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٣٠ مهرماه، روز بزرگی در
 همبستگی جهانی انقالب ما! 

 حمید تقوائی 

انتظار  که  همانطور  مهرماه  ام  امروز شنبه سی 
میرفت روز بزرگی در سیر مبارزات ما بود. در 
سیر انقالبی که بیش از یکماه است آغاز کرده 
در  و  کشور  داخل  در  همبسته  و  متحد  و  ایم 

خارج کشور به پیش میبریم. 

امروز در بسیاری از دانشگاهها در سراسر کشور 
دانشجویان دست به تجمع زدند و با شعارهای 
کوبنده علیه حکومت و علیه وضع موجود فریاد 
دانش  همچنین،  کردند.  بلند  را  خود  اعتراض 



دیگر  در چند شهر  و  تهران  در  دختر  آموزان 
همیشگیشان  کوبنده  شعارهای  با  خیابانها  در 
راهپیمائی کردند. بسیاری از شهرهای کردستان 
امروز شاهد اعتصاب عمومی بود. در بعضی از 
این شهرها چندین روز است که اعتصاب عمومی 
ادامه دارد. و امروز در سطح گسترده ای شاهد 
اعتصاب بودیم. همچنین بخشهای مختلف جنبش 
کارگری بیش از یک هفته است اعتصابات را 
شروع کرده اند و تا به امروز به آن ادامه داده 

اند.

تجمعات  شاهد  امروز  ما  هم  کشور  خارج  در 
از شهرهای  و بسیاری  لندن  بودیم. در  بزرگی 
دیگر و بویژه در برلین، که با فراخوان از پیشی 
اعالم شده بود، بیش از صدهزار نفر از ایرانیان 



مقیم خارج از شهرهای مختلف گردآمدند تا با 
صدای بلند اعالم کنند که جمهوری اسالمی نمی 
خواهیم، که این حکومت باید سرنگون شود، که 
حمایت وهمبستگیشان را با انقالب شکوهمندی 
که در ایران در جریان است اعالم کنند و توجه 

جهانیان را به این انقالب ما جلب کنند. 

انقالب ما یک جنبه مهم جهانی دارد دقیقا به این 
دلیل که خواستهایش انسانی و جهانشمول است 
و به این دلیل با همه انسانهای دنیا ارتباط برقرار 
مقیم  ایرانیان  فقط  نه  اینکه  دلیل  یک  میکند. 
خارج، بلکه مردم کشورهای غربی، هنرمندان، 
حتی  سینماگران،  نویسندگان،  ورزشکاران، 
غربی  کشورهای  در  سیاستمداران  و  دیپلماتها 
توجه شان به ایران جلب شده است، حمایتشان 



و  میکنند  اعالم  ایران  مردم  ما  مبارزات  از  را 
دقیقا  میگیرند.  موضع  اسالمی  جمهوری  علیه 
بخاطر همین خصلت عمیقا انسانی و در نتیجه 
جهانشمول این خواستها و آرمان های ما است 
که در شعار وحدت بخش و واحد “زن زندگی 
آزادی” متبلور میشود و خودش را بیان میکند. 

ایران و در شهرهای خارج  امروز در شهرهای 
کشور، از جمله تهران، مشهد، شهرهای کردستان 
و بسیاری شهرهای دیگر، و همچنین در لندن، 
برلین و شهرهای دیگر کشورهای غربی شاهد 
حرکت همبسته ایرانیان در داخل کشور و خارج 
کشور بودیم که در یک روز با یک هدف معین 
وبا شعارهای واحد صدای اعتراض خود را بلند 
کردند. امیدوارم این تجمعات اعتراضی همزمان 



در سطح ایران و در سطح جهان ادامه پیدا کند 
و گسترده تر بشود. جا دارد اینجا از آقای حامد 
زندگی  زن  “کلکتیو  همچنین  و  اسماعیلیون 
آزادی” که فراخوان دهنده و سازماندهنده تجمع 
و گردهمائی با شکوه در برلین بودند صمیمانه 

تشکر کنم و برایشان آرزوی موفقیت کنیم. 

امیدوارم این حرکت ما هر چه کوبنده تر، هرچه 
و  برود  پیش  به  تر  گسترده  هرچه  و  متحدتر 
این حکومت ددمنش و تبهکار را بزودی بزیر 
بکشیم. پیروزی از آن ما است. در این تردیدی 

نداشته باشید.
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اتحاد مردم، استیصال حکومت
آذر پویا

شنبه ۳0 مهر ماه 1401 روز پیوند اعتراضات 
درداخل ایران و خارج از کشور بود. این روز به 
روز نمایش با شکوه اتحاد و همبستگی مردمی 
تبدیل شد که سالهاست سعی شده با برچسب 
های مختلف قومی، مذهبی، جنسیتی و ...آنها را 

از هم جدا کنند. 

اینروزها شاهد دیدن صحنه های باشکوهی هستیم 
ترانه  ترانه سازها  انسانیت معنا میدهد،  به  که 
دانان سازهایشان  موسیقی  آزادی می سرایند، 
را با آهنگ “زن زندگی آزادی” کوک میکنند، 



مادران عکسهای عزیزان از دست رفته شان را با 
افتخار در آغوش کشیده و با آنها عهد وفاداری 
مسنی  مادران  میبندند،  را  راهشان  ادامه  برای 
از سر  احترام دختران جوانشان حجاب  به  که 
برمیگیرند، ورزشکارانی که مدالهای افتخارشان 
میکنند،  مزین  مهساها  و  ها  نوید  عکس  به  را 
هنرمندان سراسر جهان که ترانه “برای” را به 
زبانهای مختلف و با همان احساس سر میدهند. 
اینروزها انسانیت جان گرفته، تن ها یکی شده، 
دردهای مشترک یک فریاد شده اند و برق امید 
به آزادی و رهائی چهره های افسرده و غم گرفته 

را روشن کرده است. 

در طرف مقابل، دشمنی زخمی و عاجز از درک 
عظمت و شکوه این همبستگی به تقال افتاده و با 



انواع ابزارهای سرکوب سعی در خاموش کردن 
و  دستگیری  از  وقتی  دارد.  فروزان  آتش  این 
کشتار بزرگساران ناامید شد، ماشین جنگیش را 
روانه مدارس کرد تا شاید با کشتار نوجوانانمان 
ره به جائی ببرد غافل از اینکه این دریای خشم 
تا سرنگونی جانیان حاکم سِر باز ایستادن ندارد.

در این روزهای پر تالطم و سرنوشت ساز ارج می 
نهیم یاد تمام عزیزانی را که شجاعانه ایستادند 
چنین  به  رسیدن  امکان  و  کرده  سپر  سینه  و 

روزهای با شکوهی را فراهم کردند. 
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تظاهرات ۱٠٠ هزار نفره در برلین  
کاظم نیکخواه

و  تاریخی  روز  یک   1401 مهر   ۳0 دیروز 
فراموش نشدنی در انقالب ایران بود. در برلین 
بیش از صد هزار نفر تجمع و تظاهرات کردند 
و فریاد مرگ بر حکومت اسالمی و زن زندگی 
آزادی سر دادند. این تجمع عظیم به فراخوان 
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های 
و  گردید  برگزار  اوکراینی  هواپیمای  قربانیان 
از سراسر آلمان و کشورهای دیگر اروپا مردم 
زیادی در آن شرکت کردند. در سخنرانیها بر 
سرنگونی جمهوری اسالمی و بستن سفارتخانه 
های حکومت اسالمی و اخراج سفرا و نمایندگانش 



از  شماری  در  برلین  بر  عالوه  گردید.  تاکید 
استکهلم،  لندن،  نظیر  جهان  دیگر  پایتختهای 
و  تجمعات  دیگر  شهرهای  برخی  و  واشنگتن، 

تظاهرات بزرگی برپا شد. 

تظاهرات و تجمعات ۳0 مهر در برلین و شهرهای 
دیگر، این روز را بعنوان یک روز فراموش نشدنی 
در انقالب ایران برای سرنگونی جمهوری اسالمی 
رقم زد. خارج و داخل بیش از پیش به هم پیوند 
به  فراخوان  همزمان  ایران  در  جوانان  خورد. 
تظاهرات و تجمع دادند و تظاهرات و تجمعات 
در بیش از ۳0 شهر در ایران جریان پیدا کرد. 

زیر  دولتها  مهر   ۳0 تجمعات  و  تظاهرات  با 
بستن  و  حکومت  بایکوت  برای  بیشتری  فشار 



سفارتخانه هایش قرار میگیرند و ناچار میشوند 
پاسخ دهند. اکنون تمام مذاکرات و مماشاتها با 
این حکومت به حالتی معلق در آمده و دولتهای 
دنیا منتظر ماندن یا رفتن حکومت هستند. این 
فشار را باید افزایش داد و کاری کرد که حکومت 
اسالمی در سراسر جهان بایکوت شود. این یک 
گام مهم در سرنگونی حکومت با انقالب مردم 

است. 
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تجمع و تظاهرات 
در بیش از ٣٠ شهِر ایران  

حزب کمونیست کارگری ایران

۳0 مهر ماه یک روز تاریخی در انقالب مردم 
بود. در این روز در ایران در بیش از سی شهر 
مردم در محالت و در دانشگاههای مختلف در 
تهران و دیگر شهرها دست به تجمع و اعتراض 
زدند. این اعتراضات در تهران در محالتی چون 
تهرانپارس، شریعتی، صادقیه، کریمخان، پونک، 
نارمک، الله زار، حسن آباد، زیر پل حافظ، و بازار 

چراغ برق، برگزار شد. 

مردم  اعتراضات  آن  در  که  شهرهایی  دیگر 



ارومیه،  از:  بودند  عبارت  جمله  از  گردید  برپا 
مهاباد،  بندرلنگه،  اهواز،  بندرکنگ،  مریوان، 
اراک، اصفهان، کرمانشاه، دزفول، سنندج، بوکان، 
تبریز، گوهردشت کرج، یاسوج، بجنورد، زاهدان، 
یزد،  شیراز،  همدان،  هرمزگان،  شاهین شهر، 
ماهشهر، ایالم کرج، ثالث باباجانی، رشت، بابل، 
سقز، بانه، و شهسوار. در برخی شهرها تظاهرات و 
تجمعات در چندین محله جریان یافت. دانشگاهها 
یک سنگر مهم انقالب هستند و بخشی از تجمعات 
امروز در دانشگاهها برپا شد. شعار “زن، زندگی، 
اتحاد مردم است. دیگر  آزادی” شعار محوری 
شعارهای مردمی از جمله عبارت بودند از: “مرگ 
بر دیکتاتور”، “حکومت کودک کش نمیخوایم، 
تانک،  “توپ،  ای”،  بر خامنه  نمیخوایم”، “مرگ 
فشفشه، آخوند باید گم بشه”، “زندانی سیاسی 



آزاد باید گردد”، “آزادی حق ماست نیکا اسم 
رمز ماست”، “آزادی حق ماست مهسا اسم رمز 
ماست”، “دانشجوی زندانی آزاد باید گردد”، “هر 
یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه”، این همه سال 
این والیت”، و “آزادی، آزادی،  بر  جنایت ننگ 

آزادی”.

سراسری  تجمعات  برای  مردم  بعدی  فراخوان 
برای روز چهارشنبه چهارم آبانماه است. معلمان 
نیز برای روزهای اول و دوم آبان به اعتصاب و 

تحصن سراسری فراخوان داده اند. 
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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 


