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بایکوت جهانی رژیم 
گامی بزرگ برای سرنگونی 

حمید تقوائی

انقالب جاری در ایران خیزش و جنبشی جهانی 
است. مهسا امینی به چهره و نماد آزادی زن و 
فراتر از رهائی و آزادی و رهائی انسان در کل 
دنیا تبدیل شده. هشتگ مسها امینی از مرز ٣٠٠ 
میلیون توئیت گذشته که امری کامال بیسابقه و 
یک رکورد تازه است، و ترانه “برای...” که در 
واقع سرود انقالب ماست به چندین زبان ترجمه 
و اجرا شده و بیش از یک میلیارد نفر در دنیا آنرا 

شنیده اند. 



برای  تهران  محالت  جوانان  که  فراخوانی  در 
تظاهرات ٢٣ مهرماه اعالم کرده اند ایرانیان مقیم 
خارج کشور و مردم دنیا هم مورد خطاب قرار 
داده اند و از آنها خواسته اند که به هر شیوه ای 

میتوانند به انقالب مردم ایران کمک کنند.    

و  تالش  کمک،  های  شیوه  موثرترین  از  یکی 
فعالیت برای منزوی کردن، طرد و بایکوت جهانی 
جمهوری اسالمی است. در تظاهراتهای متعددی 
گذشته  ماه  یک  عرض  در  کشور  خارج  در 
خواست بایکوت حکومت هم مطرح شده است. 
ما میتوانیم بقدرت خیابان، بقدرت تظاهراتهای 
گسترده در خارج کشور و به کمک ایرانیان و 
ما  انقالب  و  مبارزات  از  که  آزادیخواهی  مردم 



حمایت میکنند دولتها را تحت فشار قرار بدهیم 
اسالمی قطع کنند،  با جمهوری  را  روابطشان  تا 
سفارتخانه های این حکومت تبهکار را ببندند، و 
از نهادهای بین المللی اخراجش کنند. این میتواند 
موثرترین کمک ما ایرانیان خارج کشور به انقالب 

برای سرنگون کردن جمهوری اسالمی باشد. 

تظاهراتهای  کنار  در  و  همراه  به  بی شک  فردا 
گسترده در ایران، در شهرهای کشورهای مختلف 
هم تظاهراتهای گسترده ای شکل خواهد گرفت. 
بایکوت  را  اسالمی  “جمهوری  پرچم  و  شعار 
کنید” را در این تظاهراتها باال ببریم و دولتها را 
در هر کشوری که تظاهرات میکنم وادار کنیم 
با این حکومت جنایتکار قطع  که روابطشان را 



کنند. جمهوری اسالمی را باید در خارج کشور 
هم سرنگون کرد و این میتواند موثرترین کمک 
به سرنگونی این حکومت تبهکار در ایران باشد.

نداشته  تردیدی  این  از آن ماست. در  پیروزی 
باشید. 
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مخاطب خامنه ای هیچکس نبود! 
اصغر کریمی

خامنه ای: “غلط می کند کسی فکر کندن )سرنگونی( 
درخت تناور جمهوری اسالمی را بِکند. 

خامنه ای در سخنرانی روز جمعه اش حتی یک 
جنبه مثبت یا یک سانت پیشروی درمورد این 
درخت تناور پیدا نکرد به خورد مستمعین خود 
بدهد. فقط از سختی ها گفت، از تفرقه در میان 
ایستادگی  عدم  بخاطر  ذلت  و  اسالمی  جنبش 
اسرائیل  با  اسالم زده  و عادی سازی کشورهای 
به  بود که  آورده   را  بیچاره  رئیسی  البته  گفت. 
پیشرفتهای! خیره کننده “علمی، رشد اقتصادی و 



کاهش تورم” اشاره کند. ِکندن جمهوری اسالمی 
موضوعی است که این روزها ورد زبان خامنه ای 
و سران حکومت است. در خواب هم، اگر خوابی 
داشته باشند، سرنگونی و انقالب را مقابل خود 
میبینند. مخاطب او هیچکس نبود! حتی صفوف 
میداد  ترجیح  خامنه ای  نبود.  هم  خود حکومت 
مجبور به این سخنرانی نباشد. اما روزهایی دارند 
منبر  روی  میشود  ناچار  که  تعیین شده  قبل  از 

برود. 

اما مردم این روزها کمی بیشتر از غلط کردن 
به خامنه ای میگویند. سراسر شهرهای ایران در 
بوده  یکماه گذشته صحنه شعار علیه خامنه ای 
را  و سردارشان  خمینی  و  او  بیلبوردهای  است. 
دیکتاتور  و  خامنه ای  بر  مرگ  میکشند،  پایین 



میگویند و دنیا را به حمایت از انقالب خود به 
را  دولتها  سیاست  و  لحن  درآورده اند.  حرکت 
صحنه  به  را  غربی  پارلمانهای  کرده اند،  عوض 
اعتراض تبدیل کرده اند، درداخل سلبریتی های 
طرفدار حکومت را به انتقاد واداشته اند، گشت 
را در  بیحجابی  توی سوراخ کرده اند،  را  ارشاد 
خیابانها عادی کرده اند، دهن طرفداران حکومت را 
بسته  اند، فرماندهان سرکوب را به ستوه آورده اند، 
نگذاشته اند،  باقی  سرکوبگران  برای  روحیه ای 
ایجاد  حکومت  صفوف  در  را  ریزش  بیشترین 
کرده اند، شکاف در صفوف حکومت را تشدید 
کرده اند و چیزی از درخت پوسیده  اسالم باقی 

نگذاشته اند. 

مقامات حکومت  سایر  و  خامنه ای  صحبت های 



باالییها  پیام روشن به مردم دارد که  فقط یک 
نه حرفی برای گفتن دارند نه راهی برای نجات 
از مخمصه. نه امکان عقب نشینی دارند نه توان 
مقابله موثر با انقالب و مردم انقالبی. آنچه اینها 
علنی میگویند کوچکترین اهمیتی برای هیچکس، 
حتی خود حکومتیان، ندارد مهم آن فریادهایی 
است که در جلسات داخلی هر روزه و هر ساعته  

دارند بر سر هم میکوبند. 

و  صحبتها  شاید  سرنگونی،  از  بعد  بزودی 
اعترافاتشان شنیدنی تر باشد. 
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انکار درخشندگی آفتاب انقالب  
کیوان جاوید

با  مقابله  ویژه  یگان  فرمانده  کرمی،  سرتیپ 
اعتراضات: اغتشاشات جمع شده و پایان یافته 
است. او می گوید: این توانمندی را داریم که این 
گونه حوادث را در کمتر از ۵، ۶ روز جمع کنیم”.

درخشندگی خیره کننده آفتاب انقالب همراه با 
شعله های آتشی که بجان جانیان اسالمی انداخته، 
به راستی سرکوبگران اسالمی را وادار به هذیان 
گویی کرده است. این  منطق انقالب است که 
همه سرکوبگران و فرماندهان ارتجاع را مجبور 



می کند دلقک شوند و با چرندگویی مردم را هم 
بخندانند، هم جری تر کنند تا به با قدرت بیشتر 
قدرت زیر و رو کننده انقالب را به رخ جانیان 
بکشند و عظمت انقالب را به نمایش بگذارند. 
نمونه تاریخی چنین سرداران ضد انقالب، ارتشبد 
بود:  گفته   ۵۷ انقالب  اوج  در  که  بود  ازهاری 
شعارهایی که شنیده می شود همه اش نوار است 
که از پشت بامها پخش می شود. در جواب به  
الطائالت او، روز بعد معترضان در خیابان شعار 
دادند: “ازهاری بیچاره باز هم بگو نواره، نوار که 

پا نداره”

با ورود به پنجمین هفته خیزش سراسری در ایران 
برای اینکه این سرتیپ زبون حکومت اسالمی به 



فکر پیدا کردن راه فراری باشد فقط چند نمونه 
از خیزش سراسری طی همین 4۸ ساعت گذشته 

را در برابرش می گیریم: 
“زن،  شعار  و  یزد  در  دیشب  اعتراض های  	•

زندگی، آزادی” در یزد
اعتصاب در بوکان  	•

اعتراضات در دانشگاه آزاد رشت  	•
در  زنان  شعار  و  شاهین شهر  در  اعتراضات  	•

شاهین شهر “مرگ بر خامنه ای”
قزوین: بنر “سالم فرمانده” در آتش 	•

ادامه اعتصاب در سنندج  	•
ادامه اعتراضات در مریوان 	•

آواز “آزادی” در اهواز 	•
اعتراض ها در جزیره کیش 	•



اعتراض در دانشگاه رشت 	•
اردبیل، شاهین  تبریز،  اعتراضات در همدان،  	•
و  اصفهان، سردشت  بوکان  مهاباد،  شهر، کرج، 

جای جای مناطق مختلف در تهران

حاال می بینیم جناب فرمانده درمانده جمهوری 
اسالمی از چه پدیده ای دارد حرف می زند.

همه این صحنه های باشکوه از لحظات یک انقالب 
بزرگ را در کنار اعتصابات عمومی در شهرهای 
کردستان و اعتصاب کارگران پرژه ای نفت و 
تجمعات مختلف دانشجویان و راهپیمایی با عظمت 
دانش آموزان بچینید تا به زبونی حکومت اسالمی 
و لحظات پایانی عمرش برسید. این داستان سر 
شاید  اسالمی  آدمکش  مزدور  این  دارد.  دراز 



زنده باشد تا سرنگونی حکومت و جشن پیروزی 
انقالب را به چشم ببیند.
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ستاره هایی از افغانستان
 که در ایران به خاک افتادند  

سیما بهاری

 
این تصویر، ستاره است! وقتی زنده بود می درخشید، 
با خنده  هایش، با آرزوها و امیدهایش و حاال که 
نیست یاد عزیزش می درخشد در یادهامان، در 



دل های مان.

 ستاره تاجیک، فقط 1۷ سال داشت، از طالبان 
افغانستان گریخته بود. اما طالبان تهران با ضربه 
باتوم سرکوبگران جانی، جانش را گرفت. جرمش 
این بود برای فریاد زدن زن، زندگی، آزادی به 

خیابان رفته بود!

 و این نوجوان نازنین، محمدرضا سروری 14 ساله 
است به ضرب گلوله جانش را گرفتند. حکومت 
اسالمی کودک ُکش در سراشیب سقوط به هر 

جنات فجیعی دست می زند!



و  دیگر  مشخصه  وجه  یک  ایران  نوین  انقالب 
فوق العاده مهم دیگری هم دارد و آن هم تامین 
برابر  و رفاه و حق شهروندی  و تضمین آزادی 
برای همه ساکنین در ایران از جمله مهاجرین 
افغانستانی،  مهاجر  میلیونها  است.  افغانستانی 
سرکوب شده بدون برخورداری از کمترین حقوق 
انسانی با سرنگونی جمهوری اسالمی و پیروزی 
انقالب فورا به شهروندان برابر تبدیل می شوند. 

 حزب کمونیست کارگری ایران در تمام طول 
مردم  کنار  در  همیشه  خود  سیاسی  فعالیت 
آزادیخواه در افغانستان و مدافع سرسخت و حامی 
بی دریغ حقوق انسانی افغانستانی های مقیم ایران 



بوده است و در دفاع از این جمعیت میلیونی که 
ایران  در  انسانی  و  اجتماعی  حقوق  کمترین  از 
برخوردار نیستند در برابر جمهوری اسالمی قرار 
گرفته است. این جمعیت زحمتکش و محروم نیز 
با تمام وجود آرزوی سرنگونی جمهوری اسالمی 
را دارد و با حضور در اعتراضات می رود که حق 

خود را با سرنگونی حکومت بازستاند.

با پیروزی انقالب نوین در ایران افغانستانی ها و 
همه مهاجرین در ایران حق دارند همچون همه 
شهروندان در سوخت و ساز اجتماعی جامعه نقشی 

تعیین کننده و برابر داشته باشند.



پیروزی انقالب نوین در ایران که شدیدا چهره 
ضد مذهبی - اسالمی دارد تاثیر عمیقی دارد تا 
مردم افغانستان به سلطه طالبان و همه ارتجاع 

اسالمی در افغانستان پایان دهند.
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سی امین روز انقالب 
علیه جمهوری اسالمی 

حزب کمونیست کارگری ایران

امروز بنا به فراخوانهای قبلی اعتراضات از آغاز 
تاکنونی  گزارشات  است.  شده  شروع  صبح 
گویای اینست که تظاهرات و تجمعات خیابانی 
در شهرهای سندج، سقز، همدان، تبریز، اردبیل، 
شاهین شهر، کرج و نی در مریوان، آغاز شده 
است. دانشجویان نیز در دانشگاهها برای این روز 
فراخوان تجمع و تظاهرات داده و مثل روزهای 
دیگر تجمعات خود را برپا داشته اند. شهرهای 
سنندج، سقز، بوکان، گوهردشت، مشهد، کرمان، 
مریوان و رباط کریم در اعتصاب عمومی هستند. 



در سنندج بار دیگر دانش آموزان به خیابان آمده 
و دسته جمعی و با صدای رسا شعار زن، زندگی، 
از دانشگاه آزاد  آزادی سر میدهند. گزارشات 
رشت، دانشگاه آزاد تهران، دانشگاه هنر و علوم 
پزشکی تبریز حاکیست که دانشجویان در این 
انداخته  دانشگاهها تظاهرات خود را به جریان 
نیروی  با  اند و شعار میدهند. در همدان مردم 
سرکوب درگیر شده و آنها را فراری دادند. جمعی 
از مردم در آرامگاه بوعلی تجمع کرده اند. در 
مریوان در روستای نی مردم در وسط خیابان آتش 
روشن کرده و تجمع کرده اند. در شاهین شهر 
اصفهان فریاد مرگ بر خامنه ای بلند است. در 
کرج هسته های اولیه اعتراض شکل گرفته است. 
حمله سرکوبگران  به  اعتراض  در  اردبیل  شهر 
حکومت به دانش آموزان یکپارچه خشم است. 



مردم در این شهر به خیابان آمده و با نیروهای 
سرکوب درگیر و آنها را فراری میدهند. جمعیت 
زیادی از مردم در خیابان شریعتی اردبیل جمع 
هستند. در این شهر همچنین اولیای دانش آموزان 
تجمع  مدرسه شاهد  در محل  در  دستگیرشده 
کرده و خواستار آزادی فرزندان خود هستند. در 
سقز مردم معترض به خیابان آمده و خودروی 
منهدم  را  اطالعات  های  لباس شخصی  از  یکی 

کردند. 

شعارهای  جمله  از  حکومت  علیه  شعارنویسی 
مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، زن، زندگی، 
آزادی بر در و دیوار فراوان است و همه جا رنگ 

اعتراض و انقالب بخود گرفته است.



گفتنی است که در شب گذشته در دزفول هم 
مردم به خیابان آمده بودند و شعارهای سرنگونی 

سر میدادند. 

دانش آموزان یک نیروی پر شور انقالب هستند و 
جنایتکاران جمهوری اسالمی با حمله به مدارس 
دارند جنایت میکنند. در اردبیل این نیروها به 
یکی  میشود  گفته  بردند.  حمله  شاهد  مدرسه 
جان  مغزی  ضربات  دلیل  به  آموزان  دانش  از 
باخته است. شماری نیز دستگیر شده اند. بنا بر 
راهپیمایی  مهر  خبرها صبح روز چهارشنبه ٢٠ 
فرمایشی ای علیه اعتراضات مردمی به نام “دختران 
فاطمه”، توسط مسئولین مدرسه و به امر نهادهای 
امنیتی در اردبیل برگزار شد. دانش آموزان چند 
مدرسه را مجبور به شرکت در آن کردند. اما این 



راهپیمایی را هم دانش آموزان به حرکتی علیه 
حکومت تبدیل کردند و در حالیکه گزارش آن 
از شبکه استانی پخش میشد، دانش آموزان مقنعه 
هایشان را برداشته و شعار “زن زندگی آزادی” 
سر دادند. با این حرکت شبکه تلویزیونی پخش 
برنامه را قطع کرد و بعد از آن نیروهای وحشی و 
زخم خورده رژیم به دانش آموزان حمله بردند 
و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و حمله به 
مدرسه شاهد صورت گرفت. گفته میشود بالغ 
بر 1٠ نفر از دانش آموزان دستگیر شده اند. در 
اعتراض به این جنایت آشکار مردم در تبریز و 
اردبیل برای امروز ٢٣ مهرماه فراخوان به تجمع 
بر خبرها  بنا  اند و همه خشمگین هستند.  داده 
حکومت نیروی سرکوب زیادی به محوطه مقابل 

دانشگاه تبریز گسیل کرده است. 



بنا بر خبر دیگری که از سوی شورای هماهنگی 
تشکلهای صنفی فرهنگیان انتشار یافته است صبح 
شنبه نیز در سقز هلن احمدی دختر بچه هفت 
ساله بوکانی در حین شعار دادن با گلوله مستقیم 
سرکوبگران حکومت به قتل رسید. ننگ و نفرت 
بر حکومت کودک کش اسالمی! اعتراضات به این 
جنایت و دیگر جنایات نیروهای حکومت کثیف 
اسالمی را باید گسترش داد. پیوستن شهرهای هر 
چه بیشتری به انقالب ضد حکومتی پاسخ درخور 

این حکومت است. 

شنبه ٢٣ مهر 14٠1
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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 


