
شماره 228  

1401 مهر   6  -  2022 سپتامبر  سردبیر این شماره: سوسن صابری28 

در این شماره ژورنال

پیام به زنان قهرمان ایران! 
حمید تقوائی

اخبار جنبش سرنگونی در داخل و خارج
تنظیم خبر از تیم ژورنال

تجاوز به دختر چابهاری  و آتش خشم  
کیوان جاوید

درب زندانها را خواهیم شکست!
اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

فراخوان من اعتصاب سراسری است!
شهال دانشفر



پیام به زنان قهرمان ایران!
اسلحه بی حجابی را کوبنده تر به کار بگیریم!

حمید تقوائی

درودهای بی پایان به شما زنان جسور و آزاده 
ایران!

میرود  که  هستید  انقالبی  پیشتاز  نیروی  شما 
را در  اسالمی  تبهکار جمهوری  بساط حکومت 



هم بپیچد. حضور شما در صف اول تظاهراتهای 
خیابانی با حجابهائی که از سر برداشته اید و در 
هوا به اهتزاز در آورده اید و یا به آتش انداخته 
حکومت  که  انقالبی  پرچم  و  نماد  بعنوان  اید، 
در  کشید  بزیر  را  اسالمی  جمهوری  منحوس 

تاریخ ثبت خواهد شد. 
اکنون با آغاز اعتصابات سراسری صف انقالب ما 
مردم قویتر و گسترده تر میشود. در این جبهه هم 
شما زنان میتوانید پیشتاز باشید. میتوانید نیروی 
فعال فراخوان دهنده و سازماندهنده اعتصابات 

باشید.

اما باید عرصه مبارزه را گسترده تر کنیم. میتوانیم 
تظاهراتهای  در  تنها  نه  را  حجابی  بی  اسلحه 



خیابانی بلکه در همه جا بکار بگیریم. اگر حجاب 
در دستان جمهوری اسالمی ابزار سرکوب زنان، 
و فراتر از آن، ابزار انقیاد همه جامعه است، بی 
حجابی در دستان ما میتواند اسلحه موثری باشد 

برای بزیر کشیدن این حکومت ضد زن! 

را  حجابها  عمومی  اماکن  همه  در  است  کافی 
در  دانشگاهها،  و  مدارس  در  برداریم.  سر  از 
ادارات، در کارخانجات و در همه جا حجابها را 
بدور بیاندازیم و فراخوان دهنده اعتصاب علیه 
در  باشیم.  اسالمی  جمهوری  زن  ضد  حکومت 
تجمعات اعتراضی در دانشگاهها و در محل کار 
نیز بیحجاب شرکت کنیم و حجابها را لگدمال 

کنیم. 



هم اکنون دانش آموزان پیشرو، دانش آموزان 
دبیرستانهای دخترانه اعالم کرده اند که مقنعه ها 
را از سر بر میدارند. این حرکت میتواند الگوئی 
باشد برای همه زنان. در همه جا حجابها را به 
بی  اعالم کنیم حجاب  و  بیاندازیم  زباله  سطل 

حجاب!

و  خیابانی  تظاهرات  کنار  در  ما  حرکت  این 
به  را  سومی  نبرد  جبهه  سراسری،  اعتصابات 
وسعت پنجاه در صد جامعه در برابر جمهوری 
اسالمی باز خواهد کرد. حکومت را باید از هر 
درآورد. جمهوری  زانو  به  و  کرد  محاصره  سو 
اسالمی با حجاب آمده است، بی حجاب گورش 



را گم میکند!

زنده باد همه زنان و مردان بپاخاسته ایران!
هر چه گسترده تر باد اعتصابات سراسری!

نابود باد جمهوری اسالمی!

چهار شنبه ۶ مهر 1401
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اخبار جنبش سرنگونی در داخل و خارج
تنظیم اخبار از تیم ژورنال

اخبار داخل

شنبه  سه  گذشته  شب  تظاهراتها:  ادامه   -
تهران، کرمانشاه، چابهار و سراوان  شاهد ادامه 
مردم  چابهار  در  بودند.  اعتراضی  تظاهراتهای 
در  کشیدند.  آتش  به  را  فرمانداری  ساختمان 



شعار  با  جوانان  )تهران(  پارس  تهران  محله 
مرگ برخامنه ای و برافروختن آتش به ایجاد 
راهبندان دست زدند. در گوهردشت کرج چند 
زن معترض با چرخاندن روسریهایشان در میان 
اتومبیلها راه میرفتند و مردم با بوق زدنهای ممتد 

از آنها حمایت میکردند.
اجراهای  تئاتر شهر بعلت اعتراضات عمومی   -
استاد  تعلیق شد. همزمان چند  ثانوی  تا اطالع 
اعتصاب  از  نیز  نمایشی  هنرهای  دانشکده 

دانشجویان حمایت کردند.
یک ناشر فعال در ایران، مدیر نشر کیان افراز،   -
روز ۵ مهر نوشت: مجوز انتشار خود را به زباله 
های شهر می اندازم تا مردم مبارز و آزادیخواه 
سرزمینم آن را به همراه سطلهای زباله بسوزانند، 



همان سطلهای زباله ای که برای جستن تکه نانی 
تا کمر در آن خم میشوند.

از  بیگی  کریم  مصطفی  مادر  اکملی،  شهناز   -
سه  دیروز   ،۸۸ سال  اعتراضات  کشته شدگان 
در  که  مریم  قول دخترش  از  توییتی  در  شنبه 
تعداد   : نوشت  است  ورامین  قرچک  زندان 
بازداشتی های اعتراضات اخیر “زیاد و شرایط شان 

بسیار بد است.”
تعدادی از ورزشکاران نیز با استعفای اعتراضی   -

خود به این جنبش پیوستند:
راضیه جانباز از تیم ملی والیبال استعفا داد.  -

مجتبی عابدینی کاپیتان تیم شمشیربازی برای   -
همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد

سجاد استکی از کاپیتانهای تیم ملی، از تیم   -



ملی هندبال استعفا داد.

اخبار خارج

اجباری  به حجاب  از زنان معترض  تعدادی   -
جنبش  با  همبستگی  اعالم  افغانستان ضمن  در 
گرامی  را  مهسا  یاد  ایران،  در  زنان  اعتراضی 



و  مسیر  و  درد   “ که  کردند  تاکید  و  داشتند 
هدف” زنان افغانستانی و ایرانی مشترک است. 

از تهران تا کابل، مبارزه تا رسیدن به آزادی.
مژگان عظیمی خواننده افغانستانی اعالم کرد”   -
زنان مبارز ایران و خاورمیانه پِر پرواز درآورده 
نام  با  این روزها ترانه ای هم  اند.” مژگان در 
“تاوان یک سیب” اجرا کرده و آنرا به مهساها 

و فرخنده ها تقدیم کرده است.
روز ٢۷ سپتامبر تظاهرات بزرگی در همبستگی   -
با مبارزات مردم و محکومیت قتل مهسا با شرکت 
بیش از ٢ هزار نفر از ایرانیان و دیگر شهروندان 

اتریش برگزار شد.
صدها دانشگاهی فمینیست، منجمله جودیت   -
باتلو، خواستار ایجاد یک همبستگی فراملیتی با 

زنان ایران شدند.



دولت استرالیا سرکوب خشونت بار معترضان   -
در ایران را محکوم کرد و اعالم کرد : در کنار 

زنان ایران می ایستیم.
دکتر شروین مرتضوی مسئول انجمن پزشکان   -
ایرانی – امریکایی پس از دیدارش با رئیسی در 

نیویورک، از طرف این انجمن اخراج شد.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان   -
به  موظف  ایران  حکومت  که  کرد  اعالم  ملل 
رعایت حق آزادی تجمعات است. وی همچنین 
به قطع اینترنت اشاره کرد و گفت که نیروهای 
امنیتی بسوی مردم معترض گلوله جنگی شلیک 

میکنند.
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تجاوز به دختر چابهاری  و آتش خشم  
کیوان جاوید

وقتی خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر 
شد،  افشا  چابهار  راسِک  شهرستان  در  نوجوان 
سه شنبه - پنجم مهر - معترضان در شهر بندری 
چابهار همه خشم خود را به آتش تبدیل کردند 
افتادند. معترضان هر آنچه  به جان حکومت  و 



که آثاری از حکومت داشت را مورد تعرض قرار 
داده و یک ساختمان دولتی را به آتش کشیدند.

جوانان و مردم خشمگین در چابهار اما صراحتا 
اعالم کردند که اعتراضات آنها همچنین به جان 
باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد 
مرتبط  نیز  ایران  مردم  سراسری  خیزش  به  و 
است. این است جواب یک جامعه بپاخاسته که 
می خواهد آتش به خرمن هر آنچه که نشانی از 
حکومت تجاوز و فقر و فالکت دارد بزند و به 

خاکستر تبدیل کند.

امروز در جای جای ایران روز اتحاد و همبستگی و 
تقویت مبارزات سرنگونی طلبانه است. این صف 
باید در هم تنیده تر شود. ما در شرایطی هستیم که 



همه جواناِن دختر و پسر همراه با پدران و مادران 
خود در صف مقدم به زیر کشیدن این حکومت 
جنایت و تجاوز در خیابانها حضور بهم رسانده اند. 
همزمان با این آتش خشمی که در خیابانها زبانه 
می کشد، با باز کردن جبهه اعتصابات عمومی 
سرنگونی  برای  را  محاصره  حلقه  سراسری  و 
حکومت قاتالن و متجاوزان اسالمی تنگ تر کنیم.

زنده باد مردم شجاع و مبارز چابهار که در اتحادی 
سراسری عزم کرده اند تا در کنار همه مردم ایران 
بازوی دیگری برای سرنگونی جمهوری اسالمی 

باشند.
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درب زندانها را خواهیم شکست!
اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

تجمع خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در مقابل زندان اوین

خیزش  در  را  زیادی  تعداد  حاکم  جنایتکاران 
مردمی جاری دستگیر کرده اند. این قبل از هر 
چیز نشانه هراس و درماندگی حکومت در برابر 
اعتراضات سراسری ما است. ما مردم میتوانیم و 



باید جواب محکمی به رژیم بدهیم و به نیروی 
کوبنده خیابان، با تجمع مقابل زندانها و فریاد 
زندانی سیاسی آزاد باید گردد،عزیزانمان را از 
چنگال حکومت درمانده جمهوری اسالمی نجات 

دهیم.

تنگنا  در  و  است  ضرب  زیر  نظر  هر  از  رژیم 
سراسر  در  مردمی  خیزش  است.  گرفته  قرار 
شده  شروع  اعتصابات  و  دارد  جریان  کشور 
است. رژیم کامال در مخمصه است. خانواده ها 
مردم  و  بیفتند  جلو  و  بدهند  فراخوان  میتوانند 
با آنها هم صدا شوند و در مقابل زندانها تجمع 
تجمع  به  اند  نشده  آزاد  عزیزانشان  تا  و  کنند 
ادامه دهند. نباید بگذاریم عزیزانمان در زندان 
بمانند و تحت انواع فشار و شکنجه و تحقیر و 



توهین قرار گیرند.  

مقابل زندانها را به محل تجمعات شبانه روزی 
کنیم  وادار  را  جنایتکاران  و  کنیم  تبدیل  خود 
حرکت  این  در  کنند.  آزاد  فورا  را  عزیزانمان 
همه جامعه با ما همصدا و همراه خواهد شد  و 
خواهند  بر  ما  از  حمایت  به  جهان  مردم  همه 

خاست. 

پیش به سوی تجمع در مقابل زندانها و گشودن 
و آزادی همه معترضین دستگیر  درب زندانها 

شده و کلیه زندانیان سیاسی!
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فراخوان من اعتصاب سراسری است!
شهال دانشفر

در حالیکه اعتراضات خیابانی دامنه اش گسترده 
بر  را در  از شهرها  بیشتری  تر شده و محالت 
میگیرد، شعار دادنهای شبانه و فریاد مرگ بر 
دیکتاتور فضای شهرها را گرفته است، اعتصابات 
اعتراضات  این  مکمل  حلقه  یک  سراسری 



است. اعتصابات سراسری حکومت را به لحاظ 
اقتصادی و اداره جامعه فلج میکند. با اعتصابات 
سراسری نیروی بیشتری وارد اعتراضات خیابانی 
موجب  سراسری  اعتصابات  همچنین  میشود. 
تداوم اعتراضات مردمی شده و اجازه نمیدهد 
خیابانها،  در  سرکوب  تشدید  با  حکومت  که 

اعتراضات خیابانی را عقب بزند. 

صدا  به  سراسری  اعتصابات  زنگ  خوشبختانه 
سی  از  بیش  در  دانشجویان  است.  آمده  در 
دانشگاه در اعتراض به سرکوبگریهای حکومت، 
خواست  و  پادگانی  دانشگاههای  و  بازداشتها 
آزادی دانشجویان بازداشتی وارد اعتصاب شده 
اند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان 



با دو روز اعتصاب اخطاری در حمایت از مبارزات 
اعتصاب  گفتمان  به  سرکوبها  علیه  و  مردمی 
قدرت بخشیدند. شورای سازماندهی اعتراضات 
کارگران پیمانی نفت در حمایت از اعتراضات 
بیانیه  حکومت  سرکوبگریهای  علیه  و  مردمی 
داده و اولتیماتوم دادند که اگر سرکوبها پایان 
نیابد اعتصاب خواهند کرد. کارگران راه آهن 
اندیمشک در بیانیه ای فراخوان به اعتصاب داده 
اند. و راننده کامیونی را می بینیم که در ویدئویی 

همکارانش را به اعتصابات فرا میخواند. 

این شرایط تاکیدی بر ممکن بودن و ضرورت 
حیاتی اعتصابات سراسری است. خطاب من به 
تا  بیاییم  که  است  کارگری  فعالین  و  رهبران 



همه  من  بخشیم.  شدت  روند  این  به  متحدانه 
کارگران و بخش های مختلف کارگری همچون 
کارگران خدماتی از جمله کارگران مترو، راه 
آهن و بخش حمل و نقل، شهرداریها، آتش نشانی 
کامیونداران،  و  کامیون  رانندگان  و  برق،  ها، 
وکارخانجات  ها  پتروشیمی  و  نفت  کارگران 
فوالد و ذوب آهن و همچنین معلمان در سطح 
سراسری و بخشهای مختلف جامعه را به اعتصاب 

سراسری فرامیخوانم. 
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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 


