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دستگیری توماج، جرقه ای برای برآمد جنبش 
آزادی زندانیان سیاسی!  

        نوشته حمید تقوائی
زنان سرشناس جهان علیه جمهوری اسالمی

               نوشته شهال دانشفر    

اعتراضات در دانشگاهها- اعالم همبستگی وکال
       خالصه دو اطالعیه 



دستگیری توماج، جرقه ای برای برآمد 
جنبش آزادی زندانیان سیاسی! 

حمید تقوائی 

توماج صالحی خواننده مبارز و محبوب رپ را 
دستگیر کرده اند. برای آزادی فوری او باید 
به میدان بیائیم. دستگیری توماج میتواند نقطه 
باشد  قدرتمند  اعتراضی  حرکت  یک  شروع 
برای آزادی همه دستگیرشدگان تظاهراتهای 
سیاسی.  زندانیان  همه  آزادی  برای  و  اخیر 
همانطور که قتل مهسا جرقه شروع انقالب ما 
آغاز  نقطه  میتواند  هم  توماج  دستگیری  بود، 
برآمد جنبش قدرتمندی برای آزادی زندانیان 

باشد.  سیاسی 



حکومت در ٦  هفته اخیر هزاران نفر را دستگیر 
از  بعضی  برای  که  میرسد  خبر  است.  کرده 
این عزیزان حکم معاند و محارب صادر شده 
و این یعنی اینکه خیال خام اعدام آنها را در 

میپرورانند.  سر 

نباید اجازه بدهیم! میتوانیم جلوی این جنایت 
را بگیریم. حکومت در موقعیتی نیست که از 

بکند.  غلطها  این 

قدم بعدی پیشروی انقالب ما میتواند شکستن 
در زندانها و آزادی همه زندانیان سیاسی باشد. 
ما  همه  که  دارد  جا  است.  ممکن  کامال  این 



مردم  سیاسی،  زندانیان  های  خانواده  مردم، 
آزادیخواه، جوانان، هر روز در برابر زندانها با 
شعار کوبنده “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” 
در  که  دارد  جا  کنیم!  تجمع  شهرها  همه  در 
خارج کشور در همه شهرها به خیابانها بیائیم 
و یک شعار و خواست محوری ما آزادی فوری 

باشد.  همه زندانیان سیاسی 

آلمان در  مینا احدی در شهر کلن  الحال  فی 
آزادی  برای  و  توماج  دستگیری  به  اعتراض 
است.  داده  تجمع  فراخوان  سیاسی  زندانیان 
گسترش  شهرها  همه  به  میتواند  حرکت  این 
متحد  حرکت  با  بشود.  فراگیر  و  کند  پیدا 
زندانها  و خارج کشور در  داخل  در  خودمان 



از چنگال  را  را خواهیم شکست و عزیزانمان 
این جنایتکاران نجات خواهم داد. پیروزی از 

آن ماست. در این تردیدی نداشته باشید. 
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زنان سرشناس جهان
 علیه جمهوری اسالمی

شهال دانشفر

کارزاری  در  جهانی  زنان سرشناس  از  گروهی 
علیه نقض حقوق زنان در ایران با انتشار نامه ای 
سرگشاده، خواستار اخراج فوری جمهوری اسالمی 
از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند. این 
نامه در شماره روز یکشنبه هشتم آبانماه روزنامه 
“نیویورک  تایمز” بازتاب یافته است. در این نامه 
ایران  در  مردمی  خیزش  خشونت بار  سرکوب 
محکوم شده و در آن قید شده است که حکومت 
ایران بخاطر ستم و خشونت سیستماتیک دیرینه 



نسبت  اخیرش  وحشیگریهای  و  زنان  علیه  اش 
به مردم معترض باید رد صالحیت شود. در این 
نامه ضمن اشاره به نابرابری های جنسیتی علیه 
زنان در ایران بر حمایت آشکار و صریح رهبران 
از حقوق آنان تاکید شده است.  جامعه جهانی 
امضا  را  نامه  این  ای  شده  شناخته  های  چهره 
اند و این باعث میشود که توجه وسیعی  کرده 
جلب نماید. چهره هایی نظیر مالله یوسف زای 
برنده جایزه صلح نوبل تا میشل اوباما، از نادیا 
مراد برنده جایزه صلح نوبل تا هیالری کلینتون 
و الرا بوش و کریستیا فریلند معاون نخست وزیر 
و وزیر دارایی کانادا، از اپرا وینفری برنامه ساز و 
مجری مشهور تلویزیون تا کریستینا فیگرز دبیر 
اجرایی سابق کنوانسیون سازمان ملل متحد در 



امور تغییرات آب  وهوایی از جمله امضا کنندگان 
این نامه هستند. 

خشونت  ادامه  با  رابطه  در  و  راستا  همین  در 
علیه  اسالمی  جمهوری  مقامات  سیستماتیک 
زنان و کشتار اخیر معترضان در ایران از جمله 
بشر  حقوق  دیده بان  سازمان  زنان،  و  کودکان 
سازمان ملل متحد نیز ابراز نگرانی کرده و به 
تازگی متن پیش نویس قطعنامه اخراج جمهوری 
اسالمی از کمیسیون زنان سازمان ملل را تنظیم 
و منتشر نموده است. این قطعنامه ضمن محکوم 
کردن شدید سرکوبگری های جمهوری اسالمی 
خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان شده است. 
مدیر اجرایی این سازمان نیز در مهرماه عضویت 



جمهوری اسالمی در کمیسیون زنان را اوج ظاهر 
سازی دانست. 

از سوی دیگر طوماری نیز با همین خواست اخراج 
جمهوری اسالمی از کمیسیون زنان سازمان ملل 
در “چنج اورگ” منتشر شده که بیش از صدهزار 
نفر تا کنون آنرا امضا کرده اند. همچنین اتحادیه 
خواستار  اتریش  صنعتی  کارگران  سندیکاهای 
اخراج نمایندگان جمهوری اسالمی از کمیسیون 

زنان سازمان ملل شد.

این خبرها گوشه کوچکی از بازتاب انقالب ایران 
قدرت  نشانگر عظمت  و  است  در سطح جهان 

انقالب زنانه ایران است. 



جمهوری اسالمی 4۳ سال است که جنایت و کشتار 
میکند و بر گرده جامعه سوار است و مردم عزم 
کرده اند که با از خود گذشتگی این نیروی ضد 
انسانی را از جامعه جارو کنند. حکومت آپارتاید 
جنسی جمهوری اسالمی که ضدیت با زن هویت 
چهارمین  میالدی  جاری  سال  اوایل  در  آنست 
دوره عضویت خود را در کمیسیون زنان سازمان 
ایم که عضویت  بارها گفته  ما  آغاز کرد.  ملل 
چنین حکومت سراپا جنایتی در کمیسیون زنان 
سازمان ملل و کال در سازمان ملل شرم آور است. 
امروز فشار انقالب و ابعاد جهانی همبستگی ها 
باعث شده که حتی دولتها و چهره های شاخص 
بین المللی در کشورهای مختلف وادار به عکس 



العمل شوند.  

با همین قدرت میتوان دولتها را به پای بایکوت 
جهانی جمهوری اسالمی کشاند. سفارتخانه های 
آن در تمام کشورها را بست و نمایندگانش و 
پادوهایش را از تمام مراجع بین المللی از جمله 
این  زنان سارمان ملل و خود  کمیسیون حقوق 
کار  جهانی  سازمان  چون  نهادهایی  و  سازمان 
بیرون انداخت. بایکوت جهانی این حکومت یک 
گام موثر و مهم در سرنگونی آن با انقالب مردم 

است. 
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اعتراضات امروز در دانشگاهها
اعالم همبستگی وکال  

خالصه دو اطالعیه

یکپارچه  دانشگاهها  ماه  آبان  نهم  امروز 
چون  دانشگاهها  برخی  در  است.  اعتراض 
بزرگی  و  واحد  صف  در  دانشجویان  بهشتی 
آزادی سر  آزادی،  آزادی،  و شعار  جمع شده 
میدهند. جمهوری اسالمی با حمله به خوابگاهها 
وسیع  بازداشتهای  و  دانشجویان  محاصره  و 
اما  بزند.  را عقب  اعتراضات  میکند که  تالش 
دانشجویان فریاد میزنند: “ هر یک نفر کشته 
بشه، هزار نفر پشتشه” ، “توپ، تانک، فشفشه، 

دیگر اثر ندارد”.



مختلفی  دانشگاهای  در  دانشجویان  امروز 
چون دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی، الزهرا، 
شیراز،  طباطبایی،  عالمه  اقتصاد  دانشکده 
دانشگاه جنوب، دانشجویان مهندسی شیمی و 
دانشکده  بهشتی،  دانشگاه شهید  ریاضی  علوم 
امیرکبیر،  دانشگاه  فیزیک  و  انرژی  مهندسی 
دانشگاه  داروسازی  شریف،  سنندج،  آزاد 
نوشیروانی  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه  رشت، 
و  پلیمر  مهندسی  دانشکده  دانشجویان  بابل، 
رنگ دانشگاه امیرکبیر، دانشکده نقشه برداری 
تهران  دانشگاه  عالمه،  نصیر،  خواجه  دانشگاه 
مرکز- وحد سوهانک، دانشگاه بهشتی تجمعات 

اعتراضی داشتند.



شیمی  مهندسی  و  ادبیات  های  دانشکده  در   
کامپیوتر  و  برق  دانشکده  ریاضی،  علوم  و 
تحصن  به  دست  دانشجویان  بهشتی  دانشگاه 
از  درحمایت  نیز  اساتید  از  تعدادی  اند.  زده 
دانشجویان، به این تجمع پیوستند. در دانشکده 
اقتصاد عالمه طباطبایی دانشجویان در اعتراض 
به منع ورود گروهی از دانشجویان به دانشکده 
دانشکده  دانشجویان  همچنین  کردند.  تحصن 
فنی مهندسی دانشگاه در اعتراض به سرکوب 
گسترده دانشجویان با شعار “دانشجو داد بزن 

حقتو فریاد بزن” دست به تجمع زده اند.

دیوار  شکستن  دانشجویان  مهم  کارزار  یک   



آپارتاید جنسی است. در شیراز دانشجویان دختر 
و پسر این دیوار را در سلف دانشگاه شکستند. 
دانشجویان  جنوب  تهران-  آزاد  دانشگاه  در 
تجمع کرده و شعارهای ضد حکومت سر دادند. 
بعد  نیز  بابل  نوشیروانی  دانشگاه  دانشجویان 
به  ورودشان  از  دانشگاه  حراست  ممانعت  از 
کردند.  پهن  سفره  دانشگاه  محوطه  در  سلف 
دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک 
ممنوع  به  اعتراض  در  نیز  امیرکبیر  دانشگاه 
ها  بازداشت  و  دانشجویان  از  جمعی  الورودی 
در اعتراض هستند. امروز همچنین دانشجویان 
دانشگاه آزاد سنندج نیز تجمع کرده و شعار “ژن 
دانشجویان  از  جمعی  سردادند.  آزادی”  ژیان 
نیز مقابل سردر این دانشگاه  دانشگاه شریف 



در اعتراض به منع ورود بخشی از دانشجویان به 
دانشگاه تحصن کرده اند. دانشجویان دانشگاه 
صنعتی شاهرود تجمع کرده و شعارهایی چون 
“ توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم 
بگویید دیگر دختر ندارد” و شعار “ هیز تویی، 

هرزه تویی، دختر آزاده منم” را سر دادند. 

دانشجویان دانشگاه تهران مرکز- واحد سوهانک 
نیز در حال تظاهرات هستند و نیروی سرکوب 
دانشجویان  است..  مستقر  محل  در  بسیاری 
دانشگاه عالمه تجمع کرده و با کوبیدن پا بر 
زندان،  نه  پادگان،  نه   “ میدهند:  شعار  زمین 
درود بر دانشگاه “. آنها با پالکاردی در دست 
با مضمون “از آسمان ایران خون اگر می بارد، 



عالمه متحد قصد تسلیم ندارد” برعزم خود بر 
ادامه اعتراض و تظاهرات تاکید دارند. 

اعالم همبستگی وکال
ای  بیانیه  طی  دادگستری  وکیل   ۳0 از  بیش 
مردمی  اعتراضات  با  همبستگی  اعالم  ضمن 
در  شدگان  بازداشت  آزادی  درخواست  و 
حکومت  های  سرکوبگری  مردمی،  اعتراضات 
را در قبال مبارزات مردم و بویژه نحوه برخورد 
گشت ارشاد با زنان در ارتباط با موضوع حجاب 
پیام  در  وکال  این  کردند.  محکوم  را  اجباری 
که  اند  کرده  آمادگی  اعالم  خود،  همبستگی 
برای وکالت و دفاع از بازداشت شدگان آماده 
اند. دو هفته قبل نیز اعضای کانون وکال دست 



به تجمع زدند و در حمایت از خیزش مردمی 
از جمله شعار میدادند  این وکال  شعار دادند. 
“زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و “زن زندگی 
آزادی”،  و “وکال فدای ملت، وکال حامی ملت”.

حزب کمونیست کارگری ایران
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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 


