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پنجشنبه سوم آذرماه ،روز اعتصاب
عمومی در حمایت از مردم کردستان!
حمید تقوایی
فردا پنجشنبه سوم آذر روز اعتصاب عمومی در
سراسر ایران است .اعتصاب عمومی در حمایت

از مردم بپاخاسته کردستان و برای متوقف کردن

کشتار مردم کردستان بوسیله تبهکاران حاکم.

فراخوان این اعتصاب از سوی حزب کمونیست
کارگری ایران ،کومله سازمان کردستان حزب

کمونیست ایران و مرکز همکاری احزاب کردستان

ایران اعالم شده است .جوانان محالت تهران هم

برای همین روز ،پنجشنبه سوم آذر ،در حمایت از
مردم کردستان به اعتصابات سراسری فراخوان

داده اند.

یک هفته است که حکومت یورش وحشیانه ای را به

مردم کردستان آغاز کرده است .با اعزام نیروهای
سرکوبگرش ،بسیج و سپاه و یگان ویژه و واحدهای
ارتشی به مهاباد و پیرانشهر و جوانرود و پاوه و دیگر
شهرهای کردستان و با سالحهای سنگین ،با تیربار

و دوشکا ،به مردم کردستان یورش میبرد .به مردم

در خیابانها مستقیما شلیک میکند ،به خانه های
مردم حمله میکند و آنها را تخریب میکند ،حتی

مردمی که در صف نانوائیها منتظر ایستاده اند را به

گلوله می بندد .در یک هفته اخیر بیش از  ۵۰نفر در

شهرهای کردستان جان خودشان را ازدست داده
اند و صدها نفر مجروح شده اند .حکومت حتی از
ارسال خون برای کمک به مجروحین در شهرهای

جوانرود و پیرانشهر و دیگر شهرها جلوگیری کرده
است.

این جانیان روی همه دیکتاتورهای تاریخ را سفید

کرده اند .ولی علیرغم همه توحش شان نتوانسته اند

اراده ،مقاومت و تعرض مردم کردستان را درهم
بشکنند .مردم در مهاباد ،در جوانرود ،در بوکان،
در همه شهرهای کردستان جانانه مبارزه میکنند و

در برابر حکومت قد علم کرده اند .با آتش روشن

کردن در خیابانها ،با سنگربندی در خیابانها ،با
حمله به مظاهر حکومت ،با تصرف مراکز دولتی،

با تجمعات چند هزار نفره بیاد جانباختگانشان،

و باالخره با اعتصاب سراسری در همه شهرهای
کردستان ،مردم جواب دندان شکنی به حکومت

تبهکار جمهوری اسالمی داده اند.

امروز زمان آن رسیده که ما مردم در سراسر ایران
در حمایت از مردم کردستان به میدان بیائیم .حمله

جمهوری اسالمی به کردستان ،حمله فقط به یک

استان نیست ،حمله به کل ایران است .حمله به
انقالب ما است .حمله به انقالب زن زندگی آزادی

است و باید جواب کوبنده ای از جانب همه ما بگیرد.
امروز وقت آنست که ما کارگران ،ما دانشجویان و

دانش آموزان ،ما معلمان ،ما کارمندان ادارات ،ما

مغازه داران و بازاریان ،یکپارچه و متحد دست از

کار بکشیم ،چرخها را متوقف کنیم و حکومت را

بزانو در بیاوریم.

با تمام قدرت ،متحد و یکپارچه ،در روز پنجشنبه
سوم آذر به حمایت از مردم کردستان بپا میخیزیم!
پیروزی از آن ماست .در این تردیدی نداشته باشید.
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علیه سرکوب خونین
مردم کردستان بپاخیزیم!
نسان نودینیان
بیش از یک هفته است خیزش مردمی در کردستان

آماج شدید ترین حمالت خونین نیروهای سرکوبگر
حکومت اسالمی قرار گرفته .به فرمان خامنه ای

جنایتکار درنده ترین نیروهای سرکوب به کردستان

اعزام شده اند .در چند روز گذشته در شهرهای
مهاباد ،بوکان ،سنندج ،جوانرود و پیرانشهر ده ها

نفر از مردم مبارز را در خیابانها با سالح تیربار
به رگبار بسته و کشته اند .صدها نفر را زخمی و
در اثر شلیک گازهای سمی کور کرده اند .جنایتی

آشکار با هدف غلبه بر خیزش مردمی و سرکوب

انقالب را در کردستان به پیش میبرند.

اما با وجود حمالت دشمن تا دندان مسلح  ،مردم
عقب نشینی نکرده و خیابان را به مثابه میدان مبارزه

برای پیشروی انقالب در دست دارند .شعار مرگ
بر خامنه ای و زنده باد زن زندگی آزادی خاموش

شدنی نیست .مردم کردستان در چند روز گذشته با

اعتصاب عمومی در ده ها شهر و تجمع و راهپیمایی
در دانشگاه ها علیه حمالت سرکوبگران حکومت

اسالمی مقاومت کرده و از انقالب دفاع میکنند.

مردم بپاخاسته ایران با هشیاری از اتحاد و همبستگی
فراگیر صفوف انقالب پاسداری میکنند“ .از زاهدان

تا تهران خونین تمام ایران” ،سنندج زاهدان
چشم و چراغ ایران” و “یاشاسین کردستان ،بژی

آذربایجان” ،و “سنندج زاهدان پیوندتان مبارک”،
نمونه ای از شعارهای ناظر بر همبستگی همه مردم

ایران مستقل از هویتهای قومی و ملی و اتنیکی است.
در این روزها که نیروهای حکومت اسالمی در

کردستان خیزش مردمی را با حمالت خونین
سرکوب میکنند ،باید در جهت یاری رساندن و به

منظور سد کردن این حمالت دست به اقدامات موثر
در سطح سراسری بزنیم .کارگران ،معلمان ،جوانان

محالت در شهرهای ایران ،زنان مبارز و نهادهای
مدافع حقوق زنان ،مدافعان محیط زیست ،نهادهای
مدافع حقوق کودکان ،بازاریان و دانشجوها! در این

شرایط سخت با اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه
سوم آذر همراه با اعتراضات خیابانی از مردم

کردستان حمایت کرده و به یاری شان بشتابیم.
زنده باد زن ،زندگی ،آزادی

زنده باد اعتصابات عمومی در سطح سراسری در

حمایت از مردم کردستان
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آخوندهای “رفراندم” چی
در اوج انقالب مردم!
محسن ابراهیمی
اخیرا آخوندهایی در کردستان ،که به ماموستا

معروفند ،بیانیه ای صادر کرده اند که در آن برای
“برون رفت از وضعیت کنونی” خواستار رفراندم

شده اند! قبال هم موالنا عبدالحمید امام جمعه زاهدان
– همان آخوند حامی طالبان در هنگام قدرت گیری

این مافیای خونخوار – چنین درخواستی را طرح

کرده بود.

چنین درخواستی این بار از طرف آخوندهای اهل

سنت تازه نیست .قبال اصالح طلبان حکومتی و حتی
اصالح طلبان ورشکسته در “اپوزیسیون” هم سعی

کرده بودند که با شعار “رفراندم ،این است شعار
مردم” سر مردمی را شیره بمالند که همین پنج سال
پیش در کف خیابان با شعار “جمهوری اسالمی نمی

خواهیم” کل حکومت را به چالش کشیده بودند.

چنین درخواستی در هر مقطعی ،با هر هدف سیاسی

و با هر توجیه و توضیحی عمال در خدمت تداوم عمر

حکومت اسالمی بوده است .در دیماه  ،۱۳۹۶مردم
با شعار سیاسی بسیار تیز و روشنشان خطاب به
کل حکومت از اصالح طلب و اصولگرا ،پرونده حقه

بازی سیاسی به نام “اصالح طلب و اصولگرا” را
بستند .همین نشان میدهد که حتی اگر انقالبی هم

در کار نبود ،خیلی وقت پیش مردم در کف خیابان
از “رفراندم” مورد نظر کالشان سیاسی رفراندم چی

عبور کرده بودند.

مشکل آخوندهای اهل سنت در کردستان چیست؟

روشن است که امروز در اوج یک انقالب بی نظیر

برای پایان دادن به حیات سیاسی کلیت جمهوری
اسالمی و کال حکومت دینی ،این آخوندهای اهل
سنت از ترس انقالبی که نه تنها حکومت و شریعت

اسالمی شیعی بلکه دخالت و حضور هر مذهبی و هر
شاخه ای از مذهب در زندگی عمومی و خصوصی

مردم را به چالش کشیده است ،به چنین خواسته

ای پناه برده اند .این یک کلک آخوندی است که
هم خود را همراه مردم نشان دهند و هم البته به

خیال خام خودشان با طرح “رفراندم” در مقابل

حرکت انقالب و در چهارچوب جمهوری اسالمی

ترمز بزنند.

روشن است که این زور انقالب علیه جمهوری

اسالمی ،علیه حکومت دینی و دست درازی خونین
دین – از هر نوعش – است که این جماعت را “اهل

رفراندم” کرده است .مشکلشان و نگرانیشان انقالبی

است که مصمم است دست خونین و چرکین اسالم
سیاسی شیعی رو به سقوط و به تبع آن و فراتر از آن

همه شاخه ها و فرقه های دینی و مذهبی را از قلمرو

زندگی اجتماعی وخصوصی شهروندان ،از جسم و

جان و روح و روان مردم کوتاه کند .انقالبی که
حتی در مقیاسی قدرتمندتر از انقالب کبیر فرانسه

علیه سلطنت و کلیسا ،این بار البته دست اسالم
سیاسی و دخالت دین اسالم در زندگی مردم را در

ایران قطع خواهد کرد و متاثر از آن جنبش عظیمی
برای ریشه کن کردن این دمل چرکین و خونین
در کل کشورهای اسالم زده براه افتاده و گسترش

پیدا خواهد کرد.

اما جدا از هراسها و انگیزه های دینی و سیاسیشان،
این درخواست آخوندهای اهل سنت آنهم از

کردستانی که جرقه انقالب “زن ،زندگی ،آزادی”

برای نابودی تمام عیار حکومت اسالمی و دینی را زده
است بسیار مضحک است .مخصوصا در همین چند
روز گذشته ،حکومتی که قرار است در چهارچوبش
رفراندم برگزار شود در همین کردستان ،با سالح

سنگین به جنگ مردم و مشخصا در همین چند روز

اخیر مردم مهاباد و جوانرود رفته است.

همه اینها نشان میدهد که آخوندهای اهل سنت در
کردستان انقالبی با درخواست رفراندم از حکومت

اسالمی درست وسط انقالبی که میخواهد تیشه به
ریشه این حکومت اسالمی و دینی بزند ،مصداق

مثل معروف “خروس بی محل” شده اند.
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رژیم و هذیان گویی دم مرگ

میالد رابعی

سخنگوی قوه قضاییه اعتراضات و اعتصابات سراسری

جاری را “جنگ ترکیبی” و “تروریسم رسانهای”
خواند و گفت“ :بساط این شرارت بهزودی جمع

خواهد شد”.

حکومتهای استبدادی در هنگام سقوط بسیار شبیه

به هم حرف میزنند .اغتشاش ،ناامنی ،دشمن خارجی،
دسیسه و توطئه از جمله ترمهای مشترکی است

که در این شرایط به کار میبرند .ارائه این تصویر

کمیک از جانب رژیم که گویا مردم و نیروهای
امنیتی در یک طرف و اشرار و عوامل خارجی آنها

در سوی دیگر قرار دارند ،حتی توان قانعکردن

هواداران خود نظام و بهخطکردن نیروهای رو به

اضمحاللش را هم ندارد.

در صحبتهای سران رژیم اما یک حقیقت وجود

دارد که البته در تفسیر آن عامدانه راه دیگری
میروند .این حقیقت که کل مردم ایران و جهان در
سرنگونی این رژیم تا حد زیادی در کنار هم قرار

دارند و مردم آزاده در سراسر دنیا قلبشان با مردم
ایران میتپد ،چیزی است که حضرات از آن بهعنوان
توطئه جهانی علیه نظامشان نام میبرند .همدردی

پرشور مردم جهان و تحتفشار قرارگرفتن دولتها

در موضعگیری علیه جمهوری اسالمی از قضا نشانه
حقانیت خواستهای مردم ایران و جهانشمول بودن

این خواستها است .از طرف دیگر نشانهای است

از رسوایی جهانی جمهوری اسالمی .همه جهان این
رژیم ضدبشری و سیاستهایش را شناختهاند و

مردم معترض را محق میدانند .این یکی از مهمترین

دستآوردهای انقالب مردم ایران است.

“جنگ ترکیبی” و “تروریسم رسانهای” مورد ادعای

آقایان نیز نشان از پیروزی مهمی در سنگری دیگر
از جانب مردم است .استفاده مؤثر و کمسابقه مردم

در استفاده از مدیای اجتماعی برای خبررسانی،
سازماندهی و نهایت ًا برنامهریزی برای عمل انقالبی
نکتهای است که سران رژیم را مجبور به استفاده از

چنین کلمات و ترکیبهای مضحکی کرده است .از

یاد نبریم که همه این موفقیتها علیرغم فیلترینگ

و قطع سراسری و بیسابقه اینترنت بهدستآمده
است.

بههرحال بر جمهوری اسالمی حرجی نیست و تا

لحظات آخر توقعی جز هذیانگویی از آن نمیتوان

داشت .این حکومت حتی زمانی که در معرض
انقالب توفنده مردم هم نبود ،چیزی جز مشتی

خزعبالت و الطائالت تحویل مردم نمیداد .اما این
بار این مهملبافیها بیشتر شبیه هذیان دم مرگ

است .مرگی که اینبار مردم از کوچک و بزرگ،
در کوچه و خیابان به چیزی کمتر از آن رضایت

نخواهند داد و تا عملی کردن آن به خانهها باز
نخواهند گشت.
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علیه تعرض و تجاوز جنسی
بازداشت شدگان
پریسا پوینده
شبکه خبری سیانان با انتشار گزارشی از تعرض

جنسی و تجاوز به بعضی از بازداشتشدگان
اعتراضهای اخیر خبر داد .دراین گزارش آمده:
“ اغلب موارد تجاوز و آزار جنسی مربوط به غرب

ایران و مناطق کردنشین از جمله در بازداشتگاههای
ارومیه است ”.یک قربانی گفته است “بازجو آنها

را از بازداشتگاه به اتاق کوچکتری منتقل میکرد

و به آنها تعرض جنسی میشد”.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نیز در
آخرین گزارش خود در ارتباط با بازداشت شدگان

اخیر و جهت اقدام برای تامین سالمت جسمی ،روانی

و آزادی زندانیان نوشت:

“در زندانهای کردستان ،خانواده ها گزارش دادند

که چند تن از زندانیان زن از خانواده هایشان خواسته
اند برای آنها قرصهای ضدبارداری بیاورند ،زیرا در
طول زندان بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته
اند”.

سیاست تعرض و تجاوز جنسی یکی از سیاستهای
سیستماتیک قرون وسطایی رژیم برای تحقیر و
گرفتن اعترافات اجباری است و مصداق بارز شکنجه

بحساب میاید .رژیم اسالمی تالش کرده زندانیان،
بویژه زندانیان زن را با تعرض و تجاوز جنسی شکنجه
کند.اما آنچه شاهد آن هستیم  ،پیشگام بودن زنان
زندانی در اعتراض به شرایط زیستی زندانیان و

همچنین فقر و نبود آزادیهای سیاسی در جامعه بوده
است .صدور بیانیه ها ،تحصن و اعتصابات زندانیان

از جمله تحصن و بیانیه زنان زندان اوین درماه
گدشته در حمایت از انقالب جاری و اعتصاب امروز

زنان زندان قرچک گواه مبارزات آنان است .برای
نجات جان زندانیان در هر کوی و برزن “ زندانی

سیاسی آزاد باید گردد” را فریاد کنیم.
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ژﻭﺭﻧﺎﻝ ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺁﻧﻼﻳﻦ ،ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ
ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ) 6ﻭ ﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ(
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ:

ﻭﺍﺗﺲ ﺁپ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ 00447788988643 :
ﺍﻳﻤﻴﻞjournalfarsi@gmail.com :

*ﺳﺎﻳﺖ ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﻯ ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﺑﻜﻮﺷﻴﺪ
journalfarsi.com

