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انقالب در فاز
 اعتصابات و قیامهای شهری!

حمید تقوایی

روز سه شنبه ٢٤ آبان انقالب ما اوج تازه ای گرفت. 
مدیای  در  بحال  تا  که  گزارشاتی  و  کلیپها  بر  بنا 
ها شهر،  ده  در  روز  این  در  منتشر شده  اجتماعی 
گسترده  ابعاد  در  مردم  ما  شهر،   ٦٠ از  بیش  در 
صدها نفره و هزاران نفره به خیابانها آمدیم و به 
این ترتیب تظاهراتها و اعتراضات شهری به شکل 

قدرتمندتری ادامه پیدا کرد.

در این روز همچنین اعتصابات شکل سراسری به 
شهرهای  در  گذشته  های  هفته  در  گرفت.  خود 



داشته  ادامه  اعتصابات  روز  هر  تقریبا  کردستان 
است. ولی در ٢٤ آبان این حرکت تقریبا به تمام 
استانها و بسیاری از شهرها گسترش پیدا کرد. بازار 
و مغازه ها در بسیاری از شهرها کامال تعطیل بود. 
همچنین بخشهای تازه ای از کارگران به اعتصاب 
اصفهان  آهن  ذوب  کارگران  جمله  از  پیوستند. 
دست از کار کشیدند و به راهپیمائی در خیابانهای 
شهر پرداختند و به این ترتیب اعتصابات کارگری 
و تظاهرات شهری به هم پیوند خورد و همدوش هم 
به پیش رفت. آنچه از ابتدای این انقالب انتظارش 
را داشتیم، به آن امید بسته بودیم و فراخوانش را 
میدادیم در این روز شکل گرفت و من امیدوارم 

این حرکت ادامه پیدا کند.



و  تجمع  صرفا  شکل  از  هم  شهری  تظاهراتهای 
شهری،  قیامهای  نوعی  ما  و  شد  خارج  راهپیمائی 
درگیری با نیروهای مزدور ، باریکاد بندی خیابانی 
و غیره را شاهد بودیم. در محالت متعددی در تهران 
و در بسیاری از شهرها این نوع قیام و جنگ و گریز 
در جریان بود. به نحوی که در یک کلیپ منتشر 
مزور  بینیم که یک  می  اجتماعی  مدیای  در  شده 
حکومتی به همکارانش میگوید این مردم بر خالف  
گذشته دیگر عقب نمی نشینند. میگوید در کوچه ای 
برای چندین ساعت گیر می افتیم و از همه خانه ها 
بر سرمان سنگ میزنند! این اعترافات نشان میدهد 
در  اسالمی  آدمکش جمهوری  نیروهای  که چطور 
برابر حرکت تعرضی ما مستاصل و درمانده شده 

اند.



برای  اعالم شده  روز  سه  از  روز  اولین  آبان   ٢٤ 
بزرگداشت و یادمان ١٥٠٠ نفر عزیزی است که 
در آبان سال ٩٨ بدست این دژخیمان کشته شدند. 
دیگر اجازه نمیدهیم چنین جنایتی تکرار شود! شعار 
ما همیشه این بوده است که آبان ادامه دارد. و در 
این روز نشان دادیم که آبان در شکل یک انقالب 
زیر و روکننده ادامه پیدا کرده است. دور نیست 
روزی که این جانیان را بزیر بکشیم و یک جامعه 
آزاد و برابر و انسانی و مرفه را پایه گذاری کنیم. 
پیروزی از آن ماست. در این تردیدی نداشته باشید.

 
چهارشنبه ٢٥ آبان ١٤٠١

١٦ نوامبر ٢٠٢٢



انقالب “زن، زندگی، آزادی” 
همچنان پیشروی میکند! 

 محسن ابراهیمی

همه شواهد نشان میدهند که انقالب ١٤٠١ با شعار 
بازایستادن  قصد  آزادی”  زندگی،  “زن،  مرکزی 
ندارد. انقالب علیرغم کشته شدن قریب ۳٥٠ نفر و 
زخمی شدن تعداد زیاد و دستگیری باالی ١٥٠٠٠ 

نفر، انقالب دو ماه کامل دوام آورده است. 

در سالگرد آبان ٩٨، اعتراضات خیابانی گسترده و 
اعتصابات و اعتراضات در دانشگاهها و مدارس در 
شهرهای زیادی نشان میدهد که سرکوب به عنوان 



نیست. فراتر  ابزار حکومت مطلقا کارساز  آخرین 
از تداوم دوماهه انقالب که به جای خود بسیار مهم 
از  است، هر روز که گذشته، بخشهای جدیدتری 
جامعه، از جمله پزشکان، وکال، نویسندگان، اساتید 
انقالب  صف  به  ورزشکاران  هنرمندان،  دانشگاه، 
پیوسته اند و دامنه انقالب گسترده تر شده است. 

اعتصاب  پتروشیمی،  و  نفت  اعتصابات  ادامه  در 
کارگران ذوب آهن اصفهان و راه پیمایی بزرگشان 
در خیابانهای اصفهان نشانگر تحرک اعتصابی تازه 
ای در میان بخشهای جدیدی از کارگران است و 
اعتصاب گسترده کسبه و مغازه داران در بیش از 
٤٠ شهر در کردستان، تهران، کرج، تبریز، مشهد، 
کرمانشاه، یزد، بندر عباس، اراک، رشت، شیراز و 



اصفهان حاکی از آماده شدن بیش از پیش جامعه 
برای لحظات اعتصاب عمومی است. 

در ادامه همبستگی جهانی بیسابقه، پیام همبستگی 
ملی  اتحادیه  اروپا،  آموزشی  اتحادیه  بزرگترین 
هماهنگی  شورای  به  بریتانیا  پرورش  و  آموزش 
به  ای  تازه  نیروی  فرهنگیان،  صنفی  تشکل های 
معلمان، و دانشجویان و دانش آموزان خواهد داد 

که نیروی پرتحرک انقالب هستند. 

در کنار افزایش همبستگی جهانی، تغییر لحن سران 
دول غرب نسبت به جمهوری اسالمی هم نشانگر 
جهان  در  اسالمی  جمهوری  پیش  از  بیش  انزوای 

است. 



در نقطه مقابل پیشروی انقالب، آشفتگی در صف 
آخرین  عنوان  به  میشود.  بیشتر  روز  هر  حکومت 
نماینده   ٢٢۷ نامه  از  بعد  روز  چند  فقط  نمونه: 
مجلس اسالمی برای اعدام معترضین، مجبور شدند 
از تریبون همان مجلس اعالم کنند اصال نامه جعلی 

بوده است.  

در کنار آشفتگی سران رژیم، صف مقدم سرکوب 
وضع خوبی ندارد. سخنان یک مقام سپاه در کلیپ 
ویدیویی که به بیرون درز کرده است بسیار گویا 
فقط  “اوضاع فرق کرده است.  میگوید:  است. وی 
در یک کوچه یک ساعت و نیم مقاومت میکنند. از 
باال و پایین سنگ میبارد بر سرت. در یک کوچه 



به  ساختمان  تا  سی  از  دارد  ساختمان  تا  سی  که 
ازچهار  است  طبقه  چهار  اگر  میزنند.  سنگ  شما 
طبقه سنگ میزنند. گلدان و اتو و نیمکت و صندلی 
و  ایستند  نمیکنند. می  فرار  میکنند.  و بشکه پرت 

مقاومت میکنند.”  

باز  انقالب ١٤٠١ سر  اینها نشان میدهد که  همه 
نابودی  برای  معکوس  شمارش  ندارد.  ایستادن 

حکومت اسالمی آغاز شده است. 

چهارشنبه ٢٥ آبان ١٤٠١
١٦ نوامبر ٢٠٢٢



مکالمه با دو زن انقالبی
 کیوان جاوید

بی حجاب کامل وارد بانک شدم. با شلوار جین و 
بلوز کوتاه. انگار در اروپا باشی. صندوق دار حاج 
واج نگاهم می کرد. گفت باید رئیس بانک به این 
مشکل رسیدگی کند و من راهی اتاق رئیس بانک 
است  ممکن  اگر  گفت  رسیدگی  حین  در  شدم. 

حجابتان را رعایت کنید.
گفتم این کار را نمی کنم. من بی حجابم و دوست 
گیرم  می  تصمیم  خودم  و  باشم  حجاب  بی  دارم 

پوششم چطور باشد. 
برای  و  شده  گذاشته  کار  دوربین   ٨ اینجا  گفت: 
شما بد می شود و برای من هم مشکل ساز است 



که به یک بی حجاب خدمات بانکی ارائه بدهم. 
گفتم: من به این دوربین ها و آن خطراتش هم فکر 
کردم و این کمترین کاری است که برای نوجوانان 
و جوانانی که کشته شده اند می توانم انجام بدهم. 
با این وجود مشکالت بانکی ام مورد بررسی قرار 
گرفت و حل شد. اما روز بعد احضاریه برای معرفی 

خودم به اطالعات سپاه دریافت کردم. 
پرسیدم چه می کنی، خواهی رفت؟ جواب داد آره 
می روم، این دومین بار است که طی این ماه احضار 
شدم. دیگه ترسی نداریم. این اوضاع باید تغییر کنه 
و ما آماده هستیم بهایش را بپردازیم. پشت صحنه 
دختر زیبای دو ساله اش مدام می گفت: “مم بر 

دیتاتور”. “زن ... آزادی.”
 



با  داشتم که  از ساوه  تماسی  مکالمه  این  از  پیش 
اجازه خودش برای پخش از کانال جدید ضبط شده 

است. 
هیجان زده و پُر از امید و شادی بود. گفت: ساوه 
هم به انقالب پیوست و طنین صدایش در خانه ام 
پیچید. ... ساوه هم به انقالب پیوست... پرسیدم تا 
تماس قطع نشده لطفا بگو چه خبر است. ادامه داد 
معموال  شهر  میدان  تا  ام  خانه  از  که  مسیری  در 
ده دقیقه با ماشین طی می شود یک ساعت و نیم 
در ترافیک بودیم، اما این ترافیک حوصله کسی را 
سر نمی برد. بوق همه ماشینها انگار شیپور انقالب 
است و همه آنهایی که در خیابان و پیاده رو حضور 
داشتند، شاد بودند و دست می زدند و شعار مرگ بر 
خامنه ای می دادند. از دختران جوانی گفت که بی 



حجاب در حال رژه رفتن بودند و مامورانی که در 
جنگ با آنها از هیچ عمل شنیعی دریغ نمی کردند. 
قرار شد فیلم هم تهیه کند. تاکیدش بر دیدارش 

بزودی در ایران بود.
 

امروز ویدئو کلیپی از یک جمعیت عظیم که در حال 
با  راهپیمایی ماموران درمانده حکومت اسالمی را 
قدرت و اقتدار پس می زنند و راهشان را باز می 
کنند و شعار می دهند را برای دوستان غیر ایرانی 
ام فرستادم. حرفشان این بود که این یک انقالب 
 this is :است و امیدواریم پیروز شوید. لورا گفت
a big revolution )این یک انقالب بزرگ است(

 
این روزها همراه با همه مردم ایران که جانشان را 



تا خونخوارترین و فاسدترین  اندازند  به خطر می 
حکومت جهان را سرنگون کنند، منظما بیاد عزیزان 
جان باخته خودمان می افتم. مهسا در محور قرار 
دارد و دور تا دور او را سارینا و نیکا و ... احاطه کرده 
اند. امروز وقتی کلیپ اعتراضی را برای پسر دوست 
داشتنی منصور حکمت فرستادم و تشویقش را دیدم، 
یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم افتادم 
که از درون سیاه چال های حکومت اسالمی تا میدان 
نبرد مسلحانه در کردستان و همه دیگر عرصه ها 
مبارزه با جمهوری اسالمی جان باختند. انقالب بر 

در می کوبد. ما بی شک پیروزیم. 

چهارشنبه ٢٥ آبان ١٤٠١
١٦ نوامبر ٢٠٢٢



دومین روز گرامیداشت آبان ۹۸
 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

روز ٢٥ آبان مردم با اعتصابات عمومی برای دومین 
روز، سالگرد آبان خونین را گرامی داشتند. گزارشات 
تاکنونی گویای ادامه اعتصاب سراسری کسبه و بازار 
در شهرهای متعددی از جمله این شهرهاست: تهران، 
بابل، شیراز، سنندج، یاسوج، اراک، فسا، بندرگناوه، 
دهگالن، آباده، اهواز، کرمانشاه،  فوالدشهر، اصفهان،  
کامیاران، شاهین شهر، زرین شهر، رشت، مریوان، 
مهاباد، سقز، بوکان، بانه، بهبهان، مشهد، نجف آباد، 
خرم آباد، گوهردشت کرج، تبریز، پیرانشهر، بیجار، 
بروجرد،  بابک،  شهرک  کرمان  پهره،  میاندوآب، 
بابل،  کازرون،  جوانرود،  ارومیه،  ایرانشهر،  قروه، 



بنا  قزوین.   گرگان،  الهیجان،  آدران،  ساوه،  جاده 
برگزارشات نیروهای سرکوب به  بازار آهن تهران 
حمله کرده و کسبه ومردم منطقه در حال درگیری 
با آنان هستند. در اقدسیه مشهد بازار تعطیل است 
سرکوب  نیروی  با  و  کرده  روشن  آتش  مردم  و 

درگیرند.

تظاهرات و تجمعات خیابانی نیز در بسیاری از شهرها 
جریان دارد. در کامیاران تمام شهر به حرکت در 
آمده و یکپارچه خشم و اعتراض است. در این شهر 
امروز مردم بسیاری مقابل منزل فواد محمدی که 
شب گذشته بدست اوباش بسیج به قتل رسید جمع 
شدند و سپس سیل جمعیت برای مراسم خاکسپاری 
جمعیت  مراسم  این  در  آمد.   در  حرکت  به  وی 



کنندگان  تجمع  داشتند.  شرکت  زنان  از  بزرگی 
را  اعتراض خود  فریاد  دادن  و شعار  زدن  با کف 
بلند کردند. نیروهای سرکوب بسوی مردم شلیک 
میکردند. گفته میشود در جریان تیراندازی ها بیش 
از ١٠ شهروند زخمی شده اند و جنگ و درگیری 
مردم با نیروهای سرکوبگر ادامه دارد. مردم جاده 
در  کامل  بطور  را  کامیاران  شهرستان  ریز  توبره 
همچنین  کامیاران  در  گذشته  شب  دارند.  کنترل 
سعید مرادی با شلیک نیروهای سرکوبگر مجروح 
شد و مردم در همدردی با او در محل زخمی شدن 

وی گل گذاشتند. 

اهلل   زانیار  بنام  جوانی  در شب گذشته  سنندج  در 
مرادی، ٢٦ ساله بدست نیروهای سرکوب به قتل 



ترس  از  امنیتی  نیروهای  رسید. گفت می شود که 
جمع شدن مردم جنازه او را ربود اند و فضایی از 
خشم و اعتراض در این شهر حاکم است. در این 
شهرفراخوان برگزاری تجمع و مراسم چهلمین روز 
علیزاده،  داریوش  امینی،  محمد  جانباختگان  قتل 
یاد  گرامیداشت  و  رحیمی  یحیی  و  منبری  پیمان 
آنها برای فردا ٢٦ آبان که مصادف با سومین روز 
سالگرد خیزش آبان ٩٨ است در “بهشت محمدی” 

داده شده است.

در اصفهان مردم در محله حکیم نظامی خیابان را 
بسته و شعارهای اعتراضی سر میدهند. در بندرعباس 
در بامداد امروز مردم  با روشن کردن آتش خیابان 
فراری  را  حکومت  سرکوب  نیروهای  و  بستند  را 



به خیابان آمدند و بسوی   ارومیه مردم  دادند. در 
پرتاب  آتش  و  مولوتف  کوکتل  شهر  علمیه  حوزه 
کردند. در زاهدان دانش آموزان به خیابان آمدند و 
تظاهرات کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. 
در شیراز مردم با برافروختن آتش و مسدود کردن 
خیابانها دست به تجمع زده اند و مقابل دانشکده 

پزشکي جوانان با سرکوبگران درگیرند.

در  شهرداری  پاکبانان  همچنین  روز  این  در   
بندرعباس و کارگران ذوب آهن برای دومین روز 
در اصفهان در حال اعتصاب و تجمع هستند. افزایش 
دستمزدها، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل از 

جمله خواستهای اعالم شده این کارگران است.



نحو  به  نیز  دانشگاهها  در  دانشجویان  اعتصابات 
گسترده ای ادامه دارند. در دانشکده برق و کامپیوتر 
دانشگاه خواجه نصیر دانشجویان تجمع کرده و شعار 
میدادند:” آهای آهای نشسته ها  مهسای بعدی از 
شماست”. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با در 
دست داشتن پالکاردهای اعتراضی  و فریاد آزادی 
آزادی آزادی تجمع کردند. در دانشگاه عمران و 
دانشجویان  نیز  کردستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
رازی  دانشگاه  در  خبرها  بر  بنا  کردند.  تجمع 
کرمانشاه از صبح امروز نیروهای سرکوب دست به 
دستگیریهایی زدند و فضا متشنج و اعتراضی است.

چهارشنبه ٢٥ آبان ١٤٠١
١٦ 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 


