
شماره 237  

1401 مهر   17  -  2022 اكتبر  سردبیر این شماره: آذر پویا9 

در این شماره ژورنال

لیست حکومت از دشمنانش 
نوشته کیوان جاوید    

اخبار خیزش و اعتراضات در ایران
            تنظیم اخبار از تیم ژورنال

اعتراضات و اعالم همبستگی ها در خارج
           تنظیم اخبار از تیم ژورنال

علیه  انقالب  از  حمایت  در  عرب  نویسندگان 
جمهوری اسالمی  

         نوشته کاظم نیکخواه
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لیست حکومت از دشمنانش 
کیوان جاوید

دشمنان  از  دیگر  یکی  مهر   ۱۶ شنبه  دیروز، 
به صف  را  ورود رسمی خود  اسالمی  جمهوری 
سرنگونی جمهوری اسالمی اعالم کرد. روزنامه 
کیهان در شماره یکشنبه ۱۷ مهر خود، معترضان 
را دشمن خواند و نوشت آنها “تقالی تعطیلی چرخه 

اقتصاد و آموزش در کشور دارند.”

آنچه در ایران می بینیم بی کم و کاست یک انقالب 
علیه حکومت حاکم است. انقالب برای رهایی از 
دست یکی از مخوف ترین، فاسد ترین و ضد 
بشری ترین حکومتهای این قرن. این حکومت 



هیچ بخش از جامعه را با خود همراه ندارد. در 
ایران شهروند و حقوق شهروندی معنی ندارد و 
همین بی حقوقی مطلق فرد در این نظام سیاسی 
فاسد و دزد ساالر، موتور محرکه همه آحاد جامعه 

در ضدیت با جمهوری اسالمی است.

پیوستن بازار به اعتصابات و تعطیلی چرخه اقتصاد 
سالح قدرتمند دیگری است که می تواند همراه 
با خیزش خیابانی که مسلح به شعار زن زندگی 
آزادی است، کمر حکومت را بشکند. همراه با 
اعتصاب بازار ما شاهد حضور قدرتمند اقشار مهم 
دیگری از جامعه در صف انقالب مردم هستیم. 
با  آزادی  این سنگرهای  مدارس  و  ها  دانشگاه 
تمام توان در صف مقدم انقالب علیه جمهوری 
اند و در اتحادی سراسری  اسالمی قرار گرفته 



توپخانه سنگین دیگری را به سوی کاخ دشمن 
نشانه رفته اند. آنچه که به این انقالب ویژگی 
منحصر بفردی داده است، حضور پُر رنگ و با 
عظمت زنان برای نابود کردن این حکومت ضد 

زن است. 

این روند انقالبی در ایران در ادامه خود می رود 
که با پیوستن طبقه کارگر به اعتصابات سراسری 
کارگری آخرین تیری باشد که به سوی دشمن 
شلیک می شود و کارش را می سازد. تحقق شعار 
ما همه با هستیم اینجا و در این روزها دارد معنی 
عملی، زمینی و میدانی پیدا می کند. زنده باد زن 

زندگی آزادی.
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اخبار خیزش و اعتراضات در ایران
تنظیم اخبار از تیم ژورنال 

ادامه گسترش دامنه اعتراضات به دانشگاه ها  	•
و مراکز آموزش عالی

دانشگاه های شهرهای مختلف به صحنه تجمع  	•
اعتراضی  دانشجویان مبدل شده اند، از جمله در 
دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک(، تربیت  مدرس، 
الزهرا، عالمه  طباطبایی و دانشکده  فنی در تهران، 
مشهد،  فردوسی   زنجان،  خمینی  قزوین،  ایالم، 
و  تبریز  دامغان،  داروسازی  شیراز،  دانشکده 

نوشیروانی  بابل.
دانشجویان دانشگاه الزهرا در اعتراض به ورود  	•



ابراهیم رئیسی به این دانشگاه شعار دادند: “سیستم 
و  نمی خواهیم”  قاتل  مهمون  نمی خواهیم،  فاسد 
شماری از زنان و دختران دانشجو نیز حجاب از 

سر برداشتند.
در جریان اعتراض های گسترده روز شنبه ۱۶  	•
بسیج  و  شورش  ضد  نیروهای  سنندج،  در  مهر 
به سوی معترضان تیراندازی کردند و دو تن را 
کشتند. یکی از این کشته  شدگان پسر جوانی است 
که نیروهای امنیتی در واکنش به بوق اعتراضی، 

با شلیک مستقیم به سرش او را کشته اند.
شهرهای  در  بازاریان  از  شماری  شنبه  روز  	•
دیواندره، سقز، مهاباد، بوکان، سنندج و جوانرود 
در  نیز  یکشنبه  امروز  زدند.  اعتصاب  به  دست 
بسیاری از شهرها مدارس و بازار و محیط های 
کار تعطیل بود. در شهرهای کردستان اعتصاب 



عمومی و تظاهرات با هم جریان داشت. بکارگرفتن 
اعتصاب همراه با تظاهرات قدرت مردم را افزایش 

میدهد.
روز شنبه در تهران نیز کسبه و بازاریان از جمله  	•
در بازار بزرگ و بازار تجریش مغازه های خود 
را تعطیل کردند. در جریان این اعتراضات یک 
کانکس نیروی انتظامی در حوالی بازار تهران آتش 

گرفته و ماموران انتظامی از صحنه گریخته اند.
دیگر مناطق و محله های تهران از جمله پامنار،  	•
خیابان  قلهک،  و  الله زار  سعادت آباد،  نارمک، 
هاشمی هم روزهای شنبه و یکشنبه صحنه تجمعات 
شعار  مردم  کرج  فردیس  در  بودند.  اعتراضی 

میدادند ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما.
روز یکشنبه رانندگان خطوط بی آرتی های خط  	•
آزادی-تهرانپارس در اعتراض به عدم رسیدگی 



به خواسته هایشان دست به اعتصاب زدند خطوط 
بی آرتی در تهران روزانه صد هزار مسافر جا به 
جا میکند و اعتصابات کارکنان این خط در سطح 
سراسری میتواند فضای شهر تهران را بنفع مردم 
عوض کند و حکومت را بیش از پیش فلج نماید. 
در این مقطع از خیزش انقالبی مردمی اعتصابات 

سراسری نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد.
در شیراز نیز در محالت مختلف مردم به خیابان  	•
آمده بودند. در بجنورد مردم پاسگاه پلیس را آتش 
اصفهان،  گرگان،  رفسنجان،  کاشان،  در  زدند. 
شاهین شهرنیز امشب مردم به خیابان آمدند و 
گرگان  دانشگاه  دانشجویان  کردند.  تظاهرات 
نیز دست به تظاهرات در خیابانها زدند و دانش 
و شعار  آمده  به خیابان  نیز  دبیرستانی  آموزان 
زن، زندگی، آزادی سر دادند. در فردیس کرج 



خیابانها را مردم به کنترل در آورده و شعار های 
ضد حکومت از جمله شعار توپ تانک فشفشه 
آخوند باید گم بشه سر دادند. در گلشهر کرج 
ودر اراک امروز مردم بسیاری به خیابان آمدند 
از  بسیاری  در  داشت  ادامه  شبانه  اعتراضات  و 
سرکوبگران  دست  از  را  کنترل  مردم  محالت 

خارج کردند.
از تجمع خانواده های  یک وحشت حکومت  	•
دستگیرشدگان و هجوم مردم به زندانهاست. بنا 
بر خبرها بدنبال موج حضور خانواده های بازداشت 
شدگان زندان دیزل آباد حدود ٢00 تا ۳00 نفر 
از دستگیرشدگان روزهای گذشته با قید ضمانت 

آزاد شدند. 
مهرماه   ۱۶ شنبه   ٢۱ ساعت  خبر  دربخش  	•
پخش  حین  در  اسالمی  جمهوری  تلویزیون 



لحظاتی  برای  و  شد  ای هک  خامنه  صحبتهای 
تصویر علی خامنه ای، با عبارت “خون جوانان ما 
می چکد از چنگ تو”، در کنار تصویر مهسا امینی 
و سه تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران به 
نمایش درآمد. عکس هایی از سارینا اسماعیل زاده 
و نیکا شاکرمی، دو دختر ۱۶ ساله و حدیث نجفی، 
جوان ٢۳ ساله، که در جریان اعتراضات اخیر 
در ایران کشته شدند از جمله این تصاویربودند. 
در هنگام پخش این تصویر، صدای شعار “زن، 

زندگی، آزادی” نیز شنیده میشد.
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اعتراضات و اعالم همبستگی ها در خارج
تنظیم اخبار از تیم ژورنال 

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری،  	•
و  کارگری  اتحادیه های  مشورتی  کمیته 
فدراسیون های اتحادیه ای جهانی با انتشار بیانیه ای 
سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را به شدت 
محکوم کردند. این نهادهای بین المللی روز شنبه 
۱۶ مهرماه با انتشار بیانیه ای مشترک اعالم کردند 
به  اتحادیه های کارگری  بین المللی  کل جنبش 
مردم فوق العاده شجاعی که در مقابل سرکوب 
وحشیانه  رهبران حکومت دینی ایران ایستاده اند، 
ادای احترام می کنند. این بیانیه در ادامه می افزاید 
مقاومت، توسط زنان و دخترانی هدایت می شود 



که می خواهند به زن ستیزی و نقض حقوق اولیه 
که جوهره رهبران سیاسی و مذهبی ایران است، 
پایان دهند. شاران بارو، دبیر کل کنفدراسیون 
به  “ما  گفت:  کارگری  اتحادیه های  بین المللی 
آنها درود می فرستیم و در کنار آنها می ایستیم”. 
خانم بارو در ادامه همچنین بازداشت های فعالین 
کارگری در ایران را اقدامی مذبوحانه برای ساکت 
کردن معترضان و خشم عمومی جامعه ایران و 
تالش برای نسبت دادن آنها به خارج عنوان کرد.
باشگاه فوتبال بورسیا دورتموند آلمان روز شنبه  	•
با انتشار توییتی به یاد سارینا اسماعیل زاده، دختر 
کشته  ایران  کنونی  اعتراضات  در  که  نوجوانی 
شده است، به ستایش از زنان معترض در ایران 

پرداخت.
از  بیش  با  بریتانیا  ملی  آموزش  فدراسیون  	•



زنان، دختران،  با  بیانیه ای  در  هزار عضو،   ۵00
دانشجویان، و همه معترضان به مرگ مهسا امینی 
ابراز همبستگی کرد و خواستار آزادی فوری و 
بی قید و شرط همه بازداشت شدگان و زندانیان 

سیاسی و عقیدتی شد.
همچون  مختلف  کشورهای  مقیم  ایرانیان  	•
اتریش،  هلند،  آلمان،  سوئد،  بلژیک،  انگلیس، 
استرالیا و ...، در اعتراض به جنایت های جمهوری 
و  شکوه  با  اعتراضات  از  حمایت  در  و  اسالمی 
قهرمانانه مردم در سراسرایران، روز شنبه ۱۶ 
مهر نیز دست به تجمع زدند. تظاهر کنندگان با 
در دست داشتن عکسهائی از مهسا، نیکا، حدیث 
و سارینا و سردادن شعارهائی خواهان بسته شدن 
سفارتخانه های جمهوری اسالمی در تمام دنیا و 
همچنین بایکوت جمهوری اسالمی از طرف تمام 



دول اروپائی شدند.
و  مالمو  استکهلم،  ساکن  ایرانیان  تجمع  در  	•
بورس قطعنامه ای با مضمون بایکوت جمهوری 
اسالمی که پیشتر در شهر ونکوور کانادا از سوی 
تظاهرکنندگان تصویب شده بود قرائت گردید 
که با تشویق حاضرین و سردادن شعارهائی از 
قبیل جمهوری اسالمی سرنگون سرنگون در این 
شهرها نیز به تصویب رسید. گروهی از نویسندگان 
و هنرمندان عرب نیز حمایت خود را از اعتراضات 

مردم ایران اعالم کردند.
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نویسندگان عرب در حمایت
 از انقالب علیه جمهوری اسالمی 

کاظم نیکخواه

خیزش گسترده مردمی در ایران بازتاب گسترده 
ای در سطح جهان داشته است. در آخرین مورد 
نویسندگان و هنرمندان عرب زبان  از  گروهی 
از کشورهای مختلف، اعالم کردند “به انقالب 
“مبارزه  زاویه  از  تنها  ایران  در  توده ها”  عظیم 
بلکه  نمی نگرند،  ایران”  ددمنش  حاکمان  علیه 
“این انقالب علیه همه وحشی گری ها در عراق، 

سوریه، لبنان و یمن است”. 

این موضعگیری بسیار گویا و دقیق است. انقالب 



مردم علیه جمهوری اسالمی، انقالبی است علیه 
جنبش ضد انسانی و توحش اسالم سیاسی که با 
ظهور خمینی و جمهوری اسالمی در کشورهای 
خاورمیانه و کل منطقه و حتی جهان پا گرفت و 
به همه جوامع لجن پاشید و جنایت و آدم کشی 
را به اوج خود رساند. نه فقط جمهوری اسالمی در 
ایران و ایادیش بلکه حتی جنبش سلفی اسالمی 
و کل تروریسم اسالمی با روی کار آمدن خمینی 
و حکومت اسالمی زمینه رشد پیدا کرد و جهان 
را با شنیع ترین و تکان دهنده ترین و بیرحمانه 
و وحشت  در رعب  و  داد  تکان  جنایات  ترین 
همانگونه  اسالمی  حکومت  سرنگونی  برد.  فرو 
که نویسندگان عرب میگویند و ما بارها تاکید 
کرده ایم، انقالبی را در کل منطقه ایجاد خواهد 



کرد و بشریت گامی اساسی به پیش برخواهد 
داشت. 

حمایتها و همبستگی های گسترده بین المللی با 
خیزش مردم یا “انقالب زنانه” در ایران گویای 
این است که جهان به مردم ایران چشم دوخته 
است و قطعا در اولین لحظه به زیر کشیدن این 
حکومت اعدام و قصاص و ترور و آدم ربایی، 

ولوله و جشن جهان را فرا خواهد گرفت. 
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اعتصاب رانندگان بی آرتی 
حزب کمونیست کارگری ایران

انقالب مردمی برای رهایی با قدرت به جلو گام 
برمیدارد. اوج گرفتن خیزش مردمی در خیابان 
امروز  میکند.  با خود همراه  را  اعتصابات  دارد 
یکشنبه هفدهم مهر ماه رانندگان خطوط بی آرتی 
های خط آزادی تهرانپارس در اعتراض به عدم 
رسیدگی به  خواسته هایشان دست به اعتصاب 
زدند. خطوط بی آرتی در تهران روزانه صد هزار 
کارکنان  اعتصابات  و  میکند  جا  به  جا  مسافر 
این خط در سطح سراسری میتواند فضای شهر 
را  حکومت  و  کند  عوض  مردم  بنفع  را  تهران 
بیش از پیش فلج نماید. در این مقطع از خیزش 



انقالبی مردمی اعتصابات سراسری نقش کلیدی 
و تعیین کننده ای دارد. روز گذشته در شهرهای 
مختلف کردستان و برخی مناطق تهران بازار و 
مدارس دست به اعتصاب زدند و این اعتصابات 

به فضای اعتراضات قدرت بیشتری بخشید. 

خود  خیال  به  حکومت  مهرماه  هفدهم  امروز 
برای خنثی کردن  بازتاب اعالم اعتصابات، خود 
تصمیم به تعطیل مدارس گرفته است. اما تعطیل 
به زیان حکومت عمل کرده و فضای  مدارس 

اعتراض و انقالب را داغتر کرده است. 

از سوی دیگر اعتراضات در کف خیابان وسیعا 
ادامه دارد. فراخوانها برای ادامه تجمعات شروع 
رشت  اجتماعی  فعالین  جمله   از  است.  شده 



عصرامروز  ساعت شش  در  تجمع  به  را  مردم 
یکشنبه ۱۷ مهر فراخوان داده اند. همچنین در 
حالیکه شب گذشته مردم محالتی از فردیس 
کرج را در دست داشتند. امروز بازار فردیس 
تعطیل است.  مردم سقز نیز که روز گذشته تا 
پاسی از شب وسیعا در خیابان بوده و  بسیاری 
بامداد  بودند  گرفته  بدست  را  شهر  مناطق  از 
امروز دوباره به خیابان آمدند و شعارهای مرگ 
بر دیکتاتور،مرگ بر خامنه ای سر دادند. بنا بر 
خبرها در اعتراضات روز گذشته در این شهر دو 
مدیر مدرسه  به اسامی هالله فرجپور و نگار افرا 
حکومت  سرکوبگر  نیروهای  تیراندازی  اثر  در 
هنرستان  و  هوشمند  شاهد  دبیرستان  سوی  به 

دخترانه عصمت زخمی شدند. 



امروز همچنین دانشجویان در دانشگاه اراک در 
بیست و چهارمین روز از انقالب مردمی دست 
به تجمع زده و شعارهای اعتراضی سر میدهند. 
دانشجویان در اعتصاب بسر میبرند و  روز گذشته 

در سطح سراسری به خیابان آمدند.  

 روز گذشته سنندج یک کانون داغ اعتراضات 
بود. مردم تا دیر وقت در شب در خیابان بودند و 
در درگیری با نیروهای سرکوب نقاط بسیاری از 
شهر را در دست داشتند. بنا بر خبرها در سنندج 
حکومت  سرکوب  نیروهای  تیراندازی  اثر  در 
تعدادی زخمی شدند و داریوش علیزاده یکی 
از جوانان شهر در این روز متاسفانه جانباخت. 
همگان  به  و  اش  خانواده  به  را  او  درگذشت 
تسلیت میگوییم. مادر داریوش علیزاده امروز در 



پیامی پر از احساس خطاب به مردم در سنندج 
گفت:”تسلیت نگویید، قیام را ادامه دهید”.

الزم به یادآوریست که روز شنبه ۱۶ مهرماه در 
ایران “ روز کودک “ بود و در جریان خیزش 
مردمی در شهرهای مختلف شماری از کودکان 
و نوجوانان توسط نیروهای سرکوبگر حکومت به 
قتل رسیده اند که اسامی آنها عبارتند از:  سارینا 
شیروزهی،  جابر  شاکرمی،  نیکا  اسماعیل زاده، 
جواد توشه، محمدرضا سروری، سدیس کشانی، 
سمر  نائب زهی،  محمداقبال  فوالدی،  امیرعلی 
نوروزی،  امیر  بساطی،  امیرحسین  زهی،  هاشم 
امین معرفت، زکریا خیال، پدرام آذر نوش، نیما 
شفیق دوست، سیاوش محمودی، عبداهلل محمد 

پور، امید صفرزهی، و پارسا رضا دوست.  



ننگ و نفرت بر حکومت جنایت و توحش! مردم 
شده  اسمش   ، اعتراض  نگین  “بهش  شعار  با 
انقالب!” عزم خود را جزم کرده اند که خود را 
از شر حکومت آدمکش و جنایتکار اسالمی رها 

کنند.  

های  خانواده  تجمع  از  حکومت  وحشت  یک 
زندانهاست.  به  مردم  و هجوم  دستگیرشدگان 
های  خانواده  حضور  موج  بدنبال  خبرها  بر  بنا 
بازداشت شدگان زندان دیزل آباد حدود ٢00 
تا ۳00 نفر از دستگیرشدگان روزهای گذشته 

با قید ضمانت آزاد شدند. 

در جریان خیزش کنونی  شمار بسیاری از مردم 
بازداشت شده اند. از جمله روز گذشته مسعود 



شورای  اعضای  از  لطفی  اسکندر  و  نیکخواه 
بازداشت  هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان 
شعبان  دستگیری  برای  سرکوبگران  و  شدند 
محمدی نیز به منزلش رفته بودند که او در منزل 
با تجمع  نبود و موفق به بازداشت وی نشدند. 
در مقابل در زندانها و با قدرت اعتراضات در 

کف خیابان در زندانها را باز کنیم . 

خبر دیگر اینکه طی روزهای اعتراضات مردمی 
حکومت برای جا به جایی نیروهای سرکوبش از 
آمبوالنس استفاده میکرد. استفاده از آمبوالنس 
برای نیروهای نظامی و سرکوب بنا به قوانین بین 
المللی یک اقدام علیه بشریت محسوب میشود. 
اکنون با آگاهی مردم از استفاده از آمبوالنسها؛ 
حکومت از ترفندهای دیگری استفاده کرده و 



از جمله در خیابان حجاب تهران با کامیونهای 
شرکت بستنی میهن نیروی انتظامی اش را پیاده 
کرده است.  یک اقدام مهم مردم در این روزها 
دادن  گوشمالی  و  حکومت  مزدوران  شناسایی 
سرکوب  مراکز  به  یورش  با  مردم  آنهاست.  
حکومت تالش میکنند محالت را از وجود آنها 

امن نگاهدارند.

حمایت های بین المللی از انقالب مردم گسترده 
شورای  حمایت   آن  اخیر  مورد  یک  است. 
است.   CGU جهانی  کارگری  اتحادیه های 
اتحادیه های  بین المللی  کنفدراسیون  همچنین 
اتحادیه  مشورتی  کمیته   ،)ITUC( کارگری 
های کارگری در سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه )TUAC( و فدراسیون های اتحادیه های 



ممتد  خشونت  ای  بیانیه  طی   )GUFs( جهانی 
مقامات ایرانی علیه مردم ایران را محکوم کرده 
و خواستار فشار قوی تر بین المللی علیه حکومت 
اسالمی شده اند. با قدرت همبستگی های بین 
پای  به  را  جهان  دولتهای  انقالبمان  و  المللی 

بایکوت جهانی جمهوری اسالمی می کشانیم. 

یکشنبه ۱۷ مهر ۱40۱
۹ اکتبر ٢0٢٢



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 


