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پیام به مردم آزاده ایران و سراسر جهان!    
حمید تقوائی 

با درودهای بیکران به شما مردم بپاخاسته در 
ایران و در سراسر جهان!

شنبه نهم مهر، اول اکتبر، به روزی تاریخی در 
تقویم جهان تبدیل شد. روز فریاد نه به تبهکاران 
حاکم در ایران و حمایت از “زن زندگی آزادی” 
ایران و در سراسر  از جانب میلیونها مردم در 

جهان! 

ما دست اندرکار انقالبی هستیم با شعاری که فی 



الحال جهانی شده است: “ زن، زندگی، آزادی”!

انقالب برای زن: انقالب علیه بیحقوقی و تبعیض 
و توهین و تحقیر تحمیل شده به پنجاه درصد 
جامعه  و در دفاع از حرمت و کرامت و آزادگی 

زن! 

انقالب برای زندگی: انقالب علیه فقر و فالکت و 
حکومت مرگ و ماتم و نیستی  جمهوری اسالمی 
و برای زندگی و رفاه، و بالندگی و سرزندگی! 

انقالب برای آزادی: انقالب علیه دیکتاتوری و 
سرکوب و خفقان مذهبی و در دفاع از آزادی و 

رهائی و آزادگی! 



و  اهداف  با  هستیم  انقالبی  اندرکار  دست  ما 
ارزشهای جهانشمول انسانی.  

و  گرد  زباله  “کودک  برای  سرودی  با  انقالب 
آرزوهاش”، “برای کودکان افغانی”

برای “تغییر مغزهای پوسیده”، برای “نخبه های 
زندانی” 

برای “احساس آرامش”، برای “خورشید پس از 
شبای طوالنی”!

جامعه  یک  برای  انسانیت،  سرود  با  انقالبی   



انسانی! 

حکومت جنایت و فساد جمهوری اسالمی را بزیر 
خواهیم کشید و جامعه ای آزاد و برابر و انسانی 

را بنیاد خواهیم گذاشت. در این تردید نکنید!

حمید تقوائی
١٠ مهرماه ١٤٠١، ٢ اکتبر ٢٠٢٢ 

 
دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١

۳ اکتبر ٢٠٢٢



تا دیر نشده به مردم بپیوندید!   
حزب کمونیست کارگری ایران 

حکومت  ننگین  عمر  به  تا  بپاخاسته اند  مردم 
اسالمی پایان دهند. دور نیست روزی که انقالب 
آیت  و  بکشد  بزیر  را  اسالمی  حکومت  مردم 
اهلل های مفتخور و سران فاسد و جنایتکار این 

حکومت به محاکمه کشیده شوند. 

بدنه نیروهای انتظامی: 

آن میلیونها انسان معترضی که در خیابانها فریاد 
میزنند “مرگ بر دیکتاتور” و “جمهوری اسالمی 



و  کارگران  و  جوانان  و  زنان  خواهیم”   نمی 
دانشجویان و دانش آموزان و از قشرهای مختلف 
مردم هستند که عزم کرده اند حکومت اسالمی 
را سرنگون کنند و به ٤۳ سال تبعیض و تحقیر و 
فقر و فساد و جنایت یک مشت آیت اله مفتخور 

و سرداران دزد و  فاسد پایان دهند. 

سران حکومت اسالمی که خود را در محاصره 
مردم خشمگین می بینند به وحشت افتاده اند. 
میدانند پرونده سنگینی از جنایت و فساد دارند 
را  شما  همانها  اما  میگردند.  فرار  راه  بدنبال  و 
برای سرکوب این مردم ستمدیده و بپاخاسته 

میفرستند تا خودشان را نجات دهند. 



صف خود را از این حکومت و سران جنایتکارش 
جدا کنید. 

دزد،  و  مفتخور  های  اهلل  آیت  از  را  صف خود 
از سرداران فاسد و تجاوزگر سپاه، و از قاتلین 

زنان و جوانان و کودکان جدا کنید. 

صف خود را از مفتخورانی که دهها هزار زندانی 
را اعدام کرده اند جدا کنید!

صف خود را از جنایتکارانی که فرمان سنگسار 
و اسیدپاشی به زنان صادر کرده اند جدا کنید!
صف خود را از زن ستیزانی که زندگی نیمی از 

جامعه را نابود کرده اند جدا کنید!



دستمزد  که  میلیاردرهایی  از  را  خود  صف 
کارگران را باال می کشند، و خود در ناز و نعمت 
زندان  و  به شالق  را  معترض  کارگر  و  غرقند 

محکوم می کنند جدا کنید!

نعره  روز  و  از جانیانی که شب  را  صف  خود 
“مرگ بر آمریکا” می زنند، اما  فرزندان خود را 
با پولهای هنگفت به آمریکا و اروپا می فرستند 
و شما را رودرروی مردم خشمگین و بپاخاسته 

از ستم و تبعیض قرار میدهند جدا کنید!

صف خود را از این دزدان فاسد و آدمکش جدا 
کنید تا مردم هم حساب شما را از این تبهکاران 



جدا کنند. 

پیش از آنکه پرونده تان سنگین تر شود از دستور 
فرماندهان نیروهای سرکوب سرپیچی کنید. تا 
بساط  انقالب مردم  تا طوفان  است،  نشده  دیر 
ننگین حکومت را جارو نکرده است، تفنگهایتان 
را زمین بگذارید و به مردم بپیوندید. تا دیر نشده 
است به آغوش مردم بازگردید و باور کنید که 

مردم شما را با آغوش باز پذیرا خواهند شد. 

حزب کمونیست کارگری ایران
 

دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١
۳ اکتبر ٢٠٢٢



به ایرانیانی که روز اول اکتبر 
خیابان های جهان را تسخیر کردند    

پیام حزب کمونیست کارگری 

به همه شما که در روز اول اکتبر در همبستگی 
با انقالب علیه حکومت اسالمی در ١۵٠ شهر 
جهان به خیابان آمدید درود میفرستیم. میتینگ 
ها و راهپیمایی های باشکوه چند صدهزار نفره 
شما فصل نوینی از مبارزات آزادیخواهانه مردم 
ایران را رقم زد و پشتوانه مهمی برای آنها بود. 

ایرانی  ها  میلیون  نمیشناسد.  ایران مرز  انقالب 
نه فقط یک پشت جبهه مستحکم  مقیم خارج 



مبارزه در داخل، بلکه بخش جدایی ناپذیری از 
روند انقالبند. اگر جبهه اصلی انقالب در داخل 
کشور است، ایرانیان مقیم خارج نیز جبهه دیگر 
پیشروی  برای  پشتوانه سیاسی مهمی  و  انقالب 

آن هستند. 

آنچه در روز شنبه اول اکتبر در نقاط مختلف 
جهان، با شعارهای زن، زندگی، آزادی و حکومت 
اسالمی نمیخواهیم از تورنتو تا پاریس، از توکیو 
از  تا سیدنی و بسیاری  بغداد  از  و  تا واشنگتن 
شهرهای دیگر جهان اتفاق افتاد ظرفیت عظیم 
انقالب مدرن، انسانی و حق طلبانه مردم ایران 
شما  دیروز  حرکت  داد.  نشان  جهانیان  به  را 
شهرهای  در  عمومی  اعتصاب  با  همزمان  که 



و  گسترده  تظاهرات  و  اعتصاب  کردستان، 
شهرهای  در  تجمعات  و  دانشجویان  سراسری 
مختلف کشور اتفاق افتاد، پیام روشن خود را به 
حکومت  اسالمی  جمهوری  که  رساند  جهانیان 
منتخب مردم ایران نیست دشمن آشکار آنها، 
قاتل و سرکوب کننده آنها است. که این حکومت 
ایران  مردم  به  ربطی  آن  حجر  عصر  قوانین  و 
و  زندان  اسالمی حکومت  ندارد، که جمهوری 
و  زنان  علیه  فتوا  و  ترور  و  و شکنجه  سنگسار 
علیه همه مردم است و حجاب و اسالم و قوانین 
آن تنها وتنها با جنایات عظیمی به مردم تحمیل 
شده است و امروز مردم در شهرهای مختلف 
ایران و در شهرهای مختلف دنیا بپاخاسته اند 
بفرستند.  تاریخ  گورستان  به  را  آنها  همه  که 



حرکت دیروز نقطه عطفی در جلب همبستگی 
مردم آزاده جهان با زنان و مردم ستمدیده و 

بپاخاسته ایران بود. 

های شهرهای  خیابان  در  حضور گسترده شما 
المللی  بین  نهادهای  به  هم  روشنی  پیام  جهان 
از  قرارگیرند،  و دولتها  داشت که کنار مردم 
هرگونه مماشاتی با حکومت اسالمی خودداری 
بایکوت  کنند و آنرا به رسمیت نشناسند. آنرا 
و  کنند  بیرونش  جهانی  مجامع  همه  از  کنند،  
سفارتخانه هایش را ببندند تا مردم آنرا زودتر 
سرنگون کنند. حرکت عظیم شما در خیابانهای 
شهرهای جهان این خواست بحق مردم ایران را 
با صدای بلند به گوش سران دولتها رساند و به 



آنها فهماند که مردم ایران هیچگونه مماشاتی 
با قاتالن خود را فراموش نخواهند کرد. 

حزب کمونیست کارگری بار دیگر به همه شما 
عظیم  انقالب  این  در  را  خود  میفرستد،  درود 
در  آن  گسترش  و  تقویت  در  و  میداند  سهیم 
ادامه فعالیت های چند دهه گذشته خود، از هیچ 

تالشی فروگذار نخواهد کرد. 

حزب کمونیست کارگری ایران 
٢ اکتبر ٢٠٢٢، ١٠ مهر ١٤٠١

دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١
۳ اکتبر ٢٠٢٢



اخبار اعتراضات در ایران و جهان    
تهیه شده توسط تیم ژورنال 

اخبار ایران:

فراخوان:
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
ایران، با صدور بیانیه ای با اشاره به اعتراضات 
گذشته  شب  اتفاقات  و  ایران  مردم  گسترده 
“معلمان  از  تهران،  شریف  صنعتی  دانشگاه 
سه  روز  فردا  که  می خواهد  آموزان  دانش  و 
و  مدرسه  در  اعتصاب  با  مهر   ١٢ مورخ  شنبه 
خودداری از کالس رفتن، همبستگی خود را با 



بی  به  نسبت  آمده  به لب  معترضان جان  همه 
عدالتی های حاکمیت نشان دهند.” 

عصر روز یکشنبه دهم مهر نیروهای یگان ویژه و 
ماموران امنیتی و لباس شخصی ها به دانشجویآن 
نیروهای  این  کردند.  حمله  شریف  دانشگاه 
سرکوب دانشگاه را به محاصره خود درآورده و 
دانشجویانی که قصد خروج از دانشگاه داشتند 
را هدف تیراندازی قرار دادند. مردم در بیرون 
دانشگاه تجمع کرده و شعار می دادند: دانشجو 
را آزاد کن. بر اساس گزارش دانشجویانی که 
در محل این دانشگاه حضور داشتند ماموران با 
مستقر کردن چند خودرو در پارکینگ       شریف، 
دانشجویان را هنگام خروج از این محل تعقیب 



و گروهی از آنها را بازداشت کردند. طبق این 
بازداشت  دانشجو   ٤٠ تا   ۳٠ بین  گزارش ها 
شده اند. دانشجویان بازداشت شده به پادگان 

یگان امداد در افسریه منتقل شده اند.

نیز  مهر  دهم  یکشنبه  روز  مردم  اعتراضات 
تجمع های  و  تظاهرات  با  مختلف  شهرهای  در 
در  معترضان  حضور  همچنین  و  دانشجویی 

خیابانها همچنان ادامه داشت.

علیه  شعار  با  مردم  تهران  الله زار  خیابان  در 
دانشجویان  همزمان  کردند.  تجمع  خامنه ای 
دانشگاه تهران در دانشکده فنی تجمع اعتراضی 
برگزار کردند و شعار »اوین شده دانشگاه، تهران 



شده بازداشتگاه« سر دادند.
مردم معترض به یک پایگاه بسیج در محله نظام 
آباد تهران حمله کرده و تابلوی پایگاه را پایین 

کشیدند.
در متروها منجمله متروی شریعتی نیز مردم علیه 

خامنه ای شعار دادند.

اخبار خارج از ایران:

پس از تجمع در ١۵٠ کشور دنیا در حمایت از 
مبارزات مردم در ایران در روز شنبه، یکشنبه نیز 
این اعتراض ها ادامه داشت. تجمعات یکشنبه را 
عمدتا گروه های ایرانی و غیرایرانی فمینیست و 
ضد تبعیض جنسیتی فراخوان و سازمان دادند. 



منجمله  متعددی  کشورهای  در  تظاهراتها  این 
در لبنان، تونس، آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا 
از  تونسی  و  لبنانی  زنان  حمایت  شد.  برگزار 

مبارزات زنان در ایران چشمگیر بود.

هزار تن از هنرمندان سویدی طی نامه ای خطاب 
مردم  اعتراضات  از  ایران،  در  همکارانشان  به 
حمایت کردند. در بخشهایی از این نامه چنین 

آمده:      
                                                              

“از فعاالن فرهنگی و هنرمندان سوئد به همکاران 
که  کسانی  تمام  و  مان  ایرانی  شجاع  هنرمند 
برابری  و  آزادی  برای  جانی،  وجود خطرات  با 
مبارزه می کنند. در ایران یک انقالب فمینیستی 



در جریان است. فریادهای شجاعانه ای که در 
اینجا نیز شنیده می شود. هر زخمی که بر شما 
وارد  شود، نیشتری ست در جان ما. ما شما را 
می بینیم. مبارزه ی شما را تحسین می کنیم... ما 
واژه هایتان را منتشر می کنیم و فریادهایتان را 
گرامی داشته و از این فریادها برای خواست از 
نیرویی  همچون  بکنند،  اقدامی  که  دولتهایمان 

استفاده می کنیم.”

مترجمان  و  نویسندگان  از  تن  ده  و  چهارصد 
ایرانی با انتشار بیانیه ای خواستار پیوستن اقشار 
شدند.  سراسری  اعتصابات  به  جامعه  مختلف 
این بیانیه خطاب به “رهبران و نیروهای قادر به 
سازماندهی اجتماعی همچون معلمان، کارگران، 



وکال و چهره های فرهنگی، هنری، دانشگاهی، 
رسانه ای و مشاهیر ورزشی ایران” صادر شده 

است.

 
دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١

۳ اکتبر ٢٠٢٢



عمامه سوزان و وحشت رژیم!   
محسن ابراهیمی 

رئیس حوزه علمیه گفته است: “شال و روسری 
اندازند.  می  آتش  بر  کنان  رقص  و  برمیدارند 
جلوشان گرفته نشود، رقص کنان به سراغ عبا 

و عمامه ما هم خواهند آمد”

در این چند جمله رئیس حوزه جهلیه به خوبی 
در  است.  شده  منعکس  جاری  اوضاع  مضمون 
روزهای اول انقالبی که آغاز شده در شهر ساری، 
دختری جوان روسری اش را رقص کنان به شعله 
های آتش سپرد. این در واقع رقص زندگی بود. 



رقص رهایی بود. رقص به آتش سپردن حجاب، 
پرچم اسالم سیاسی بود. رقصی برای زندگی و 
برای مرگ حکومت ضد  رقصی  عین حال  در 
زندگی. آن رقص و حجاب سوزان به سرعت 
تکثیر شد و “سنگر اول” حکومت در حال تسخیر 

شدن کامل است.   

رئیس حوزه جهلیه درست فهمیده است. مردمی 
که حجاب میسوزانند قطعا به سراغ عمامه ها و 
عباها هم خواهند رفت و اولین لحظه ای که عمامه 
ای یا عبایی به کام آتش سپرده شود، لحظه ای 
فراموش نشدنی از انقالبی خواهد بود که میرود 
نظام اسالمی را تماما نابود کند.آیت اهلل ها فقط 
نگران عبا و عمامه شان نیستند. میدانند که مردم 



عمامه  و  عباها  آن  در  شده  پیچیده  هیوالهای 
ها را رها نمیکنند تا ول بچرخند. دستگیرشان 
میدانند  می کشند.  محاکمه شان  به  و  میکنند 
که در همان هفته اول جوانان خشمگین نیروی 
انتظامی و یگانهای ویژه و بسیج را فراری داده 
ده  بگیرد،  اوج  انقالب  وقتی  که  میدانند  و  اند 
تا سپاه پاسداران هم توانایی مهار کردن سیل 

بنیان کن انقالب مردم را نخواهند داشت. 

 
دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١

۳ اکتبر ٢٠٢٢



ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 

یادداشتهای ژورنال بکوشید

journalfarsi.com 


