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در این شماره ژورنال

زنده باد اعتصاب 
اصغر کریمی

تداوم خیزش در داخل و  اعتراضات در خارج 
تنظیم خبر از تیم ژورنال

کوکتل مولوتوف خیایانی، اعتصاب عمومی
سینا پدرام 

شما دارید یک تاریخ را رقم میزنید
ترانه علیدوستی همراه با پیام اسماعیل بخشی

زنان زندانی در همبستگی با خیزش عمومی
مینا احدی

بیانیه جمعی از استادان دانشگاه



زنده باد اعتصاب 
اصغر کریمی

کارگران، معلمان، دانشجویان، کارکنان ادارات 



خیزش سراسری در خیابان ها همچنان با قدرت 
با  بیایید  دارد.  ادامه  شهرستانها  و  تهران  در 
اعتصاب ماشین سرکوب حکومت را فلج کنیم. 
اکنون اعتصاب است که میتواند همراه با خیابان 

حکومت را از پای درآورد. 

معلمان  صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
فراخوان به اعتصاب سراسری معلمان در روزهای 
۴ و ۶ مهر داده است. اعتصاب معلمان باید شهر 
به شهر و مدرسه به مدرسه عملی شود اعتصاب 
بیش از یک میلیون معلم و بیش از ده میلیون 

دانش آموز جامعه را تکان میدهد. 



تعدادی از دانشجویان ۹ دانشگاه اعالم اعتصاب 
کرده اند. تعداد این فراخوان ها که از دیروز شروع 
شده بسرعت بیشتر میشود. اعتصابات را نمیتوان 

سرکوب کرد. 

هیچگاه حکومت اینچنین به ضعف و زبونی نیفتاده 
بود. هیچگاه سرکوبگران اینچنین درمانده نشده 
بودند. باید سریعتر جنبید. اعتصاب را باید االن 
که جوانان در خیابان هستند شروع کرد تا رژیم 
کمر راست نکند. باید اهرم اعتصاب را به کمک 
خیابان آورد تا حکومت و مزدورانش از هر طرف 

خود را در محاصره مردم ببینند. 

وقت آن است که کارگران نفت و پتروشیمی، فوالد 



و هفت تپه، ماشین سازی ها، کارگران شهرداری، 
راه  کارگران  واحد،  شرکت  و  مترو  کارگران 
آهن و مخابرات، رانندگان کامیون و سایر مراکز 
تولیدی و خدماتی و کارکنان ادارات در همراهی 
با دختران و پسران شجاعی که حکومت را کنج 

دیوار قرار داده اند دست به اعتصاب بزنند. 

با اعتصاب میتوان ماشین سرکوب را فلج کرد. 
نیروهای  روحیه  ته مانده  سراسری  اعتصابات 
کار  به  میشکند. دست  هم  در  هم  را  سرکوب 

شویم و اعتصابات را شروع کنیم. 
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تداوم خیزش در داخل 
تنظیم خبر از تیم ژورنال

* خیزش سراسری علیه جمهوری اسالمی در 
شهرهای ایران همچنان ادامه دارد.

* معترضان در خیابان سازمان آب تهران فریاد 
می زنند که تعداد ماموران بسیار کم است و از 

مردم می خواهند در خیابان ها بمانند.



تهران،  شهرهای  در  یکشنبه  شامگاه  مردم   *
به   ... و  کرج  شیراز،  سنندج،  تبریز،  رشت، 

خیابان ها آمدند.

* معترضان در مناطق مختلف تهران از جمله 
سعادت آباد،  صادقیه،  پردیس،  پونک،  نارمک، 
تجمع های  اکباتان،  ستارخان،  هفت حوض، 
شعار  حکومت  علیه  و  کردند  برگزار  پرشمار 

دادند.

* همچنین دانشجویان در کوی دانشگاه تهران 
باید  آزاد  سیاسی  زندانی  و شعار  کرده  تجمع 

گردد سر دادند.

* مرگ بر خامنه ای، توپ تانک فشفشه آخوند 



باید گم بشه، زن زندگی آزادی، مرگ بر بسیجی، 
در  کشت  خواهرم  آنکه  هر  می کشم  می کشم 

تهران و دیگر شهرهای ایران سر داده شد.

* زنان در تجمع ستارخان در تهران روسری های 
خود را در آورده اند.

ممتد  بوق  با  رشت  در  معترضان  همچنین   *
خودرو اعتراضشان را نشان دادند.

در  را  خود  روسری های  نیز  تبریز  در  زنان   *
خیابان از سر برداشتند و خودروها اعتراضشان 

به حکومت را با بوق ممتد نشان دادند.
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تداوم تظاهرات در جهان
تنظیم خبر از تیم ژورنال

بزرگترین  نفر جمعیت  هزار  از ٢0  بیش  با   *
تظاهرات در تاریخ اعتراضات ایرانیان در ونکوور 
کانادا در همبستگی با مبارزات مردم ایران برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی برگزار گردید. تهمینه 
کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  عضو  صادقی 
این تظاهرات را فراخوانده  ایران که  کارگری 



در  تلویزیونی  شبکه  یک  با  مصاحبه  در  است 
کانادا تاکید می کند که ما مردم ایران و همه 
این جمعیت که اینجا می بینید خواهان بایکوت 

جهانی جمهوری اسالمی هستیم.

* در لندن پلیس بریتانیا از ورود معترضان ایرانی 
به سفارت جمهوری اسالمی جلوگیری کرد. با 
این حال، ایرانیان مقیم بریتانیا با تجمع مقابل 
خیزش  از  لندن  در  اسالمی  جمهوری  سفارت 
اسالمی  جمهوری  علیه  ایران  مردم  سراسری 

حمایت کردند.

* در آلمان تظاهرات کنندگان ایرانی هم زمان 
هامبورگ  در  تجمعی  دنیا  دیگر  شهرهای  با 



ضد  بنرهای  نصب  ضمن  و  کردند  تظاهرات 
ترانه های  هم خوانی  به  اقدام  اسالمی،  حکومت 

اعتراضی کردند.

* در پاریس روز یکشنبه، با حرکت معترضان 
اسالمی،  جمهوری  سفارت  سمت  به  ایرانی 
پلیس فرانسه برای متفرق کردن جمعیت از گاز 
اشک آور استفاده کرد و با معترضان درگیر شد.

مالمو  شهر  مهر،   -۳ سپتامبر   ٢۴ شنبه  روز   *
علیه  پرشوری  اعتراضی  گردهمایی  شاهد 
جمهوری اسالمی و در حمایت از مبارزات مردم 
ایران بود. شعار سرنگونی جمهوری اسالمی به 
فارسی و سوئدی فریاد زده شد و تظاهرکنندگان 



خواستار بایکوت رژیم اسالمی شدند.

* روز یکشنبه هزاران نفر علیه قتل مهسا و سایر 
جانباختگان تظاهراتهای اخیر در ایران و با شعار 
مرگ بر جمهوری اسالمی، حکومت اسالمی و 
ضد زن نمی خواییم در یکی از خیابانهای  اصلی 
شهر گوتنبرگ سوئد دست به تجمع و راهپیمایی 
زدند. این تظاهرات بزرگ در اخبار تلویزیون  

سوئد و روزنامه پرتیراژGP منعکس شد.
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كوكتل مولوتوف  خیايانى، اعتصاب عمومى
سینا پدرام

به گزارش بی بی سی ابراهیم رئیسی مدعی شد 
با اعتراضات خیابانی “قاطعانه” برخورد خواهد 

کرد. 

خود این خبر نشان از این دارد که جالد دهه 



شصت، قافیه را باخته است. اگر میتوانست، قبل 
از اعالم آن، مردم را به خاك و خون میکشید. 
جالد تهدید میکند چونکه انقالب “قاطعانه” به 
پیش میرود. تمامی خبرها حاکی از ادامه مبارزات 
خیایانی جوانان، زنان و مردم پر شوری هستند 
که حکومت جنایتکار جمهوری اسالمی را نمی 
به  تر  راسخ  و  تر  مصمم  مردم  اینبار  خواهند. 
میدان آمده اند تا نقطه پایانی به تاریخ سیاه و 

پر خون این رژیم اسالمی بگذارند. 

کوکتل  پرتاب  با  مردم  دوم  جهانی  جنگ  در 
مولوتوف به مصاف ماشین جنگی هیتلری رفتند. 
در تمامی جنگ های شهری این روش همواره 
ترس به جان نیروهای سرکوبگر انداخته است. 



از کوچه های باریک تا خیابانهای عریض باید 
از خود دفاع کرد. 

اما “کوکتل مولوتوف” سیاسی همان اعتصابات 
عمومی هستند که این رژیم را در تمام عرصه 

های اجتماعی و اقتصادی فلح خواهد کرد. 

زمانی که  و  میگیرد  انقالب شکل  هنگامی که 
انقالب به یک واقعیت تبدیل میشود به کانون 
همانطوریکه  میشود  تبدیل  دنیا  تمامی  توجه 
با اولین بانگ انقالب، جهان به  انتظار داشتیم، 
پشتیبانی آن برخاست. از زنان لبنان و عراق تا 

مردم کانادا و استرالیا.

در ایران خیزش انقالبی برعلیه فقر و استبداد و 



حکومت ضد زن شروع شده است. در این جنگ 
ها،  اعتصابات در کارخانه  با  شیشه عمر رژیم 
دانشگاهها و مدارس، خدمات شهری وادارات 
در  خیابانی  تظاهراتهای  گسترش  با  همزمان 

تیررس قرار گرفته است.
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شما داريد يک تاريخ را رقم میزنید
 ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی، ستاره سینمای ایران در پیامی 
ضمن حمایت از معترضان در ایران تاکید کرده 
تمام وجود در  “با  به آن ها گفته که  و خطاب 

کنارتان هستم و همیشه خواهم بود.”
...



در ادامه پیام او خطاب به معترضان آمده: “یک 
دنیا نگاهش به شماست. جهان جنبش عدالت طلبی 
و آزادی خواهی شما را دیده. مقاومت افسانه ای 
شما در حال رقم زدن تاریخ است و هیچ چیز 

باالتر از اتحاد نیست.”
...

خانم علیدوستی پس از جان باختن مهسا امینی 
نیز در صفحه اینستاگرامش نوشت: “او جان داد 
بدون آنکه کاری کرده باشد. نامش را بگویید. 
این حرف را بپراکنید. فراموش نکنید زنان ایرانی 

چه می کشند. لعنت به این اسارت.”
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زنان زندانى در همبستگى با خیزش عمومى

مینا احدی

روز یکشنبه در حیاط بند زنان زندان اوین، ۴1 
زندانی سیاسی زن، ترانه “ از خون جوانان وطن 
آنها که سالهای سال  را خواندند.  دمیده”  الله 
است بدلیل اعتراض و شجاعت خودشان، اسیر 
با زنان و  این حکومت هستند، همبستگی خود 
مردم ایران را نشان دادند. چهار روز پیش هم 



زنان زندانی سیاسی در حیاط بند زنان زندان 
اوین به یاد مهسا امینی جمع شده بودند.

و  آزادی  برای  و  اند  خاسته  بپا  ایران  مردم 
سرنگونی حکومت اسالمی می جنگند و این بار 
دنیا با احترام و عالقه از مردم و زنان ایران دفاع 
میکند. در آنجا زنان حجاب از سر میگیرند و 
حجاب آتش میزنند، و در داخل زندان زنانی که 
بدلیل اعتراض به حکومت اسالمی و تن ندادن 
به گروگان  این حکومت  مقررات  و  قوانین  به 
در  که  میخوانند  را  سرودی  اند،  شده  گرفته 
قلب و ذهن و تاریخ جامعه اسیر دیکتاتوری و 

فاشیسم اسالمی حک شده است. 



اند علیه این آدم کشی، علیه  بپا خاسته  مردم 
زن ستیزی و انسان ستیزی و به دنیا پیام میدهند 
که انقالبی در اینجا در جریان است که مسیر 
تاریخ را عوض خواهد کرد و تا همین امروز هم 
بسیاری فاکتورها را تغییر داده است. انقالبی که 
یکبار برای همیشه قتل عمد دولتی را به زباله دان 
انداخته و به همه امکان خواهد داد هر آنچه در 
دل تنگشان دارند، بدون ترس بیان کنند. برای 
پیشبرد این اعتراضات و رسیدن به پیروزی باید 
متحد شد و اعتصابات عمومی را همزمان با ادامه 

حضورمان در خیابانها براه انداخت.
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بیانیه جمعى از استادان دانشگاه

جمعی از استادان گروه موسیقی دانشگاه تهران 
طی بیانیه ای ضمن اظهار تاسف از فوت مهسا 
امینی و سایر کشته شدگان اخیر و همدردی با 
مردم ایران، همبستگی خود را با دانشجویان اعالم 
برگزاری کالسها چه  از  اند که  نوشته  و  کرده 
حضوری و چه مجازی خودداری می کنند. آنها 
همچنین خواستار آزادی دانشجویان دستگیرشده 

اند.
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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 


