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برپایی اعتراض های تازه در نقاط مختلف ایران 
تنظیم خبر از تیم ژورنال

مقنعه اجباری از سر برمیداریم
بیانیه سراسری دانش آموزان پیشرو

حیات ننگین جمهوری اسالمی به تار موی زنان بند است!
حمید تقوائی 

اعالم حمایت از خیزش مردم ایران در جهان
گردآوری از رسانه های خبری

جمهوی اسالمی با حجاب آمد بی حجاب میرود
بخشی از سخنرانی خلیل کیوان در استکهلم

وزش نسیم  انقالب در ایران
 بخشی از سخنرانی هرمز رها در استکهلم

حال مردم خوب است
یاشار سهندی



برپایی اعتراض های تازه 
در نقاط مختلف ایران  

تنظیم خبر از تیم ژورنال

روز شنبه معترضان در شهرهای مختلف ایران بار 



دیگر تجمع های ضدحکومتی برگزار کرده اند.
شیراز،  بابل،  آمل،  در  اعتراض ها  جمله  از 
شیراز،  تبریز،  سنندج،  شهر،  شاهین  تهران، 
شد.  برگزار  فومن  و  رشت  شهریار،  کرج، 
خودروی  آمل  در  معترضان  از  جمعی 
معترضان  می دهند.  فراری  را  آتش نشانی 
می گویند نیروهای امنیتی از دستگاه آتش نشانی 
می کنند. استفاده  مردم  کردن  متفرق  برای 
در آمل جمعیت قابل توجهی درحال راهپیمایی 
شعار  شهر  اصلی  های  خیابان  از  یکی  در 
اصلی  کانون های  از  یکی  آمل  دهند  می 
است. بوده  گذشته  هفته  یک  در  اعتراضات 
است.  یافته  ادامه  هم  تبریز  در  تظاهرات 
دختری  که  می شود  دیده  شیراز  تجمع  در 



مردم  و  رفته  خودرو  یک  روی  روسری  بدون 
دیکتاتور.” بر  “مرگ  می دهند:  شعار  او  دور 
در محله آریاشهر تهران معترضان شعار می دهند 
بشه” گم  باید  آخوند  فشفشه،  تانک  “توپ 
شعار  هم  تهران  ولی عصر  خیابان  در 
شود.  می  داده  سر  آزادی”  زندگی،  “زن، 
در  تظاهراتی  دیگر  بار  شنبه  روز  صبح 
برخورد  با  که  شد  برگزار  تهران  دانشگاه 
گردید.  روبرو  دولتی  ماموران  خشن 
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مقنعه اجباری از سر برمیداریم

بیانیه سراسری دانش آموزان پیشرو

ما دانش آموزان دختر مقطع متوسط در اعتراض 
به حجاب اجباری و بازداشت غیر قانونی دانش 
از  اعتراضات مدنی چند روز اخیر،  آموزان در 
روز دوشنبه 4 مهرماه، جهت اعتراض مقنعه خود 



را از سر برداشته و همه باهم شعار خواهیم داد:
 نه روسری نه توسری / آزادی و برابری

زن، زندگی، آزادی
دانش آموز زندانی آزاد باید گرد

 دانش آموزان پسر می توانند با سر دادن همین 
شعارها ما را حمایت کنند

زمان: دوشنبه چهارم مهر تا پایان هفته 
مکان: تمام مدارس متوسطه کشور

همراه شو عزیز
کاین درد مشترک

هرگز جدا جدا درمان نمی شود.

یکشنبه ۳ مهر 1401
٢۵ سپتامبر ٢0٢٢



حیات ننگین جمهوری اسالمی 
به تار موی زنان بند است!

حمید تقوائی

زنده باد دختران دانش آموز!  
زنان در خیابانها حجابها را برمیدارند و به آتش 



میکشند، در مدارس و ادارات و کارخانه ها و 
همه موسسات و امکان عمومی نیز باید حجابها 
به زباله دان انداخته شود. دانش آموزان پیشرو 
سراسری  میتواند  که  هستند  حرکتی  الگوی 
شود. میتواند به برداشتن حجابها در کل جامعه 
حجاب  به  اعتراض  در  سراسری  اعتصابات  و 
همه  و  شدگان  بازداشت  همه  آزادی  برای  و 
زندانیان سیاسی  منجر بشود. جمهوری اسالمی 

با حجاب آمده است، بی حجاب میرود!

معلمان،  آموز،  دانش  و  دانشجو  دختران  همه   
کنند  اعالم  میتوانند  زن  کارمندان  و  کارگران 
را در همه دانشگاهها و مدارس و  که حجابها 
کارخانه ها و ادارات و محل کار از سر بر خواهند 



داشت و هر نوع ممانعتی از این امر را با اعتصاب 
پاسخ خواهند داد. 

کشور  متوسطه  مدارس  تمام  تنها  نه  مکان: 
بلکه تمام دانشگاهها و ادارات و کارخانه ها و 

موسسات و اماکن عمومی کشور! 
زمان: نه تنها یک هفته بلکه تا زمانی که حجاب 

اجباری در تمام کشور ملغی بشود! 

شعارها: 
- نه روسری نه توسری آزادی و برابری

- زن زندگی آزادی
- همه بازداشتی های اخیر و همه زندانیان سیاسی 

آزاد باید گردند 



حرکات  چنین  با  باید  را  خیابانی  شورشهای 
همه  میتواند  که  متشکلی  و  متعین  اعتراضی 
و  قویتر  فعال کند  و  را دخیل  بخشهای جامعه 
کوبنده تر کنیم. خیزشهای شهری با شعار نابود باد 
جمهوری اسالمی، و اعتراض و اعتصاب بخشهای 
مختلف جامعه حول  خواستها و شعارهائی که 
اسالمی  جمهوری  سرنگونی  اش  عملی  معنای 
است، دو رکن مهم خیزش انقالبی جاری و ضامن 

پیشروی و پیروزی نهائی آن است.

زنده باد دانش آموزان پیشرو!
زنده باد اعتصابات سراسری!



هر چه گسترده تر و کوبنده تر باد تظاهراتها و 
اعتراضات خیابانی!

 

 یکشنبه ۳ مهر 1401
٢۵ سپتامبر ٢0٢٢



اعالم حمایت از خیزش مردم ایران در جهان
 گردآوری از رسانه های خبری

شهرهای متعددی در جهان صحنه تظاهرات در 
حمایت از اعتراضات ضد حکومتی مردم ایران 

مبدل شد. 

برلین، پایتخت آلمان، روز جمعه، اول مهر، شاهد 



یکی از بزرگ ترین تظاهرات پشتیبانی از خیزش 
مردم ایران بود. حضور هزاران ایرانی و آلمانی 

در راهپیمایی برلین بی سابقه بود.

جمهوری  رئیس  که  حالی  در  شیلی  کشور  در 
آن کشور در سخنرانی خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد نام مهسا )ژینا( امینی، دختر 
کشته شده ایرانی در اسارت نیروهای حکومتی 
ایران را به عنوان نمادی از ظلم حکومت ایران به 
مردم کشور ذکر کرد، صدها تن از مردم شیلی 
در  ایستادگی  بیان  برای  مهر،  اول  جمعه،  روز 

کنار مردم به پاخاسته ایران تظاهرات کردند.

پایتخت  سانتیاگو،  از  خبرگزاری ها  گزارش  به 



شیلی. مردم شیلی  شعار “زن، زندگی، آزادی”، 
سردادند.

ساختمان  برابر  در  مهر  اول  جمعه  روز  تجمع 
یادبود لینکلن در واشینگتن.

 
روزهای  برای  ترکیه  در  آنکارا  و  استانبول  در 
ابراز  برای  تجمع های جدیدی  یکشنبه  و  شنبه 
حمایت از مردم ایران ترتیب داده شده است. 
هنرمندان نامدار ترکیه همبستگی خود را با مردم 
ایران بیان می کنند و تاکید دارند که ایرانیان و 
به ویژه زنان ایران “پیشروترین” گروه در میان 

مردم منطقه میباشند.

در تل آویو، ریتا جهان فروز، خواننده زاده اصفهان 



که چهار دهه جزو هنرمندان برتر اسرائیل بوده، 
با ضبط کلیپی حمایت قاطع خود را از خیزش 
بیان  طبیعی خود  برای گرفتن حق  ایران  زنان 

کرد.
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جمهوری اسالمی با حجاب آمد بی حجاب میرود

حجاب اسم رمز سرکوب کل جامعه است. همه 
آن  وقت  میدهیم.  گسترش  را  حجابی  بی  جا 
است که همه بخش های جامعه اعم از معلم و 
اعتصاب  غیره  و  بازنشسته  و  و کارگر  دانشجو 
برای  شرایط  تا  کنند  فلج  را  حکومت  و  کنند 



قیام و ضربه نهایی آماده شود.  

بخشی از سخنرانی خلیل کیوان عضو دفتر سیاسی 
تظاهرات  در  ایران  کارگری  کمونیست  حزب 

روز شنبه در استکهلم

****
نسیم  انقالب 

وزش نسیم  انقالب در ایران، مرزهای  کشورهای 
خیابانی  مبارزات  اخبار  و  نوردید  در  را  غربی 
قرار  اخبار  در صدر  دختران  سوزان  و حجاب 
گرفت و هشتک مهسا امینی از مرز ۸0 میلیون 
همدل  کشور،  خارج  مقیم  ایرانیان  گذشت. 
شر  از  خالصی  برای  ایران  داخل  در  مردم  با 
جمهوری اعدام و غارت و چپاول  به میدان آمدند 



و در اعتراضات گسترده خود خواست سرنگونی 
جمهوری اسالمی و بایکوت آن توسط دولتهای 

غربی را هر چه بیشتر جهانی کردند.

هرمز رها - دبیر کمیته حزب کمونیست کارگری 
در استکهلم
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حال مردم خوب است
یاشار سهندی

عزت اهلل ضرغامی:   نظام بن بست ندارد. تجدیدنظر 
در برخی قوانین و روش های ناکارآمد اجتماعی، 
به سقوط دومینووار نظام منجر نمی شود. تحوالت 

اجتماعی را درک کنیم.:

بن  اسالمی  میگوید جمهوری  ضرغامی درست 



بست ندارد. انتهای راهش پرتگاه عمیقی است. 
فلسفه  که  است  نظامهایی  همه  سرنوشت  این 
وجودی شان ضدیت با انسان و انسانیت است. 

جمهوری اسالمی دومینوار سقوط نمی کند بلکه 
یکباره محو میشود و جزء خاطره ای بسیار سیاه 
در تاریخ بشری، چیزی از خود به جا نمی گذارد. 

جمهوری اسالمی زیر ضربات مرگبار خیزش 
انقالبی مردم در حال در هم شکستن است. 

بیش از یک هفته است که خیابانها در اختیار 
مردم است. تا یک هفته پیش، فالکت و مصیبت 
حاکم عرصه زندگی را به مردم تنگ کرده بود. 
در عرض یک هفته همه چیز دگرگون شده و 



مردم قدرت خود را بازیافته اند. 

مردم روزها به امور روزمره زندگیشان میپردازند، 
اما نه با عصبانیت و پریشانی یک هفته پیش، بلکه 
با آرامشی خاص. چون بار دیگر با هم بودن را 
از کنارت  تجربه میکنند. چه لذتی دارد آنکه 
در  را  همدیگر  مردم  نیست،  غریبه  میگذرد 
میدان مبارزه با یکی از وحشی ترین حکومتهای 
است  اجتماعی  تحول  این  اند.  کرده  پیدا  دنیا 
آن  مشابه  حکومتهای  و  اسالمی  جمهوری  که 

هیچوقت نمی توانند درک کنند. 

را  خود  خود،  چون  است.  خوب  مردم  حال 
بازیافته اند. انسانیت بار دیگر شکوفا شده. کتک 



میخورند، مضروب میشوند، بازداشتی می دهند 
وکشته میشوند اما امید به زندگیشان برگشته. 
امید به تغییر در رفتار و سکنات روزمره مردم 
جلوه گر شده است. دنیا سر تعظیم فرود آورده.
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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 


