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در این شماره ژورنال

سرود به گور سپردن جمهوری اسالمی   
نوشته کیوان جاوید    

اخبار خیزش برای سرنگونی رژیم در ایران 
تهیه شده توسط تیم ژورنال

تا آزادی، تا رهایی
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

اعتراضات در ایران و دیگر نقاط جهان
تهیه شده توسط تیم ژورنال       

به سرکوب بیرحمانه دانشجویان شریف اعتراض کنیم!  
اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران    



سرود به گور سپردن جمهوری اسالمی    
کیوان جاوید 

دانش آموزان یک دبیرستانه دخترانه با نمایش 
سرود  اجرای  حال  در  زیبا  و  رها  موهای  این 
“برای...” هستند. این دختران، این مبارزین راه 
کرده  ترانه  را  اسالمی  حکومت  مرگ  آزادی، 
اند. چه نیرویی می تواند این عطش زندگی را 



سکوت  و  سکون  به  را  جامعه  و  کند  خاموش 
بکشاند. 

برای  مردم  عمومی  خیزش  شود  می  سئوال 
پیروز  آیا  پیدا می کند؟  عاقبتی  سرنگونی چه 
می شویم، آیا رژیم خونخوار اسالمی می تواند 
این زنان و دختران جوان، این دانشجویان و آن 
خیل عظیم مردمی که طوفان وار مرگ دیکتاتور 

را فریاد می زنند را به خانه بفرستد؟ 

جواب این است، مبارزه ای که در پیش داریم 
دشوار و پیچیده است. رژیم برای بقا می جنگد 
و از جنایت و کشتار ابائی ندارد. تنها راه بقاء 
حکومت آتش گشودن به سوی جوانان و همه 



را  تواند رژیم  نمی  اما کشتار  است.  معترضین 
کشیدن،  نفس  برای  مردم  این  بدهد.  نجات 
خود  انسانی  هویت  برای  و  ماندن  زنده  برای 
می جنگند و هیچ نیرویی در جهان نمی تواند با 
شلیک به چنین مردمی وادارشان کند که دیگر 

نفس نکشند.
 

آری، پیروزی دشوار اما امکان پذیر و در دسترس 
است. تظاهرات شکوهمند خیابانی را به اعتصابات 
گسترده عمومی و سراسری مسلح کنیم، اقتصاد 
رژیم را فلج و چرخ تولید را بخوابانیم. این حرکت 
اجتماعی و عمومی تنها برای تقویت روحیه و به 
میدان آوردن نیروی فیزیکی ما مردم نیست، این 
برای خرد کردن روحیه دشمن  حرکتی عظیم 



به حکومت  وابسته  نیروهای  پاشاندن  هم  از  و 
نیز هست. تظاهرات خیابانی همراه با اعتصابات 
روانی  و  سیاسی  مهلک  ضربه  آنچنان  عمومی، 
به نیروهای سرکوبگر  خواهد زد که که امکان 
نیرو را فراهم خواهد نمود.  این  فروپاشی بدنه 
حکومت جانیان اسالمی درحال از هم پاشیدن 

است. خط پایان بسیار نزدیک است. 
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اخبار خیزش
 برای سرنگونی رژیم در ایران      

تهیه شده توسط تیم ژورنال 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد بنر “حجاب 
اجباری” در وسط دانشگاه را پایین کشیدند. بنر 
تحقیر و بردگی، بنر سرکوب زنان و کل جامعه 
را به پایین کشیدند و با این پیامشان به خامنه 
و  رئیسی و سرداران جنایتکار  و  قالیباف  و  ای 
بیشعور حکومت اعالم کردند که کل این نظام 

را پایین خواهند کشید.

دانش آموزان شیرازی اعتصاب و تجمع کرده 



اند و شعار میدهند: “میکشم میکشم هر آنکه 
خواهرم کشت”. 

آیا سرکوبگران میشنوند؟ عزم و اراده انقالبی 
نوجوانان و جوانان را این روزها میبینند؟ اینها 
باالی ده میلیون نفرند که با خانواده هایشان به 
دهها میلیون نفر میرسند. ارتشی از جوانان زخم 
نوجوانانی  شده،  محروم  چیز  همه  از  و  خورده 
را  ماتم  و  عزا  و  گرفتید  آنها  از  را  شادی  که 
حاکم کردید، دوران خوش زندگی شان را با 
و  آنها گرفتید  از  تان  اسالمی  مقدسات کثیف 
فقر و تبعیض را به آنها دادید. اینها بلند شده 
اند، بقیه شان هم میایند و طومار 4۳ سال فقر، 
آنکه  و هر  تبعیض، تحمیل حجاب  محرومیت، 



بوی مرگ و نیستی میدهد را در هم میپیچند.

امروز 1۲ مهر دانش آموزان کرج هم در خیابان 
رژه رفتند و علیه حکومت شعار دادند. آنها با 
مقنعه های به هوا رفته مرگ حکومت زن ستیز 
نویدبخش  آنها  میدهند.  نوید  را  انسان  ضد  و 

آزادی از اسارت 4۳ ساله یک جامعه هستند.

امروز دانشجویان دانشکده مهندسی شعار شعار 
دادند: “دشمن ما همینجا است” و این شعار چه 
با مسماست. این شعار بازنشستگان و معلمان و 
مالباختگان بود که امروز توسط دانشجویان هم 

تکرار میشود. 



دشمن همینجاست، حکومت اسالمی و کل نظام 
حاکم،  خامنه ای و روحانی و رئیسی و سالمی و 
اوباش حاکم. همه مفتخوران،  سرداران و همه 
همه آیت اهلل ها و همه آنها که 4۳ سال علیه مردم 
قانون گذراندند،  زدند و کوبیدند و دزدیدند و 

تجاوز کردند. 

دشمن آنها هم همینجا است ۹۹ درصد مردم 
بجان آمده. بازنده جنگی که شروع شده یک 
در  قدرقدرتی  مفتخور حاکمند. دشمن  درصد 
و  دانشگاهها  در  کشور  سراسر  های  خیابان 
درصدی  یک  دشمن  علیه  جا  همه  و  مدارس 

بپاخاسته است. 



را  تجمعات  و  اعتصاب  هم  امروز  دانشجویان 
ارعاب  دوره  نمیایند،  کوتاه  آنها  دادند.  ادامه 
خامنه  سرکوبگرانند،  این  است.  گذشته  مردم 
ای و رییسی و سالمی اند که مرعوب مردم شده 
اند. همه دارند دست به دست هم میدهند و به 
میدان میایند. روزی که سران جنایتکار حکومت 
به جرم 4۳ سال جنایت علیه مردم به محاکمه 

شوند نزدیک است. 

اعتصاب و تظاهرات دانش آموزان بسرعت در 
زبانه  جا  همه  از  انقالب  است.  گسترش  حال 

میکشد و نیروهای خود را به میدان میاورد. 

زنده باد دانش آموزان دختر  و پسر که شجاعانه 



به انقالب پیوسته اند، در مدرسه اعتصاب میکنند 
و در خیابان شعار میدهند. زنده باد دختران دانش 
آموز که با شهامتی تحسین برانگیز در خیابان 

ها مقنعه ها را برداشته و تظاهرات میکنند.

جا دارد خانواده های دانش آموزان در اطراف 
مدرسه و در خیابان با تمام قوا آنها را همراهی 
کنند و مردم به آنها بپیوندند. اینها نسل جوان 
پرشور و انقالبی هستند میلیون ها نفرند، نیروی 

عظیم انقالبند. 

هم  مشهد  در  رضا  امام  دانشگاه  دانشجویان 
تظاهرات کردند. اسامی همه این دانشگاهها و 
مدرسه ها و بیمارستان ها بزودی جای خود را 



به اسامی دیگری که مظهر انقالب نوین مردم 
ایران هستند تغییر نام میدهند. 

کشاورزان خوراسگان اصفهان امروز دست به 
راهپیمایی زدند و علیه رئیسی شعار دادند. کارگر 
و کشاورز، دانشجو و محصل، معلم و بازنشسته، 
دستفروش، کارکنان ادارات، پیر و جوان، یعنی 
۹۵ درصد مردم از این حکومت متنفرند و دارند 
برای سرنگونی آن دست به دست هم میدهند 

تا کاخ ستمگران را در هم بکوبند. 
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شورای هماهنگی تشکل های
 صنفی فرهنگیان ایران  

 

تا آزادی، تا رهایی

دانش آموزان عزیز، جوانان دهه هشتاد و نود، 
شجاعت شما ستودنی است. ما معلمان از شما 
درس”شجاعت، زندگی و آزاد گی” می آموزیم.



شما به شجاعانه ترین زبان، در انظار جهانیان 
درس رهایی، برابری و آزادی را فریاد زدید؛ شما 
در حال مقاومت در برابر یکی از بیرحم ترین 
خاورمیانه  معاصر  تاریخ  سرکوب  دستگاه های 
هستید و این شجاعت مثال زدنی و الهام بخش 
در تاریخ این سرزمین و فراتر از آن در سطح 
منطقه ماندگار خواهد شد. و شما در حال نوشتن 
یکم  و  بیست  قرن  تاریخ  از  زرینی  برگ های 

هستید.

روز  اتفاقات  و  شرایط  خود  معلمان  با  الف_ 
را  و کالس های درس  کنید  تحلیل  و  بحث  را 
و  آزادی خواهی  بیان،  آزادی  سنگر  به  تبدیل 



عدالت خواهی کنید. از این طریق می توانید به 
ماهیت معلمان شجاع  و آزادیخواه که مواضع 
خود را شفاف اعالم می کنند پی ببرید و “معلمان 
را  مردم  به  خائن  و  ترسو  بسیجی،  سهمیه ای”، 

بشناسید.

و  آزادی  و  برابری می خواهد  این خیزش  ب_ 
رهایی، برای زن و برای مرد و برای همه. 

“سرود برابری” را هر کجا که می توانید هم خوانی 
کرده و آن را تبدیل به سرود مقاومت و رهایی 

کنید.
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اعتراضات در ایران و دیگر نقاط جهان    
تهیه شده توسط تیم ژورنال 

ادامه اعتراضات در روز دوشنبه 11 مهر در نقاط 
مختلف کشور

روز دوشنبه جمعی از وکالی دادگستری استان 
فارس در مقابل کنون وکالی این استان تجمع 
با  امنیتی  نیروهای  کردند.  برگزار  اعتراضی 



شلیک گاز اشک آور و گلوله ساچمه ای به این 
تجمع حمله کردند و آن را برهم  زدند. پس از 
آن وکال در داخل کانون فارس تجمع کردند. 

روز دوشنبه اعتصابات و تجمعات در دانشگاههای 
دانشجویان  روز  این  در  یافت.  ادامه  کشور 
دانشگاه های مختلف کشور در شهرهای تهران، 
اصفهان، نجف آباد، مشهد، ارومیه، زنجان و تبریز 

دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

نیروهای  یکشنبه شب  یورش  پی  در  همچنین، 
شریف،”انجمن  دانشگاه  دانشجویان  به  امنیتی 
اسالمی” دانشجویان این دانشگاه روز دوشنبه با 
صدور بیانیه ای از تمامی دانشجویان و استادان 
نشانه  “به  خواست  کشور  سراسر  دانشگاه های 



دانشگاه  دانشجویان  و  اساتید  با  همبستگی 
شریف، کالس های خود را تعطیل کنند.

های  شبکه  در  شده  منتشر  گزارشهای  بر  بنا 
اجتماعی, امروز )سه شنبه 1۲ مهر( در اصفهان 
اعتراضات  از  حمایت  در  کسبه  از  گروهی 

سرتاسری دست به اعتصاب زدند.

بنا به اخبار نیروهای سرکوب با حمله به شرکت 
شاکرمی  نیکا  عزاداری  مراسم  در  کنندگان 
تعدادی از عزاداران را با شلیک گلوله و ساچمه 
و  مراسم  این  از  ویدیویی  در  کردند.  مجروح 
حمالت صدای مردی شنیده می شود که خطاب 
امنیتی فریاد میزند “انقالب شروع  به نیروهای 



شده بدبختا، باید قرص خواب بخورید بدبختا.”

حمایت های جهانی از اعتراضات سرتاسری مردم 
ایران ادامه دارد

گروه هکرهای انانیموس اطالع داده که در حمایت 
نیروهای  اعتراضات مردم و واکنش به حمله  از 
به معترضین وبسایت دانشگاه شریف  سرکوب 
را هک کرده. مقامات دانشگاه شریف هنوز در 

اینمورد واکنشی از خود نشان نداده اند.



داریوش اقبالی خواننده محبوب در حین اجرای 
کنسرتی در واکنش به سخنان و تهدیدات خامنه 
ای مبنی بر تنبیه معترضین و تظاهرکنندگان گفت 
“تنبیه راه چاره نیست. راه چاره رفتن رژیم است.”

گری کاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهان از 
اعتراضات سرتاسری مردم در ایران حمایت کرد.

در واکنش به سرکوب شدید معترضین در ایران 
توسط نیروهای مسلح و امنیتی رژیم، دولت کانادا 
اعالم کرد که ۲۵ فرد و ۹ نه نهاد دیگر، از جمله 
محمد حسن باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی؛ حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران؛ اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس 



سپاه پاسداران؛ محمد صالح هاشمی گلپایگانی 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ اسماعیل 
خطیب وزیر اطالعات و محمد رستمی رئیس پلیس 
امنیت اخالقی انتظامی را به لیست تحریم های خود 

افزوده است.
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به سرکوب بیرحمانه دانشجویان شریف 
اعتراض کنیم!  

اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران

جنایت جمهوری اسالمی در دانشگاه شریف در 
روز 10 مهرماه باید با پاسخ کوبنده همه مردم 
آزادی  مهم  سنگر  یک  دانشگاهها  شود.  روبرو 
اعتصاب در 110 دانشگاه  با  اند و دانشجویان 
و تجمعات شجاعانه و پرشورشان به یک رکن 
مهم انقالب و خیزش عدالت طلبانه مردم تبدیل 
شده اند. باید قاطعانه و با تمام قوا به یاری آنان 

شتافت. 

و  تهران  در  مدارس  از  بسیاری  آموزان  دانش 



و  مدارس  در  را  تجمعات خود  دیگر  شهرهای 
بیرون مدارس شروع کرده اند. شورای هماهنگی 
دانش  و  معلمان  فرهنگیان،  صنفی  های  تشکل 
آموزان را فراخوانده است که فردا 1۲ مهر دست 
به اعتصاب بزنند. زمزمه اعتصاب در میان بخش 
های مختلف جامعه به گوش میرسد. باید بدون 

هیچ تاملی اعتصابات سراسری را آغاز کرد.  

این فرصتی است برای سایر بخش های جامعه،  از 
کارگران هفت تپه و فوالد که در سالهای گذشته با 
حمایت گرم دانشجویان در شهرها و دانشگاههای 
مخلتف روبرو شدند تا کارگران نفت و رانندگان 
تا  مخابرات  و  آهن  راه  کارگران  از  کامیون، 
کارگران مراکز مختلف صنعتی و خدماتی، که 



دانشجویان  یاری  به  اعتصاب  به  زدن  با دست 
بشتابند و سرکوبگران را با اعتصاباتشان فلج کنند. 

این حکومت باید برود. اعتصابات سراسری را با 
قدرت شروع کنیم و به یاری دانشجویان،  دانش 
آموزان و همه جوانانی برویم که در خیابان ها 
سرکوبگران را سراسیمه کرده اند. اعتصابات را 
شروع کنیم و دانشجویان و دانش آموزان را در 
تجمعاتشان همراهی کنیم و مانع دست درازی 
نیروهای سرکوب به آنها و به تظاهراتهای گسترده 

خیابانی شویم. 
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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 


