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فعالین حقوق زنان بیاد مهسا
               نوشته کاظم نیکخواه    

دنیا را بر سرتان خراب خواهیم کرد!  
نوشته پریسا پوینده    

4 آبان : اعتراضات گسترده خیابانی از صبح 
شروع شده است. 

اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران    



آغوش باز، وا اسالما، وا ناموسا
 کیوان جاوید 

یک زن در رشت با داشتن مقوایی که بر روی 
آن نوشته: “این روزها به حال خوب نیاز داریم. 
استقبال  به  روییدن”  برای  می کند  تقال  امید 
می  را  او  باز  آغوش  که  روند  می  رهگذرانی 

پذیرند.

وقتی برای اولین بار در بیست و چند سال قبل 
کمونیست  حزب  وقت  لیدر  حکمت،  منصور 
ایران گفته  با مشاهده عمیق جامعه  کارگری، 
یک  اسالمی  جمهوری  علیه  انقالب  که  بود 
سیاسی،  ناظر  کمتر  برای  است،  زنانه  انقالب 



احزاب و عموم مردم چنین پیش بینی ای قابل 
درک و باور بود. 

مرگ  شعار  فقط  این  جاری  انقالب  در  امروز 
پایه های نظام اسالمی  بر دیکتاتور نیست که 
ایران  نوین  انقالب  لرزه درآورده است.  به  را 
فقط علیه فقر و فساد و چپاول یک مشت دزد 
انقالبی  خیزش  این  نیست.  اسالمی  غارتگر 
قلب اسالم سیاسی و حکومت اسالمی را نشانه 
تبلور ضدیت  و  نماد  این  گرفته است. مذهب 
نابود کننده شادی و هویت  و  با زنان  بنیادین 
زنان آنچنان مورد هجوم مردم، خصوصا زنان و 
جوانان قرار گرفته است که سرنگونی جمهوری 
اسالمی پایانی خواهد بود بر هر آنچه که نشانی 



از مذهب و نابرابری علیه زنان دارد. 

در ورای این ضدیت و قیام سیاسی – فرهنگی 
در ایران علیه حکومت پاسدار قوانین ضد زن، 
جامعه با حرکت عمقی دیگر برای رهایی زنان 
روبرو است. آغوش باز در ایران که عموما توسط 
زنان و دختران جوان می رود که به یک رسم 
جا افتاده تبدیل شود، پایه های ناموس پرستی 
و فرهنگ منحط مردساالری را نیز مورد تعرض 

بی سابقه قرار داده است. 

گسترش این حرکت عمقیا انسانی توسط همه 
قیام کنندگان علیه جمهوری اسالمی یک وظیفه 
مبارزاتی است. آغوش باز یکی دیگر از جلوه 



زیبای  اسم  که  است  انقالبی  های  نشانه  و  ها 
انقالب زنانه را بر پرچم خود حک کرده است. 

زنده باد زن، زندگی، آزادی.
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فعالین حقوق زنان بیاد مهسا 
کاظم نیکخواه

روز  چهلمین  مناسبت  به  زیادی  فراخوانهای 
از جمله گروهی  قتل مهسا منتشر شده است. 
از فعالین حقوق زنان چنین فراخوان داده اند: 
ژینا  نام  است  روز  چهل  به  نزدیک  “اکنون 
)مهسا( امینی را چون نماد آزادی در خیابان ها 
فریاد می زنیم و هر روز به عزای ژینای دیگری 
زندگی  آزادی  که  می دانیم  اکنون  می نشینیم. 
که  می دانیم  است.  مقاومت  زندگی  و  است 
تک تک ما رهبران این انقالب هستیم و صدای 
حق خواهیمان بلندتر از آن است که به مصادره 
اند که  داده  فراخوان  ادامه  آنها در  دربیاید”. 



قتل  روز  چهلمین  مناسبت  به  چهار شنبه  “روز 
ژینا و اعتراضات سراسری، به احترام خون های 
 40 همچون  دربندمان  عزیزان  و  شده  ریخته  
برای  و  عدالت  برابری،  برای   ... گذشته  روز 
زن زندگی آزادی خیابان ها را فتح می کنیم. 
چهارشنبه چهار آبان ساعت پنج عصر تهران: 
میدان  تا  پیچ  شمیران  از  شریعتی  خیابان 

تجریش.”

جنایتکار  حکومت  علیه  را  انقالبی  مهسا  قتل 
بر  مرگ  فریاد  و  انداخته  جریان  به  اسالمی 
کرده  انداز  طنین  کشور  تمام  در  را  دیکتاتور 
است. این همانگونه که منصور حکمت بیش از 
است  انقالبی  کرد  بینی  پیش  قبل  سال  بیست 



رها  را  زنان  میخواهد  نخست  گام  در  و  زنانه 
عین حال  در  این حکومت  اما سرنگونی  کند. 
گام اساسی ای است برای رهایی همه مردم از 
سرکوب و مافیای سرمایه داری. دنیا به انقالب 
حکومت  این  زیرا  دوخته  چشم  ایران  زنانه 
ستون ارتجاع و توحش در سطح جهان است. با 
سرنگونی آن جهان نفس راحتی خواهد کشید. 
بویژه ستون ارتجاع مذهبی و ضد زن در همه 

جا به لرزه خواهد افتاد.  
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دنیا را بر سرتان خراب خواهیم کرد!   
پریسا پوینده

علی صالحی دادستان تهران گفت:  “برای ۳1۵  
نفر از بازداشت شدگان اخیر، کیفرخواست و 
قرار مجرمیت صادره شده است.” وی  صدور 
افزود: “چهار نفر از این معترضان به “محاربه” 

متهم شده اند.”

در شرایطی رژیم اسالمی شتابزده از صدور حکم 
برای بازداشت شدگان خبر میدهد که شاهد 
دومین ماه اعتراضات و اعتصابات مستمِرمردم 
جان به لب آمده برای بزیر کشیدن حکومت 
انقالب  کنار  در  هستیم.  اسالمی  جنایتکار 



مردم، رژیم به عبث تالش میکند با بازداشت 
وکال  ورزشکاران،  هنرمندان،  نگاران،  روزنامه 
و کارگران، جامعه را مرعوب و به عقب براند. 
از طرفی شاهد نوشتن نامه وکال و حقوق دانان 
کمیسیون  تشکیل  خواست  با  ملل  سازمان  به 
حقوق بشرایران و بیانیه بیش از ۶00 نویسنده 
در  بودیم.  گذشته  روز  دردو  ایرانی  شاعر  و 
اعتصابات مستمر،  اعتراضات و  بیانیه ها،  کنار 
دانشجویان شعار “ 1۵00 نفر کشته آبانماه” و 
“تهران شده بازداشتگاه، اوین شده کشتارگاه” 

سر دادند.

این شعارها نشان از شعور، آگاهی و حساسیت 
جامعه نسبت به آبان خونین ۹۸ و جان زندانیان 



و حکم  سیاسی است. صدور حکم دستجمعی 
محاربه برای بازداشت شدگان اخیر، حربه آخر 
اسالمی  رژیم  است.  استیصالش  سر  از  رژیم 
با  که  داریم  آنرا  قدرت  امروز  ما  بداند  باید 
اعتراضات و اعتصابات مان سیاست رنگ باخته 
اش را در هم بشکنیم و فریاد بزنیم که به شما 
اجازه نخواهیم داد، سالمت و جان عزیزان مان 
فرزندان،  به  دست  اگر  بیندازید.  خطر  به  را 
همسران، خواهران و یا برادران ما بزنید، دنیا 

را بر سرتان خراب خواهیم کرد.
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۴ آبان : اعتراضات گسترده خیابانی
 از صبح شروع شده است   

حزب کمونیست کارگری ایران

بود،  شده  اعالم  قبل  از  که  فراخوانهایی  به  بنا 
امروز اعتراضات خیابانی گسترده ای آغاز شده 
از  شماری  تهران  در  گزارشات  برپایه  است. 
قرنی در  دانشجویان در حوالی خیابان  و  مردم 
سمت خیابان کریمخان جمع شده و شعار مرگ 
بر دیکتاتور سر میدهند. در بازار تهران در باغ 
کاشانی   - یاران  پاساژ  زار،  الله  در  سپهساالر، 
بازار لوازم خانگی فروش امین حضور تهران  و 
مغازه داران برای پیوستن به اعتراضات خیابانی 
اند. تجمعات مردمی در الله  را بسته  مغازه ها 



زار و قرنی تهران نیز جریان دارد. در باغ سپه 
ساالر مردم با نیروی سرکوب درگیر شده اند. 
در خیابان سهروردی، شهریار و نیز در تهرانسر، 
مردمی  تجمعات  الملک  کمال  میدان  محدوده 
شکل گرفته است. در گیشا گفته میشود که مردم 
در برابر سرکوبگران حکومت سنگربندی کرده 
اند و نیروی انتطامی بسوی آنان شلیک میکند. 
و  زن  پزشکان  از  شماری  دستگیری  از  خبرها 
مرد در مقابل نظام پزشکی حکایت میکنند. در 
منطقه شهریار سرکوبگران بسوی مردم گاز اشک 
آور پرتاب میکنند. همچنین در شهرهای دیگر 
بوشهر، اصفهان، شیراز و گیالن غرب،  همچون 
ایرانشهر، کرمان  قصر شیرین، جوانرود، رشت، 
خیابان شریعتی و اقبال نیز مردم مغازه ها را برای 



تدارک اعتراضات خیابانی شان بسته اند.

اعتراضات  نشدنی  فراموش  و  زیبا  صحنه  یک 
امروز مراسم یادبود مهسا امینی و حرکت مردم 
بصورت راهپیمایی و در صفی طویل برای شرکت 
در این مراسم بود. امروز از سقر تا تهران و از 
تهران تا اهواز همه جا فریاد مرگ بر دیکتاتور 

بلند شد. و سرود آزادی سر داده شد.

در مشهد مردم در خیابان فلسطین و دیگر محالت 
به خیابان آمده اند. در سنندج شمار زیادی از 
مردم در خیابانند و فضای امنیتی سنگین است 
و در محالتی مردم با نیروهای سرکوب درگیر 
شده اند. خبرها از دستگیری یکی از جوانان در 



این شهر توسط سرکوبگران حکایت میکند. در 
قزوین و شهریار نیز مردم به خیابان ها آمده اند. 
در قزوین در خیابان یخچال مردم با راهبندان و 
بوق زدن های پیاپی معترضات در کف خیابان را 
همراهی میکنند. در این روز همچنین در عفیف 
آباد شیراز جمعی از زنان حجاب ها را برداشته و 
در خیابان حرکت کردند و مردم با کف زدن و 

شادی از آنها حمایت و استقبال کردند.

کوی  و  دانشگاهها  در  اعتراضات  و  تظاهرات 
دانشجویان در ابعادی گسترده تر از روزهای قبل 
جریان دارد. اسامی شماری از دانشگاههایی که 
در آن تجمعات برپا شده عبارتند از: دانشکده 
علوم  خوابگاه  امیرآباد،  در  تهران  دانشگاه  فنی 



پزشکی کوی پسران و دختران، دانشگاه نجف 
آباد، دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران، دانشگاه 
شهرک  شیراز  آزاد  دانشگاه  تحقیقات،  علوم 
صدرا، دانشگاه بوعلی در همدان، دانشگاه بهشتی، 
دانشگاه تهران مرکز واحد پونک، دانشکده فنی 
دانشگاه تهران واقع در امیرآباد، دانشگاه گیالن، 
دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد کرج، آزاد گوهردشت، 
چمران اهواز، خواجه نصیر، شهر قدس و رسام 
کرج، آزاد رودهن، دانشگاه الزهرا و دانشگاه هنر 

و معماری پارس.

از جمله شعارهای دانشجویان عبارتند از :” مرگ 
بر دیکتاتور”، “توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم 
بشه”، ، “هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه”، 



“کشته آبان ما، 1۵00نفر”، “زندانی سیاسی آزاد 
باید گردد”، و “چهلم مهسا شده، کمر رژیم خم 

شده”. 

در کوی دانشگاه سرکوبگران با دانشجویان درگیر 
دانشجویان  روی  به  انتظامی  نیروهای  و  شدند 
شلیک کردند. در دانشگاه علوم تحقیقات تهران 
دانشجویان مقابل سرکوبگران ایستاده و اجازه 

نمی دادند که وارد دانشگاه شوند.

دانش آموزان نیز امروز مثل روزهای قبل پرشور و 
رزمنده به خیابان آمدند و از جمله تجمعات آنها 
در شهرهای مشهد، قزوین، در خیابان سهروردی 
تهران، بوکان و اصفهان برپا شد و مردم به جمع 



آنها پیوستند. در بوکان نیروهای امنیتی در محله 
میر آباد به دانش آموزان حمله کردند و مردم با 

سرکوبگران درگیر شدند.

درکنار اعتراضات خیابانی امروز کارگران فوالد 
تهران  نفت  پاالیشگاه  کارگران  و  کرمان  بوتیا 
نیز دست به اعتصاب زدند. همزمانی اعتصابات 
کارگری با اعتراضات خیابانی از فضای گستردگی 
خبر  اعتصابات  و  اعتراضات  شدن  سراسری  و 

میدهد.

گسترش خیزش و انقالب عزم مردم در سراسر 
منفور  قطعی حکومت  برای سرنگونی  را  کشور 
اسالمی جایش  میدهد. جمهوری  نشان  اسالمی 



در راس جامعه نیست باید به زباله دان انداخته 
شود و مردم عزم خود را برای این هدف جزم 

کرده اند.

گسترش خیزش و انقالب عزم مردم در سراسر 
منفور  قطعی حکومت  برای سرنگونی  را  کشور 
اسالمی جایش  میدهد. جمهوری  نشان  اسالمی 
در راس جامعه نیست باید به زباله دان انداخته 
شود و مردم عزم خود را برای این هدف جزم 

کرده اند.
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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 


