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در این شماره ژورنال

گسترش اعتصاب دانشجویان  
تنظیم خبر از تیم ژورنال

استادان دانشگاه هم به میدان می آیند
تنظیم خبر از تیم ژورنال

هشدار به بدنه نیروهای سرکوب حکومت 
اصغر کریمی

کارگران پیمانی نفت و تهدید به اعتصاب
اطالعیه

روابط خود را با جمهوری اسالمی قطع کنید!
اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

حمایت های داخلی و بین المللی 



گسترش اعتصاب دانشجویان 
تنظیم خبر از تیم ژورنال

* در دومین روز از اعتصاب سراسری دانشجویان 
دانشگاه های ایران، تعداد بیشتری از دانشگاه های 

کشور به این اعتصاب پیوستند.

اصفهان  هنر  دانشگاه  دانشجویان  از  جمعی   *
از  بیانیه ای  انتشار  با  مهر،  پنجم  سه شنبه،  روز 



تحریم کالس های درس خبر دادند.
دانشگاه  هنر  دانشکده  دانشجویان  همزمان   *
کردند کالس ها  اعالم  بیانیه ای  در  نیز  دامغان 
سراسری  اعتصاب  به  و  می کنند  تحریم  را 

می پیوندند.

* دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
نیز بیانیه مشابهی را روز سه شنبه منتشر کردند.

الزهرا،  دانشگاه  شریف،  صنعتی  دانشگاه   *
علوم  طوسی،  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه 
توانبخشی تهران، خوارزمی، سوره، چمران اهواز، 
جمله  از  همدان  سینای  بوعلی  و  تبریز  سهند 

دانشگاه هایی هستند که دانشجویان شان در 



دانشجویان،  با  امنیتی  برخوردهای  به  اعتراض 
بازداشت دانشجویان معترض و همچنین مجازی 

شدن آموزش، اعالم اعتصاب کرده اند.
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استادان دانشگاه هم به میدان می آیند
تنظیم خبر از تیم ژورنال

یا  ایران  دانشگاه های  استادان  استعفای  موج 
خودداری آنان از شرکت در کالس در همبستگی 
علیه  مردم  خیزش  و  اعتصابی  دانشجویان  با 

جمهوری اسالمی

دانشجویان  اعتصاب  و  اعتراضات  پی  در   *
دانشگاه های سراسر ایران، تعدادی از استادان 



دانشگاه  نیز با خودداری از شرکت در کالس ها 
نیز  تعدادی  و  پیوستند  معترض  دانشجویان  به 

استعفا کردند.

علمی  هیئت  اعضای  از  گله داران،  لیلی   *
دانشکده نمایش دانشگاه هنر شیراز، بود که با 
انتشار نامه ای در حمایت از اعتراضات مردم و 

دانشجویان از سمت خود استعفا داد.

* عمار آشوری، استاد دانشکده هنر و معماری 
از  حمایت  در  مرکز،  تهران  آزاد  دانشگاه 
کناره گیری  خود  سمت  از  مردمی  اعتراضات 

کرد.

در  نمایش  رشته   استاد  شهبازی  غالمرضا   *



در  نامه ای  طی  نیز  سوره  و  هنر  دانشگاه های 
از  دانشجویان  و  مردم  اعتراضات  از  حمایت 

سمت خود استعفا داد.

عکاسی  و  سینما  استاد  عسگری کیا  فرشاد   *
دانشگاه سوره اعالم کرد در کالس های درس 

حاضر نخواهد شد.

* علیرضا بحرینی، شهرام خزائی و آذین موحد، 
از  نیز در حمایت  دانشگاه شریف،  استادان  از 
اعتصاب سراسری دانشجویان اعالم کردند که 

کالس های درس خود را تعطیل می کنند.
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هشدار به بدنه نیروهای سرکوب حکومت 
اصغر کریمی

انتظامی،  نیروی  بدنه  سرکوب،  نیروهای  بدنه 
حسابتان را از حاکمان جنایتکار و مفتخور جدا 
کنید. این حکومت رفتنی است. آینده خودتان 

را به جالدان و دزدان حاکم گره نزنید. 



فرماندهان باالیتان و یک اقلیت انگل در کاخها 
جنگ  به  را  شما  و  نشسته اند  ویالهایشان  و 
که  اموالی  از  حفاظت  برای  فرستاده اند.  مردم 
و  کارگران  استثمار  با  و  مردم  خون  قیمت  به 
با دزدی و اختالس به چنگ آورده اند، شما را 
به روی مردم گلوله شلیک  تا  مسلح کرده اند 
کنید. مردمی که دارند جواب 4۳ سال تحقیر 
و سرکوب و فقر و محرومیت را میدهند. فعال 
شما دم دست مردم هستید فردا که اعتراضات 
میلیونی شد اسلحه ها را از خود شما میگیرند، 
تک  تک  و  میکنند  حمله  حکومتی  مراکز  به 
مقامات، خامنه ای و سالمی، رییسی و قالیباف و 
اژه ای، حاجی زاده و رادان و مرتضوی و تک تک 



جنایتکاران را از سوراخ هایشان بیرون میکشند 
و به حساب آنها میرسند.  

و  زنان  مقابل  در  را  اسحله تان  و  باتوم  شما 
سرکوب  و  تحقیر  فقط  که  گرفته اید  جوانانی 
شده اند و بر خالف آقازاده ها نه شغل درستی 
دارند، نه درآمدی، نه آزادی، نه آینده ای و با 
خشمی تلنبار شده علیه حکومت و رهبر الدنگ 
کارگران،  معلمان،  مقابل  در  میدهند.  شعار 
میلیون مردم  و دهها  دانشجویان  بازنشستگان، 
فقیر و محروم حاشیه نشین، در مقابل کودکان 
کار و محروم از یک روز شادی، شما در مقابل 

یک دشمن هشتاد میلیونی ایستاده اید. 



چگونه جرات میکنید شبها که به خانه برمیگردید 
به همسر و فرزندانتان بگویید باتوم هایتان را بر 
سر و بدن چه کسانی فرود آورده اید؟ جرات 
یک  از  حفاظت  بخاطر  بگویید  آنها  به  میکنید 
مشت دزد میلیاردر مردم را سرکوب میکنید؟ 
شما حتی باالیی ها را هم با خودتان ندارید. دزدان 
حاکم هر جا الزم باشد شما را قربانی میکنند تا 

خودشان را نجات بدهند. 

حکومت اسالمی رفتنی است. تردیدی نداشته 
اقلیت  از  را  حسابتان  بیایید.  خود  به  باشید. 
جنایتکار و فاسد حاکم جدا کنید. مزدوری را 
رها کنید و بیش از این در مقابل مردم نایستید. 
به روی این مردم شلیک نکنید. اسلحه هایتان را 



زمین بگذارید. حتی شما هم شایسته اینهمه خفت 
و خواری آنهم بخاطر یک اقلیت فاسد میلیاردر 
شرافتمندانه  زندگی  یک  به  میتوانید  نیستید. 
برگردید. همکارانتان در برخی شهرها سرپیچی 
از فرماندهان را شروع کرده اند شما هم به آنها 

بپیوندید. 

 

سه شنبه ۵ مهر 1401
٢۷ سپتامبر ٢0٢٢



کارگران پیمانی نفت 
و تهدید به اعتصاب 

رژیم  به  نفت  صنعت  پیمانی  کارگران  اخطار 
برای پایان دادن به سرکوبها

 
کارگران پیمانی در صنعت نفت ایران به حکومت 
“اخطار” دادند که اگر “به بازداشت ها، به کشتار 
به  و آزار زنان  اذیت  و  مردم و سرکوبگری ها 
خاطر حجاب پایان داده نشود و سرکوب مردم 



پایان نیابد” ساکت نخواهند ماند و “همصدا با 
همه مردم” دست به اعتراض خواهند زد و کار 

را تعطیل خواهند کرد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی 
نفت روز دوشنبه، چهارم مهر، با انتشار بیانیه ای 
“خشم و نفرت” این کارگران را در مورد “قتل 
گشت  دست  به  جوان  دختر  این  امینی  مهسا 

ارشاد” اعالم کرد.
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روابط خود را با 
جمهوری اسالمی قطع کنید!
سفرای خود را فرا بخوانید!

جمهوری اسالمی را بایکوت کنید!
اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

یکشنبه ۳ مهر )٢۵ سپتامبر( شورای اروپایی با 
صدور بیانیه ای خواستار توقف فوری “سرکوب 
خشونت آمیز” معترضان در ایران شد. این شورا 



هشدار داده است که اتحادیه اروپا در اجالس 
آتی وزیران خارجه کشورهای عضو، در رابطه با 
“قتل مهسا امینی و همچنین نحوه برخورد نیروهای 
را  همه گزینه هایی  معترضان،  با  ایران”  امنیتی 

که در اختیار دارد بررسی خواهد کرد.

امروز دوشنبه 4 مهر )٢۶ سپتامبر( نیز سخنگوی 
وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد که دولت 
این کشور، سفیر جمهوری اسالمی در برلین را به 



دلیل سرکوب اعتراض ها در ایران احضار کرده 
پی  تاکید کرد در  این سخنگو همچنین  است. 
اعمال  برای  اروپا  اتحادیه   شورای  درخواست 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی، دولت آلمان 
پیشتر  است.  ها”  بررسی همه “گزینه  خواستار 
اظهارات مشابهی  نیز  ها  از دولت  برخی دیگر 
معترضان  با  اسالمی  جمهوری  رفتار  مورد  در 

بیان کرده اند. 

بدنبال قتل وحشیانه مهسا امینی و موج اعتراضات 
چهار  علیه  جهان  سراسر  و  ایران  در  گسترده 
افتادن  براه  دهه توحش و سرکوب و همچنین 
ایران،  زنان  از  جهانی  های  حمایت  از  طوفانی 
دولت های مختلف نیز با لحن تندتری نسبت به 



از  اند. حمایت  جمهوری اسالمی موضع گرفته 
اعتراضات مردم ایران از سوی هر نهاد و دولتی 
و اعمال فشار به جمهوری از سوی آنها اگرچه با 
استقبال مردم ایران روبرو میشود اما بهیچوجه 

کافی نیست. 

بین  نهادهای  و  ها  دولت  همه  از  ایران  مردم 
با حکومت  را  المللی میخواهند که رابطه خود 
آدمکش و ضد زن جمهوری اسالمی قطع کنند 

و آن را بایکوت کنند. 

سفرای  احضار  و  اسالمی  جمهوری  به  فشار 
ایران  مردم  نیست.  کافی  اسالمی  جمهوری 
خواهان بایکوت جمهوری اسالمی و اخراج آن 



دولت  همه  از  و  هستند  المللی  بین  مراجع  از 
رابطه  که  میخواهند  المللی  بین  نهادهای  و  ها 
با جمهوری اسالمی قطع کنند. از همه  خود را 
دولت ها میخواهند که سفرای خود را از ایران 
و  از سازش، مماشات  بخوانند. هیچ درجه  فرا 
همراهی با جمهوری اسالمی از نظر مردم ایران 

قابل بخشش نیست. 
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حمایت داخلی و بین الملی از خیزش 
مردم در ایران ادامه دارد 

امیر نادری، کارگردان سینما، با انتشار تصویری از 
دستخط خود به حامیان اعتراضات “زن، زندگی، 

آزادی” در ایران پیوست.

برایان کاکس، بازیگر سرشناس اسکاتلندی که 
به نام یکی از نقش های ستایش شده اش “لوگان 
روی” هم مشهور است، با انتشار ویدئویی ضمن 



اعالم حمایت از اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” 
در ایران، چکیده ای از رویدادهای اخیر ایران را 
به مخاطبان خود در سراسر جهان اطالع رسانی 

کرد.

ملک موسو، موسیقیدان و خواننده مشهور ترکیه، 
حین اجرای برنامه از زنان مبارز ایران حمایت 
کرد و اجرای کنسرت خود را به آنان تقدیم نمود.

گلشیفته فراهانی: امروز مردان در ایران چو شیر 
برای زنان سینه سپر میکنند و میمیرند. این خوِد 

خوِد پیروزی است.

بازنشر  با  آمریکایی  بازیگر  کارداشیان،   کیم 



در  امینی،  مهسا  قتل  به  مربوط  پست های 
اینستاگرامش با اعتراض ها نسبت به این موضوع 

همراهی کرد.

سپیده قلیان، زندانی سیاسی مشهور در پیامش 
گفت: روز آزادی و پیروزی نزدیک است
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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 


