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بازهم نهضت آزادی و رفراندوم!!
کاظم نیکخواه

نهضت آزادی روز شنبه ۱۲ آذر در سالروز تصویب 
بیانیه ای  صدور  با  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
چنین اعالم کرده است: “نهضت آزادی، در راستای 
گذار سالم و واقع بینانه به دموکراسی و تامین امنیت 
ملی راستین و همه جانبه و پایدار، خواستار برگزاری 
رفراندوم در چارچوب اصول قانون اساسی با محوریت 
پاسخ گو  و  نهاد حکومت”  از  دین  نهاد  “جداسازی 
کردن بدون استثنای مقامات سیاسی و رسمی کشور 

به خواست ملت است”.



هنوز هم رفراندوم؟! نهضت آزادی مرده ای است 
که فقط با بوی انقالب سر بلند میکند تا به زعم خود 
انقالب را عقب براند. جدا از هدف حفظ نظام که 
در این نوع طرحهای کذایی نمایان است، انسان فکر 
میکند که تعقل سلیم برای این زامبی های سیاسی کجا 
رفته است؟ جنایات بی رحمانه و هر روزه حکومت 
درنده خو و کودک کش را نمی بینند؟ عزم جزم 
مردم برای خالصی از کل نظام را نمی بینند؟ جنگ 
و جدال جسورانه زن و مرد و دختر و پسر را مشاهده 

نمیکنند؟

سال ۵۷ هم وسط انقالب بارها به شاه و دربار نامه 
نوشتند. با درباریان مالقات کردند. التماس کردند. 
به  را  اوضاع  کردن  آرام  و  پست  گرفتن  پیشنهاد 



ساواک دادند. و بنظر خودشان دیر جواب گرفتند. 
االن فکر کرده اند از آن تجربه استفاده کنند و به 
حکومت  بگیرید!  درس  بگویند  اسالمی  جمهوری 
شاه از اینکه با ما به موقع معامله نکرد پشیمان شد. 
شما هم پشیمان میشوید. به اینها فقط میشود گفت 
شما نه انقالب ۵۷ را میشناختید نه انقالب ۱۴۰۱ را. 
آقاجان! این مردم به هیچ وجه بدنبال اجرای قانون 
اساسی جمهوری اسالمی نیستند. میخواهند از تمام 
مظاهر حکومت آدمکش اسالمی بطور کامل )با خط 
تاکید( خالص شوند و به زندگی انسانی دست یابند. 

متوجه میشوید؟ 
  

یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
۴ دسامبر ۲۰۲۲



سرنگونی و قانون اساسی رژیم
حسن صالحی

انقالب مردم زیر فشار  اثر  باالیی ها در  وقتی که 
قرار می گیرند صحبت از ایجاد تغییراتی در نظام 
گرفته  انقالب  جلوی  تا  شود  می  آغاز  هم  حاکم 
شود. بحث اصالح قانون اساسی جمهوری اسالمی 
که از سوی بخشی از مدافعان حکومت مطرح می 
شود از همین جنس است. برخی فکر می کنند که 
اگر قانون اساسی جمهوری اسالمی اصالح شود می 
نه  معتقدند  برخی  و  مهار کنند  را  “بحران”  توانند 
نحوه  در  مشکل  ندارد  ایرادی  اساسی  قانون  خیر 

اجرای آن است.



انقالب مردم بر سر نابود کردن جمهوری اسالمی 
است و اینها می خواهند این هیوال را قدری بزک 
کنند تا به حیات خود ادامه دهد. از نظر ما مردم، 
اراده ماست است که  تغییرناپذیر است  آنچه که 
حتی  بکشیم.  زیر  به  را  رژیم  این  ایم  کرده  عزم 
ادعای تعطیلی گشت ارشاد نمی تواند ما را خرسند 
کند اگر چه هر گونه عقب نشینی حکومت را، حاصل 
انقالب خود می دانیم. مگر مهسا و نیکا و عزاهلل و 
مهرشاد و سایر جانباختگان با تعطیلی گشت ارشاد 

دوباره زنده خواهند شد؟

از قضا از نظر ما مردم یک معنای سرنگونی جمهوری 
اسالمی این است که همه قوانین جمهوری اسالمی 



از قانون اساسی گرفته تا قانون کار و قانون مجازات 
اسالمی، قانون قصاص، قوانین ضد زن و سایر قوانین 
ضد انسانی جمهوری اسالمی تماما باید ملغی شوند. 
با تکیه بر همین قوانین است که جمهوری اسالمی در 
طول چهل و سه سال گذشته خون مردم رادرشیشه 

کرده است و آنها را به خاک سیاه نشانده است. 

برای رفع “بحران” می  تنها یک راه حل  ما مردم 
شناسیم و آن این است که عالوه بر لغو همه قوانینی 
که بدان اشاره شد، از حاکمین کنونی اعم از ولی 
تماما  دولتی  مقامات  و همه  رئیس جمهوری  فقیه، 
مقامات جمهوری  و کلیه  خلع قدرت شود، سران 
اسالمی که در تمام طول حاکمیت این رژیم مسئول، 
آمر و یا عامل کشتار و جنایت علیه مردم بوده اند 



بازداشت و محاکمه علنی شوند، وزارت اطالعات 
و همه نهادها و نیروهای امنیتی، سرکوبگر و مسلح 
قوه  مجلس،  دولت،  و  شوند  منحل  فورا  حکومت 
قضائیه، دادگاهها، بنیادها و سایر نهادهای سیاسی 
و اجرائی و ایدئولوژیک رژیم فورا منحل شوند. غیر 

از این هیچ نسخه دیگری را نمی پذیریم.

 

یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

۴ دسامبر ۲۰۲۲



تولدت مبارک انقالبی!
 نوید مینایی

دسامبر   ۳ آذر،   ۱۲ روز  صالحی  توماج  تولد  روز 
است. توماج دیروز ۳۲ ساله شد، تولدت مبارک!

او  که  گوییم  می  تبریک  حالی  در  را  توماج  تولد 
دستگیره شده و به اتهام افساد فی االرض و محاربه، 

با خطر اعدام مواجه است!

توماج کارگر کارگاه فلزکاری است که با تمام وجود 
مشکالت جامعه اش را درک کرده و با زبانی تیز، 
گویا و شجاعتی حیرت آور نماینده عصیان جامعه 

علیه حکومت اسالمی است.



این اولین بار نیست که توماج به دلیل اعتراض به 
جنایات حاکمیت به زندان می افتد اما این بار در 
متن انقالبی عظیم علیه همه مظاهر ستم و نابرابری 
به زندان افتاده است. توماج به دلیل پیامهای شفاف 
و شجاعانه اش و تشویق مردم به پایان دادن به ۴۳ 
محکوم  محاربه  به  اسالمی  جانیان  حکومت  سال 
شده است، یعنی به دلیل  بیان آنچه مردم و عمدتا 
جوانان برای عملی کردن آن امروز در کف خیابان 

هستند و جان می دهند!

توماج برای بیان اعتراضش موسیقی رپ را انتخاب 
کرده و با اجراهای خوبی که داشته توانسته است 
صدای اعتراض مردم ایران را به شکلی هنرمندانه 



منعکس کند.

حکومت اسالمی از طرفی می خواهد توماج را اعدام 
کند و جامعه را مرعوب خشونت بی حد و حصر خود 
کند و از طرف دیگرمی داند که این جامعه دیگر 
در مقابل جنایاتش ساکت نخواهد ماند و چوبه های 

دار را بر سرش خراب خواهد کرد. 

جامعه ای که توماج صالحی را خلق کرده است از 
او حمایت خواهد کرد و برایش خواهد جنگید.

 
 

یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

۴ دسامبر ۲۰۲۲



دو خبر از جامعه در حال انقالب
 خالصه اطالعیه

 حزب کمونیست کارگری ایران

۱۳ آذر: حمایت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی 
فرهنگیان از فراخوان به اعتراضات سراسری ۱۴ 
بیمارستان  درمان  کادر  اعتصاب  و  آذر   ۱۶ تا 

تبریز سینا در 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران 
طی بیانیه ای حمایت خود را از اعتراضات روزهای 
های  را جمع  فراخوانش  که  آذر   ۱۶ و   ۱۵  ،۱۴
محالت جوانان در تهران و در شهرهای مختلف 



داشت.  اعالم  اند،  داده  دانشگاهها  دانشجویان  و 
را  خود  حمایت  پزشکان  و  درمان  کادر  نیز  قبال 
بخش  اکنون  اند.  داشته  اعالم  فراخوانها  این  از 
اعتراض  استقبال سه روز  به  های مختلف جامعه 
و اعتصابات سراسری میروند. فراخوانهای مربوط 
سطح  در  و  اجتماعی  مدیای  در  روز  سه  این  به 
خیابانی  بنرهای  به  و  شده  منتشر  وسیعا  میدانی 

تبدیل شده است. 

و  پرستار  کمک  کادر  اعتصاب  دیگر  خبر 
علت  به  تبریز  سینا  بیمارستان  شرکت  خدمات 
عدم پرداخت دو ماه حقوقشان است. بخش های 
ای  نگرفته  پاسخ  خواستهای  کارگری  مختلف 
دارند و توازن قوای امروز فرصتی است برای به 



سراسری.  اعتراضات  به  پیوستن  و  آمدن  میدان 
زنده باد انقالب زن زندگی آزادی!

 
 

شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
۳ دسامبر ۲۰۲۲



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 journalfarsi.com


