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شهر کلن آلمان یکپارچه اعتراض 
مینا احدی عضو رهبری حزب کمونیست کارگری ایران

در  نفر  هزار  از  بیش  حضور  مهر،   ۱ شنبه  روز 
تظاهرات کلن، در همبستگی با مبارزات زنان و 
مردم در ایران، در گرامیداشت یاد عزیز مهسا 
امینی و در اعتراض به حضور رئیسی در سازمان 
ملل، سخنرانیهای متعدد، شعارهای دسته جمعی و 



پر شور، اعتراض عریان و حجاب سوزان، بخشهای 
متنوع این برنامه بود، رسانه های آلمانی حضور 
داشتند و تلوزیوین “و.د.ار” ساعت یک ربع به 
این میتینگ پخش کرده است. از  ده گزارشی 

مینا احدی عضو رهبری 
حزب کمونیست کارگری ایران
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گردهمایی یکشنبه در ونکور

مقابل  در  ای  گسترده  گردهمایی  جمعه  روز 
از ساعت  ونکوِر کانادا  آمریکا در  کنسولگری 
۱۲ ظهر تا یک و نیم بعد از ظهر در خیابان پندر 
تا در همبستگی  بر آن شد  تصمیم  انجام شد، 
با مردم سرنگونی طلب در ایران و اعتراض به 
قتل مهسا امینی و کشتن و زخمی کردن مردم 



به  بار دیگر  ایران، یک  معترض در خیابانهای 
خیابان بیاییم و صدای اعتراض خود را به گوش 
همه مجامع بین المللی و دولتها برسانیم. منتظر 

حضور تک تک شما عزیزان هستیم.

یکشنبه ۲۵ سپتامبر – ۲ مهر
ساعت ۳ و نیم بعد از ظهر

محل گردهمایی در مقابل ونکور آرت گالری 

فراخوان از طرف تمینه صادقی 
عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

 پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱40۱
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اکنون همه در ایران پرونده دار هستند!
اصغر کریمی

همه آنها که در یک هفته اخیر در خیابان بوده اند 
دختران انقالب که به وفور تکثیر شده اند 

آنها که در شهرهای کردستان اعتصاب کردند 
دانشجویانی که هر روز اعتراض میکنند 

کارگران اعتصابی 
هر کس رفاه یا آزادی میخواهد  
هرکس تحصیل رایگان میخواهد 

بازنشستگانی که در خیابانها فریاد زده اند  
هزاران معلمی که تجمع کرده اند 

آنها که در خیزش های ۸۸، ۹۶، ۹۷، ۹۸ شرکت 
کرده اند 



مخالفین اعدام، مخالفین شکنجه 
مالباخته ها 

آنها که از اسالم روی برگردانده اند  
هر کس مخالف تجاوز به دختربچه هاست 

هر جوانی دوست پسر یا دختر دارد
چند میلیون که نماز نمیخوانند 

آنها که مرگ بر خامنه ای میگویند 
هر کس علیه طوسی شکایت کرده 

هر کس شلیک به هواپیمای اوکراین را محکوم 
کرده 

آنها که میگویند چرا فرزندم را کشتید 
هر کس گفته کودک هم انسان است 

هر کس گفته عدالت چیز خوبی است  
هر کس گفته آیت اهلل های میلیاردر 



هر کس گفته آخوند مفتخور 
هر کس به علم الهدی فحش داده 

هر کس گفته اسالم چرند است 
هر کس سگها را دوست دارد

هر کس از محیط زیست دفاع کرده 
هر کس به مجلس طویله گفته 

هر کس گفته خدایی در کار نیست 
همه رنگین کمانی ها 

کارگری،  تشکل های  نویسندگانی ها،  کانون 
تشکل های حقوق زنان 

هر کس گفته تفنگت را زمین بگذار
هر کس مشروب خورده  

آنها که از فیلترشکن استفاده میکنند 
زنی که بلند خندیده 



زنی که آواز خوانده 
و هر کس که قیافه اش شبیه آدم است 

همه در سیستم قضایی حکومت پرونده دارند! 

یعنی اکثریت مردم ایران 
یعنی یک دشمن دهها میلیونی! 

ماشین  کل  و  قضایی  سیستم  فلج  یعنی  این  و 
سرکوب حکومت 
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نامه سرگشاده به دولت های جهان
 دفتر بین المللی حزب کمونیست کارگری ایران

دست از برسمیت شناسی و مشروعیت بخشیدن 
به حکومت آدمکش اسالمی بردارید!

در پی قتل وحشیانه مهسا امینی بدست گشت 
ارشاد که خشم و خیزش سراسری مردم ایران 



را به دنبال داشته است، اکنون این سؤال بیش 
و مشخصا  های جهان  دولت   برابر  در  پیش  از 
دولت های غربی قرار می گیرد که باالخره کی 
می خواهند دست از برسمیت شناسی جمهوری 
اسالمی و مشروعیت بخشیدن به آن بردارند؟  

علیرغم   اسالمی،  دلیلی که جمهوری  از  بخشی 
برای  ایران  و فداکاری  های مردم  قهرمانی  ها 
سرنگونی آن، توانسته است تا امروز دوام بیاورد، 
برسمیت  بر  مبنی  غربی  های  دولت  سیاست 
ترتیب  بدین  و  آن  با  رابطه  ادامه  آن،  شناسی 
مشروعیت بخشیدن به این حکومت و کمک به 

قوام آن بوده است. 



برای  رئیسی  به  آمریکا  به  ورود  اجازه  صدور 
در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  سخنرانی 
که  حالی  در  “عادی”،  دولت  رئیس  یک  مقام 
گشت ارشاد آن هفته پیش مهسا امینی را بدلیل 
“بد حجابی” به قتل رساند و نیروهای انتظامی و 
اوباش بسیج آن همان زمانی که وی در سازمان 
ملل در حال سخنرانی بود مشغول ضرب و شتم، 
دستگیری و کشتار زنان و مردان معترض در کف 
خیابان بودند، اوج ریاکاری و مایه شرمساری این 
دولت هاست. بنابه گزارشاتی، در ۵ روز اخیر 
کشته  معترضین  از  نفر   ۳۶ حداقل  اعتراضات 

شده اند.

خیزش جاری مردم ایران که زنان شجاعانه در 



راس آن قرار دارند الهام بخش دنیا بوده است. 
موجی از حمایت از طرف مردم عادی، فعالین، 
هنرمندان، هنرپیشگان، نویسندگان، سلبرتی ها 
و مدافعین حقوق انسانی در سطح جهان به راه 
افتاده است. مردم جهان و مشخصا شهروندان 
کشورهای شما و همان کسانی که در انتخابات 
آتی بار دیگر برای گرفتن رای شان به آنها رجوع 
خواهید کرد از وحشیگری حکومت اسالمی به 
خشم آمده اند و با دل و جان به حمایت از زنان 

و مردان ایران برخاسته اند.

با  کنید  مقایسه  را  جهانی  همبستگی  موج  این 
در  ها  دولت  دیپلماتیک  بند  نیم  های  بیانیه 
محکومیت جمهوری اسالمی. صرف محکومیت 



کافی  اسالمی  جمهوری  به  زدن  افسار  برای 
نیست. آنچه از هر دولتی که مدعی پایبندی به 
ابتدائی ترین موازین حقوق انسانی است انتظار 
می رود واکنشی متناسب با جنایات این حکومت 
فاشیست علیه بشریت، نه فقط امروز بلکه طی 
بیش از چهار دهه عمر ننگین و وحشی آن است. 
آنچه از دیرباز الزم بوده است و امروز دیگر به 
ضرورتی فوری تبدیل شده است بایکوت جهانی 
قطع  آن،  شناسی  برسمیت  عدم  حکومت،  این 
روابط سیاسی با آن،  اخراج آن از نهادهای بین 
المللی و دستگیری و محاکمه مقامات آن بجرم 

جنایت علیه بشریت است. 

جمهوری اسالمی دیر یا زود سقوط خواهد کرد 



و بر ویرانه های آن مردم ایران پایان حکومتی 
وحشی که هستی مردم ایران، خاورمیانه و جهان 
را در طول بیش از چهار دهه از آنان سلب کرده 
بود جشن خواهند گرفت. آنگاه فراموش نخواهند 
کرد که در مبارزه شان برای رهائی چه کسانی 
مقابلشان  و چه کسانی در  بودند  در کنارشان 

ایستادند. 
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اسامی برخی از شهرهایی که در آنها 
تظاهرات جریان داشته و یا دارد: 

تهران، پاکدشت، اندیشه فاز یک، اندیشه شهریار، 
گرمسار، پرند، سقز، سنندج، مریوان، دیواندره، 
پیرانشهر،  کامباران،  مهاباد،  بوکان،  پاوه،  بانه، 
بهبهان،  قم،  بیجار،  اشنویه، دهگالن،  سردشت، 
آبادان، اهواز، شوشتر، دزفول، بندر عباس، قشم، 
آمل، انزلی، لنگرود، بابل، بابلسر، رشت، رضوانشهر، 
قائم  ساری،  شهسوار،  تنکابن،  رودسر،  نوشهر، 
نورآباد ممسنی، هشتپر،  شهر، الهیجان، شیراز، 
اصفهان، شاهین شهر، زرین شهر، مشهد، بجنورد، 
بیرجند،  اسفراین،  سبزوار،  شیروان،  قوچان، 
آباد  اسالم  داالهو،  زاهدان، کرمانشاه،  نیشابور، 



فردیس  کرج،  دشت  گوهر  نقده،  قروه،  غرب، 
کرج، ورامین، قرچک، رفسنجان، قزوین، اراک، 
گرگان، گنبدکاووس، سمنان، شاهرود، همدان، 
نهاوند، تبریز، ابهر، اردبیل، زنجان، مرند، تالش، 
سرابله  دهلران،  آبدانان،  ایالم،  تکاب،  ارومیه، 
ایالم، خرم آباد، کرمان، سیرجان، بروجرد، رباط 
کریم، ساوه، سرآسیاب مالرد، علی آباد کتول، 
قصر شیرین، کاشان، کیش، مرودشت، یاسوج، 
شهر،  مشکین  کرج،  شهر  مهر  کاشمر،  مراغه، 

محمود آباد، کوهدشت، و یزد.  
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 حکومت جانی، دروغگو سرنگون سرنگون
حسن صالحی

جنایت پشت جنایت و دروغ پشت دروغ. این 
الشخور  کشور  وزیر  اسالمی!  جمهوری  است 
اسالمی را جلو انداخته اند تا یکبار دیگر ضرب 
و شتم و قتل مهسا توسط گشت ارشاد را انکار 
کند و همچنین در باره غزاله چالوی، مینو مجیدی 
اعترضات  در  که  نیز  دیگرانی  و  کیا   حنانه  و 
اخیر کشتند بیشرمانه اعالم دارد که کار “خود 
حساب  تسویه  “برای  یا  و  است  اغتشاشگران” 

شخصی به قتل رسیدند”!

باید گفت: خفه  اسالمی  و کفتار  این جانی  به 



این  و  مهمالت  این  کنید  می  فکر  کثافت!  شو 
دروغ بافی ها شما را نجات خواهد داد؟ خشم 
مردم لبریز شده است. علیرغم اینکه کشته داده 
اند، علیرغم اینکه دستگیری داده اند، علیرغم 
اینکه زخمی داده اند ولی آمده اند تا کار شما 
شما  تهدید  با  کنید  می  فکر  کنند.  یکسره  را 
کسی به خانه خواهد رفت؟! اینبار شما هستید 
که باید از تعرض مردم بترسید. ببنید که زنان 
و مردان شجاع چگونه نیروهای سرکوب شما را 
فراری میدهند.  به کجا می خواهید فرار کنید 
وقتی که مردم از همه طرف راههای فرار را بر 

شما جانیان بسته اند؟!

به صدای مردم خوب گوش دهید! تا دیر نشده 



بجای تکرار این مهمالت و رجزخوانی ها  از سر 
راه مردم کنار بروید و قدرت را به آنها واگذار 
کنید. وگرنه در انتظار عقوبت سخت تری باید 
باشید. قدرت پوشالی شما درهم خواهد شکست. 
هر جا فرارکنید مردم دنبالتان خواهند آمد. روز 

محاکمه شما نزدیک است! 
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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 


