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در این شماره ژورنال

این قلب انقالب است که پُرشور می تپد
نوشته کیوان جاوید    

ادامه اعتراضات، جمعه و شنبه
            تنظیم اخبار از تیم ژورنال

اسلحه مردم در خیزش مردمی
           نوشته منظر دریاکناری

یک گام مثبِت دولت کانادا 
          پتی دبونیتاس

مردم قهرمان ایران!
         اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران



این قلب انقالب است که پُرشور می تپد
کیوان جاوید

علیرغم قطع اینترنت در ایران، خبر تجمعات و 
ایران  بزرگ  و  از شهرهای کوچک  اعتراضات 



به جهان مخابره می شود و دلهای مردم را شاد 
و بر نگرانی حکومت می افزاید. 

 
شب جمعه ۱۶ مهر و صبح شنبه ۱۷ مهر، شاهد 
ادامه خیزشی هستیم که سِر باز ایستادن ندارد. 
تهران - در چندین منطقه - ، اصفهان، الهیجان، 
ورامین، زنجان، کرج، سقز، سنندج و قزوین از 
تجمعات  به  که دست  هستند  جمله شهرهایی 

اعتراضی زده اند.
 

حکومت اسالمی در محاصره است. اسیر واقعیات 
اجتماعی و گرفتار مبارزه مردمی که برای رهایی 

و “زن زندگی آزادی” می جنگند. 
 



این  در  خود  که  زندانی  در  اسالمی  جمهوری 
بند  به  زنان ساخته است  علیه  مدت ۴۳ سال 
کشیده شد. امروز زنان در ایران سرمشق همه 
دنیا برای بدست آوردن هویت انسانی، برای به 
تمام  با  چنگ آوردن آزادی هستند. زنانی که 
توان و قدرت خود مرگ ارتجاع مذهبی را فریاد 
می زنند و برای پیروزی در صف مقدم نبرد با 
جالدان اسالمی حضور پُر رنگ و موثری دارند.

 
این انقالب انسانی برای یک جامعه انسانی است 
که به پیش می تازد و تا همینجا نیز احترام دنیا 
را برانگیخته است. این نبردی است به وسعت 
تاریخ برای تثبیت احترام به انسان و انسانیت. 

 



و  فرد  هیچ  هیج کس،  انقالبی  خیزش  این  در 
یا نظاره گر  تواند “بی طرف”  هیچ دولتی نمی 
بی  ساز  سرنوشت  جنگ  این  در  اینجا،  باشد. 
تفاوتی نیز نوعی کوتاه آمدن در مقابل حکومت 
خونریز اسالمی است. مردم ایران در همراهی 
با بخش وسیعی از مردم انساندوست جهان در 
و  اند  انسانیت قرار گرفته  از  صف مقدم دفاع 
همین نیروی عظیم اجتماعی در ایران و جهان 
باید بتواند همه دولتها را وادار به تصمیم گیری 
های قاطع و فوری به نفع مبارزات مردم ایران 

کند. 
 

جمهوری اسالمی رفتنی است، حتی اگر بیش از 
این از نیروهای سرکوبگر و قهریه استفاده کند 



و به اعتراضات بر حق مردم خون بپاشد، دیگر 
امکان ادامه حیات ندارد. 

 
پیروزی بیش از هر زمان دیگر نزدیک است. در 
ادامه خیزش خیابانی، بی تردید شاهد اعتصابات 
سراسری پُر قدرت کارگری و اعتصابات عمومی 
در سراسر ایران خواهیم بود. این قلب انقالب 

در ایران است که پُرشور می تپد.
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ادامه اعتراضات، جمعه و شنبه
تنظیم اخبار از تیم ژورنال 

اعتصاب سراسری در بوکان، سقز و سنندج.  	•
همزمان با این اعتصابات صدایی بوق ماشین ها 
در خیابانها در همراه با خیزش سراسری مردمی 

شنیده می شود.
تجمع دانشجویان در مشهد؛ مرگ بر دیکتاتور. 	•
تهران به آتش کشیدن پوستر قاسم سلیمانی. 	•

فشفشه  تانک  )توپ  شعار  با  ورامین  مردم  	•
آخوند باید گم بشه، مرگ بر خامنه ای( دست 

به اعتراض زده اند.
با شعارنویسی  باشکوه مردم  اعتراضی  تداوم  	•



روی دیوار حوزه علمیه زنجان باشعار توپ تانک 
فشفشه آخوند باید گم بشه، مرگ بر خامنه ای.

تهران اتوبان مدرس جنوب، نصب بنر “دیگه  	•
نمی ترسیم، می جنگیم”.

شده  اسمش  اعتراض،  نگین  بهش  الهیجان:  	•
انقالب.

تجمع روز جمعه در اصفهان. 	•
کرج: مرگ بر دیکتاتور.  	•

تهرانپارس: شعاردهی شبانه علیه دیکتاتور. 	•
راه  میزنند،  بوق  رانندگان  ولی عصر:  تهران،  	•

بندان ایجاد میکنند و فضا را داغ نگه میدارند.
با بوق  انقالبی امروز در بوکان  بوکان: مردم  	•

ممتد و راهبندان اعتراض خود را نشان دادند.
آتش  به  با  خشمگین  مردم  اصفهان  ورزنه  	•



کشیدن الستیک خیابانها را مسدود کرده و ضمن 
مقاومت و درگیری، نیروهای سرکوبگر را فراری 

داده و بنر خامنه ای را به آتش کشیدند.
دعوت دانشجویان تعههران برای مختلط کردن  	•

سلف سیروسیهای دختران و پسران 
دختران دانش آموز در یکی از مدارس سنندج  	•

)سنه( شعار “زن، زندگی، آزادی” سر داده اند.
کردن  تعطیل  با  تهران  بزرگ  بازار  کسبه  	•
مغازه های خود به خیابان آمده و شعارهایی از 

جمله “آزادی، آزادی” سرمی دهند
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اسلحه مردم در خیزش مردمی
منظر دریاکناری

از  زباله  مخازن  جمع آوری  تهران:  شهرداری 
سطح شهر دلیل امنیتی دارد.

چه ارزیابی از موقعیت حکومتی می توان داشت 



که حتی از مخازن زباله نیز وحشت دارد؟ در 
مورد حکومتی که از سنگفرش خیابان وحشت 
زده است، از ترکیب میخ و سیب زمینی برای 
پنچر کردن ماشین های سرکوب در بیم و هراس 
قرار گرفته و از بوق ماشین می ترسد، غیر از 
حکومت در حال سرنگونی چه می توان گفت؟ 
آیا غیر از این است که واقعا به پایان خط رسیده 

است؟

برای  نوشابه  بطری  از  وحشت  نوبت  بزودی   
ساختن کوکتل مولوتف هم فرا می رسد، یک 
گوشه  تمامی  در  و  ابعاد  همه  در  که  حکومت 
زوایای زندگی علیه مردم باشد حق دارد که از 

همه چیز و همه کس وحشت زده باشد.



مو، ناخن، الک، ماتیک و  جوراب پا نما  و خنده و 
رقص که ممنوع شد آنگاه یک حکومت از سایه 
خودش هم وحشت زده می شود. چنین حکومِت 
ضد زندگی توسط مردمی که می رقصند و شادی 
می کنند و آزادی، برابری و انسانیت  را طلب 
می کنند، در “مخازن زباله آتش” می گیرد و 

خاکستر می شود. 
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یک گام مثبت دولت کانادا 
پتی دبونیتاس

تحریم های  “سخت ترین  وضع  با  کانادا  دولت 
قانونی” ۱0 هزار عضو ارشد سپاه پاسداران را 

ممنوع الورود دایمی کرد.
 

نخست وزیر کانادا اعالم کرد در ارتباط با ورود 



مقام های جمهوری اسالمی به این کشور به یک 
از  و  زد  خواهد  دست  کم سابقه  سخت گیری 
این پس، ۵0 درصد اعضای ارشد، درجه داران 
شامل  که  پاسداران  سپاه  افسران  و  عالی رتبه 
حدود ۱0 هزار نفر می شود، اجازه نخواهند داشت 
وارد کانادا شوند. همچنین رئیس پارلمان اروپا 
می گوید اتحادیه اروپا باید گامی فراتر از ابراز 
حمایت کالمی از مبارزان زنان در ایران بردارد. 

 
حکومت اسالمی نماینده حتی کوچکترین بخش 
از مردم ایران نیست. مردم ایران این حکومت 
سراپا جنایت و ضد زندگی را نمی خواهند و برای 
نوجوانان  این حکومِت کشتار کننده  سرنگونی 

دست به انقالب زده اند.



 
خصوصا  جهان،  های  دولت  امروز  همین  دقیقا 
دولتهایی  همه  و  کانادا  آمریکا،  اروپایی،  دول 
که حتی سرسوزی احترام به حق حیات و حق 
زندگی برای مردم ایران قائل اند باید دست بکار 
بایکوت  را  شوند و جمهوری جنایتکار اسالمی 
کنند، سفارتخانه های این جانیان تروریست و 
آدمکش باید تعطیل، و این تروریستهای اسالمی 

بی درنگ از همه کشورها اخراج شوند. 
 

با  امروز وقت آن رسیده است که همه جهان 
مبارزات باشکوه مردم ایران همراه شود تا این 
حکومت ضد زندگی زودتر به گور سپرده شود. 



از دولت  تشنه رهایی  میلیونِی  یک جامعه ۸۵ 
جنایت  حکومت  فورا  دارد  انتظار  جهان  های 

اسالمی را از جامعه جهانی طرد کند.
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مردم قهرمان ایران!
حزب کمونیست کارگری ایران

امروز شانزدهم مهرماه در یک سطح سراسری و 
گسترده  بمیدان آمدید و حماسه آفریدید. درود 

بر شما! 

دانشگاهها و مدارس و میادین و خیابانها در ده ها 
شهر بمیدان جنگ ما مردم با نیروهای جنایتکار 
تظاهرات  و  اند. تجمعات  تبدیل شده  حکومت 
امروز ما تا همینجا، بعد از ظهر شنبه ۱۶ مهر، 
گام بلندی به پیش برای بزیر کشیدن دژخیمان 
با  میتوانیم  را  قدرتمند  این حرکت  بود.  حاکم 



تظاهرات عصر و شبانه ادامه بدهیم. با تمام قوا 
و  پیر  از  همگی  بیائیم،  بمیدان  شهرها  همه  در 
جوان و زن و مرد به جوانان جسوری که ٢۳ روز 
اند  آورده  در  تصرف خود  به  را  خیابانها  است 
بپیوندیم و حکومت را بیش از پیش به هزیمت 
بیاندازیم. بگذار ۱۶ مهر به یک روز تاریخی و 
به نقطه عطفی در انقالب ما علیه حکومت تبهکار 

جمهوری اسالمی تبدیل بشود.  
پیروزی از آن ماست!
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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 


