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دستگیری توجاج و موجی 
که به راه می اندازیم 

مینا احدی 

خبردار  آبان،    ۸ با  برابر  یکشنبه  امروز،  صبح 
شدیم جمهوری اسالمی توجاج را دستگیر کرده 
است. این خبر توسط خانواده توماج تایید شد اما 
نه آنطور که شبکه من و تو آن را منعکس کرده 
است. توماج در حال خروج از ایران نبود بلکه 
از این مکان )چهارمحال بختیاری( بعنوان محل 
امن استفاده می کرد. عکسی که در شبکه های 
اجتماعی از توماج با چشمان بسته منتشر شده 
است فتوشاپ است چون خانواده اش میگویند 
این عکس منتشر شده از توماج مربوط به گذشته 



است و عکس جدیدی نیست. 

 بهرحال توجاج دستگیر شده است و این خبر مهم 
است. نه تنها این، که جمهوری اسالمی طی چند 
هفته و طی روزهای گذشته صدها نفر را دستگیر 
کرده و خبری که از زندانها بدست ما میرسد 
نشان میدهد که این دستگیر شدگان در بدترین 
شرایط ممکن نگهداری می شوند و مورد آزار و 
اذیت قرار می گیرند که حتی آب آشامیدنی هم 
در اختیار این زندانیان قرار نمی دهند. این در 
حالی است که حتی رژیم در صدد است زیر نظر 
قاضی صلواتِی جالد تعدادی را به اعدام محکوم 
مرد  و ۴  زن  اعدام ۲  محکومیت  از  خبر  کند. 

است. 



دستگیری توماج و وضعیتی که حاال در زندانها 
هست و دستگیری هزاران نفر باید با اعتراضات 
گسترده بین المللی مواجه شود و در عین حال 
در مقابل دِر زندانها باید تجمع کرد. بنظر من در 
یک هفته آینده ما باید در ایران و سراسر جهان 
تمرکز اصلی مان را برای آزادی دستگیر شدگان 
بگذاریم و تظاهرات ها را با عکس عزیزان دستگیر 

شده مان سازمان بدهیم.

 بطور مشخص باید به دستگیری توماج واکنش 
وسیعی نشان داد چون جمهوری اسالمی از دست 
بنام “سوراخ  رپی که  اجرای  بخاطر  توماج، هم 
موش”خواند و  بسیار پُر سر و صدا بود و هم نقشی 



که در اعتراضات داشت  بسیار زخم خورده است.

 این فراخوان من به شما ایرانیان خارج از کشور 
است. هر کجا که هستید از امروز در اعتراض به 
دستگیری توماج صالحی و صدها و هزاران نفر از 
دستگیر شدگان اخیر تظاهرات سازمان بدهید 
و فراخوان من به خانواده ها  و همه عزیزان در 
ایران این است که در مقابل زندانها تجمع کنید. 
قدم بعدِی انقالبی که در ایران در جریان است 
آزاد کردن زندانیان باید باشد و ما باید در طول 
یک هفته – ۱۰ روز آینده در هر جایی که هستیم 

موج اعتراضات را دامن بزنیم.

امروز یکشنبه است و از شما عزیزان درخواست 



را  زندانیان  آزادی  برای  تظاهرات  حتما  دارم 
سازمان بدهید و در تظاهرات روتین هفته آینده 
زندان  از همه کسانی که در  دفاع  همه جا در 
برای  و  سیاسی  زندانیان  آزادی  برای  و  هستند 
اینکه جمهوری اسالمی جرات نکند تعدادی از 
این عزیزان ما را اعدام کند فورا به میدان بیاییم. 

 امیدوارم از همین امروز خبر سازماندهی اعتراضات 
خود در این رابطه را برای ما بفرستید ما هم در 
آلمان تظاهرات هایی را علیه دستگیری توماج و 

همه دستگیر شدگان سازمان میدهیم. 
 

یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱
۳۰ اکتبر ۲۰۲۲



یک کشور، یک انقالب، یک شعار
کیوان جاوید

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر 
حکومت اسالمی، اینها شعارهای اصلی و محوری 
و روز و شب تظاهرات کنندگان در ایران است. 
همه این شعارها معنای عملی و سیاسِی شعار زیبا 
و عمیق زن زندگی آزادی است. معنای سیاسی 
همه این شعارها که در فرم های مختلف فریاد 
است:  شعار  یک  بیان  واقع  در  شوند  می  زده 
جمهوری اسالمی عمرش به پایان رسیده است.

مردم ایران از هر قشری و از هر سنی و جنسی 
با این شعارهای سلبی نیروی خود را بسیج می 



یک  با  توانند  می  که  افرادی  بر شمار  و  کنند 
بیایند  خیابان  به  محوری  و  سراسری  خواست 

می افزایند. 

انقالب یعنی نخواستن و نپذیرفتن وضع موجود 
و بپاخاستن علیه دولتی که پاسدار شرایط حاکم 
بر جامعه است. در این میان انقالب هر چه بیشتر 
همه مردم را با خواسته های انسانی و سراسری 
حکومت،  به  نهایی  ضربه  گردبیاورد  هم  دور 

کاری تر و اساسی تر خواهد بود.   

مردم ایران این واقعیت را دیده اند که حکومت 
موجود یک حکومت بی نهایت عقب مانده مذهبی 
است و همین حاکمیِت مذهب بر زندگی مردم 



داده  ما  همه  مبارزات  به  سراسری  جنبه  یک 
است. شکست مذهب در ایران همه شهروندان 
صرف  و  کند  می  رها  واقعی  جهنم  یک  از  را 
را  یا مذهبی، خود  باشی  بی خدا  اینکه  از  نظر 
ترک، کرد، بلوچ یا عرب بدانی، پولدار باشی یا 
بی پول، از دست یک حکومت جنایتکار مذهبی 

رها خواهی شد.

جامعه فقط بر اساس ضدیت با مذهب و خالصی 
از اسالم دو قطبی نشده است. رهایی از چنگال 
فقر و فالکت اقتصادی و زیر ضرب قرار دادن یک 
درصدی های میلیارد و صاحبان سود و سرمایه 
و  اساسی  های  راس خواست  در  ایران  در  نیز 

مهم انقالب نوین ایران قرار دارد. 



این چهره مدرن انقالب در ایران که در اولین 
روز پیروزی اش رهایی زن را بر پرچمش حک 
می کند و همراه با آن حاکمیت مستقیم مردم 
شوراهای  در  حضور  با  را  کشور  اداره  امر  بر 
و  عدالت  کنار  در  کند،  می  تضمین  مردمی 
برابری اقتصادی و نفی دیکتاتوری، یک تحول 
پشتیبانی  بود.  خواهد  بشری  تاریخ  در  بزرگ 
جهان  سطح  در  جریان  حاِل  در  اعتراضاِت  از 
از همه جانبگی و  ایرن  و خیزش سراسری در 
انسانگرایی عمیق مستتر در انقالب ایران ناشی 

می شود.  
یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱

۳۰ اکتبر ۲۰۲۲



تجمعات و تظاهرات دانشجویان
 و مقابله با سرکوبگران  

اطالعیه حزب

روز یکشنبه دانشجویان در دانشگاههای مختلف 
شروع  را  تجمعاتشان  اولیه  ساعات  همان  از 
کردند. دانشگاههایی که تا این ساعت در آنها 
تجمع و اعتراض آنها گزارش شده عبارتند از: 
دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه پردیس رضوان 
امام رضا مشهد، دانشکد فنی حرفه ای دختران 
ونک،  پردیس  دانشگاه  دانشجویان  سنندج، 
دانشگاه  خارجی  زبان های  و  ادبیات  دانشکده 
عالمه طباطبایی، دانشجویان دانشکده ابوریحان 
دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه علم و 



دانشگاه  سنندج،  دختران  دانشکدفنی  صنعت، 
شیراز، دانشگاه زنجان، و دانشگاه منتظری مشهد، 
دانشگاه هنر و معماری پارس، دانشگاه بهشتی، 

پردیس عباسپور، فردوسی مشهد. 

دانشجویان دانشگاه مازندران امروز تجمع کرده 
یکی  نشیم   یکی  هم  با  “اگه  میدهند:  شعار  و 
یکی کشته میشیم”،  در دانشگاه هنر و معماری 
و مزدوران  نیز دانشجویان تجمع دارند  پارس 
رژیم جمهوری مقابل دانشگاه مستقر شده اند. 
دانشجویان  عباسپور  پردیس  بهشتی،  دانشگاه 
را شکسته  آپارتاید جنسی  دیوار  پسر  و  دختر 
و با هم در سلف حاضر شدند و شعار میدهند: 

“بسیجی نبودی امروز نهار گرفتیم.” 



تشدید حمالت رژیم به دانشگاهها و خوابگاههای 
دانشجویان بر خشم و اعتراض دانشجویان بیشتر 
دامن زده است. خبرها از حمله سرکوبگران به 
دانشجویان دانشکده فنی دخترانه سنندج حکایت 
دارند. دانشجویان در محاصره قرار گرفته و به 
از  همچنین  نمیشود.  داده  خروج  اجازه  کسی 
تهران در  دانشگاه  فنی  دانشکده  امروز  بامداد 
محاصره نیروهای سرکوب حکومت قرار گرفته 
است. شب گذشته نیروهای سرکوبگر رژیم برای 
بازداشت دانشجویان معترض ون های خود را به 
خوابگاه دانشجویان امیرآباد برده بودند و امروز 
نیز یگان ویژه در مقابل مجتمع خوابگاه های کوی 
پسران در کارگر شمالی مستقر هستند و مردم 
همچنان برای حمایت و جلوگیری از بازداشت 
دانشجویان در خیابان های اطراف دانشکده فنی 



حضور دارند و شعارهای اعتراضی سر می دهند. 
در دانشکده فنی در پردیس نیز دانشجویان مورد 
هجوم وحشیانه و ضرب و شتم بسیج و حراست 
قرار گرفته اند. دانشجویان دانشگاه شیراز نیز 
بر  “مرگ  میدهند:  شعار  و  کرده  تجمع  امروز 
تانک  “توپ  شیراز”،  چه  زاهدان  چه  تیرانداز 
، “آزادی آزادی  باید گم بشه”  فشفشه آخوند 
آزادی”، و “این آخرین پیامه هدف کل نظامه”. 

از سوی دیگر در دانشکده ادبیات و زبان های 
خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی در اعتراض به 
اخراج  به  دانشجو  از ۵۰  بیش  تهدید  و  تعلیق 
فریاد  و  زده  تحصن  به  دست  دانشگاه،  از 

شعارهایشان بلند است.



دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیر روز گذشته 
سرکوبگران  بود.  درگیری  و  جدال  سراپا 
و  میکردند  تیراندازی  دانشجویان  سوی  به 
و  میدادند  سر  اعتراضی  شعارهای  دانشجویان 
در حد توان خود با آنها مقابله میکردند. بدنبال 
آنها یکی  به  تیراندازی  و  دانشجویان  به  حمله 
از دانشجویان زخمی شد. از سوی دیگر فضای 
ملتهب  نیز  امامیه  واحد  مشهد  آزاد  دانشگاه 
دانشجویان  از  تعدادی  گذشته  روز  و  است 
بازداشت شدند. خبر دیگر از همین دست حمله 
سرکوبگران رژیم به خوابگاه امیرکبیر دانشگاه 
اراک است و دانشجویان با آنها درگیر شده و 
روز گذشته  دادند.  بیشرف سر  بیشرف،  شعار 
دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد نیز در محاصره 
نیروهای سرکوب حکومت قرار گرفتند و مردم 



با روشن کردن آتش و حضور در محل به یاری 
آنها شتافتند. دیگر شعارهای دانشجویان در این 
اعتراضات از جمله عبارت بود از: “نیکای ما رو 
بردن جنازه شو آوردن”، “زن، زندگی، آزادی”، 
“آزادی، آزادی، آزادی”، “مرگ بر دیکتاتور”، 
و  است”،  خشم  هنگامه  که  نیست  عزا  “وقت 
“حکومت بچه کش نمی خواهیم”. دانشگاهها به 
خیابان ها وصل شده است و انقالب و مقابله با 
سرکوبگران حکومت در همه جا جریان دارد. 

از دیگر کانون های دیگر اعتراضات مراسم های 
گرامیداشت یاد جانباختگان است که به محل 
تظاهرات و تجمعات بزرگ مردمی تبدیل شده 
است. نمونه های آنرا در سقز، کرمانشاه، اراک، 
خرم آباد و زاهدان با به خیابان آمدن دهها هزار 



نفر از مردم شاهد بودیم. روز گذشته در سقز 
در مراسم گرامیداشت فریدون محمودی یکی 
از جانباختگان، مردم مراتب تقدیر و احترام خود 
را به مادر وی ابراز کردند و شعارهای “اتحاد 
اتحاد تا پیروزی”، و “کوتاه نیامدن تا پیروزی”، 

سر دادند. 

امروز نیر دانش آموزان این شکوفه های جوان 
انقالب در خیابانند و بنا بر خبرها دانش آموزان 
مدرسه نمونه دولتی سنندج با نیروهای سرکوب 
درگیرند. در مراغه نیز دانشجویان روز گذشته 

به خیابان آمدند. 

از  شهرها  دیگر  و  تهران  در  مردمی  تجمعات 
آغاز  بروجرد  زاهدان،  سقز،  همدان،  در  جمله 



شده است. در بروجرد مردم کنترل محالتی از 
به  مردم  زاهدان  در  دارند.  دست  در  را  شهر 
پاسگاه های گوهرکوه و سرجنگل حمله کردند. 
در سقز نیز جوانان شهر با سرکوبگران درگیرند. 
در تدارک تجمعات اعتراضی مغازه داران امروز 
در آبادان ایالم تعطیل هستند . هر روز شهرهای 

بیشتری به اعتراضات میپیوندند.

حزب کمونیست کاررگری ایران

 یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱
۳۰ 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 


