
شماره ۲67  

سردبیر این شماره: آذر پویا         ۱3  نوامبر ۲0۲۲ -  ۲۲  آبان ۱40۱

در این شماره ژورنال

فراخوان به همه احزاب و سازمانها و تشکلها و چهره های 
فعال در انقالب جاری:

میثاق پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی
        نوشته حمید تقوائی  

جمهوری اسالمی در داخل و خارج در آستانه سقوط است 
        نوشته خلیل کیوان

٢١ آبان: تجمع بزرگ خانواده های بازداشت شدگان 
اخیر مقابل اوین

        اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران
اخباری از اعتراضات در خارج کشور
        تنظیم اخبار از تیم ژورنال



فراخوان به همه احزاب و سازمانها و تشکلها و 

چهره های فعال در انقالب جاری

میثاق پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی

حمید تقوائی

سرنگونی  با  است.  سقوط  به  رو  اسالمی  جمهوری 
حکومت دوره گذار به نظام بعدی، دوره ای که مردم 
باید بتوانند آزادانه و آگاهانه نظام آتی را انتخاب 
کنند، آغاز میشود. احزاب و سازمانهای اپوزیسیون، 
و  ها  چهره  و  مدنی،  و  سیاسی  فعالین  و  تشکلها 
تشکلهای فعال در انقالب جاری، متناسب با پایگاه و 
نفوذ اجتماعی و فعالیتشان در روند انقالب، در شکل 
نقش خواهند  دوره گذار  به شرایط سیاسی  دادن 
ازینرو متعهد شدن طیف هرچه وسیعتری  داشت. 



از احزاب و فعالین به آزادی های سیاسی و مدنی 
گام مهمی در جهت ایجاد یک فضای آزاد سیاسی 
برای دخالت توده های وسیع مردم در تعیین نظام 
آتی خواهد بود. این امر همچنین از هم اکنون نقش 
مهمی در ارتقای توقعات و انتظارات توده مردم از 
آزادیهای سیاسی و مدنی، و امید و اتکای آنان به 
نیروهای فعال و پیشرو در انقالب ایفا خواهد کرد.

میثاق زیر به این منظور نوشته شده است. امیدوارم 
طیف هرچه وسیعتری از احزاب و سازمانها و فعالین 

سیاسی و صنفی و مدنی به آن بپیوندند.
 

٢١ آبان ١٤٠١، ١٢ نوامبر ٢٠٢٢

میثاق پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی



ما احزاب و تشکلها و چهره های فعال در انقالب 
جاری در داخل و خارج کشور خود را به موازین 
آزادانه  صنفی  و  مدنی  و  سیاسی  فعالیت  اصول  و 
که  میکنیم  اعالم  و  میدانیم  متعهد  دموکراتیک  و 
برای تضمین این آزادیها بالفاصله بعد از سرنگونی 
بازگشت  از  جلوگیری  برای  اسالمی،  جمهوری 
دیکتاتوری در اشکالی دیگر، و بمنظور ایجاد شرایطی 
که مردم بتوانند نظام آتی مطلوب خود را آزادانه و 
آگاهانه انتخاب کنند اقدامات زیر باید فورا عملی 

بشود: 

١- آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و ممنوعیت 
ایجاد هر نوع محدودیتی بر انتقاد و اعتراض و فعالیت 

سیاسی



٢- پیگرد و محاکمه همه آمرین و عاملین جنایات 
حکومتی در انقالب جاری و از بدو بقدرت رسیدن 

جمهوری اسالمی. 
٣- ممنوعیت مجازات اعدام 

و  سرکوب  نهادهای  و  نیروها  کلیه  انحالل   -٤
جاسوسی علیه مردم 

 
٥- تامین آزادی بی قید و شرط تظاهرات و اعتراض 

و اعتصاب                                
سیاسی  فعالیت  شرط  و  قید  بی  آزادی  تامین   -٦
برای همه احزاب و تشکلهای سیاسی. تضمین آزادی 

تشکیل حزب و سازمان سیاسی  
٧- برسمیت شناسی حق تشکیل انواع سازمانهای 
از  مستقل  شوراهای  و  ها  اتحادیه  مدنی،  و  صنفی 



دولت برای کارگران، معلمان، دانشجویان و دانش  
آموزان، کارکنان ادارات و بطور کلی همه مردم 

اندیشه،  و  بیان  شرط  و  قید  بی  آزادی  تامین   -٨
آزادی رسانه ها، و آزادی استفاده از مدیای اجتماعی  
این موازین و اقدامات حداقل الزم برای ایجاد فضای 
سیاسی مساعد در جهت استقرار نظامی است که 
را  مردم  انقالبی  آرمانهای  و  خواستها  بتواند  واقعا 

نمایندگی و متحقق کند. 
 

یکشنبه ٢٢ آبان ١٤٠١
١٣ نوامبر ٢٠٢٢



جمهوری اسالمی در داخل و خارج 
در آستانه سقوط است 

 خلیل کیوان

٤٤ کشور خواستار برگزاری نشست ویژه و فوری 
شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ٢٤ نوامبر )٣ 
آذر ماه( درباره اعتراض های جاری در ایران شده 
ایران  در  بشر  نشست وضعیت حقوق  این  در  اند. 
مورد توجه قرار میگیرد. تحقیقات این شورا نیز در 
پرونده دادگاه های بین المللی میتواند مورد استفاده 

قرار گیرد.

قدرت انقالب معادالت را تغییر داده است. انقالب 
اولیه خود موفق  زن، زندگی، آزادی در گام های 



شده است نگاه ها را به خود معطوف کند، حمایت 
جهانی خیره کننده ای کسب کند و در دستور کار 
دولت ها، پارلمانها و نهادهای بین المللی قرار گیرد. 
زمان بازبینی سیاست ها و اتخاذ تصمیمات تازه و 

بزرگ دولت ها فرا رسیده است. 

نام  از زنان صاحب  نیز عده ای  در تاریخ ٨ آبان 
از  تجارت  و  حقوق  هنر،  سیاست،  های  حوزه  در 
کشورهای مختلف جهان با انتشار نامه ای سرگشاده، 
خواستار اخراج “فوری” جمهوری اسالمی ایران از 

کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند. 

جمهوری اسالمی با پشتیبانی چین و روسیه، تعامل و 
بده بستان با غرب، صرف مخارج هنگفت و البیگری 



سنگرهای بسیاری را در حوزه های سیاسی، فرهنگی 
و حقوق بشری تصاحب کرده است. طی چند هفته 
گذشته این سنگرها زیر آتش انقالب قرار گرفته و 

به لرزه درآمده اند. 

را  ایران  انقالب  پیام  جهان  است.  برگشته  ورق 
شنیده است و به حمایت آن برخاسته است. اکنون 
مماشات با جمهوری اسالمی برای دولت ها پر هزینه 
است. روند در هم شکسته شدن و سقوط جمهوری 

اسالمی در داخل و خارج آغاز شده است. 

یکشنبه ٢٢ آبان ١٤٠١
١٣ نوامبر ٢٠٢٢



۲۱ آبان: تجمع بزرگ خانواده های
 بازداشت شدگان اخیر مقابل اوین

 خالصه اطالعیه حزب کمونیست 
کارگری ایران

ادامه گسترده اعتراضات در پنجاه و هشتمین روز 
انقالب

ابعاد  شدگان  بازداشت  های  خانواده  تجمعات    
گسترده تری بخود میگیرد. امروز جمعیت زیادی 
از خانواده های بازداشت شدگان اخیر مقابل زندان 
تاکید  عزیزانشان  آزادی  بر  و  کردند  تجمع  اوین 
کردند. یک موضوع اعتراضات گسترده در دانشگاه 



ها آزادی فوری دانشجویان بازداشتی است. معلمان 
بر آزادی دانش آموزان و دانشجویان و بازداشت 
این  به  وسیعا  باید  اند.  تاکید کرده  اخیر  شدگان 
جنبش پیوست. طبق گزارشات بیش از ١٥ هزار نفر 
در جریان انقالب اخیر بازداشت شده اند. خواست 

مردم آزادی همه دستگیر شدگان است.

اعتراضات مردمی امروز در شهرها و مناطق مختلف 
جریان یافت و در ادامه آن شبانه در محالت مختلف 
تهران از جمله اکباتان، بلوار کاوه، محله اتابک و 
مهاباد،  سقز،  شیراز،  در  شهرستانها  در  و  نارمک 
رشت،  سردشت،  بیوران  سنندج،  بوکان،  اصفهان، 
اراک،  بوشهر،  بندرعباس،  اهواز،  کرج،  فردیس 
قزوین، ایالم، و دزفول تجمعات و اعتراضات جریان 



پیدا کرد. امروز در شهرهای کردستان از جمله سقز، 
بوکان، سردشت و سنندج اعتصاب عمومی همچنان 
جریان داشت. در این روز در بیوران سردشت مردم 
برای دومین شب در اعتراض به قتل هیمن حمزه 
با شلیک گلوله سرکوبگران به  جوان کولبری که 
قتل رسید، به خیابان آمده و شعار دادند و اعتراض 
موسوم  بسیج  پایگاه  به  بوشهر جوانان  در  کردند. 
روستای  در  آباد حمله کردند.  امام رضا صلح  به 
را مورد  پایگاه بسیج  نیز جوانان  خورخوره مهاباد 
حمله قرار دادند. امروز در خیابان گلشن سنندج 
دانش آموزان به خیابان آمدند و شعار “توپ تانک 
در  دادند.  سر  را  بشه”  گم  باید  آخوند  فشفشه 
دبیرستان صدرا در حرکتی  آموزان  دانش  قزوین 
نمادین یاد خدانور جوانی را که با قساوت بدست 



جانیان اسالمی به قتل رسید را گرامی داشتند. خبر 
دیگر اینکه در زنجان جمعی از دختران و پسران با 
همخوانی آهنگ، فضایی اعتراضی در خیابان بوجود 
آوردند. در جنت آباد تهران نیز مردم پارکی را به 
اسم نیکا شاکرمی از جانباختگان انقالب نامگذاری 

کردند.

امروز دانشگاهها نیز مثل روزهای گذشته در اعتراض 
جریان  اعتراض  درآنها  که  دانشگاههایی  بودند. 
و  علم  دانشگاه  از:  بودند  عبارت  جمله  از  داشت 
و  مدیریت  دانشکده  خوارزمی،  دانشگاه  فرهنگ، 
اقتصاد دانشگاه شریف، علوم پزشکی هرمزگان علوم 
دانشگاه  روانشناسی  دانشکده  هرمزگان،  پزشکی 
دانشگاه  بهشتی،  دانشگاه  حقوق  دانشکده  تهران، 



هنر اصفهان، عالمه، نوشیرونی بابل، و خواجه نصیر 
پردیس ونک. 

 
آخرین خبر اینکه در سالگرد خیزش آبان فراخوانهای 
برای اعتراض برای روزهای ٢٤ تا ٢٧ آبان داده 

شده است. 

یکشنبه ٢٢ آبان ١٤٠١
١٣ نوامبر ٢٠٢٢



اخباری از اعتراضات در خارج کشور
 تنظیم اخبار از تیم ژورنال

روز شنبه ١٢ نوامبر آکسیونهائی در چندین شهر اروپا 
و کانادا از جمله ونکور، تورنتو، استکهلم، گوتنبرگ، 
مالمو، بورس، کلن، برلین، ایتالیا و دانمارک برگزار 
اعدام و  با موضوع علیه  این آکسیونها عمدتا  شد. 
آزادی زندانیان سیاسی و بخصوص عزیزانی که در 
اعتراضات اخیر دستگیر و زندانی شده اند برگزار 
شد. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهائی خواستار 
سفارتخانه  شدن  بسته  اسالمی،  جمهوری  بایکوت 
های این رژیم جنایتکار و خواهان لغو حکم اعدام 
دستگیرشدگان اخیر و آزادی فوری تمام زندانیان 

سیاسی شدند.



هفته گذشته نیز ضرغام اسدی فعال سیاسی شناخته 
شده در سوئد با نوشتن مقاالتی در روزنامه های معتبر 
سوئدی به مسئله بایکوت جمهوری اسالمی، بستن 
سفارتخانه های این رژیم ضد بشری و قطع روابط 
سیاسی با رژیم اسالمی اشاره کرده است. حضور 
در مدیای اجتماعی و طرح نقطه نظرات رادیکال و 
انقالیی یکی از عرصه مهم فعالیت در خارج کشور 

است.

یکشنبه ٢٢ آبان ١٤٠١
١٣ نوامبر ٢٠٢٢



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 


