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۴ آبان: اعتراضات در بیش از ۴۰ شهر 
متن خالصه شده 

اطالعیه حزب کمونیست کارگری 

از  دیگر  یکی  امینی  مهسا  قتل  روز  چهلمین 
روزهای مهم و فراموش نشدنی خیزش سرنگونی 
طلبانه و انقالب مردم برای جمع کردن کل بساط 

توحش و جنایت اسالمی بود. 

گورستان آیچی در سقز روز ۴ آبان به میعادگاه 
دیکتاتور  بر  مرگ  فریاد  برای  بسیاری  مردم 
تبدیل شد و ما شاهد صحنه هایی حماسی در 
این گردهمایی و صف با شکوه راهپیمایی مردم 



برای حضور در این مراسم بودیم. 

دامنه تظاهرات و اعتراضات روز ۴ آبان به سراسر 
شهر   ۴۰ از  بیش  در  و  یافت  گسترش  کشور 
تجمعات و تظاهرات جریان یافت. نام شهرهایی 
که گزارش تجمعاتشان رسیده عبارتند از: سقز، 
تهران، سنندج، اصفهان،  مریوان، مهاباد، مشهد، 
رشت،  شیراز،  جوانرود،  دهگالن،  دیواندره، 
اهواز، بوشهر، گیالن غرب، قصر شیرین، قزوین، 
تبریز،  کرمان،  رودهن،  همدان،  آباد،  نجف 
دامغان،  بابلسر،  ایرانشهر،  گوهردشت،  کرج، 
مالیر، جوانرود، بروجرد، ارومیه، اراک، اردبیل، 
یزد،  شهریار،  زرینشهر،  کاشان،  خوراسگان، 

زنجان، آمل، زاهدان، و سمنان.



در تهران بزرگترین تجمع از سوی پزشکان در 
امیریه برپا شد که با حمله سرکوبگراُن، مردم 
به حمایت آنها شتافتند و جمعیت بزرگی شکل 

گرفت.

در تمام شهرهای کردستان و همچنین در شهرهای 
دیگری همچون بوشهر، اصفهان، شیراز و گیالن 
ایرانشهر،  غرب، قصر شیرین، جوانرود، رشت، 
کرمان خیابان شریعتی و اقبال اعتصاب عمومی 
برقرار بود. با اعتصاب عمومی و تعطیلی بازارها 
مردم وسیعتر به اعتراضات خیابانی می پیوندند. 

خامنه  بیلبوردهای  اعتراضاتشان  در  مردم 



پایین  را  جانیان حاکم  و  سلیمانی  قاسم  و  ای 
را  اسالمی  حکومت  نمادهای  تمامی  میکشند. 
حکومت  سرکوب  نیروهای  به  میکنند.  جا  از 
آتش  به  را  موتورهایشان  و  برند  می  یورش 
میکشند، اسم خیابانها را به نام مهسا و انقالب 

تغییر میدهند وحماسه می آفرینند.

پنجشنبه ۵ آبان 1۴۰1
٢۷ اکتبر ٢۰٢٢



جمهوری اسالمی در مهاباد “سقوط” کرد 
کیوان جاوید

اخبار دریافتی از مهاباد:
جوانان  دست  به  مهاباد  مناطق  از  بسیاری  	•

افتاده است
در  االن  که  مهاباد  فرمانداری  از  تصاویری  	•
دست مردمه صدای تیر اندازی شدیده شنیده 

میشه
پنجشنبه ۵ آبان 1۴۰1/  مردم مهاباد وارد  	•

فرمانداری شدند    
اداراه دارایی در مهاباد در دست مردم افتاد 	•
را  مهاباد  در  سپه  بانک  خشمگین  جوانان  	•

تخریب کردند  



مهاباد - هم اکنون فروشگاه کوروش سپاه  	•
پاسداران در اختیار مردم قرار گرفته است

مردم  توسط  ها  خیابان  تسخیر  اکنون  هم  	•
مهاباد.

باشکوه و شادی آفرین است. ما مردم ایران از 
شنیدن این اخبار و دیدن کلیپ های منتشر شده 
ایم. قدرت  در مدیای اجتماعی به وجد آمده 
سرنگونی  وسیع  حضور  و  مهاباد  مردم  متحد 
طلبان، مهاباد را به یک الگو و یک امید برای 
تبدیل  اسالمی  جمهوری  تر  سریع  سرنگونی 

کرده است.

در مهاباد چه می گذرد؟ مردم یک صدا شعار 



مرگ بر دیکتاتور سر می دهند و همزمان می 
و حضور وسیع  اتحاد  با  دانند سقوط حکومت 
برای  مهاباد  مردم  آید.  می  بدست  مردمی 
اند.  برداشته  خیز  اسالمی  جمهوری  سرنگونی 
فرمانداری، این مرکز جنایت جمهوری اسالمی 
را تسخیر کرده، اداره دارائی را فتح، و بانک 

سپه را ویران کرده اند.

این الگویی است برای همه مردم ایران. خیابانها 
را فتح کنیم. وسیع ترین اتحادهای سراسری را 
بوجود بیاوریم. دست به اعتصابات سراسری و 
تعطیلی مراکز کارگری و کسب و کار بزنیم. 
با گسترش اعتراضات در همه شهرهای ایران 
به یاری مبارزین راه آزادی و برابری در مهاباد 



اسالمی  جمهوری  که  هست  یادمان  بشتابیم. 
دشمن انسانیت و زندگی است. شعار اتحاد ما 
با  است  آزادی  زندگی،  زن،  سرنگونی،  جهت 
این “اسم رمز” به جنگ جمهوری اسالمی می 
انقالب  باد  رویم و به زیرش می کشیم. زنده 

انسانی برای جامعه ای انسانی.
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به این شتر سواری دوال دوال پایان بدهید!   
پتی دبونیتاس

و  مقام  علیه 1۴  تحریم های جدیدی  “آمریکا 
سه نهاد جمهوری اسالمی وضع کرد”

کار  چه  حکومت  این  باید  دیگه  چیه؟  این   
بکنه تا دول اروپایی و آمریکا یک گام اساسی 
و بی بازگشت علیه جمهوری اسالمی بردارند 
ضد  آدمکشان  این  بساط  و  کنند  بایکوتش  و 

بشری را در خارج ایران برچینند؟

 ترسشان از چیست؟ طبعا انقالبی که در ایران 
با هر  علیه جمهوری اسالمی در جریان است، 



کنیم،  نگاه  آن  به  که  ای  انساندوستانه  معیار 
سرشار از زندگی و عدالت خواهی و برای باز 
گرداندن حق زندگی انسانی به زنان و جامعه 
است. تا همین لحظه این یک دستاورد جهانی 
برای همه انسانهای آزاداندیش در جهان است. 
پیروزی این انقالب چهره دنیا را تغییر می دهد. 
امید به زندگی برابر، مرفه و رهایی تمام عیار 
زنان را بسیار باالتر می برد. به جنبش “می تو” 
نوید  و  زند  می  دامن  جهان  در  فراوانی  های 
بر  باشد  پایانی  که  بود  خواهد  جنبشی  دهنده 
نابرابری جنسیتی در همه کشورهای اسالم زده.

این انقالبی علیه تئوری ارتجاعی و ننگین نسبیت 
محصول  را  زنان  بر  ستم  که  است  فرهنگی 



بر  چشم  و  کنند  می  قلمداد  خودی  فرهنگ 
جنایات اسالمی ها حتی در همین اروپا و دیگر 

کشورهای غربی می بندند.

شتر سواری دوال دوالی دول اروپای و آمریکا و 
حرکت قدم به قدم و با تردید شان باید پایان 
یابد. مردم ایران در حال نبرد با وحشی ترین 
و تروریست ترین حکومت های جهان هستند. 
باید این هیوالی اسالمی را در ایران و جهان با 
کمک به خاک بکشیم تا انسانیت نفس راحتی 

بکشد.

تنها با قدرت متحد و همیاری مردم انساندوست 
جهان می توانیم دولت ها را بر سر عقل بیاوریم 



تا جمهوری خون آشام اسالمی را بایکوت کنند 
بتوانند راحت تر  ایران  و به این ترتیب مردم 

به سوی سرنگونی خیز بردارند.
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تشکیل یک زنجیره انسانی در سوئد    
عبداهلل اسدی

چند نکته با ایرانیان مقیم سوئد در مورد تظاهرات 
شنبه ٢۹ اکتبر - ۷ آبان 1۴۰1 - برای تشکیل 

یک زنجیره انسانی ایرانیان عزیز مقیم سوئد 

دست بکار شویم و روز شنبه ٢۹ اکتبر بزرگترین 
و  بایکوت  برای  استکهلم  در شهر  را  تظاهرات 

سرنگونی جمهوری اسالمی برگذار کنیم.

 تظاهراتی که برای روز شنبه ساعت 1 بعدازظهر 
در میدان سرگل شروع می شود هدف و خواستش 
از دولت سوئد این است که جمهوری اسالمی را 



بخاطر ۴۳ سال جنایت و بیرحمی علیه مردم و 
بخاطر اپارتاید جنسیتی بایکوت کند و از جمهوری 
اسالمی بعنوان دولت ایران سلب مشروعیت کند.
این یک سوال اساسی است که در برابر نمایندگان 
احزاب پارلمانی که در این تظاهرات قرار است 
سخنرانی کنند قرار میگیرد. عالوه بر این در این 
تظاهرات نامه ای به زبان سوئدی و فارسی خوانده 
می شود که از جانب ایرانیان مقیم سوئد جهت 
انزوای جمهوری اسالمی به دولت سوئد فرستاده 

می شود.

مردم ایران جمهوری اسالمی را بعنوان دولت و 
نماینده خود در هیچ مرجع بین المللی برسمیت 
جدی  بطور  باید  سوئد  دولت  و  شناسند  نمی 



سفیر  بشناسد،  برسمیت  را  ماایرانیان  خواسته 
جمهوری اسالمی را اخراج کند و روابط سیاسی 
و دیپلوماتیک خود را با جمهوری اسالمی قطع 

کند.

تظاهرات از ساعت یک در میدان سرگل شروع 
می شود، ساعت یک تا دو و نیم بخشی از برنامه، 
شامل یک دقیقه سکوت بیاد مهسا امینی و سایر 
و  کوتاه  های  اعتراضات، سخنرانی  جانباختگان 
پخش موزیک اجرا می شود. ساعت دو و نیم در 
یک صف منظم با همراهی یک ارکستر طبل زن 
بطرف مین توریت مقابل پارلمان سوئد حرکت 
پارلمان گروه موزیک 1۵  مقابل  می کنیم. در 
تا ٢۰ دقیقه برنامه اجرا می کند. سپس با شعار 



زن،زندگی آزادی، سرنگون باد جمهوری اسالمی 
بخش بعدی برنامه از سر گرفته می شود.

از همه دوستان عزیزی که در نظر دارند سخنرانی 
کنند، شعری بخوانند و یا هر مطلب دیگری دارند، 
خواسته می شود حتما از پیش با مجریان برنامه 
در میان بگذارند تا از هر نوع ناهماهنگی پیشاپیش 
جلوگیری شود.من همیشه گفته ام ما ایرانیان مقیم 
همبستگی محکم  و  اتحاد  که  به شرطی  خارج 
تری داشته باشیم و تالش کنیم با صبر و حوصله 
از هرنوع تفرقه و چند دستگی در این گردهمایی 
ها پیشگیری کنیم، می توانیم جمهوری اسالمی را 

در خارج کشور سرنگون کنیم.



بستن سفارتخانه ها، اخراج جمهوری اسالمی از 
سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان، 
اخراج عوامل و ایادی جمهوری اسالمی و آقازاده 
ها، بلوکه کردن دارایی های آنها در خارج و ... 
از جمله اقداماتی هستند که می تواند جمهوری 

اسالمی را در سطح دنیا منزوی کند.

امیدوارم روز شنبه شاهد بزرگترین تجمع ایرانیان 
علیه  انسانی  زنجیره  و یک  باشیم  استکهلم  در 
جمهوری اسالمی به نمایش بگذاریم. زن زندگی 

آزادی، سرنگون باد جمهوری اسالمی.

پنجشنبه ۵ آبان 1۴۰1
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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 


