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در این شماره ژورنال

خیزش مردمی وارد سومین هفته خود شد
حزب کمونیست کارگری ایران

تحولی که جهان را خیره کرده است
کیوان جاوید

اخبار اعتراضات در شهرهای مختلف ایران
تهیه شده توسط تیم ژورنال 

اعتصاب کامیون داران
کارگران! معلمان! وقت اعتصاب است!

حزب کمونیست کارگری ایران



خیزش مردمی وارد سومین هفته خود شد 
 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

و  شده  خود  هفته  سومین  وارد  مردمی  خیزش 
شهرها و مناطق و محالت بسیاری را در بر گرفته 
از  مردمی  اعتراضات  مهرماه  دهم  امروز  است. 
صبح شروع شده است.  همچنین امروز تجمعات 
اعتراضی دانشگاه ها آغاز شده است. فراخوان 
کنونی  اخبار  بر  بنا  و  است  سراسری  تجمع  به 



دانشجویان در این دانشگاهها تجمع کرده اند. 
دانشگاه بابلسر، آزاد شهر قدس، فردوسی مشهد، 
زنجان، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  آباد،  نجف  آزاد  رازی کرمانشاه، 
اسالمشهر،  دانشگاه شیراز، نجف آباد اصفهان،  
مهم  سنگر  یک  ها  دانشگاه  شهرقدس.  آزاد 
انقالبند. هم اکنون ۱۱۱ دانشگاه در اعتصابند و 
در روز گذشته شاهد تجمعات پر شور آنها بودیم.

انقالبی  خیزش  در  تاریخی  روزی  گذشته  روز 
مردم برای رهایی بود. در این روز هزاران نفر در 
ایران و در بیش از ۱۵۰ شهر جهان به خیابان 
آمدند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، زن، زندگی 
آزادی، جمهوری اسالمی نمیخوایم را فریاد زدند 
و حماسه آفریدند.  در تهران اعتراضات تقریبا 



تمام محالت را در بر گرفته است. کانونهای داغ 
اعتراض در این محالت بود:  جمهوری، ولیعصر، 
کریمخان، طالقانی، حافظ، فلسطین، مترو قلهک، 
آباد،  سعادت  عالءالدین،  پاساژ  مقابل  پونک، 
عالمه جنوبی، کارگر شمالی، بلوار کشاورز، میدان 
انقالب،  یخچال، مترو شریعتی، پاساژ چارسوی، 
امیرآباد،   جنگل،  سردار  راه  چهار  زار،  الله 
بزرگمهر،  نادری،  نصرت، مترو  تئاترشهر، الهیه، 
متروی قیطریه،  آزادی تقاطع اسکندری،  چهار 
راه مخبرالدوله، تقاطع شیخ بهایی و پاسداران. 
عالوه بر تهران تظاهرات و اعتراضات گسترده از 
جمله در این شهرها شکل گرفت: آبادان، تبریز، 
بوشهر، شاهین شهر، اصفهان، شیراز، خرم آباد، 
بندرعباس، رشت، مهاباد، خمینی شهر اصفهان، 
سنندج، شهرکرد، زاهدان، مشهد، اراک، مریوان، 



بابل، گرگان، گوهردشت، بوکان، کرمانشاه، قم، 
شهرقدس، دهگالن. در جاهایی دختران دبیرستانی 
مدرسه را تعطیل کرده و به اعتراضات پیوستند.

روز گذشته کردستان یکپارچه اعتصاب عمومی 
بود و شبانگاه مردم در شهرهای مختلف این منطقه 
وسیعتر از شبهای قبل به خیابانها  آمده بودند. 
در سنندج و مهاباد مردم در خیابان های مختلف 
شهر همراه با فضایی از همبستگی و فریادهای 
“مرگ بر دیکتاتور” آتش به پا کردند و خیابانها 
را در دست داشتند . در  دهگالن مردم پرچم 
جمهوری اسالمی را آتش زدند و با سرکوبگران 
اعتصاب  زاهدان   در  شدند.   درگیر  حکومت 
گسترده ی  گسیل  رغم  علی  و  داشت  جریان 
همچنان  مردم  شهر  این  به  سرکوب  نیروهای 



در کف خیابان با سرکوبگران در جدال بودند. 
گره  مشتهای  با  بزرگی  جمعیت  اصفهان  در 
با  ما همه  بترسید  بترسید.  میزدند  فریاد  کرده 
هم هستیم. و  خیابان های رشت نیز به صحنه ی 
جنگ و گریز مردم و مزدوران تبدیل شده بود.

مردم تا پاسی از شب در خیابانند و فرصت لحظه 
ای استراحت به سرکوبگران را نمیدهند. در این 
اعتراضات حجابها وسیعا دور انداخته شده است 
و زنان در صف جلوی اعتراضات قرار دارند. در 
مردم  و  زدند  آتش  را  ها  روسری  زنان  اراک  
همه با هم فریاد شادی سر دادند. بستن جاده با 
ماشین ها، آتش زدن الستیک، بوق زدنهای ممتد، 
درگیری با نیروهای سرکوب و فراری دادن آنها، 
انتطامی  نیروهای  سیکلتهای  موتور  زدن  آتش 



برداشتن  و  سرود  خواندن  خودروهایشان،  و 
حجاب  و فریاد مرگ بر دیکتاتور و شعارهای 
در  اعتراضات  این  همه  فضای  حکومتی   ضد 
تمام شهرها و محالت است. طنین شعار مرگ 
بر دیکتاتور از پشت بامها در بسیاری از محالت 
تهران شنیده میشد. در شهرهای مختلفی همین 
وضعیت حاکم بود. زن، آزادی زندگی به شعار 
همه مردم تبدیل شده و هشتگ آن برند جهانی 
هایشان  ماشین  با  مردم  مشهد  در  است.  شده 
ترافیک اعتراض ایجاد کرده و شعار دادند و راه 
را بر سرکوبگران بستند. کشیده شدن اعتراضات 
از شب  پاسی  تا  آن  ادامه  و  متعدد  به محالت 
نیروهای سرکوبگر را بشدت فرسوده کرده است.   

مردم با فراخوانهایشان تدارک اعتراضات روزهای 



بعدی را می بینند. فراخوانهایی از شهرهای مختلف 
یازدهم  فردا   و  امروز  اعتراضی  تجمعات  برای 
مهرماه منتشر شده است. جمعی از فعالین اجتماعی 
برای ساعت ۵   امروز یکشنبه ۱۰ مهر ماه فراخوان 
به تجمعات اعتراضی در تمام شهرها را داده اند. 
همچنین جوانان محالت تهران بیانیه شماره ۵ خود 
را منتشر کرده و در آن به سرکوبگران حکومتی 
بر  همچنان  صورتیکه  در  که  میدهند  هشدار 
سرکوب مردم اصرار ورزند با شدیدترین واکنش 
مردمی مواجه خواهند شد. آنها در  در راستای 
ادامه اعتراضات خیابانی بر شعاردهی شبانه، بر 
بوق زدنهای مکرر در خیابان و پایین آوردن روحیه 
سرکوبگران و حضور و شعار دادنها در پاساژها 
و پارکهای پرجمعیت تهران بعنوان راه کم خطر 
تری برای اعتراض خانواده ها تاکید کرده اند.



ادامه اعتراضات مردمی و گسترده تر شدن دامنه 
اش عزم و اتحاد مردم را بیش از بیش به نمایش 
میگذارد. امروز یک تاکید مهم همه مردم اعتصابات 
سراسری است. گفتنی است که طی اعتراضات 
مردمی در دو هفته اخیر شمار بسیاری از مردم 
بازداشت و زندانی شده اند.  با نیروی قدرتمند 
خیزش انقالبی مان میتوانیم در زندانها را باز کنیم.

یکشنبه ۱۰ مهر ۱4۰۱
٢ اکتبر ٢۰٢٢



تحولی که جهان را خیره کرده است
کیوان جاوید

چند صدهزار ایرانی مقیم خارج همراه با حامیان 
بین المللی شان در ۱۵۰ شهر جهان دست به 

راهپیمایی و اعتراض زدند.

گستردگی شهرها و جمعیت کثیری که در این 
رساندند  بهم  حضور  ها  راهپیمایی  و  تجمعات 



بازگو کننده یک واقعیت عیان و غیر قابل انکار 
است و پیام روشنی به جمهوری اسالمی و همه 
کار  که  است  این  پیام  دارد.  جهان  دولتهای 
جمهوری اسالمی تمام است. آنرا بایکوت کنید.

 
عظیمی  سیل  این  بیشتر  چه  هر  تقویت  برای 
که در ایران به راه افتاده است و می رود که 
جمهوری اسالمی را در هم بکوبد. تا همین حاال 
شادی  تحول  این  با  را  خود  جهان  شهر   ۱۵۰
بخش و زیر و رو کننده همساز و هماهنگ کرده 
است. این اعتراضات بی شک وسیع تر و از نظر 

تعداد معترضین بیشتر هم خواهد شد.

 خارج کشور در کنار و همسنگر مبارزات در 



آخرین  واحد  تن  یک  همچون  ایران  داخل 
خشت های آدمکشی و دیوار تباهی و سیه روزی 
جمهوری اسالمی را وا می ِکند و بر سر سازندگان 

4۳ سال فقر و آدمکشی آوار می ُکند.

 کار جمهوری اسالمی تمام است. این حقیقت 
ساده را همه سران حکومت اسالمی، علیرغم همه 
کودنی ذاتی خود، به خوبی فهمیده اند. سرکوب 
نیز دیگر کارساز نیست، زیرا خیزش فراتر از 
معترضین  از  بخش  یک  یا  جوانان  اعتراضات 
نبرد  وارد  را  ایران  مردم  همه  و  است  جامعه 
کرده است. در این خیزش حماسی، کارخانه، 
مدرسه، دانشگاه دست در دست زنان و مردان 
در خیابانها داده اند تا ضربه نهایی سرنگونی را 



وارد کنند. در این نبرد نهایی، اعتراضات خیابانی 
در کنار اعتصابات سراسرِی همه گیر، آخرین 
تیری است که حکومت جنایتکار اسالمی را از 

پا در می آورد.

 یکشنبه ۱۰ مهر ۱4۰۱
٢ اکتبر ٢۰٢٢



اعتراضات در شهرهای مختلف ایران 
تهیه شده توسط تیم ژورنال

اعتراضات در تهران

* در سطح شهر تهران اعتراض های خیابانی در 
نزدیکی میدان انقالب رخ داد.

دیده  تهران  ایتالیای  خیابان  در  معترضان   *
می شوند که شعار “مرگ بر خامنه ای” سرداده  اند.
* در خیابان شریعتی تهران نیروهای امنیتی به 

سوی آن ها گاز اشک آور شلیک می کنند.



* روز شنبه بر شدت اعتراض های تهران افزوده 
شده و بر جمعیت معترضان در خیابان افزوده 

شده است.

اعتراضات در اصفهان

امروز یکشنبه ۱۰ مهر معترضان در محله شاهپور 
می  شعار  و  آمده اند  خیابان  به  اصفهان  جدید 

دهند و الستیک آتش زده اند. 

اعتراضات در مازندران 

و  بوشهر  در  متعددی هم  تجمع های  روز شنبه 
بابل منتشر شده، تجمع جوانان این شهر استان 
مازندران را در شب نشان می دهد. آنها شعار 

می دهند: مرگ بر دیکتاتور. 



اعتراضات در کردستان

گزارش ها از شهرهای سنندج و بوکان و سقز و 
مریوان حاکی است اعتراض ها ادامه داشته است. 
همچنان  تیراندازی  وجود  با  طلبان  سرنگونی 
در خیابان مانده اند برای خنثی کردن اثر گاز 

اشک آور آتش های کرده اند.

همچنین اعتراضات با قدرت تمام در شهرهای 
مهاباد، بوشهر، بابل و اراک ادامه دارد

 

یکشنبه ۱۰ مهر ۱4۰۱
٢ اکتبر ٢۰٢٢



اعتصاب کامیون داران

اعتصاب و راهپیمایی کارکنان و رانندگان پایانه 
حمل و نقل شاهپور در اصفهان

صبح  از  مردمی  اعتراضات  مهرماه  دهم  امروز 
پایانه  رانندگان  و  است.  کارکنان  شروع شده 
حمل و نقل شاهپور استارت اعتصاب و پیوستن 
به خیابان را امروز در اصفهان زدند. آنها  خیابان  



را بستند و راهپیمایی کردند. این حرکت مقدمه 
به  نقل  و  ورود کارکنان بخش حمل  بر  ایست 
برای   الگویی  میتواند  همچنین  است.  اعتصاب 
اعتصابات سراسری و قدرتمند کارگری و سرازیر 
شدن تمامی این نیروها به خیابانها برای رهایی از 

شر جمهنم جمهوری اسالمی بدست دهد. 

یکشنبه ۱۰ مهر ۱4۰۱
٢ اکتبر ٢۰٢٢



کارگران! معلمان! وقت اعتصاب است!
 حزب کمونیست کارگری ایران

تر میشود و هم  خیزش سراسری مردم گسترده 
اکنون در سراسر کردستان اعتصاب عمومی جریان 
دارد و بیش از ۱۱۰ دانشگاه نیز در اعتصاب بسر 
با  اکنون  مردم  سراسری  خیزش  تقویت  میبرند. 
ابزار اعتصاب بسیار امکان پذیر است. یک ابزار 



مهم پیشروی و پیروزی ما مردم در شرایط کنونی، 
اعتصاب  و  سراسری  اعتصابات  به  زدن  دست 
خیابانی  اعتراضات  و  تظاهرات  کنار  در  عمومی 
است. با اعتصاب میتوان حکومت را به زانو درآورد.

معلمان  همه  و  کارگران  مختلف  بخشهای  شما 
کامال از این قدرت و جایگاه و محبوبیت برخوردار 
هستید که با اعتصاب سراسری خود نقش تاریخ 
جریان  به  و  کنید  ایفا  کنونی  خیزش  در  سازی 
افتادن اعتصابات سراسری و اعتصاب عمومی را در 
تمام بخشها کلید بزنید. تجربه اعتصاب سراسری 
کارگران  اعتصابات  و  گذشته  سال  در  معلمان 
پیمانی نفت و دیگر بخشهای کارگری نشان داد که 



به حرکت در آمدن معلمان و کارگران با اعتصابات 
سراسری کامال امکان پذیر است. همین امروز نیز 
شده  تبدیل  جامعه  عمومی  گفتمان  به  اعتصاب 
نیشکر  است و کارگران نفت، معلمان، کارگران 
آهن  راه  کارگران  کامیون،  رانندگان  تپه،  هفت 
اخطار کرده اند که دست به اعتصاب خواهند زد 
در  اند.  فراخوانده  اعتصاب  به  را  همکارانشان  و 
شرایط حاضر اعتصابات سراسری شما نقش مطلقا 
کل  و  حکومت  کردن  فلج  در  ای  کننده  تعیین 
ماشین سرکوبش و تقویت و گسترش تظاهراتهای 

شهری خواهد داشت.
 

با اعتصابات و تظاهرات و خیزشهایمان میتوانیم و 



باید این چرخه جنایت و سرکوب و توحش ضد 
ای  جامعه  و  کنیم  متوقف  را  زندگی  ضد  و  زن 

انسانی و آزاد را برپا داریم.
 

پیش بسوی اعتصابات سراسری!
حزب کمونیست کارگری ایران

یکشنبه ۱۰ مهر ۱4۰۱
٢ اکتبر ٢۰٢٢



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 


