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فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

حزب کمونیست کارگری ایران

مردم آزاده و مبارز کردستان 

جنایت  به  دست  اسالمی  جمهوری  دیگر  بار 
حزب  چند  اردوگاه  و  مقر  و  زد  ای  وحشیانه 
اپوزیسیون در کردستان عراق را بمباران کرد، 



را  بیشتری  تعداد  و  رساند  قتل  به  را  تعدادی 
مجروح کرد. این عمل جنایتکارانه باید پاسخ 

محکمی بگیرد. 

اعتصاب قدرتمند و سراسری شما در ۲۸ شهریور 
نشان  شما  بود.  مهسا  قتل  به  کوبنده ای  پاسخ 
دادید که میتوانید در سراسر کردستان دست 
اعتصاب  این  بزنید.  اقدام متحد و یکپارچه  به 
تاثیر بسزایی در شعله ورتر شدن اعتراضات در 
و  مهسا،  قتل  با  که  داشت  شهرهای کردستان 
با جانباختن شیلر شروع شده بود.  از آن،  قبل 
اعتصاب شما در سطح کشور نیز تحسین مردم 

را برانگیخت و همبستگی وسیعی را دامن زد. 



اکنون نزدیک به دو هفته است خیزشی مهم و 
و در سراسر  شورانگیز در شهرهای کردستان 
نزدیک  دانشجویان  است.  افتاده  براه  کشور 
و  زده  اعتصاب  به  دست  دانشگاه  پنجاه  به 
شروع  مختلف  شهرهای  در  را  خود  تجمعات 
کرده اند و اعتصاب عمومی سراسری در کشور 
سابقه  بی  است.  تبدیل شده  غالب  گفتمان  به 
ترین تظاهرات های ایرانیان در شهرهای مختلف 
اروپا و آمریکا به جریان افتاده است. همبستگی 
در  که  ایران  آزاده  مردم  و  زنان  با  بین المللی 
کشورهای مختلف شروع شده بسرعت در حال 
درمانده تر  را  رژیم  اینها  همه  است.  اوجگیری 
پیکر  بر  محکمی  ضربات  کرده،  مستاصل تر  و 
را  سرکوب  نیروهای  و  حکومت زده  فرتوت 



بشدت بی روحیه و بی انگیزه کرده است. 

طبق  اما  مستاصالنه  چند  هر  اسالمی  جمهوری 
معمول همیشگی دست به سرکوب زده و دهها 
نفر را در سراسر کشور از جمله کردستان به 
قتل رسانده و تعداد زیادی را روانه زندان کرده 

است. 

ما در پاسخ به این جنایات، در پاسخ به بمباران 
به  اعتراض  در  و  اپوزیسیون  احزاب  اردوگاه 
در  خیابانی  اعتراضات  علیه  حکومت  جنایات 
در  و  ایران،  سراسر  در  و  کردستان  شهرهای 
همبستگی با مبارزات شکوهمندی که در سراسر 
کشور شروع شده است شما را به اعتصاب عمومی 



در روز شنبه ۹ مهر فرامیخوانیم. همه شما مردم، 
کارگران و معلمان، کارکنان ادارات، دانشجویان 
فرامیخوانیم  را  مغازه داران  و  دانش آموزان  و 
کار را تعطیل کنید و دست به اعتصاب عمومی 
مردم  بزنید.  تجمع  به  دست  همزمان  و  بزنید 
معترض کردستان، زنان و جوانان را فرامیخوانیم 
شهرهای  سراسر  در  اعتصاب،  با  همزمان  که 
با تمام قدرت  اعتراضی را  کردستان تجمعات 
اعتراضی  تجمعات  و  اعتصاب  دهید.  گسترش 
در کردستان نقش مهمی در اوجگیری اعتراض 

در سراسر کشور خواهد داشت. 

جنایتکاران باید بدانند که مردم کردستان این 
جنایات را بی پاسخ نمیگذارند و پاسخ دندان شکنی 



به مسببین سرکوب و جنایت خواهند داد. 

ما مردم آزاده در سراسر کشور را نیز فرامیخوانیم 
که به هر شکل که میتوانند از اعتصاب عمومی 
اعتصاب  پرچم  و  کنند  حمایت  کردستان  در 
عمومی را در سراسر ایران به اهتراز درآورند. 

پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲



فرمانده مفلوک سپاِه تهران بزرگ
کیوان جاوید

اخیر  اعتراضات  بزرگ،  تهران  سپاه  فرمانده 
و  دانست  “اقتصادی”  مشکالت  را  مردم 
بهانه  “به  گفته  آمریکایی  مقام  یک  می گوید 
 فشار اقتصادی، مردم را به خیابان ها بکشانیم.”



مردم به پیش! به پیش برای فتح و پیروزی. این 
پیروزی بزرگ شما مردم ایران است و سازنده 
این حماسه شما هستید. فرمانده وامانده و دژخیم 
درمانده  سران  همۀ  همچون  اسالمی  جمهوری 
خیزش  کن  بنیان  موج  برابر  در  حکومت  این 
سراسری ای که شما براه انداخته اید به هذیان 
کنند که  می  خیال  ابلهانه  و  گویی دچار شده 
اگر اعتراض شما را به آمریکا و دشمن خارجی 
اعتراضات  مهار  برای  ای  فرجه  بدهند  نسبت 
است. کنند. خیال خامی  می  پیدا   کوبنده شما 

ایران  مردم  تواند  می  خارجی  کشور  یک  اگر 
به  وسیعا  “اقتصادی”  مشکالت  خاطر  به  را 
حکومت  کل  بنیاد  که  طوری  بکشاند،  خیابان 
بر باد باشد، باز هم باید گفت حکومت اسالمی 



برای  و  مردم  ندارد  جامعه  در  پایگاهی  هیچ 
کرده  عزم  اقتصادی  مشکل  ای  پایه  حل 
بخشکانند. را  تباهی  و  فساد  این  ریشه   اد 

این خشم عظیم شما است که می رود منزلت، 
بر خاکستر  تماما  را  انسانی  و کرامت  معیشت 
زنانی  خشم  بسازد.  اسالمی  جنایت  حکومت 
که هویت انسانی آنها از بدو به قدرت رسیدن 
جوانانی  خشم  شده،  انکار  اسالمی  طاعون  این 
که خوشی و شادی و لذت بردن از زندگی از 
ایران  مردم  همه  خشم  است.  شده  دریغ  آنها 
شوند. میلیارد  ها  آقازاده  تا  کنند  می  کار   که 

این انقالب شما مردم ایران در همه ابعاِد سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی است که می رود جامعه ای 



آزاد ، برابر و خوشبخت بسازد. فرماندهان سپاه 
و دیگر اراذل و اوباش این حکومت راه فراری 
ندارند. دادگاه های مردمی در انتظار آنها است. 

پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲



اعتصاب  سراسری
 دانشجویان و استادان ایران 

تنظیم اخبار از تیم ژورنال

چهارشنبه ششم مهرماه همزمان با دوازدهمین 
از  زیادی  شمار  ایران،  در  اعتراض ها  روز 
دانشگاهیان در شیراز، تهران، تبریز و شهرهای 
دیگر اعالم کردند که سر کالس های حضوری 

و مجازی حاضر نخواهند شد.



جمله  از  دانشگاه  صد  به  نزدیک  دانشجویان 
شهید بهشتی تهران،  صنعتی شریف، هنر شیراز، 
خوارزمی،  الزهرا،  آبادان،  نفت  صنعت  سوره، 
پلی تکنیک، بوعلی سینا همدان، عالمه طباطبایی، 
و  مشهد  آزاد  دانشگاه های  سبزواری،  حکیم 
اصفهان و بسیاری دیگر به حرکت جمعی تحریم 

کالس ها پیوسته اند.

در اصفهان هم دانشجویان موسسه آموزش عالی 
و  مردم  فراگیر  به سرکوب  اعتراض  در  سپهر 
دانشکده  دانشجویانمقابل  گسترده  بازداشت 
جمع شدند و شعار دادند دانشجو می میرد، ذلت 

نمی پذیرد. 
 پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱

۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲



آنجلینا جولی و زنان شجاع ایران

پستی  در  آمریکایی،  بازیگر  جولی،  *آنجلینا 
و  مقاوم  شجاع،  زنان  به  نوشت:  اینستاگرامی 
همه  به  می کنم؛  احترام  ادای  ایران  بی پروای 
کسانی که بازمانده چند دهه مقاومت هستند، 
به همه کسانی که به خیابان ها آمده اند، به مهسا 



امینی و به همه جوانان ایرانی مثل او. ای زنان 
ایران، ما شما را می بینیم.

 * جیسون موموآ، بازیگر آمریکایی، در استوری 
اینستاگرامی خود در حمایت از خیزش مردمی، 
پوستر تجمع معترضان ایرانی در لس آنجلس را 

بازنشر کرد.

پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲





سهیل عربی
ساعت دو بعد از ظهر

واقعا یادم نیست آخرین بار ِکی خوابیدم
این روزها جوریه که آدم حیفش میاد یک دقیقه 

اش را هم از دست بده...
روزها کف خیابونیم و  شب ها به زور فیلتر می 

شکنیم که صدامون به دنیا برسه 
از نزدیک دارم می بینم که خیلیا جونشوُن گرفتن 

کف دستشون برای پیروزی مردم ،
اگر نبودم ، اگر نبودن، فراموش نشه که انقالب 

مفت به دست نیامد...

پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲



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 


