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در این شماره ژورنال

متحد و یکپارچه علیه اعدامها
        نوشته حمید تقوایی

کارگران پیمانی نفت علیه اعدامها
          نوشته کاظم نیکخواه

ننگی که با هیچ رنگی پاک نمیشود
           نوشته سیما بهاری
 اعدام باید متوقف شود! 

نامه اعتراضی جمعی از زنان زندانی سیاسی در  اوین
تجمع و اعتصاب در روزهای ٢۸ تا ٣0 آذر

           خالصه اطالعیه



متحد و یکپارچه علیه اعدامها
حمید تقوایی

 جالدان حاکم در عرض چند روز دو نفر از عزیزان ما 
را اعدام کردند. محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد 
تنها به “جرم” اعتراض، به “جرم” دادخواهی، اعدام 
شدند. این اعدامها هیچ پایه و هیچ علت قضائی- 
حقوقی ندارد. این کشتاری است علیه انقالب و علیه 
مردم. ما درگیر یک جنگ بی امان با یک حکومت 
تبهکار هستیم و این حکومت تنها راه نجات خودش 
را در این دیده است که شلیک کند، بزند، بکشد، 
استیصال و  تنها دارد  این کار  با  اما  اعدام کند.  و 
درماندگی و بن بست خودش را نشان میدهد. هر 



اعدام فراخوان تازه ای است به اعتراضات گسترده 
تر، به اعتصابات سراسری تر، و به خیابان آمدنها با 
جمعیت بیشتر، برای اینکه باالخره ضربه نهائی را 

به حکومت بزنیم.

محسن  درگذشت  روز  هفتمین  بمناسبت  امروز 
و  تجمع  فراخوان  آذر   ٢٣ روز  برای  شکاری، 
مختلف  محالت  در  و  زهرا  بهشت  در  اعتراض 
اعتراضات  سازماندهی  شورای  است.  شده  داده 
اعدامها  به  اعتراض  در  نیز  نفت  پیمانی  کارگران 
شورا  این  است.  داده  سراسری  اعتصاب  فراخوان 
اعالم کرده است که در تدارک و کسب آمادگی 
و  نفت  مختلف صنعت  بخشهای  اینکه  برای  است 
پتروشیمی در اعتراض به اعدامها دست به اعتصاب 



بزنند. تظاهراتهای گسترده تر و بخصوص اعتصاب 
سراسری و عمومی جواب محکمی به این حکومت 

آدمکش و جالد است. 

همچنین در خارج کشور اعتراضات و تظاهرات و 
تجمعات با خواست مشترک منزوی کردن و طرد 
حکومت اعدام و کشتار جمهوری اسالمی در سراسر 
جهان هدف معترضین و هدف ایرانیان مقیم خارج 

و همینطور مردم آزادیخواهان دنیا است. 
به این ترتیب با مبارزه متحد در داخل کشور و در 
سراسری  اعتراضات  و  اعتصابات  با  کشور،  خارج 
در داخل کشور و با اعتراضات و تحصن ها و انواع 
بایکوت  برای  در خارج کشور  فعالیتهای گسترده 
جمهوری اسالمی میتوانیم با قدرت متحد و یکپارچه 



مان ضربه نهائی را به حکومت بزنیم و او را بزانو در 
بیاوریم. 

های  سفارتخانه  ایم  کرده  اعالم  مدتهاست  ما 
دولتها  شود،  بسته  جا  همه  باید  اسالمی  جمهوری 
این  باید  و  فرابخوانند  ایران  از  را  باید سفرایشان 
حکومت را طرد و منزوی کنند. جمهوری اسالمی 
این  و  آنهاست.  قاتل  نیست،  ایران  مردم  نماینده 
به عیان جلوی چشم همگان است.  امروز  واقعیت 
این رژیم قاتل را نباید بعنوان دولت و یا حکومت 
هم  اسالمی  جمهوری  با  شناخت.  برسمیت  ایران 
باید درست مثل دولت نژادی آفریقای جنوبی که 
با بایکوت و طرد و انزوای جهانی روبرو شد، همین 
رفتار را داشت. وجهه همت ما و هدف ما در خارج 



کشور اینست که جمهوری اسالمی را از دنیا اخراج 
تظاهرات  و  تجمعات  کنار  در  حرکت  این  کنیم. 
کشور  داخل  در  سراسری  اعتصابات  بخصوص  و 
میتواند نیروی بسیار تعیین کننده و زیرورو کننده 

ای را بمیدان بیاورد و این جانیان را بزیر بکشد. 

با امید مبارزه ای هر چه گسترده تر و فراگیر تر در 
داخل و خارج کشور برای سرنگونی این حکومت 

آدمخوار. 

پیروزی از آن ماست. در این تردیدی نداشته باشید.
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کارگران پیمانی نفت علیه اعدامها
کاظم نیکخواه

روز ٢٢ آذر بیانیه ای از سوی “شورای سازماندهی 
“علیه  عنوان  با  نفت”  پیمانی  کارگران  اعتراضات 
اعدامها و در محکومیت قتل مجید رضا رهنورد و 
محسن شکاری اعتصاب کنیم” منتشر شد که بسیار 
گویا و شفاف و امید بخش است.  در ابتدای این 
بیانیه چنین آمده است : “روز ٢1 آذر خبرگزاری 
جوان  رهنورد   مجیدرضا  اعدام  خبر  قضاییه  قوه 
٢٣ ساله را اعالم کرد.  این اقدام حکومت شمشیر 
کشیدن به روی همه مردم و از جمله ما کارگران 
است که بیش از 4٣ سال زندگی و معیشتمان به 



یغما رفته و نابود شده است. معنای این کار یعنی 
خفه کردن هر صدای اعتراضی که به فقر و بیحقوقی 
و گرسنگی و چپاول و غارت بلند می شود. یعنی خفه 
کردن صدای مردمی که فریاد میزنند زن، زندگی، 
آزادی. بنابراین دیگر جای تامل نیست؛ این اعدامها 
و تهدید به مرگ عزیزانی که در بازداشت هستند، 

موضوع اعتراض همه ما مردم است. “

میگوید  چنین  ادامه  در  سازماندهی  شورای  بیانیه 
به  همکاران  سوی  از  فراخوانهایی  “خوشبختانه 
برای  رسمی  همکاران  است.  شده  داده  اعتصاب 
روز ٢۶ آذر فراخوان به تجمع اعتراضی بزرگ و 
سراسری داده اند و همکاران دیگر در پتروپاالیش 
ها برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دیماه فراخوان 



به اعتصاب داده اند”

شورای سازماندهی باالخره چنین فراخوان میدهد: “ 
تاکید ما بر پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام  توسط 
دستگاه قضاییه جنایتکار است و این پاسخ چیزی 
جز اعتصاب ما کارگران نفت و بستن شیرهای نفت 

نیست”.

انتظار  چشم  مردم  است!  همین  دقیقا  پاسخ  آری 
چنین حرکتی هستند. اعتصابات سراسری کارگران 
در بخشهای کلیدی ای مثل نفت در کنار تظاهرات 
حکومت  میتواند  خیابانی  حرکتهای  و  تجمعات  و 
آدمکشان اسالمی را بطور جدی عقب براند و انقالب 
زن زندگی آزادی را گامها به جلو سوق دهد. جامعه 



چشم  کلیدی  بخشهای  دیگر  و  نفت  کارگران  به 
دوخته است. باید امیدوار بود که هرچه زودتر شاهد 

چنین اعتصاباتی باشیم.   
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ننگی که با هیچ رنگی پاک نمیشود 
سیما بهاری

“در آستانۀ رای گیری در سازمان ملل متحد برای 
تصویب قطعنامۀ اخراج جمهوری اسالمی از کمیسیون 
مقام زن این سازمان، اسناد افشاگرانه نشان میدهد 
که جمهوری اسالمی با اعمال فشار بر گروهی از چهره 
های دانشگاهی، از آنان خواسته است برای ممانعت از 

تصویب این قطعنامه، مکاتباتی انجام دهند.”

در این جهان وارونه حتما نیرویی بی شرم تر از جمهوری 
اسالمی پیدا میشود که این حکومت دست به دامن آنها 



شده. میخواهند در این رایزنی چه بگویند؟ چگونه 
میخواهند برای حکومتی که سه ماه استـ  فقط همین 
سه ماه انقالب را در نظر بگیریم ـ از همۀ دوربین 
های ریز و درشت تصاویری بسیار واضح از خشونت و 
وحشیگری و آدمکشی شان به دنیا مخابره شده آبرو 
بخرند؟ میخواهند در مورد زنان جوانی که با شهامت 
مشت در هوا میچرخانند و از زندگی و آزادی دفاع 
میکنند و در مقابل حکومت میزند، دستگیر میکند و 
آنها را میکشد چه بگویند؟ جهان این تصاویر را دیده 

و همبستگی خود را با آنها نشان داده است.

 امروز قرار است در مورد اخراج رژیم از کمیسیون 
مقام زن رای گیری شود. عملکرد این حکومت مشخصا 
نسبت به زنان طی چهل و سه سال گذشته جایی برای 



چانه زنی نمیگذارد. جمهوری اسالمی چه از کمیسیون 
مقام زن اخراج شود چه در آن بماند بی آبروست. 
ماندن این حکومت در کمیسیون مقام زن فقط بی 
آبرویی برای خود کمیسیون است. حکومتی که جهان، 
ضد زن بودنش را دیده است نباید جایی در کمیسیون 
مقام زن داشته باشد. ننگ ضد زن بودن حکومت با 

هیچ رنگی پاک نمیشود. 
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اعدام باید متوقف شود!
نامه اعتراضی جمعی از زنان

زندانی سیاسی در اوین

جمعی از زندانیان سیاسی در زندان اوین با انتشار 
نامه ای ضمن واکنش به صدور احکم اعدام و اجرای 
اعتراضات اخیر،  بازداشت شدگان  آن در خصوص 
از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان زندان 
اوین در همراهی با اعتراضات و اعتصابات خیابانی و 

در مخالفت با اعدام خبر دادند.

متن کامل این نامه را در زیر میخوانید:
اعدام باید متوقف شود!



ما مردم آزادی خواه و برابری طلب ایران در ماههای 
اخیر برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسالمی 
هم پیمان شده ایم و در شهرها و روستاها، خیابان ها و 
خانه هایمان، در داخل و خارج از کشور به پا خاسته 

ایم.

سرکوب های وحشیانه و گسترده حکومت در سراسر 
قدرتمند  اعتراضات  شدن  پراکنده  موجب  کشور 
خیابانی طی روزهای اخیر شده و حکومت به جای عقب 
نشینی از کشتار خیابانی و سرکوب، قدمی پیشتر نهاده 
و اعدام را برای ایجاد ارعاب آغاز کرده است. اعدام 
کسانی که شانه به شانه هم در خیابانها ایستاده بودند. 
اعدام محسن شکاری به عنوان یک معترض خیابانی 



جنایتی آشکار بود که جهان را به حیرت واداشت.

به پاس عهد و پیمان در قلب هایمان، به پاس دستهای 
گرم در دست هم گذاشته مان، به پاس فریاد برخاسته 
از سینه هایمان، به بغض نشکسته در گلویمان، تنهایشان 
نگذاریم و برای نجات جان به پا خاستگان در بند و 
توقف چرخه قتل حکومتی به پا خیزیم. برای پاره کردن 
ریسمان دور گلوی جوانانمان و برای درهم شکستن 

چوبه های برافراشته مرگ به پاخیزیم.

راه دیگری وجود ندارد! این بار خیابان های شهر را با 
فریاد “اعدام را متوقف کنید” تسخیر کنیم و اعتصابات 
را با قدرت و فراگیری بیشتر ادامه دهیم. ما نیز در کنار 
شما، گرچه در زندان همراهی خود را با “خیابان” که 



به حکم اسارت از آن محروم مانده ایم، اعالم کرده و 
برای بیان مخالفت خود با اعدام در دفتر افسر نگهبان 
بند زنان زندان اوین، در تاریخ ٢1 آذر ماه با خواندن 

سرود و سر دادن شعار تحصن میکنیم.

فریبا اسدی، الناز اسالمی، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، 
زهره داوری، زهره زیوری، زهره سرو، زهرا صفایی، 
صبا  قلیان،  سپیده  فارسی،  مرضیه  عباسی،  گالره 
کردافشاری، نرگس محمدی، عسل محمدی، فرنگیس 

مظلوم، پرستو معینی، پوران ناظمی، بهاره هدایت.
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تجمع و اعتصاب در 
روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر

در حمایت از فراخوان ٣4 دانشگاه،  
جوانان و دانش آموزان 

خالصه اطالعیه 
حزب کمونیست کارگری ایران

و دانش آموزان و  دانشگاههای مختلف  دانشجویان 
جمعهائی از جوانان در تهران و چند شهر دیگر 

سراسر  در  اعتصاب  و  تجمع  روز  سه  به  را  مردم 
کشور در روزهای دوشنبه ٢۸ آذر تا چهارشنبه ٣0 
حمایت  فراخوان  این  از  قویا  ما  فراخوانده اند.  آذر 
میکنیم و همه مردم، کارگران، دانشجویان سراسر 



کشور، معلمان و دانش آموزان، جوانان، کارمندان و 
کسبه و بازاریان را به اعتصاب و تجمع در این روزها 

فرامیخوانیم. 

انقالب حکومت را به استیصال کشانده، شکاف های 
تضعیف  بشدت  آنرا  و  کرده  تر  عمیق  آنرا  درونی 
کرده است. در سطح بین المللی نیزرژیم به منزوی 
ترین دوران حیاتش رسیده است. علیرغم دستگیری 
دهها هزار نفره، علیرغم کشتار صدها نفر از مردم 
معترض و علیرغم اعدام معترضین و صدور احکام 
اعدام، مردم نه تنها مرعوب نشده بلکه رادیکال تر و 
سازمانیافته تر از قبل به انقالب ادامه میدهند. سه روز 
تجمع و اعتصاب در چنین اوضاعی فراخوان داده شده 
است. فراخوان قبلی برای سه روز اعتراض و اعتصاب 



در روزهای 14 تا 1۶ آذر با موفقیت باالیی روبرو 
شد. فراخوان سراسری برای اعتصاب و تظاهرات و 
راهپیمایی در روزهای ٢۸ تا ٣0 آذر میتواند با اتکا 
به تجربه فراخوان موفق 14 تا 1۶ آذر و با اتکا به 
و دانش  بیشتر دانشجویان و جوانان  سازمانیافتگی 

آموزان با گستردگی بیشتری پاسخ بگیرد. 

از همه مردم، از کارگران مراکز کلیدی و خدماتی، 
از معلمان و دانش آموزان، از دانشجویان و جوانان، از 
کسبه و بازاریان، از تشکل های مختلف کارگری و 
بازنشستگان، از نویسندگان و هنرمندان و ورزشکاران 
و از همه فعالین میخواهیم با تمام قوا از فراخوان ٣4 
تشکل دانشجویان، جوانان و دانش آموزان حمایت 

کنید. 



از ایرانیان مقیم خارج نیز میخواهیم که روز چهارشنبه 
در حمایت از فراخوان سراسری جوانان و دانشجویان 
بهمراه مردم  تا  بزنید  به تجمعات سراسری  دست 
در ایران گام بلند دیگری انقالب را به پیش ببریم 
سقوط  به  را  اسالمی  جمهوری  تبهکار  حکومت  و 

محتومش نزدیک تر کنیم. 
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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 journalfarsi.com


