخوان  امینی،  مهسا  تدفین 
این اعتصاب همچنین بر بستر عکس العملهای 
رادیکال، سیاسی و عمیقا ضد نظام ظالمانه و زن 
ـ  نهاد و شخصیتهای هنری  ها  توسط ده  ستیز 
شاعر و نویسنده و شخصیتهای ورزشی شناخته 

شده حمایت شده است. 
 

مردم کردستان در ٤دهه گذشته چند اعتصاب 



بار خشم  بزرگ و موفق را تجربه کرده و هر 
و نارضایتی اشان را بشکل توده ای و در ابعاد 
هزاران نفره علیه حکومت اسالمی اعالم کرده 
در  ماه ١٣٩٧  شهریور  قدرتمند  اعتصاب  اند. 
محکومیت اعدام سه جوان و فعال سیاسی در 
کردستان،  و  ایران  غربی  مناطق  از  شهر  دهها 
فراخوان  داشت.  موثری  و  المللی  بین  بازتاب 
گامی  شهریور،   ٢٨ دوشنبه  عمومی  اعتصاب 
بزرگ در راستا و تداوم اعتراضات خیابانی چند 

روز گذشته است.

 
یکشنبه ٢٧ شهریور ١٤0١

١٨ سپتامبر ٢0٢٢



دانشگاه یا هیات عزاداران سرکوبگر  
نوید مینایی 

مراسم  برگزاری  برای  دانشجویان  از  جمعی 
کردند.  دیدار  ای  خامنه  با  اربعین  عزاداری 
خامنه ای دلهای پاک و مؤمن جوانان را موجب 
کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت 
مهسا  قتل  با  همزمان  دیدار  این  دانست!  الهی 
امینی توسط نیروهای مؤمن به نظام بود.خامنه 
بنیان  تولید دانش  را سال  ای که سال ١٤0١ 
نامگذاری کرده، دانشجویان را به رفتن به هیئت 

های عزاداری، دعا و موعظه توصیه می کند!



این چه دانشگاه و دانشجویانی هستند که برای 
جنایتکاری  دیدار  به  موعظه  و  دعا  و  عزاداری 
مانند خامنه ای می روند؟ حاصل چنین دانشگاه و 
سیاستگذاری در دانشگاه ها جز گسترش جهل و 
خرافه و تعصب و سرکوِب هر گونه آزادیخواهی 

نمی تواند باشد.

بیانات خامنه ای در جمع دانشجویان تفاوتی با 
توصیه هایش در جمع طالب حوزه و بسیجیان و 
سایر پادوهای جنایتکارش نداشت. پیام اصلی 
به  آتش  مزدوران  تجمع  بود،  همین  ای  خامنه 
اختیار در پایگاه های بسیج و هیئت های عزاداری 
برای مقابله با مردم خشمگینی که از همه طرف 

حکومت جانیان اسالمی را محاصره کرده اند.



هر کس که به دیدار خامنه ای میرود منافعی در 
حکومت قاتلین اسالمی دارد و یک توصیه مهم 
دریافت می کند، سرکوب مردم معترض به هر 
قیمتی! مردمی که در هر فرصتی برای اعتراض 
و با هدف سرنگونی حکومت جانیان به خیابان 

می آیند.
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قاتالن باز هم شلیک کردند!  
عظیم مطور 

در پی تجمع اعتراضی مردم سقز پس از برگزاری 
مراسم خاکسپاری مهسا امینی در روز شنبه ٢۶ 
شهریور، نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی برای 
متفرق کردن آنها دست به تیراندازی و شلیک 

گاز اشک  آور زدند.

مهسا امینی دخترجوانی که از شهر سقز به تهران 
گشت  اوباش  نیروهای  توسط  بود،  کرده  سفر 
ارشاد رژیم به بهانه واهی عدم رعایت  حجاب 
اسالمی، دستگیر و پس از ضرب و شتم، به قتل 



رسید. مردم سقز روز شنبه با حضور در مراسم 
خاکسپاری مهسا، دست به یک تجمع سیاسی 
دادن  سر  با  کنندگان  تجمع  زدند.  اعتراضی 
خامنه ای،  شخص  و  حکومت  علیه  شعارهائی 
انزجار خود را علیه رژیم دیکتاتور اسالمی اعالم 
کردند و با حضور در خیابان های شهر سقز به 
سمت فرمانداری شهر رفتند، در انجا با حضور 
ماموران حکومتی و اسلحه بدست مواجه شده 
و پس از درگیری و شلیک مستقیم گلوله و گاز 

اشک آور توسط ماموران، متفرق شدند.

چماق بدستان جمهوری اسالمی که با فرمان اخیر 
خامنه ای در خصوص حجاب اجباری و سرکوب 
زنان به خیابان آمده اند، بارها با شلیک مستقیم 



صدای  کردن  خاموش  به  سعی  معترضین،  به 
مردم معترض داشته اند، اما مردم مرعوب نشده 
باز هم در ابعاد هزاران نفره به خیابانها آمده و 
صدای اعتراضشان را بگوش همگان میرسانند.

در مقابل قاتالن اسالمی، با همبستگی سراسری 
حکومت  و  ایستاد  باید  عمومی  اعتصابات  و 
مستاصل اسالمی را به نابودی کشاند. زنده باد 

همبستگی مردم آزاده.
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قطعنامه محکومیت حجاب اجباری!  
محسن ابراهیمی 

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل در امور ایران، در پی گسترش واکنشهای 
اعتراضی بین المللی علیه قتل مهسا امینی، اعالم 
کرد که شورای حقوق بشر این سازمان باید با 
تصویب قطعنامه ای حجاب اجباری در ایران را 

محکوم کند. 

حجاب اسالمی پرچم سیاسی حکومت اسالمی 
با  اسالمی  حکومت  است  سال   ٤٤ که  است 
اسیدپاشی، تیغ زنی، زندان و شکنجه و به قتل 
رساندن، تالش کرده به اجبار بر زنان تحمیل 



کند. پرچمی که زنان به همراه همه طرفدران 
پایین  برای  مدتهاست  زن  برابری  و  آزادی 
کشیدنش مبارزه میکنند. قتل مهسا امینی بسیار 
صف  تقویت  موجب  گذشته  از  تر  گسترده 
اسالمی  پرچم  این  همیشگی  دفن  برای  مبارزه 
و همراه آن نظام اسالمی شد. قتلی که به جای 
نجات خامنه ای تا همین االن باشعار “خامنه ای 
قاتله حکومتش باطله” در تهران، سقز و سنندج 
مختلف  اقشار  طرف  از  اعتراضی  واکنشهای  و 
پاسخ  المللی  بین  سطح  در  همچنین  و  جامعه 

گرفته است. 

درخواست جاوید رحمان برای محکومیت حجاب 
اجباری توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل 
نشان میدهد که اعتراض به حجاب اجباری دارد 



از مرزهای ایران فراتر میرود. نمونه دیگری از 
واکنش اعتراضی بین المللی، درخواست سازمان 
کیفری  تحقیقات  انجام  برای  بین الملل  عفو 
درباره مرگ مهسا امینی است. این واکنشهای 

بین المللی دارد گسترش پیدا میکند. 

قتل مهسا تا کنون نقطه عطفی مهم در قدرتمندتر 
و  ایران  در  اسالمی  علیه حجاب  جنبش  شدن 
رکن  تردید  بی  که  جنبشی  است.  شده  جهان 
مهمی از جنبش سرنگونی برای دفن کامل نظام 

اسالمی است. 
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 
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