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            اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

جمهوری اسالمی را بایکوت کنید!
            پیام حمید تقوائی به جهانیان

نامه ۸۰۰ دانشمند و اساتید دانشگاههای جهان و طومار 
در انگلیس

           از مدیای اجتماعی
جنگی برای حق حیات

            جلیل جلیلی



پرچمی به بلندای نام نیکای ما
کیوان جاوید

از نیکا پرچمی می سازیم به بلندای سرنگونی 
حکومت اسالمی. نیکای عزیزمان روز سه شنبه 
دستگیر  تهران  کشاورز  بلوار  در  شهریور   ۲۹

شد و به طرز وحشیانه ای به قتل رسید.
 

نیکا شاکرمی دختر نوجوان ۱۶ ساله پرچم به 



خاک افتاده مهسا را برافراشت و با کلید خوردن 
اعتراضات سراسری به جنگ حکومتی رفت که 
چیزی جز تباهی و رنج و سیه روزی برای مردم 

ببار نیاورده.
 

نیکا فریاد خشم همه دختران و زنان در ایران 
شد. مشت گره کرده نسلی که رنگی از خوشی 
و سرزندگی ندیده است. نیکا، این دختر زیبا، 
کرد،  می  طلب  را  زندگی  جسور  و  سرخوش 
عشق و نشاط و آینده روشن را جستجو می کرد 
و با یک سد ۱۴۰۰ ساله کهنه پرستی مذهبی و 
حکومتی روبرو شد. نیکا به سیل خروشان خیزش 
حکومِت  علیه  و  شد  همراه  و  متصل  سراسری 
جهل و جنایت جمهوری اسالمی به نبرد پرداخت 



و بخاک افتاد.
 

 ۱۳ چهارشنبه  روز  که  آموزی  دانش  دختران 
نبرد علیه جمهوری اسالمی  از  مهر حماسه ای 
خمینی  تصویر  سوزاندند،  را  حجابها  آفریدند، 
در  کردند،  پاره  کتابها  از  را  زن  ضد  و  جالد 
لرزنداند،  را  کاخ دشمن  و  رفتند  رژه  خیابانها 
عزیزمان  نیکای  که  هستند  راهی  همان  ادامه 
متاسفانه نتوانست تا به آخر بپیماید و پیروزی 

را به چشم خود ببیند.
 

از  را  خود  جوان  همراه  یک  سرنگونی  خیزش 
و  تر می شود  پُر رهرو  نیکا  راه  اما  داد  دست 
جمهوری اسالمی در یک انقالب مردمی و رهایی 



بخش سرنگون می گردد. این پیامی است که 
از خیابانهای ایران به جهان مخابره می شود. از 
بلندای  به  نیکاها پرچمی  مهساها، حدیث ها و 
سرنگونی جمهوری اسالمی می سازیم، آتش به 
جان حکومت اسالمی می اندازیم و رقص کنان 
به استقبال زندگی و آزادی می رویم. زنده باد 

یاد عزیز نیکای عزیز ما.
 

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
۶ اکتبر ۲۰۲۲



آغاز اعتراضات از بامداد امروز
حزب کمونیست کارگری ایران 

امروز ۱۴ مهر خیزش انقالبی مردم وارد بیست 
و یکمین روز خود شد. در بامداد امروز مردم 
در ولیعصر تهران تجمع کردند دختران حجاب 
برداشتند و خودروها با بوق های ممتد اعتراض 

آنان را همراهی کردند. 

اعتراضات در دانشگاه ها ادامه دارد و سرکوبگران 
به ورود  را   حکومت دانشجویان دانشگاه یزد 
ماموران به دانشگاه در صورت ادامه تجمعات 
تهدید کرده اند. دانشجویان پاسخ تهدیدات را 



با ادامه اعتراضاتشان میدهند.

شب گذشته اعتراضات مردمی در نقاط مختلف 
تهران از جمله در تجریش، ولیعصر، پارک وی، 
سهروردی،  سعادت آباد، سه راه یاسر، نیاوران،  
کرج،  فردیس  شریعتی،  باقری،  اتوبان  پونک، 
و شهرک امید  ادامه داشت. زنان با برداشتن 
حجاب و حرکت در خیابان، مورد حمایت مردم 
در خودروها قرار گرفتند که با بوق زدن ممتد 
کرده  ایجاد  را  اعتراض  از  شورانگیزی  فضای 
اصفهان،  از  متعددی  نقاط  و  شیراز،  در  بودند. 
الهیجان،  فسا،  تالش،  قم،  کرمانشاه،  جونقان، 
دیواندره  ممسنی،  آباد  نور  سقز،  بانه،  سنندج، 

نیز مردم بسیاری در خیابان بودند . 



روز گذشته در بلوچستان مردم با  آتش زدن 
الستیک ورودی شهر کالت را مسدود کردند. 
از سرکوب خونین مردم در  برآوردها  آخرین 
می دهند.  خبر  نفر   ۸۸ شدن  کشته  از  زاهدان 
بیش از ۳۰۰ نفر نیز در این سرکوب وحشیانه 
زخمی شدند. علیرغم فضای بشدت امنیتی در 
حکومت  تالش  و  بلوچستان  و  سیستان  استان 
برای جلوگیری از هر گونه تجمعی، گزارشات از 
درگیری ها در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان 
خونین  سرکوب  می دهند.  خبر  بلوچستان  و 
از  داشت.  جامعه  در  وسیعی  انعکاس  زاهدان 
جمله معلمان در سقز طی بیانیه ای  جنایت در 
قبال مردم زاهدان را محکوم کردند. در بخشی 



از این بیانیه چنین آمده است: “جمهوری اسالمی 
جنایت بزرگی مرتکب شد. این یک قتل عام و 
جنایت علیه بشریت است. همه سران حکومت 
و جنایتکارانی که فرمان قتل و سرکوب مردم 
را میدهند فردا در دادگاههای مردمی محاکمه 

خواهند شد”.

و  هاست  نویسی  دیوار  اعتراض  از  شکل  یک 
بر  مرگ  شعار  با  مختلف  شهرهای  دیوارهای 
مردم  همچنین  است.   شده  رنگین  دیکتاتور 
تابلوهایی را که نشانی از جمهوری اسالمی دارد 
را به زیر میکشند و پاره کرده و به آتش میکشند. 

و  میشود  اضافه  ها  بازداشتی  شما  بر  روز  هر   



عالوه بر دستگیری های خیابانی در این مدت 
شماری از اکتیویست های کارگری، معلمان و 
فعالین اجتماعی بازداشت شده اند. آزادی فوری 
و شرط دستگیر شدگان خواست  قید  بدون  و 

فوری همه مردم است. 

در ادامه همبستگی های جهانی از مبارزات مردم 
در  آلمان  دانشگاه   استاد  و  محقق   ۵۲ ایران 
نامه ای به وزیر خارجه این کشور، با تاکید بر نیاز 
مردم ایران به حمایت های بین المللی از دولت 
تمام ظرفیت های سیاسی  از  خود خواستند که 
خشونت  و  سرکوب  توقف  برای  امکاناتشان  و 
جمهوری اسالمی استفاده کند. با قدرت انقالب 
مردم و همبستگی های جهانی دولتهای جهانی 



را به پای بایکوت جمهوری اسالمی میکشانیم. 
جمهوری اسالمی باید در سطح بین المللی منزوی 

و طرد شود.  

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
۶ اکتبر ۲۰۲۲



پیام حمید تقوائی به جهانیان:
جمهوری اسالمی را بایکوت کنید!

مدت سه هفته است اعتراضات و جنبش گسترده 
ای در بسیاری از شهرهای ایران علیه حکومت 
است.  جریان  در  اسالمی  جمهوری  جنایتکار 
بدست  امینی  مهسا  فجیع  قتل  با  که  جنبشی 
نیروهای انتظامی آغاز شد و به سرعت سراسری 
پاسخ  است.  پیشروی  در حال  قدرت  با  و  شد 
جمهوری اسالمی به این اعتراضات بر حق مردم 
جنایت و کشتار باز هم بیشتری بوده است. تنها 
در یک روز، روز جمعه سی ام سپتامبر، روزی 
در  تنها  و  شد،   معروف  سیاه    جمعه  به  که 



یک شهر، در شهر زاهدان، نیروهای سرکوبگر 
را  معترض  مردم  از  نفر   ۹۰ از  بیش  حکومتی 
به خاک و خون کشیدند. با شلیک مستقیم در 
خیابانها آنانرا بقتل رساندند. و چنین جنایتهائی  
هر روزه در شهرهای مختلف ایران دارد اتفاق 
می افتد. در سه هفته  اخیر صدها نفر کشته شده 
اند، هزاران نفر دستگیر شده اند و این چرخه 

توحش و جنایت همچنان ادامه دارد.  

در این میان چهره هائی از قربانیان این حکومت، 
شده  تبدیل  مردم  اعتراضات  نماد  و  مظهر  به 
اند. امروز مهسا امینی، نامی جهانی است. نامی 
ایران   مردم  آزادیخواهانه  مبارزات  تنها  نه  که 
را نمایندگی میکند، بلکه نماینده جنبش رهائی 
زن در سراسر دنیا است. قربانیان و چهره های 



دیگری نظیر حدیث نجفی، دختر ۲۳ ساله ای 
که  با شلیک مستقیم مامورین حکومتی در کرج 
مخفیانه  را  او  و  داد  دست  از  را  خودش  جان 
اخیرا دختر جوان ۱۶  یا  و  به خاک سپردند.  
او را دستگیر  نیکا شاکرمی  که  بنام  ساله ای 
کردند  و بعد از ده  روز  جسد در هم کوفته 
اش را به خانواده اش تنها نشان داند و او را هم 
خودشان بخاک سپردند، از جمله این چهره ها و 
این قربانیان و این مظاهر مبارزات و اعتراضات 

مردم ایران هستند.  

اما جنایتهای حکومت تنها به این سه هفته اخیر 
محدود نمیشود. بیش از ۴ دهه است این حکومت 
با توحش و جنایت قدرت جهنمی خودش را حفظ 
کرده است. در ژانویه سال   ۲۰۲۰ جمهوری 



اسالمی با شلیک مستقیم و عامدانه موشک به 
یک هواپیمای مسافربری بر فراز آسمان تهران  
۱٧۶ نفر سرنشین بیگناه  آنرا نابود کرد. و از 
جنبش  فاجعه  این  قربانیان  خانواده  تاریخ  آن 
ایران  بر  قدرتمندی را علیه جنایتکاران حاکم 
سازمان داده اند و به پیش میبرند. در پرونده 
در  ثبت شده.  بسیاری  جنایتهای  این حکومت 
همان سال جمهوری اسالمی به تظاهرات توده 
ای مردم شلیک کرد و بیش از ۱۵۰۰ نفر را در 
مدتی کمتر از یک ماه  قتل عام کرد. اعدامهای   
قتلهای  گسترده،  عامهای  قتل  نفره،  هزاران 
زنجیره ای،  ترور مخالفین در داخل و در خارج 
کشور،  دستگیریها، شکنجه ها، شالق زدنها  و 
این  سیاه  پرونده  در  دیگر  جنایات  از  بسیاری 
حکومت ثبت شده  است. این حکومت جهنمی 



را در ایران برپا کرده است که دیگر مردم ایران 
نمیتوانند آنرا تحمل کنند و علیه اش بپا خاسته 
اند. پاسخ کوبنده مردم به این جنایت یک نه 
فریاد “جمهوری  و  به جمهوری اسالمی  بزرگ 
اسالمی  “جمهوری  فریاد  نمیخواهیم”،  اسالمی 
نابود باید گردد” و “مرگ بر دیکتاتور” است. 
شعارهائی که هر روز در خیابانهای ایران سرداده  

میشود.

 این پاسخ مردم ایران است. سئوال اینست که 
بین  نهادهای  و  دولتها  چیست؟  جهان  پاسخ 
المللی چه پاسخی به این جنایات دارند؟ و کجا 

ایستاده اند؟ 

تا آنجا که به مردم شریف دنیا، به نیروهای مترقی 



و چپ و آزادیخواه، به چهره های هنری و ورزشی، 
و خوانندگان مربوط  ها  هنرپیشه  و  ها  سلبرتی 
میشود، بسیاری در کنار مردم ایران ایستاده اند. 
از جنبش انقالبی مردم ایران حمایت میکنند و 
علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسالمی در کنار 
ایرانیان ساکن خارج کشور به خیابانها آمده اند.  
قاطعانه خواهان سرنگونی حکومت هستند. ولی 
نهادهای بین المللی و دولتها چه؟  موضع آنها 

چیست؟ 

اخیرا اتحادیه اروپا و پارلمان بعضی از کشورها 
جمهوری  جنایتهای  علیه  فرانسه،  پارلمان  مثل 
مردم  مبارزات  از  اند،  گرفته  موضع  اسالمی 
ایران حمایت کرده اند و اعالم کرده اند مقامات 
حکومت جمهوری اسالمی که  در این جنایتها 



نخواهند  راه  کشورشان  به   را  دارند  دست 
خواهند  مسدود  را  آنها  بانکی  و حسابهای  داد 
اعالم شده؛  که  است  مواضعی  اینها  فعال  کرد. 
موضعگیریهای لفظی است. ولی حتی اگر اینها 
عملی بشود هنوز به هیچوجه کافی نیست. انتظار 
مردم ایران اینست که جمهوری اسالمی بایکوت 
بشود؛ سفارتخانه هایش در همه کشورها بسته 
شود؛ تمام روابط سیاسی و دیپلماتیک و فرهنگی 
و ورزشی با این حکومت قطع بشود. مردم ایران 
خواهان طرد و انزوای جهانی جمهوری اسالمی 
هستند. این حکومت نماینده مردم ایران نیست، 
قاتل آنهاست. اکنون دیگر هر روزه در رسانه 
ها و در مدیای اجتماعی صحنه های بیشماری 
تکاندهنده  از جنایتهای  و  فجایع وحشتناک  از 
ای که این حکومت مرتکب میشود را به عیان 



می بینیم. امروز زمان بایکوت تمام و کمال این 
حکومت جنایتکار است. مردم شریف دنیا باید 
با اعمال فشار به دولتها آنها را وادار کنند که از 
مذاکره، از سازش، از روابط دیپلماتیک با این 
بایکوت  آنرا  و  بردارند  تبهکار دست  حکومت 

کنند. 

در  نژادی  آپارتاید  حکومت  هشتاد  دهه  در 
آفریقای جنوبی بوسیله دولتهای جهان بایکوت 
شد، و امروز نوبت حکومت آپارتاید جنسیتی در 
ایران است. این حکومت هم باید مثل حکومت 
از  و  شود  بایکوت  جنوبی  آفریقای  نژادپرست 
انتظاری  حداقل  این  شود.  طرد  جهانی  جامعه 
است که مردم ایرن از نهادهای بین المللی مثل 
سازمان ملل  و سازمان جهانی کار و از دولتها 



دارند. در کنار مردم ایرن بایستید و جمهوری 
اسالمی را در جهان طرد کنید.     

  
در ایران انقالب عظیمی در حال پیشروی است. 
انقالبی که این حکومت تبهکار را بزیر خواهد 
کشید و ۸۵ میلیون مردم ایران را از جهنمی که 
جمهوری اسالمی بپا کرده  رها خواهد ساخت. 

در این مبارزه در کنار مردم ایران باشید. 
 
 

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
۶ اکتبر ۲۰۲۲



دانشمندان و اساتید دانشگاه های جهان

نزدیک به ۳۰۰ تن از دانشمندان و اساتید برجسته 
دانشگاه های جهان – از جمله پنج برنده جایزه 
نوبل – با انتشار بیانیه ای حمله به دانشگاه شریف 
و سرکوب دانشجویان را در ایران محکوم کردند 
و خواستار آزادی همه دانشجویان زندانی شدند.

این اساتید دانشگاه نوشته  اند: “ما، امضاکنندگان 
جهان  دانشگاهی  جامعه  اعضای  که  بیانیه  این 



هستیم، این حمله و تهاجم شدید به دانشگاه ها و 
دانشجویان را محکوم می کنیم و خواستار آزادی 
فوری همه دانشجویان و اعضای هیات های علمی 
و حفاظت از آنها در برابر حمالت آینده هستیم.”

***

طوماری با بیش از ۱۰ هزار امضا در بریتانیا: به 
 افراد مرتبط با رژیم ایران ویزا ندهید. لینک طومار

h t t p s : / / p e t i t i o n . p a r l i a -

ment.uk/petitions/623572 

سایت  در  امضا  هزار   ۱۰ از  بیش  با  طوماری 



این  دولت  از  که  شده  ثبت  بریتانیا  پارلمان 
“افراد  ویزای  تمدید  و  می خواهد صدور  کشور 
مرتبط با رژیم ایران” را فورا متوقف کند؛ تعداد 
 امضاکنندگان این تومار در حال افزایش است.

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
۶ اکتبر ۲۰۲۲



جنگی برای حق حیات
جلیل جلیلی 

ایران شروع شده و  از  و  ایران  جنبشی که در 
بسیج  خود  پشت  را  جهانی  قدرتمند  حمایت 
کرده است، در عرض کمتر از یک ماه نه تنها 
را  فرهنگی  نسبیت  ارتجاعی  تئوری  های  پایه 
نگاه جهانیان  توانسته است  بلکه  درهم ریخته 
را نسبت به زن تحت تاثیر قرار دهد و موقعیت 

زن در جامعه را گامها به جلو براند.

شعار زن، زندگی، آزادی کوتاه ترین و صریح 
ترین شکل بیان اثباتی یک حقیقت انکار شده 



در تاریخ بشر است. حقیقتی که حقانیت خود 
را با این شعار در خیابان های شهرهای ایران به 
اثبات میرساند و بازپس میگیرد آنچه را که در 
طول تاریخ انکارشده بود؛ حق حیات زن بعنوان 

زن.

عمارت ارتجاع ای که بر پایه انکار وجود اجتماعی 
زن بنا شده بود و زن را موجودی پست معرفی 
نماینده  است.  فروریختن  حال  در  بود،  کرده 
در  اسالمی  ارتجاع حکومت  این  حاضر  و  حی 
ایران است و زنان در ایران در جلو صف نابود 
کنندگان این عمارت پوسیده هستند؛ زنانی که 
اثبات  افتخار میکنند و برای  بر زن بودن خود 
وجود خود بپاخاسته اند. این به یک معنی یک 



برای  جنگ برای حق حیات است. حق حیات 
زن بعنوان زن؛ زنی که نه وسیله است و نه برده 
بلکه انسانی است مستقل و دارای حقوق اجتماعی 

کامال برابر با مرد.

سرنگونی جمهوری اسالمی در ایران راه را برای 
تحقق کامل زندگی آزاد زنان در همه کشورهای 
اسالمزده و حتی در جهان هموار خواهد کرد. 

زنده باد زن، زندگی، آزادی
 

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
۶ اکتبر 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 


