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کردستان سنگر انقالب را تقویت کنیم
عبدل گلپریان

شنبه ۲۸ آبان نیروهای سرکوب سپاه و ارتش حکومت 
اسالمی از طریق هوا و زمین به مهاباد لشکر کشی کرده 
و تالش کردند شهر را میلیتاریزه کنند اما با مقاومت 
و سنگربندی مردم و جوانان شهر روبرو شدند. این 
تقالی شکست خورده در روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان به 
جوانرود و پیرانشهر نیز کشیده شد که در این دو 
با مقاومت جانانه حماسه آفریدند.  نیز مردم  شهر 
مردم انقالبی پیرانشهر و جوانرود به این لشکر کشی 
وقعی ننهادند و هزاران نفره بر مزار جانباختگان که 
مورد یورش وحشیانه سرکوبگران رژیم قرار گرفته 



بود حضور پیدا کردند. صدها نفر از مردم جوانرود در 
حالی در تنها بیمارستان این شهر برای اهدای خون به 
زخمی ها صف کشیدند که صدای تیراندازی با سالح 
های سنگین و تیراندازی هلیکوپترها در آسمان این 
شهر ذره ای از عزم، اراده و استقامت مردم انقالبی 

این شهر کوچک کم نکرد.

مقاومت، ایستادگی و تعرض جوانان پرشور و انقالبی 
در شهرهای مهاباد، جوانرود و پیرانشهر طی پنج روز با 
تنها سالح سنگ پرانی بسوی قاتالن مردم و فریادهای 
مرگ بر دیکتاتور و زنده باد زن زندگی آزادی نشان 
داد که انقالب ایران برای پیروزی بر رژیم تا دندان 

مسلح عزم جزم کرده و کوتاه نخواهد آمد.



این انقالب سر باز ایستادن ندارد. این انقالب در راه 
تازد. کردستان سنگر  می  پیش  به  استوار  پیروزی 
هزار  دهها  با حضور گستردِه  را  انقالب  و  مقاومت 
نفره در خیابانها باید وسیعا تقویت کرد و به آن یاری 
رساند. تنها راه به شکست کشاندن و درهم کوبیدن 
نظامی کردن شهرهای کردستان، حمایت مردم در 
تجمعات گسترده و توده ای همراه با اعتصابات عمومی 

در سراسر ایران است.
 

 سه شنبه 1 آذر 14۰1
۲۲ نوامبر ۲۰۲۲



به کمتر از بایکوت رضایت نمیدهیم!  
اصغر کریمی

روبرتا متسوال، رئیس پارلمان اروپا گفت که تا اطالع 
ثانوی ارتباطات و گفتگوهای مستقیم میان این نهاد 
اروپایی و جمهوری اسالمی ایران قطع می شود. اروپا 
چشمان خود را روی معترضانی که چشم امید به ما 
دارند، نخواهند بست. خانم متسوال همچنین ضمن 
مخالفت پارلمان اروپا با مجازات اعدام و سرکوب 
خشونت آمیز معترضان، از جمهوری اسالمی خواست 
از  او  کند.  متوقف  را  اقدام ها  گونه  این  بالفاصله 
مردم افغانستان نیز حمایت کرد و تاکید کرد که 
“پارلمان اروپا به مردم این کشور و نه به رهبران 



که  زمانی  تا  اروپا  “پارلمان  است”.  متعهد  طالبان 
زنان افغان به جایگاه شایسته خود دست نیابند، به 

شنیدن صدای آنها ادامه خواهد داد”. 

انقالب زن  باد  زنده  و  ایران  انقالب  باد  زنده  اوال 
است  واداشته  را  اروپا  پارلمان  که  آزادی  زندگی 
که نسبت به موقعیت زنان در افغانستان هم گوشه 
چشمی نشان بدهد. واقعیت مهم این است که انقالب 
ایران زمینه را برای پیشروی زنان و مردم افغانستان 
و دیگر کشورهای منطقه بسیار هموار کرده است. 
فرصتی ایجاد شده که آنها نیز پرچم مقابله با اسالم 
سیاسی و بیحقوقی زن و بیحقوقی جامعه را هرچه 
بلندتر به اهتزاز درآورند و دول غربی را نیز تسلیم 

خواستهای خود کنند. 



جمهوری  با  غربی  دول  رابطه  به  که  جایی  تا  اما 
اسالمی مربوط میشود انقالب مردم ایران با پیشروی 
گام  به  گام  که  است  کرده  وادار  را  آنها  خود، 
اقداماتی علیه جمهوری اسالمی در دستور بگذارند. 
عمومی  افکار  که  میرساند  را  انقالب  قدرت  این 
مردم جهان را با خود همراه کرده و دول غربی را 
با آن  انزوای جمهوری اسالمی و قطع رابطه  برای 
تحت فشار روزمره خود قرار داده است. ظاهرا همه 
حرفها  این  از  عمیق تر  انقالب  که  شده اند  متوجه 
است. قطع ارتباط موقت اتحادیه اروپا با جمهوری 
اسالمی کافی نیست. خواست مردم ایران بایکوت 
ارتباط  قطع  اسالمی،  جمهوری  عیار  تمام  و  فوری 
تک تک دولتهای غربی با آن، بستن سفارتخانه  های 



آن، بیرون انداختن آن از کلیه نهادهای بین المللی 
و حمایت قاطع از انقالب مردم ایران است. هر یک 
مورد قتل مردم و قتل کودکان برای بایکوت جهانی 

جمهوری اسالمی کافی است. 

باید با یکسره کردن کار جمهوری اسالمی در سطح 
بین المللی، یکسره کردن کار جمهوری اسالمی در 
موفق  کار  این  در  کنیم.  تسهیل  را  کشور  داخل 

خواهیم شد. تردیدی نداریم. 
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۲۲ نوامبر ۲۰۲۲



شما با اورانیوم غنی شده تان 
دفن می شوید 
 کیوان جاوید

کردند  اعالم  اسالمی  حکومت  رسمی  رسانه های 
سازمان انرژی اتمی این کشور در واکنش به قطعنامه 
شورای حکام تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را 
آغاز کرده  را  فردو  در  غنی سازی  و  داده  افزایش 
است. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پنج شنبه گذشته قعطنامه ای علیه جمهوری اسالمی 

منتشر کرده بود.
 

این روزهای پر تب و تاب انقالب که جای جای ایران 



در نبرد برای به زیر کشیدن جمهوری اسالمی است، 
مذاکرات برجام و چانه زنی بر سر پروژه هسته ای 
ثابت  ایران  مردم  است.  رفته  هوا  به  و  شده  دود 
کرده اند که چانه زنی و مدارا کردن و امتیاز دادن 
به جمهوری اسالمی راه حل نیست. راه همان است 
که سراسر ایران با یک تپش منظم قلبها در برابر 
جهانیان قرار داده است؛ این حکومت تروریست و 

آدمکش و جنایتکار باید سرنگون شود. 
 

در این شرایط خاص انقالبی، همه دولت ها به این 
مذاکرات  نه  مهم،  موضوع  که  اند  رسیده  نتیجه 
که  است  حکومت  بقا  سر  بر  مسئله  که  برجامی 
عمرش به تار مویی بند است. حکومت اسالمی که 
در محاصره انقالب نفس های آخرش را می کشد 



و در آتش خشم انقالبیون که برای به زیر کشیدن 
این حکومت فاسد و بچه کش می سوزد، تمام درها 
را به سوی خود بسته می بیند و هر حرکتش موج 

وسیعی تری از اعتراضات را دامن می زند. 
 

انقالب  پیشروی  و  تداوم  مهم دیگر در  یک رکن 
انقالب  با  جهانیان  شدن  نوا  هم  و  کردن  همصدا 
بیشترین  ایران  مردم  زمینه  این  در  است.  ایران 
اند  آورده  بدست  را  جهانی  مردمی  های  حمایت 
انقالبات کم سابقه درست تر است  که در تاریخ 
است. آنچه اهمیت دارد کشاندن پای دولت های 
جهان، بویژه دول غربی برای بایکوت فوری و بی 
قید و شرط جمهوری اسالمی است. رژیم اسالمی 
باعث  دیگر  اورانیوم  سازی  غنی  ادامه  میداند  هم 



وحشت دولت ها نیست و در این شرایط حساس 
که بود و نبود حکومت در همین ماه ها مطرح است، 
سران حکومت باید به فکر محلی برای دفن خود و 

اورانیوم غنی شده خود باشند. 
 

با نابودی جمهوری اسالمی، ساختن بمب اتمی و غنی 
کردن اورانیوم همراه با تهدید جهان به تروریسیم 
حکم  این  شود.  می  سپرده  گور  به  همیشه  برای 

انقالب انسانی و آزادی خواهانه در ایران است.

 سه شنبه 1 آذر 14۰1
۲۲ نوامبر ۲۰۲۲



۱ آذر: اعتصاب کارگران پاالیشگاه 
یازدهم فاز۱۳ پارس جنوبی  

اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی شورای سازماندهی 
اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز 1 آذر کارگران 
فاز 1۳( در سایت   ( یازدهم  پاالیشگاه  در  شاغل 
به عدم  اعتراض  در  پارس جنوبی  دو مجتمع گاز 

رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند. 

طبق خبر منتشر شده دیگری از سوی این شورای 
سازماندهی، کارگران شاغل در پتروشیمی مسجد 
سلیمان نیز از صبح روز 1 آذر در اعتراض به عدم 
اجرای طبقه بندی مشاغل و کاهش قدرت خریدشان 



به  دست  ها  قیمت  آور  سرسام  افزایش  برابر  در 
اعتصاب زدند. 

در این روز همچنین کارگران شرکت بهمن موتور 
واقع در شانزده متری جاده کرج در اعتراض به وخیم 
تر شدن وضع معیشتی خود و عدم پاسخگویی به 
خواستهایشان تجمع کردند. کارگران در اعتراض 
به تبعیض ها و نابرابری شعار میدادند: کارشناس 

دالری، کارگر ریالی.

های  ترمینال  رانندگان  و  کارکنان  دیگر  از سوی 
متصدیان  و  رانندگان  و  آباد  اکبر  در  نیز  باربری 
پایانه حمل و نقل نسیم شهر دست به اعتصاب زده 
اند. در این روز رانندگان و کارگران باربری های 



تهران به خیابان آمدند. بعالوه امروز کسبه و مغازه 
جوانرود،  کامیاران،  چون  مختلفی  شهرهای  داران 
پیرانشهر، روانسر، بوکان و بانه در اعتصاب هستند. 

اعتصابات در دانشگاهها نیز ادامه دارد.

اعتصابات سراسری  بر  کارگری  کمونیست  حزب 
کارگری به عنوان یک حلقه مهم تقویت اعتراضات 
پر  دارد.  تاکید  حکومت  اقتصادی  فلج  و  خیابانی 
خیابانی  اعتراضات  بیشتر  روز  هر  شدن  جمعیت 
این  به  روستاها  و حتی  بیشتر  پیوستن شهرهای  و 
اکنون  و  بازار  در  گسترده  اعتصابات  اعتراضات، 
شدن  وارد  و  ها  باربری  و  نقل  و  حمل  اعتصابات 
به اعتراضات توازن قوا را برای وارد میدان شدن 
قدرتمند تر کارگران با قدرت اعتصابات سراسری 



خود بخصوص در مراکز کلیدی ای چون نفت فراهم 
تر میکند. ایجاد شوراهای سازماندهی اعتراضات در 
همه مراکز کارگری و شکل دادن به صندوق های 
تقویت  و  مردمی  های  برای جلب کمک  اعتصاب 
اعتصابات  تدارک  برای  ضروری  گامی  اعتصابات 

است.

  سه شنبه 1 آذر 14۰1
۲۲ نوامبر 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 


