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فراخوان برای 
بایکوت جهانی جمهوری اسالمی    

حمید تقوائی 

من حمید تقوائی هستم و میخواهم ایده ای را 
با شما ایرانیان عزیز مقیم خارج کشور در میان 
من  با  احساس  این  در  هم  شما  حتما  بگذارم. 
شریک هستید که در این شرایط حساس و تعیین 
مردم  که  در شرایطی  کرد.  کاری  باید  کننده 
ایران یکپارچه بپاخاسته اند تا حکومت تبهکار 
شرایطی  در  بکشند،  بزیر  را  اسالمی  جمهوری 
که این حکومت هر روز در خیابانها و در زندانها 
کشتار و جنایت میکند، و در شرایطی که توجه 



جهانیان به مبارزات قهرمانانه زنان و جوانان و 
مردم ایران جلب شده، ما ایرانیان مقیم خارج 
داشته  فعالی  و  موثر  نقش  میتوانیم  هم  کشور 
باشیم برای اینکه این حکومت هر چه زودتر و با 
هزینه هرچه کمتری بزیر کشیده شود؛ سرنگون 

بشود.  

تا امروز تجمعات و تظاهرات با شکوه و گسترده 
ما در کشورهای مختلف باعث شده که صدای 
باید  ایران به گوش جهانیان برسد و ما  مردم 
با قدرت  و  تر  را هر چه گسترده  این حرکت 
تنهائی  به  این  ولی  ببریم.  پیش  به  بیشتری 
کافی نیست. باید جمهوری اسالمی را در جهان 
سرنگون کرد. باید او را از جهان اخراج کرد. 



باید نهادهای بین المللی و دولتها را وادار کرد 
ایران  بعنوان حکومت  را  اسالمی  که جمهوری 
نماینده  اسالمی  جمهوری  نشناسند.  برسمیت 
مردم ایران نیست، قاتل آنهاست. این را باید با 
صدای بلند در تظاهرات و در تجمعاتمان اعالم 
کنیم. باید دولتها را وادار کنیم که روابطشان را 
با جمهوری اسالمی قطع کنند، سفارتخانه هایش 
را  اسالمی  در یک کالم جمهوری  و  ببندند  را 

بایکوت کنند. این کامال امکان پذیر است. 

تا امروز مبارزات ما مردم، در ایران و در خارج 
کشور، باعث شده است تا دولتها هر روز بیشتر 
از جمهوری اسالمی فاصله بگیرند و در لفظ هم 
که شده از مبارزات مردم ایران حمایت کنند. 



این حرکت را باید تا ادامه منطقی اش به پیش 
برد. یعنی باید دولتها را وادار کرد که جمهوری 

اسالمی را بایکوت کنند. 

باید در تظاهراتهایمان، در تجمعاتمان این شعار 
را فریاد بزنیم، این خواست را اعالم کنیم که 
جمهوری اسالمی را بعنوان دولت ایران برسمیت 

نشناسید و روابطتان را با آن قطع کنید. 

یک راه موثر پیشبرد این امر اینست که بطور 
مستمر، هر روزه در برابر پارلمانها و مراکز دولتی 
کنیم،  تجمع  مختلف،  کشورهای  و  شهرها  در 
اعمال  دولتها  به  و  کنیم  تحص  بنشینیم،  بست 
فشار کنیم و آنها را وادار کنیم که روابطشان را 



با جمهوری اسالمی قطع کنند. این کامال ممکن 
است.

در دهه هشتاد در اثر مبارزات مردم جهان دولتها 
رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی را بایکوت 
کردند و این کمک موثری به انقالب مردم آن 
کشور بود. و امروز نوبت رژیم آپارتاید جنسی 
میشود  بار هم  این  است.  فرا رسیده  ایران  در 
جهانیان را، دولتها را، نهادهای بین المللی را وادار 
کرد که جمهوری اسالمی را بایکوت کنند. من 
خطاب  تقاضایم  فراخوانم،  ام،  توصیه  پیشنهام، 
که  اینست  خارج  مقیم  عزیز  ایرانیان  همه  به 
با  با تحصن،  با تجمعات،  آستینها را باال بزنیم، 
بست نشستن در برابر پارلمانها و مراکز دولتی 



و  سراسری  جنبش  یک  به  کشورها  همه  در 
قدرتمند برای بایکوت و طرد جهانی جمهوری 
اسالمی شکل بدهیم و آنرا به پیش ببریم. این 
حرکت میتواند کمک موثر و تعیین کننده ای 
به انقالب مردم در ایران و برای بزیر کشیدن 

حکومت تبهکار جمهوری اسالمی باشد. 

پیروزی از آن ماست.
۲٥ مهرماه ١٤٠١، ١٧ اکتبر ۲٠۲۲ 

سه شنبه ۲۶ مهر ١٤٠١
١۸ اکتبر ۲٠۲۲



۲۶ مهر: کارگران نیشکر هفت تپه 
به میدان آمدند    

اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران 

ساعت هشت صبح امروز کارگران نیشکر هفت 
مقابل  شده  اعالم  قبل  از  فراخوان  بر  بنا  تپه 
مدیریت و در همان مکان تاریخی سنگر خود 
تجمع کردند و پیگیر خواستهایشان شدند. این 
کارگران اعالم کرده اند که فردا نیز در همان 

زمان دست به تجمع خواهند زد. 

تجمع بزرگ کارگران نیشکر هفت تپه در حالی 
صورت میگیرد که جامعه در التهاب و انقالب 



میجوشد و علیه کل سیستم ضد انسانی حاکم بلند 
شده است. به محض فراخوان به این تجمعات 
طرح  هفت  مدیریت  ناصری  که  ای  جلسه  در 
نیز در آن شرکت داشته گفته شده بود که به 
این تجمع جلوگیری شود.  از  هر شکل ممکن 
میلیون  هفت  فوری  مدیریت  راستا  همین  در 
تحت عنوان پاداش کشت به حساب کارگران 
واریز کرد تا بخشی از کارگران را مردد کند و 
جلوی ورود کارگران نیشکر هفت تپه این بخش 
پیشتاز کارگری را به اعتراض بگیرد. از سوی 
دیگر عوامل مدیریت با تفرقه افکنی های قومی 
و پخش شایعات سعی کردند در صفوف متحد 
کنند.  ایجاد  تفرقه  تپه  هفت  نیشکر  کارگران 
نیشکر  مکان  هرچیز  از  بیش  سراسیمگی  این 



هفت تپه این “پایتخت اعتصابات جهان” را به 
تشبثات  این  همه  مقابل  اما  میگذارد.  نمایش 
کارگران نیشکر هفت تپه متحدانه ایستادند و 
ادامه  بر  و  کردند  برگزار  را  تجمعشان  امروز 

تجمعات خود تاکید نمودند.

 کارگران نیشکر هفت تپه در پاسخ به مدیریت 
اعالم داشتند که میخواهید ما را با هفت میلیون 
را  داشتید همسان سازی  بخرید. یکسال وقت 
انجام دهید و االن میخواهید اسماعیل بخشی را 
با هفت میلیون بفروشیم. میخواهید ما را با هفت 
میلیون بخرید؟ ما اینهمه مطالبه انباشته شده را 
به هفت میلیون که رقم مسخره به درد نخوری 
اعتراض خود  و  بر تجمع  و  نمی فروشیم  است 



تاکید کردند. این کارگران صدای اعتراضشان 
به خلف وعده های مدیریت، به حقوقهای اندک 
و عدم اجرای همسان سازی حقوق ها با سایر 
اینکه  از  کردند.  بلند  طرح  هفت  در  کارکنان 
بهانه  با  اما  انجام شود  قرار بود همسان سازی 
تراشی هایی چون ندادن سهام هفت تپه انجام 
درشرکت  اسدبیگی  روش  ادامه  از  و  نگرفت 
کارگر  نیاوردن١٠٠٠  حساب  به  از  نوشتند. 
یکدست  از  باز زدن  و سر  این شرکت  فصلی 
کردن قراردادها به خاطر بار مالی آن نوشتند. 
بعد نیز اعالم کردند و یاد آور شدند که چهارم 
مدیر  ناصری  وعده  از  یکسال  دقیقا  ماه  مهر 
عامل هفت طرح میگذرد. در حالی که قرار بود 
اواخر خرداد تعیین تکلیف کنند و این کار انجام 



نگرفت. و اکنون در یکسالگی ورود هفت طرح 
مصادف با ۲٤ مهر جهت احقاق حقوق خود و 
شفاف سازی مسئولین هفت تپه تجمع خواهند 

کرد. 

با  تپه  هفت  نیشکر  کارگران  ترتیب  بدین 
هوشیاری تمام و با صفی متحد و همبسته امروز 
بیست و ششم مهرماه تجمع شان را بر پا کردند. 
هفت  نیشکر  کارگران  شده  اعالم  خواستهای 
تپه برای این طرح عبارتند از: “بازگشت به کار 
پاداش  حقوق،  همسانسازی  بخشی،  اسماعیل 
کشت، بن نوشت افزار برای دانش آموزان هفت 
تپه، قراردادی کردن کارگران فصلی در هفت 

تپه”. 



حرکت کارگران نیشکر هفت تپه در عین حال 
الگویی برای همه کارگران است که مبارزه برای 
خواستهای انباشته شده خود را فعاالنه در این 
با طرح خواستهای  و  کنند  پیگیری  نیز  شرایط 

خود اعتراضات را گسترش دهند. 

زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه
حزب کمونیست کارگری ایران

۲۶ مهر ١٤٠١، ١۸ اکتبر ۲٠۲۲

 
سه شنبه ۲۶ مهر ١٤٠١

١۸ اکتبر ۲٠۲۲



دیوار زندانها را بر سر رژیم خراب کنیم     
سیاوش آذری   

قضاییه  قوه  رئیس  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
آتش سوزی  دالیل  دقیقا  آنکه  بدون  رژیم، 
را توضیح  تهران  اوین  شامگاه شنبه در زندان 
دهد، “عوامل دشمن” را به دست داشتن در این 

آتش سوزی متهم کرد. 

نشانه  این سرکرده آدمخواران اسالمی  بیانات 
ای از هر چه بیشتر قدرت گرفتن انقالب جاری 
مردم در ایران و عقب نشینی هر چند نیم بند 
رژیم از موضع رجزخوانی برای مردم و مگس 



خواندن و تهدید آنهاست. این همان رژیمی است 
که تا قبل از آغاز اعتراضات و انقالب جاری دم 
از زنده نگه داشتن روح خرداد شصت می زد 
سرنگون  مترصد  مردم  خود  واهی  خیال  به  تا 
تمکین  به  و  کرده  مرعوب  را  حکومت  کردن 
وادارد. این همان رژیمی است که مخالفان خود 
را به صورت گروهی به جوخه های اعدام می 
سپرد و این جنایات را به مثابه نماد قدر قدرتی 
خویش در بوق و کرنا می کرد. رژیم اما اکنون از 
موضعی خوار و زبون این جنایات را به “دشمنان” 

نسبت می دهد. 

زندانیان  به  حمله  با  حکومت  که  است  واضح 
قصد ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم 



و به عقب راندن جنبش انقالبی آنان را داشت. 
مبارزات  تشدید  و  معترض  مردم  واکنش  اما 
به ضد خود مبدل  را  ترفند رژیم  این  خیابانی 
کافی  نیم کالجی  نشینی  عقب  چنین  اما  نمود. 
توانایی کشتار و جنایت  نیست. رژیم همچنان 
علیه مردم، بویژه زندانیان را دارد. مبارزه انقالبی 
مردم باید تا در هم کوفتن و متالشی کردن کل 
دستگاه سرکوب و شکنجه رژیم و دستگیری، 
و  و آمران  و مجازات سران حکومت  محاکمه 

عامالن کشتار ادامه یابد. 

زندانیان  جان  از  دفاع  برای  اما  میان  این  در 
سیاسی باید خواهان فراهم شدن شرایط دسترسی 
نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر به زندانها، 



بویژه زندان اوین و زندان قزل حصار کرج شد. 
باید همراه با خانواده های زندانیان سیاسی به 
تجمع و تظاهرات و اعتراض در مقابل زندان ها 
پرداخت، پرچم مطالبه آزادی فوری و بدون قید 
سراسری  بصورت  را  سیاسی  زندانیان  شرط  و 
در اعتراضات جاری بر افراشت و رژیم را وادار 
این  نمود.  بر حق  این خواست  به  به تن دادن 
امر شدنی است و مبارزات متحدانه ما مردم و 

اعتالی انقالب جاری ضامن تحقق آن است. 

 
سه شنبه ۲۶ مهر ١٤٠١

١۸ اکتبر ۲٠۲۲



سنگ نوردی بدون حجاب    
کاظم نیکخواه  

الناز  سرنوشت  روزها  این  عمومی  نگرانی  یک 
الناز رکابی سنگ نورد ایرانی که  رکابی است. 
اخیرا بدون حجاب در مسابقات سئول شرکت 
کرده بود، در یک “استوری” که در اینستاگرام 
تائید  را  ایران  به  خود  بازگشت  کرده،  منتشر 
کرده است. قبال خبری از ضبط گذرنامه و تلفن 

همراه او حکایت داشت. 

به  که  نوشته  اینستاگرامش  در  اکنون  الناز 
دلیل “زمان بندی نامناسب و فراخوانی غیرقابل 



سهوا  او  پوشش  دیواره  صعود  برای  پیش بینی، 
دچار مشکل شده و در حال حاضر طبق زمانبندی 
از قبل تعیین شده به همراه تیم، در حال بازگشت 
این استوری  ایران هستم”. تمام کلمات در  به 
خود  او  را  این  که  نیست  معلوم  و  است  بودار 

نوشته یا به او دیکته شده است. 

داستان جمهوری اسالمی داستانی پر از خون و 
وحشت، اما در عین حال داستان جالب این قرن 
است. این استبداد خارق العاده آنچنان دیوارهایی 
به دور خود کشیده که مو الی درزش نمیرود. 
اما در عین حال با نخ مویی ستونهایش به لرزه 
در می آید. کودکان دختر و پسر در یک اقدامی 
ساده کنار هم غذا میخورند و حکومت به وحشت 



و  میکنند  طبیعی شادی  بطور  جوانان  افتد.  می 
میرقصند و مسئولین ترس مرگ وجودشان را 
از  لباس معمولی  با  میگیرد. و یک سنگ نورد 
سنگ باال میرود و رعشه در بارگاه ولی فقیه می 
این  که  نیست  این  گویای  اینها  همه  آیا  افتد! 
خواهد  فرو  بسادگی  وحشت  و  جنایت  ماشین 
ریخت؟ جای این دیو عجیب و منفور در جامعه 
بشری نیست. در زباله دان یا موزه توحش است.

سه شنبه ۲۶ مهر ١٤٠١
١۸ اکتبر ۲٠۲۲



ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


