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اعتراف به شکست کافی نیست، تسلیم شوید!  
        نوشته محسن ابراهیمی

توماج باید آزاد شود! 
               اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران    

زدن زیر عمامه 
       نوشته کیوان جاوید

صدای توماج صالحی و خانواده اش هستیم!
       کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی



اعتراف به شکست کافی نیست،
 تسلیم شوید!

محسن ابراهیمی

و  “عفاف  بساط  آزادی”  زندگی،  “زن،  انقالب 
حجاب” و گشت ارشاد را عمال برچیده است و 
دارد برای برچیدن بساط کل حکومت اسالمی 

پیشروی میکند.

افشان  موهای  کنید.  نگاه  را  خیابانها  سیمای 
عوض  را  شهرها  چهره  که  حجاب  بی  زنان 
انقالب  که  میدهد  نشان  خوبی  به  است  کرده 
آنقدر پیش رفته است که حکومت اسالمی را 



با قوانین شرعیش عمال معلق کرده است. چهره 
شهرها عوض شده است: مردمی که مصممانه 
انقالبشان را پیش میبرند در یکطرف و حکومتی 
سر افکنده و سرگردان و سراسیمه که نمیداند 
چه کار کند در طرف دیگر. حکومتی که حتی 
رجزخوانی مقاماتش هم حقیرانه و ذلیالنه است.

مثال نماینده زنجان در پاسخ به این پرسش که 
“بیش از یک ماه و نیم است که خبری از گشت 
ارشاد نیست. آیا بناست این رویه برای همیشه 
جمع شود” میگوید “در خصوص حجاب و عفاف 
اصاًل کوتاه نخواهیم آمد”، اما “نیروی انتظامی با 
آن ها،  از  یکی  که  روبروست  زیادی  مشکالت 

کمبود نیروی انسانی است.” 



کمبود نیروی انسانی؟ چرا کمبود؟ پس این همه 
چاقوکش گشت ارشاد که قرار بود همه زنان 
و دختران آزاده را در قفس حجاب نگه دارند 
کجا هستند؟ این همه ناجا و نوپو و یگان ویژه و 
ثاراهلل و بسیج و گردان امام علی و انواع و اقسام 
پاسداران  سپاه  هستند؟  کجا  سرکوب  نیروی 

کجاست؟ مگر جنگی رخ داده است؟ 

بله، جنگی آغاز شده است. جنگی میان مردم 
انقالبی و حکومت اسالمی و ارتجاعی. مردم در 
دهها جبهه و هزاران سنگر نبردی بزرگ را برای 
به زیر کشیدن حکومت اسالمی آغاز کرده اند. 
که  کوبنده  و  مصمم  و  بزرگ  آنچنان  نبردی 



همان هفته اول گشت ارشاد را به سوراخهایشان 
ناجا و یگان ویژه و بسیج را عمال  برگرداند و 
زمینگیر کرد. علت “کمبود نیروی انسانی” همین 
تسلیم  شکست.  به  اعتراف  یعنی  این  و  است. 

کامل هم بزودی فرا خواهد رسید.
 

سه شنبه 10 آبان 1401
1 نوامبر ٢0٢٢



توماج باید آزاد شود! 
حزب کمونیست کارگری ایران

آبان   ۸ روز  را  انقالبی  خواننده  صالحی  توماج 
شبانه دستگیر کردند. توماج با شعرها و آهنگ 
به  و  کرد  نمایندگی  را  مردم  اعتراض  هایش 

همین دلیل محبوب مردم شد. 

دانشجویان،  از  نفر  هزاران  و  توماج  دستگیری 
دانش آموزان و جوانان و مردم معترضی که در 
هفته های اخیر دستگیر شده اند، را باید به عرصه 
نبردی وسیع و توده ای علیه حکومت سرکوبگر 
های  خانواده  با  همراه  کرد.  تبدیل  اسالمی 
دستگیرشدگان در مقابل زندانها باید تجمع و 



تحصن کرد، در تجمعات اعتراضی شعار زندانیان 
سیاسی آزاد باید گردد، دانشجوی زندانی آزاد 
باید گردد، دانش آموز زندانی آزاد باید گردد 
را فریاد زد و در و دیوار را از شعار پر کرد. به 
نیروی انقالب میتوانیم توماج و کلیه عزیزانمان 
معترض  زنان  زندانی،  کارگران  و  معلمان  را، 
زندانی، جوانان و نوجوانان زندانی و پزشکان و 
وکالی زندانی را آزاد کنیم. نباید اجازه دهیم 
عزیزانمان که در اعتراض به حکومت ضد انسان 
اسالمی دستگیر شده اند، حتی یک روز در زندان 
بمانند، شکنجه شوند، مورد انواع تحقیر و اذیت و 
آزار قرار گیرند و علیه شان پاپوش دوزی شود. 
به میدان بیاییم و اجازه ندهیم هیچ حکمی علیه 

دستگیرشدگان صادر شود. 



توماج  آزادی  و  بیائیم  بمیدان  قوا  تمام  با  باید 
و همه  اخیر  و کلیه دستگیرشدگان هفته های 
زندانیان سیاسی را به حکومت تبهکار اسالمی 

تحمیل کنیم. 
 

در خارج کشور نیز حزب کمونیست کارگری 
فعالیت  مختلف  کشورهای  در  فعالین حزب  و 
هایی را برای آزادی توماج در دستور گذاشته 
اند. تمام مردم آزاده را فرامیخوانیم که در این 
برنامه ها شرکت کنند و خواهان آزادی توماج و 
سایر دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی شوند. 

جای توماج و دانش آموزان و دانشجویان، معلمان 



و کارگران، وکال و پزشکان و جوانان معترض 
زندان نیست. در زندان ها را به نیروی انقالب 
این سران جنایتکار حکومت  خواهیم شکست. 
اسالمی هستند که باید به جرم بیش از چهاردهه 
شوند.  محاکمه  و  دستگیر  مردم  علیه  جنایت 
مستاصل  حکومت  معترض،  مردم  دستگیری 

اسالمی را نجات نخواهد داد. 
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زدن زیر عمامه   
کیوان جاوید

زدن زیر عمامه آخوندها و پرت کردنش وسط 
خیابان در حال تبدیل شدن به یک شکل اعتراض 
اجتماعی است. عموما دختران و پسران جوان و 
نوجوان به این شیوه، تنفر خود را با دیدن این 

موجودات انگل به نمایش میگذارند.

در این روزهای انقالب، دیدن زنان و دختران با 
موهای رها و زیبا که در خیابانها رژه می روند 
پرچم  بی حجابی  نیست.  برانگیز  تعجب  دیگر 
زنان برای به زیر کشیدن حکومت اسالمی شده 
است. به همین دلیل همه نیروهای سرنگونی طلب 



که در خیابانها با حکومت اسالمی در حال نبرد 
بسر می برند، زنان بی حجاب را مورد حمایت 
حکومت  جانیان  برابر  در  آنها  از  و  داده  قرار 

دفاع می کنند. 

آنچه این روزها عجیب به نظر می رسد، حضور 
آخوند بدون محافظ در خیابان است. هر چند 
تعداد این جماعت مفتخور در این لحظات که 
خشم  و  تر  وسیع  روز  به  روز  انقالبی  خیزش 
شود،  می  تر  عمیق  اسالمی  جمهوری  از  مردم 
زیاد نیست، اما انتظار ما این بود که بقول توماج 

صالحی این جماعت “سوراخ موش بخرند”.

روندی که در پیش داریم نشان میدهد انقالب 



ایران می رود که با مذهب و آخوند و واپسگرایی 
تسویه حساب ریشه ای کند. یعنی پیروزی این 
انقالب نوین به بساط مفتخوری آخوند و اسالم 
آخوند  دیدن  آینده  ایراِن  در  و  میدهد  پایان 
مثل این خواهد بود که یک دایناسور زنده در 
خیابانهای تهران دیده شود. آنچه که ما شاهد 
دیدن  و  عمامه  و  عبا  نمایش  بود،  خواهیم  آن 
چهره کریه این جرثومه فساد و تباهی در موزه 

های موجودات ماقبل تاریخ بشری است.

یک نکته دیگر که با دیدن این نمونه های زیر 
تعرض  عدم  شود،  می  مشاهد  ها  زدن  عمامه 
فیزیکی به شخص آخوند است و نکته دیگر اینکه 
آخوند مورد نظر راهش را می کشد و می رود 



و عکس العملی نشان نمی دهد. آنچه که اینجا 
مورد توجه است، شکل اعتراض سیاسی مردم به 
وجود این مظهر عقب ماندگی و واپسگرایی است. 
علیرغم خشم عظیم اجتماعی از وجود حکومتی 
که طی همین شش هفته از انقالب جاری صدها 
نفر از کودکان، نوجوانان و جوانان را بی رحمانه 
در  مردم  تردید  عدم  و  است  رسانده  قتل  به 
آتش زدن و تعرض به پلیس مسلح و پس زدن 
این جانیان، آخوند رهگذر و تنها مورد تعرض 
دشمن  جامعه  گیرد.  نمی  قرار  مردم  فیزیکی 
خود را خوب میشناسد و دقیقا می داند در چه 
موقعیتی چه عکس العملی باید نشان بدهد. این 
بلوغ سیاسی مردم ایران است که با به پیروزی 
رساندن انقالب، به خشونت و آدمکشی و انتقام 



پایان می دهد و جامعه ای انسانی بر پا می کند. 
آلوده  مردم  خون  به  دستشان  که  آخوندهایی 
نیست بهتر است زودتر این لباس کذایی را از 
تن دربیاورند و از این دین ارتجاعی و حکومت 
ضد زندگی جمهوری اسالمی اعالم برائت کنند.
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صدای توماج صالحی هستیم!   
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

بیانیه سوم تحصن برای آزادی زندانیان سیاسی و 
اخراج جمهوری اسالمی از کمیسیون زنان سازمان 

ملل

از  مردم  اعتراضات  ماه  دو  به  نزدیک  از  پس 
قشرهای مختلف جامعه از جوانان تا بازنشستگان، 
دانش آموزان تا جامعه پزشکان و وکال، هنرمندان 
و ورزشکاران، زنان، مردان و کودکان و اعتصابات 
باشکوه هر روزه دانشجویان و اعتصابات دانش 
انقالب  کارگران،  و  معلمان  رانندگان،  آموزان، 
جاری در ایران به کمپین جهانی علیه جمهوری 



اسالمی تبدیل شده است.

در شرایط اینچنینی، رژیم به سرکوب و بازداشت 
این  بدنبال  است.  بخشیده  شدت  مان  عزیزان 
صالحی  توماج  حکومت،  باخته  رنگ  سیاست 
خواننده رپ شجاع، جسور و محبوب جامعه دیروز 

دستگیر شد.

مردم  انقالب  مدت صدای  این  تمام  در  توماج 
دستگیری  از  قبل  بود.  خیابانی  اعتراضات  و 
از  و  نبندید  مرا  اکانت  بود  گفته  دوستانش  به 
فراخوانهای هر روزه خیابانی حمایت کنید. توماج 
صدای خیابان بود و ما امروز در خیابان صدایش 

هستیم.



بنام توماج نامگذاری   چهارمین روز تحصن را 
میکنیم و مقابل پارلمان کانادا در شهر آتاوا، از 

ساعت ۵ تا ۶ توماج صالحی را فریاد میکنیم.
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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 


