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در این شماره ژورنال

یکنفر اعدام بشه،ایران قیامت میشه! 
        نوشته حسن صالحی

چین قید سرمایه گذاری گازی در ایران را زد!
         نوشته سیامک بهاری

فرزندان کارگرانیم، کنارشان می مانیم!
          بیانیه مشترک دانشجویان 



یکنفر اعدام بشه،ایران قیامت میشه! 
حسن صالحی

استان  در  اسالمی  جمهوری  بیدادگاههای  از  یکی 
ادعای  به  بنا  که  کسانی  از  نفر  پنج   برای  البرز 
جمهوری اسالمی متهم به قتل یک بسیجی در کرج 
بودند احکام اعدام صادر کرده است. در این محکمه 
فرمایشی شانزده نفر فقط در سه جلسه به اصطالح 
دادرسی و تنها در طول شش روز محکوم شدند که 
از میان آنها پنج نفر حکم اعدام  گرفتند و برای 
یازده نفر بقیه نیز احکام طویل المدت زندان صادر 
شد. در میان محکوم شدگان سه کودک زیر ۱۸ 

سال قرار دارند. 



با اینکه جمهوری اسالمی ادعا می کند که احکام 
صادر شده احکام بدوی و قابل تجدیدنظر هستند 
دادگاههای  این  تشکیل  در  رژیم  تعجیل  ولی 
فرمایشی و صدور حکم اعدام علیه معترضین آنهم 
در مدت کوتاهی نشان می دهد که این رژیم قصد 
بزند. هدف رژیم  ای دست  تازه  به جنایات  دارد 
مردمی  از  خواهد  می  حکومت  است.  روشن  طبعا 
زده  انقالب  به  دست  ننگینش  حاکمیت  علیه  که 
اند انتقام بگیرد. ولی مسئله فقط بر سر این نیست. 
ریزش  به  مردم  انقالب  فشار  زیر  رژیم  نیروهای 
افتاده اند. مردم قاطعانه برای دفاع از خود به مقابله 
با سرکوبگران جمهوری اسالمی برخاسته اند و حاال 
و سرنوشت خود هستند.  آینده  نگران  نیروها  این 



جمهوری اسالمی با اعدام معترضین قصد دارد به 
نیروهای سرکوبگر خود قوت قلب دهد و از ریزش 

بیشتر آنها جلوگیری کند.

نباید  ما  باشد  چه  هر  اسالمی  جمهوری  اهداف   
اجازه دهیم که این اعدام ها اتفاق بیفتد. نمایشات 
مسخره بیدادگاههای جمهوری اسالمی و وادار کردن 
معترضین به اعتراف علیه خود در زیر شکنجه، تنها 
در  مردم  بیشتر  اعتراض  و  خشم  باعث  تواند  می 
ایران و جهان باشد. این معترضین نیستند که باید 
محاکمه شوند . این سرکوبگران مردم ایران هستند 
که به دلیل قتل دهها معترض در خیایان  و شکنجه 
زندانیان باید محاکمه و دادگاهی شوند. همه احکام 
اعدام صادر شده علیه معترضین باید فورا لغو شوند. 



همه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر باید فورا آزاد 
شوند. این خواستها را باید در همه جا فریاد بزنیم و 
به حکومت اعالم کنیم که : این آخرین پیامه، اعدام 

کنی قیامه! یکنفر اعدام بشه،ایران قیامت میشه!
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چین قید سرمایه گذاری گازی
 در ایران را زد!
سیامک بهاری

“علیرغم قرداد ٢۵ ساله همکاری ایران و چین، قرارداد 
بزرگ ۶0 میلیارد دالری گاز با قطر بسته شده است”.

شنیده  را  اسالمی  جمهوری  الرحمان  بوی  هم  چین 
است. فهمیده روی اسب مرده نمی توان شرط بندی 
کرد. روشن است که قطر با استخراج از سفره مشترک 
گاز پارس جنوبی رقیبی سرسخت برای بیرون راندن 

جمهوری اسالمی از بازار انرژی منطقه است.



بحران انرژی در جهان که گمان می رفت جمهوری 
اسالمی بتواند با دور زدن تحریم ها به بازار جهانی 
وارد شود با معامله سنگین چین و با قطر عمالً دچار 
سکته شد. چین نه تنها بعنوان شریک تجاری عمده 
جمهوری اسالمی بلکه متحد استراتژیک  آن در منطقه 
هم متقاعد شده است که جمهوری اسالمی فاقد ثبات 
سیاسی و اقتصادی برای سرمایه گذاری کالن در آینده 
است. سند همکاری ٢۵ ساله با چین که جمهوری 
اسالمی تالش داشت بعنوان نشانه ثبات و پایداری 
و محل اتکا سرمایه های بزرگ به بازار خود نشان 
دهد هم رنگ باخته است. ایران از مقام اولین شریک 

تجاری با چین به رتبه پنجم سقوط کرده است.

باالی  ریسک  دلیل  به  پاکستان  راستا  همین  در 



شراکت گازی با ایران به خرید گاز  از ترکمنستان 
روی آورده است. خروج پاکستان از معامالت گازی با 
جمهوری اسالمی ایران یک نشانه دیگر از بی اعتمادی 

سرمایه گذاری مشترک با ایران است. 

بی اعتمادی بازار انرژی به جمهوری اسالمی نه تنها به 
دلیل تحریم های بین المللی که اساساً عدم اطمینان به 
آینده و تضمین ثبات سیاسی حکومت اسالمی است. 
از سوی دیگر جمهوری اسالمی از تأمین مصرف گاز 
داخلی ناتوان است. منحنی رو به نزول تولید گاز، نشان 
می دهد که در آینده دچار افت شدیدتری خواهد شد. 
چه رسد به اینکه بتواند در بازار پر تالطم خارجی 

عرض اندام کند.



اقتصاد ورشکسته، رانتی و دزد ساالر جمهوری اسالمی 
حاصل سیاست کالن حکومتی است که با تحمیل فقر 
و فالکت عظیم بر جامعه، تالش میکند با اتکا به ماشین 

سرکوب و کشتار حکومت را سرپا نگه دارد. 
خیزش انقالبی مردم ایران تزلزل و بی ثباتی حکومت 
اسالمی در ایران را تشدید کرده است. روشن شده 
است که این حکومت اساساً آینده ای ندارد که بتواند 
طرف قراردادی باشد. قادر به حفظ خود نیست چه 
رسد به تأمین تعهدات تجاری در منطقه پر آ شوب 
خاورمیانه و رقبای قدری که برای پاره کردن همدیگر 

دندان تیز کرده اند.
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فرزندان کارگرانیم، 
کنارشان می مانیم

 بیانیه مشترک دانشجویان دانشگاه 
های تهران در آستانه ۱۶ آذر

فریادمان بیش از هشتاد روز است که در تمام کشور 
شنیده شده. آواز “زن زندگی آزادی” امید آینده ای 
دیگر را در دل های مان زنده کرده است و حال که 
۱۶ آذر فرا می رسد، باری دگر گرد هم می آییم تا 
نشان دهیم مقاومت جاری است. ستم هایی که در این 
مدت بر دانشگاه ها و تمام مردم این کشور رخ داده 
بر هیچ کس پوشیده نیست. کشتارها و سرکوب ها از 
یادمان نرفته است. احکامی که در بیدادگاه ها صادر 



شده تا عزیزان مان را از ما بربایند، فراموش نشده اند. 
شهیدان مان را زنده می داریم! اما مگر اعتراض ما تنها 

به این مدت خالصه می شود؟

و  پدران  سفره های  چطور  که  است  نرفته  یادمان 
مادران مان را خالی کردید و هرگونه اعتراض آن ها را 
با باتوم های تان پاسخ دادید. یادمان نرفته که چگونه 
هرجا علیه سیاست های اقتصادی رذیالنه تان اعتراضی 
شد با وحشی گری به آن ها حمله بردید. آیا زمانی که 
کارگران را در بند کشیدید و یا معلمان را که برای 
حقوق بدیهی خود اعتراض کردند ربودید و سرکوب 
کردید را از یاد برده اید؟ امکان زیستن را از بین بردید 
و آن هنگام که برای رهایی تالشی شد، سرکوب را بر ما 
نواختید. ما همچنان تاکید داریم که “فرزند کارگرانیم، 



کنارشان می مانیم” بوی خون های ریخته شده در آبان 
۹۸ همچنان می آید. ما از یاد نمی بریم.

برای آب اعتراض کردیم کشتید! برای نان اعتراض 
دالوری های  نکرده ایم.  فراموش  ما  کشتید!  کردیم 
عزیزان کرد و بلوچ مان را نمی توانید پاک کنید و ما 
متحدان آنانیم و هم صدا با آنان فریاد می زنیم: “کرد و 
بلوچ و آذری )ترک(، آزادی و برابری.” ما دانشجویان، 
متحد تمام آنانی هستیم که در طی این سال ها علیه 
زنجیرهای سلطه ی شما مبارزه کردند. ما از تبار آنانی 
هستیم که ظلم و جور شما را نپذیرفتند. اشتباه نکنید 
که امسال تنها دلیل آمدن مان در روز ۱۶ آذر، ۸0 
روز اخیر است. ما برای تمام آن سال هایی می آییم که 
دانشجویان، کارگران، معلمان و مردم مان را سرکوب 



کردید.

با هم کالسی های مان سخنی داریم: ۱۶ آذر روزی ست 
است.  دانشجویان  آزادگی  و  عدالت طلبی  نماد  که 
البته که تاریخ جنبش دانشجویی روزهای بی شماری 
دارد که تبلور آزادی خواهی و برابری طلبی مان است؛ 
هم چون اتفاقات کوی دانشگاه در سال ۷۸. اما ۱۶ 
آذر سال هاست که روزی نه برای دانشجویان که برای 
تمام کسانی است که علیه سلطه  ایستادگی می کنند. 
آینده   برای  را  و آزادی  برابری  آنان که  تمام  برای 
 می خواهند. عزیزان، این روز را از آن خود کنید نه چون 
برای دیگرانی می آیید، نه چون دوستان مان در بندند. 
خیر! برای خودتان بیاید! این زندگی شماست که هر 
روز سلب می شود. این آینده ی خودتان است که تیره 



می شود. این خانه ی شماست که ویران می شود. این 
خود شما هستید که به زنجیر کشیده شده اید. برای 
خودتان به میدان بیاید. تنها با پیوستن به یکدیگر 

می توانیم این زنجیرها را تماما بشکنیم.

روز  این  در  را  ما  که  می خواهیم  نیز  اساتیدمان  از 
تنها نگذارند. شما نیز زمانی دانشجو بودید. باردیگر 
در کالس درس آزادی و برابری دانشجو شوید. ما 
دانشجویان در اتحاد با دیگر اقشار جامعه و تمامی 
مردم، در این روز به دانشگاه ها می آییم و خانه  ی مان 

را از دشمنان مان پس می گیریم.
“دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد:

دانشگاه های امضاکننده ی این بیانیه:
دانشگاه تهران



دانشگاه عالمه  طباطبایی
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه بهشتی
دانشگاه الزهرا

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
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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 journalfarsi.com


