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ادامه اعتراضات و اعالم همبستگی ها در خارج 
             تهیه شده توسط تیم ژورنال

آغاز انقالبی بزرگ!
            محسن ابراهیمی

خیزش و تظاهرات ادامه دارد
اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران    



انقالب دختران دانش آموز
کیوان جاوید

اعتراضات  ایران صحنه  مهر،  روز سه شنبه ۱۲ 
هوا  به  حجابها  بود.  دبیرستانی  دختران  باشکوه 
رفته، موها به اهتزاز درآمده و مرگ بر دیکتاتور 
با طنین دلنشین و شورانگیزی فضای سیاسی ایران 
و جهان را پُر کرده بود. همین دیروز نسل جدید 



انقالبیون و رهبران اعتراضات مردمی، خیابانها را 
زیر قدمهای کوبنده خود به لرزه درآورده و رعشه 
مرگ بر جان دیکتاتور خونخوار انداخته اند. در 
این روز خامنه ای و حکومتش به عینه دیدند که 
حکومتشان بر باد است. این پیام دختران انقالب 

به حکومت اسالمی بود.
 

انقالب یعنی نیاز جامعه به تغییر عمیق. نیاز به 
تغییر  هرآنچه که کهنه و پوسیده و ارتجاعی است. 
انقالب یعنی نفس تازه، یعنی زندگی، یعنی به زیر 
کشیدن دشمنی که با همه امکانات سرکوب، سد 
راه سعادت و خوشبختی مردم است. انقالبی که 
در ایران در پیش داریم انقالبی نه تنها علیه فقر 
و نابرابری و علیه یک حکومت فاسد و چپاولگر 
است، که همزمان انقالبی علیه مذهب و حکومت 



مذهبی نیز هست. انقالب علیه آپارتاید جنسی، 
انقالب علیه نفی هویت زن.

 
پیروزی این انقالب در عین حال که چهره ایران را 
عمیقا تغییر میدهد و در قدم اول تامین و تضمین 
کننده هویت انسانی زنان است، در عین حال می 
رود که برابری و عدالت اجتماعی را نهادینه کند. 
پیروزی این انقالب شروع ساختن جامعه ای است 
که جامعه بدست همه شهروندان در شوراهای 
مردمی اداره شود و آن طبقه یک درصدی مفتخور و 
دیکتاتور را برای همیشه روانه فاضالب تاریخ کند. 

زنده باد انقالب انسانی برای یک جامعه انسانی. 

 چهارشنبه ۱۳ مهر ۱40۱
۵ اکتبر ۲0۲۲



اخبار خیزش و اعتراضات در ایران
اعتراضات و اعالم همبستگی ها در خارج       

تهیه شده توسط تیم ژورنال 

دیشب  اجتماع بزرگی از زنان و مردان در   -
بندر عباس  با شعار مرگ بر دیکتاتور در خیابانها 

شکل گرفت.
در تهران در محالت مختلف مردم در خیزش   -
و اعتراضات شبانه شرکت کرده و علیه رژیم و 
خامنه ای شعار میدادند. در برخی مناطق تهران 
و منجمله در خیابان ولیعصرجوانان معترض تا 
ساعتی بعد از نیمه شب، تا صبح امروز چهارشنبه، 
در خیابان  حضور داشتند. خودروها مسیر عبور 



نیروهای سرکوب را مسدود میکردند. در برخی 
مناطق تهران از ساختمانها و مجتمع های مسکونی 
میشد. شعاردهی  داده  دیکتاتور  بر  شعارمرگ 

های شبانه همچنان ادامه داشته است.
گوهردشت کرج شاهد حضور مردم با شعار   -
و  بود. در مشهد، سنندج، سقز  ای  علیه خامنه 
دیواندره هم اعتراضات ادامه داشته و تجمعات 

با شعار مرگ بر دیکتاتوربرگزار شد.
اعتراضات دانش آموزان:  -

همچنان  آموزان  دانش  تظاهرات  دیروز   -
و  مدرسه  در  چه  آموزان  دانش  داشت.  ادامه 
به  دست  مختلف  شهرهای  در  رخیابان  د  چه 
اعتراضات دانش  از  تظاهرات زدند.ویدیوهایی 
آموزان دختر در مارلیک و فردیس کرج، تهران، 



مریوان، سنندج و سقز منتشر شده است. همچنین 
گروهی از دانش آموزان پسردر باغ فیض تهران و 
گوهردشت کرج اعتصاب کرده و از مدیر و ناظم 
هم میخواهند که با آنها همراهی کنند. در یکی 
از مدارس در پاسخ اعتراضات دانش آموزان، 
که  میخواهند  بسیجی  یک  از  مدرسه  مسولین 
برای آنها سخنرانی کند. دانش آموزان روبروی 
او ایستاده و شعار می دادند بسیجی برو گمشو.
طبق خبر کانون شوراهای هماهنگی تشکلهای   -
صنفی معلمان ایران، گروهی از آموزگاران در 
استان فارس از ادامه اعتصابات حمایت کردند. 
همچنین اعتصاب و اعتراض در شهرهای سقز و 

سنندج در جریان است.
جمهوری اسالمی مجبور شد که شروین حاجی   -



پور خواننده ترانه “برای” را البته با سپردن وثیقه 
ازاد کند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم   -
خیزش های مردمی در سراسر کشور، بیانیه ای 
صادر کرده است. در بخشهایی از این بیانیه چنین 
کارگران  ما  مبارزه  مبارزه،  این   “ است:  آمده 
است و باید آنرا به سرعت از خیابان ها به مراکز 
کار خود گسترش دهیم. اعتراضات مردمی که 
به  امینی آغاز شد،  از قتل حکومتی مهسا  پس 
به  و  یافت  در سراسر کشور گسترش  فوریت 
انسانی  ضد  مناسبات  کل  علیه  عظیم  جنبشی 
موجود تبدیل شد در انتهای بیانیه نوشته شده: 
“این جنبش برای جلوگیری از تحمیل هزینه های 
خونبار و غیرقابل جبران از سوی حکومت، باید 



در کمترین زمان ممکن به پیروزی برسد و این 
میسر نیست مگر با به میدان آمدن متحدانه ما 
کارگران در تمامی مراکز مهم تولیدی کشور. 
چشمان مهسا و همه دختران و پسران نوجوان 
و جوان کتک خورده و در خون غلطیده ایران و 
دانشجویان و همه انسانهای آزادیخواه بدستان 

توانمند ما کارگران است.”
*** 

دیروز سه شنبه در فرانکفورت و استانبول و هلند  و 
فرانسه و کانادا ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی 

دست به تظاهراتهای بزرگی زدند.
پرواز  جان باختگان  خانواده های  همچنین   -
اوکراینی در هزارمین روز انهدام پرواز پی اس۷۵۲ 
بر اثر شلیک موشک های سپاه در مقابل پارلمان 



علیه جمهوری  و  کردند  تجمع  اوتاوا  در  کانادا 
 اسالمی شعار سر دادند. در این مراسم  حامد 
های  خانواده  انجمن  سخنگوی  اسماعیلیون، 
اخراج  خواستار  اوکراینی،  ئرواز  جانباختگان 
عوامل وابسته به حکومت و خانواده هایشان از 

کانادا شد.
سندیکاهای کارگری فرانسه در همبستگی با   -
اعتراضات مردم در ایران بیانیه مشترکی صادر 
کردند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده: “ ما 
سرکوب معترضان را به شدت محکوم می کنیم 
و از حکومت ایران می خواهیم که فوراً و بدون 
قید و شرط همه معترضان بازداشت شده و هم 
چنین مدافعان حقوق بشر، مبارزان سندیکاهای 
کارگری، فعاالن دانشجویی، روزنامه نگاران و غیره 



را آزاد کند. به ویژه ما از حق اساسی زنان در 
صاحب اختیار داشتن بدنشان و لغو قانون حجاب 
اجباری و همچنین کلیه قوانین مردساالرانه جاری 

حمایت می کنیم.”
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ خطاب   -
به جمهوری اسالمی نامه اعتراضی نوشته اند که 
رونوشت آن برای رییسی و سفارت رژیم در اسلو 
هم فرستاده شده. د راین نامه آمده: “ کنفدراسیون 
اتحادیه های کارگری نروژ به نمایندگی از بیش 
از ۹۷0 هزار کارگر در نروژ، سرکوب وحشیانه 
اعتراضات سراسری توسط حکومت ایران بدنبال 
قتل مهسا امینی توسط پلیس را محکوم می کند.”
۱۲4 برنده جایزه نوبل در رشته های گوناگون،   -
“از  نوشتند:  ای  نامه  طی  و  مشترک  امضای  با 



اقدامات شجاعانه مردم ایران حمایت می کنند 
و  آزادی  عدالت،  به  برای رسیدن  مبارزه   در  و 
حقوق بشر، به آنان می پیوندند.” امضاکنندگان این 
نامه همچنین خشونت نیروهای امنیتی جمهوری 
اسالمی علیه زنان و معترضان را محکوم کردند. 
همچنین  خود  نامه  در  نوبل  جایزه  برندگان   -
اضافه کردند: “ما به عنوان برندگان جایزه نوبل، 
اقدامات  جهانی  محکومیت  به  را  خود  صدای 
منجر به مرگ مهسا امینی و سرکوب به دست 
گشت های خیابانی پلیس اخالق ایران که قانون 
پوشش اجباری را اعمال می کنند، اضافه می کنیم.” 
امضاکنندگان این نامه همچنین خواستار حذف 
کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و پایان دادن به 
خشونت دولتی علیه معترضان و آزادی بازداشت 



شدگان شدند.
بین المللی  جامعه  از  همچنین  نوبل  برندگان   -
دولت  و  کند  حمایت  ایران  مردم  از  خواستند 
جمهوری اسالمی را در قبال تعهدات بین المللی 

حقوق بشری خود مسوول بداند.
و  سوید  مرکز  حزب  عضو  الصحالنی،  ابیر   -
زنان  از  حمایت  در  اروپا  پارلمان  در  نماینده 
ایران و ستایش شجاعت آنها، موهای خود را در 
صحن پارلمان قیچی کرد. او به تندی از مسول 
امورخارجی پارلمان اروپا انتقاد کرد و گفت این 
شجاعت زنان بر تو اثر نگذاشت و از فرصتی که 
در مجمع عمومی سازمان ملل برای اعالم موضع 
در مورد وضعیت زنان در ایران داشتی، استفاده 

نکردی. او گفت من بشدت عصبانیم.



دانشجویان دانشگاه یو بی سی در ونکور کانادا   -
راهپیمایی  به  ایران دست  مردم  از  حمایت  در 
باشکوهی زدند و با شعارها و پوسترهایی که در 
دست داشتند همبستگی خود را با مردم ایران 
اعالم کردند. این حرکت سرآغاز حرکتی مهم 
است که میتواند و باید در سطح جهان همه گیر 
شود. زنان و مردم ایران بپاخاسته اند تا حکومت 
آپارتاید جنسیتی در ایران را مانند رژیم نژادپرست 
آفریقای جنوبی پایان دهند. مردم آزاده جهان در 
دهه هشتاد میالدی خیابان های شهرهای بسیاری 
را در اروپا، آمریکا و دیگر شهرهای جهان تصرف 
کردند، راهپیمایی ها، میتینگ ها و تظاهرات های 
بزرگی در حمایت از مبارزه مردم آفریقای جنوبی 
براه انداختند و نقش برجسته ای در پایان دادن 



به یک لکه ننگ تاریخ بشر ایفا کردند. امروز 
وقت آن است که نقش خود را در همبستگی با 
زنان و مردم بپاخاسته در ایران برای پایان دادن 
به ننگ دیگری یعنی حکومت آپارتاید جنسیتی 

ایفا کنند.
دانشگاه شهر گوتنبرگ سوید در یک اطالعیه   -
رسمی، خشونت علیه دانشجویان دانشگاه شریف 
را محکوم کرده و نوشت که در کناردانشجویان 

هستند.
کاروال هگکویست، خواننده معروف سویدی،   -
در یک ویدیو و با گفتن زن زندگی آزادی بزبان 
فارسی، از مبارزات زنان ایران و حقوق حقه آنها 

حمایت کرد.
وزیر امور خارجۀ فرانسه، در پاسخ به پرسش های   -



نمایندگان پارلمان در مورد نحوۀ واکنش دولت  
فرانسه به مبارزات مردم در ایران، یادآوری کرد 
که کاردار جمهوری اسالمی چهار روز قبل احضار 
شده و اعتراض فرانسه را دریافت کرده است. 
او همچنین گفت که مسئوالن رژیم اسالمی باید 
بدانند که ممکن نیست از یک سو تظاهرکنندگان 
به  را  فرزندان خود  از سوی دیگر  و  بکشند  را 
کشورهای اتحادیه اروپا بفرستند. او همچنین از 
احتمال انسداد اموال مسئوالن رژیم در اتحادیه 

اروپا سخن گفت.

چهارشنبه ۱۳ مهر ۱40۱
۵ اکتبر ۲0۲۲



آغاز انقالبی بزرگ!
محسن ابراهیمی

فاز اول هر انقالبی چالش قدرت سیاسی حاکم 
و تغییر سیاسی است. این اولین بار نیست که 
نظام اسالمی  به چالش کشیده میشود. در هر 
سه خیزش قبلی در سالهای ۸۸، ۹۶ و ۹۸ هم، 
را  نظام  از شروعش، مردم کل  فاصله کمی  با 
نشانه گرفته بودند. اما این بار نه تنها از همان 
آغاز، سرنگونی حکومت اسالمی موضوع چالش 
مردم بود، بلکه هدف سرنگونی با سرعتی خیره 
کننده توانست اقشار و نیروهای اجتماعی متنوعی 
تحت  مختلف  اشکال  به  اسالمی  نظام  در  که 
ستم وتبعیض بوده اند را متحد کند و به خیابان 



بیاورد.

به میدان آمدن دانش آموزان شور انگیز است. 
پرت کردن مقعنه ها، پاره کردن عکس خمینی 
از کتابها، پایین آوردن عکس خامنه ای از دیوار 
افشان  موهای  با  آنها  روی  پایکوبی  و  کالسها 
لحظات شور انگیز انقالب جاری و مشت محکمی 
بر پوزه خامنه ای است که ابلهانه شوی مضحکی 
به نام “سالم فرمانده” راه انداخته بود. صالبت 
این نوجوانان فرمانده سپاه پاسداران را هم به 
چاپلوسی انداخت که خطاب به این نسل پرشور 
و آگاه گفت “ما از همه دفاع میکنیم حتی کسانی 

که ما را دوست ندارند.” 

جمهوری اسالمی در نهایت با یک قیام مسلحانه 



سرنگون خواهد شد. در کنار اعتصاب گسترده 
کردستان،  در  عمومی  اعتصاب  دانشجویان، 
همراه شدن اعتصابات کارگری و گسترش آن 
به اعتصاب عمومی، جدا از تغییر توازن به نفع 
می  پایین  را  سرکوب  نیروهای  توان  انقالب، 
آورد؛ فضا را برای اوج بیشتر گرفتن اعتراضات 
خیابانی فراهم میکند؛ و نهایتا رسیدن به لحظه 
هم  در  برای  قیام  یعنی  کننده  تعیین  و  نهایی 
شکستن نهایی نظام اسالمی را نزدیکتر می کند. 
و رسمی  پیمانی  و کارگران  معلمان  اولتیماتوم 
صنعت نفت نشانه های امیدبخشی برای پیشروی 

به این سمت است. 
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خیزش و تظاهرات ادامه دارد   
اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران 

ادامه اعتراضات در تهران، سنندج، سقز، شیراز، 
گوهردشت، بندرعباس، کرج، دیواندره، اصفهان، 

و کیش

در بیستمین روز انقالب مردمی امروز چهارشنبه 
۱۳ مهر در تهران در  ولیعصر از آغاز صبح مردم 
به خیابان آمدند و شعارهای “مرگ بر دیکتاتور”، 
والیت”  این  بر  جنایت مرگ  همه سال  “این  و 
مقابله  سرکوب  نیروهای  با  جوانان  سردادند. 
در  میرانند.  عقب  را  آنها  جاهایی  در  و  میکنند 
از  تهران در  کوکاکوال جوانان خشمگین یکی 



مزدوران حکومت را گوشمالی میدهند. 

شب گذشته در تهران در محالت مختلف شهر 
از جمله ولیعصر، خیابان پاسداران، تهرن پارس 
نقاط  و پونک  تجمعات شبانه برقرار بود و در 
مختلف شهر از جمله پونک شعاردهی ها ار روی 
بامها شنیده میشد و  فریاد مرگ بر دیکتاتور بر 
فضای شهر  طنین انداخته بود. مترو ها از جمله 
مترو شریعتی همچنان مرکزی از تجمعات مردمی 

است. 

در شهرهای مختلف اعتراضات جریان دارد از جمله 
در سنندج، سقز، شیراز، گوهردشت، بندرعباس، 
کرج،  دیواندره، اصفهان، و کیش در اشکالی چون 



بوق زدن ممتد ماشین ها و تجمعات مردمی شاهد 
ادامه اعتراضات هستیم. در بندرعباس مردم در 
از دست  را  جوانی  نیروی سرکوب  با  درگیری 
آنها خارج کردند و نگذاشتند دستگیر شود.  در 
را  سرکوب  نیروهای  از  یکی  مردم  تجمع  این 
شناسایی کرده و او را گوشمالی دادند. در سنندج  
نیروهای امنیتی به مردم معترض تیراندازی کردند 
و شماری را زخمی کردند. مردم با آنها درگیر 
شدند. در دیواندره نیروهای سرکوب به مردم 

حمله کردند و مردم با آنها مقابله کردند.

با تیراندازی نیروهای سرکوب حکومتی چندین 
نفر  زخمی شده  و وضعیت شماری از آنها وخیم 

گزارش میشود.



 بنا بر گفته شاهدان نیروهای سرکوب بیمارستان 
را در محاصره گرفته اند. در سقز  درگیریهای 
کوچه به کوچه جریان داشت و مردم  بسیاری 
از محالت را در اختیار  داشتند. در جزیره کیش 
گفته میشود که  یک خودرو انتظامی را مردم به 
آتش کشیدند.  بنا بر گزارشات امروز چهارشنبه 
نیروهای سرکوب  مغازه به مغازه دنبال دوربین 
های مداربسته هستند تا معترضان اولین روز در 
این شهر را شناسایی کنند و تهدید کرده اند که 
کسانی که  درروز مراسم خاکسپاری مهسا امینی 

بوده اند، دستگیر خواهند شد. 

بدین ترتیب مردم در نبردی جانانه با حکومتند.  



جریان  وسیعا  دختران  و  زنان  برگیران  حجاب 
دارد. صحنه هایی چون از سر برداشتن حجاب 
از سوی زنی در پارک الله و رقص او، برداشتن 
حجاب از سوی دو دختر جوان در یزد و شادی 
مردم ، برداشتن حجاب از سوی زنی در کرج و 
رقص زیبای او با مردی در کف خیابان و شادی 
مردم، صحنه های شورانگیزی از انقالب را نشان 

میدهد. 

 در دانشگاهها دانشجویان همچنان د ر اعتصاب و 
اعتراضند. در این اعتراضات دانشجویان از جمله 
آزادی  ما،  ننگ  بودن  “خاموش  میدهند:  شعار 
فرهنگ ما”، “شریف شده بازداشتگاه، اوین شده 
دانشگاه” ، “مرگ بر دیکتاتور”، “دانشجوی زندانی، 



آزاد باید گردد”، “اساتید، دانشجو، اتحاد، اتحاد”، 
“شریفی ها رو کشتین، به ما می گین ساکت شین”.

بیانیه  طی  مختلف  دانشگاههای  از  دانشجویان 
دانشگاههای  در  حکومت  سرکوبگری  هایی 
شریف و تبریز را محکوم کرده و بر ادامه قدرتمند 

اعتراضات خود تاکید نموده اند. 

دانش آموزان دبیرستانی نیز با قدرت به میدان 
آمده  و حماسه افریده اند. روز گذشته صحنه 
هایی از تجمعات و اعتراضات دانش آموزان را در 
شهرهای تهران، سقز، یزد، اصفهان، شیراز، مشهد، 
کرج، گوهردشت، و مالرد شاهد بودیم. دانش 
آموزان در مدارس و در خیابان تجمع میکنند. 
حجاب برمیگیرند  فریاد مرگ بر دیکتاتور سر 



میخوانند..  “برای”  ترانه  و  میزنند  میدهند، کف 
در جایی عکس های خامنه ای و خمینی و سران 
حکومت را زیر پا گذاشته و بر آن لگد میکوبند.. 
در این اعتراضات دانش آموزان از جمله شعار 

میدهند:”بسیجی برو گمشو”. 

شمار دستگیرشدگان زیاد است. بنا بر خبر ها 
صبح امروز 400 نفر از جوانان بازداشت شده 
آزاد شده اند. دادستان تهران با اشاره به فرمان 
خامنه ای جنایتکار تحت عنوان لزوم تمایز  میان 
سطوح مختلف قاصران و مقصران حوادث اخیر 
و تاکید بر رسیدگی فوری رئیس قوه قضائیه به 
این افراد از آزادی آنها خبر میدهد.آزادی این 
جوانان تنها و تنها نتیجه فشار مبارزات و تداوم 



انقالب مردمی است. تمامی دستگیر شدگان باید 
آزاد شوند. 

گفتنی است که خیزش انقالبی مردمی انعکاس 
جهانی گسترده  و بیسابقه ای  داشته و  اخبار 
آن در صدر اخبار بین المللی قرار گرفته است. 
همبستگی با مردم ایران وسیع و حتی به خیابانها 
کشیده شده است. از سلبریتی ها و چهره های 
تا  گرفته  ورزشکاران  و  هنری  جهانی  شناخته 
نهادهای حقوق بشری و اتحادیه های کارگری، 
از احزاب چپ در اروپا گرفته تا مقامات دولتی 
و آمریکا سرکوب مردم در  و دولتها در غرب 
ایران را محکوم کرده و اعتراضات مردم را مورد 

حمایت قرار داده اند. 



از سینماگران  نفر  از هزار  تازه بیش  در خبری 
شناخته  چهره های  تمام  تقریبا  شامل  فرانسوی 
شده سینمای فرانسه با انتشار بیانیه سرگشاده ای 
ابراز  و  کردند  حمایت  ایران  در  معترضان  از 
امیدواری کردند که اعتراضات مردمی آغازگر 
دوران تازه ای در ایران باشد. همچنین کنفدراسیون 
اتحادیه های کارگری نروژ و سندیکاهای کارگری 
فرانسه ضمن محکوم کردن سرکوب وحشیانه 
اعتراضات سراسری مردم  توسط حکومت ایران، 
پشتیبانی خود را  از خواسته های مردم در ایران 

اعالم داشتند. 

 آنجال دیویس فعال سیاسی، پژوهشگر و نویسنده 



سرشناس جهانی  از مبارزات مردم در ایران اعالم 
حمایت کرد. 

  حزب کمونیست کارگری برای جلب وسیعترین 
همبستگی های بین المللی با اعتراضات مردم و 

بایکوت جهانی  جمهوری اسالمی تاکید دارد. 
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