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جای آخوند و مال 
در مدرسه نیست کال

یاشار سهندی

رئیسی،  دولت  کشور  وزیر  وحیدی،  احمد 
عنوان کرده : باید راه مدارس را برای طالب 

کنیم.  باز 

نبوده.  تاکنون هم راه طالب به مدارس بسته 
حضور  وسیعٌا  فیزیکی،  بصورت  خود  اگر 
با  بلکه  نخواسته¬اند  اینکه  نه  نداشته¬اند 
وجود تسلط سرکوبگرانه به تمام ارکان جامعه، 
وجود  این  با  کنند.  اجرایی  آنرا  نتوانسته¬اند 
خرافات  گنجاندن  با  کردند  سعی  دهه  چهار 
دینی در کتب درسی و با ایجاد فضای بی روح 



کودکان  مغزشویی  با  و  مدارس  در  نظامی  و 
نسلی مطیع و خرفت تربیت کنند. اما نتیجه؟

 سال ۱۳۶۵ که اولین نسل در حیات جمهوری 
کاربدستان  گذاشت  مدرسه  به  پا  اسالمی 
دیگر  که  کردند  خوشحالی  اظهار  حکومت 
می¬توانند کودکان را آنطور که می¬خواهند 
پرورش دهند. اما همین نسل در سال ۱۳۷۸ 
به مدت شش روز، زمین را زیر پای حکومت 
در  کدام  هر  بعدی  های  نسل  و  کرد؛  داغ 
سالهای بعد جواب حکومت را دادند و اکنون 
نسلی در صحنه حاضر است که جز سرنگونی 
حکومت وظیفه¬ای دیگری برای خودش قایل 
نیست. معلمان این نسل اکنون پالکارد بدست 
می¬گیرند که “جای آخوند و مال در مدرسه 



نیست کالاّ )هرگز(”؛ برای حکومتی که خود را 
نماینده خدا روی زمین می¬داند و چهار دهه 
تالش کرده ایران را به ام¬القرای اسالم تبدیل 
یکی  توسط  خواستی  چنین  شدن  مطرح  کند 
از جنایتکاران حاکم نه نشانه تسلط ایشان بر 
بلکه  کودکان،  بخصوص  جامعه  روان  و  روح 

ایشان است. نشانه شکست 

زندگی نسلهای متعددی سوخت اما آنها ساکت 
جمهوری  جان  به  و  شدند  آتش  ننشستند، 

افتادند. اسالمی 
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بازسازی گورهایی برای گریز از به 
گور سپرده شدن!    

محسن ابراهیمی 

“مسئوالن ستاد بازسازی عتبات عالیات، وابسته به 
نیروی قدس سپاه پاسداران، می گویند پروژه های 
بازسازی اماکن مذهبی شیعه در عراق و سایر 
تامین  ایران  توسط  آن  هزینه های  که  کشورها 
می شود، تا 20 سال آینده ادامه دارد.”  بنقل از 

خبرگزاری مهر.

“طرح توسعه “شبستان حضرت زینب با بیش از 
۱۳۵ هزار متر زمین” و”شبستان حضرت زهرا 
با بیش از 220 هزار متر مربع” با هزینه حدود 
۶00 میلیون دالر فقط دو مورد از ۱۵0 پروژه در 



این ولخرجی حکومت اسالمی است!

است که  تعجب  واقعا جای  آیا  این حساب،  با 
چرا دستمزد چندین بار زیر خط فقر کارگر هم 
باال کشیده میشود؟ چرا صندوقهای بیمه و تامین 
اجتماعی خالی شده اند؟ چرا تهیدستان فقرزده 
ای در پشت بامها و زیر پله ها و درون کارتن 
ها و داخل اتوبوسها و حتی در گورها شب را به 

صبح میرسانند؟

سئوال این است حکومتی که سرانش هراسشان 
با چه  از “شورش گرسنگان” را پنهان نمیکنند 
منطقی تهیدستان کشور را به گورخوابی محکوم 
میکنند در حالیکه برای گورهای زینب و زهرا 

هزینه های نجومی تقبل میکنند؟



اندوزی  ثروت  از  جدا  است:  این  کوتاه  پاسخ 
گورهای  نام  به  حاکم  مافیای  مختلف  باندهای 
زینب و زهرا، این حکومت نه تنها به هیچ معنانی 
خود را در قبال زندگی مردم مسنول نمیداند بلکه 
ابلهانه تصور میکند شاید بتواند با سرمایه گذاری 
به گور سپرده  بر گورهایی در عراق و سوریه، 
شدنش در ایران را به عقب بیاندازد. آری ابلهانه 

تصور میکند! 
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“نگاه به شرق” یا پناه به شرق؟ 
کاظم نیکخواه

بنا به خبرها ابراهیم رئیسی امروز چهارشنبه 29 
دی سفر خود به روسیه را آغاز می کند. 

حل  برای  اسالمی  جمهوری  که  مدتهاست 
به  خود  سیاسی  و  اقتصادی  عمیق  معضالت 
حکومتهایی مثل روسیه و چین پناه آورده است. 
اطرافیان خامنه ای این سیاست را “نگاه به شرق” 

مینامند. 

شرق  به  “نگاه”  که  آن  از  بیش  سیاست  این 
باشد افتادن در دامان حکومتهای مافیائی پوتین 
این  است.  کمک  تقاضای  و  پینگ  جی  شی  و 
دو کشور با اقتصاد قدرتمند خود و نفوذ جهانی 



از  نجات  برای  اسالمی  جمهوری  امید  خویش 
ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و انزوای جهانی 
هستند. امیدی که بطور واقعی عبث است. هم 
روسیه و هم چین بیش از آنکه برای جمهوری 
اسالمی ارزش قائل باشند به اقتصاد و سیاست 
اقتصادی  منابع  از  بخوبی  و  اندیشند  می  خود 
ایران استفاده میکنند اما رقبای جمهوری اسالمی 
در سیاست آنها جایگاه مستحکمتری دارند تا 

حکومت اسالمی. 

ای  منطقه  مسائل  در  حتی  پوتین  دولت 
با دولتهایی نظیر آذربایجان،  جمهوری اسالمی 
ارمنستان، عربستان، اسرائیل و ترکیه مناسبات 
چین  اسالمی.  حکومت  تا  دارد  استراتژیکتری 
نیز حاضر نیست یک هزارم بازار آمریکا را به 
خاطر جمهوری اسالمی رها کند. به این دلیل و 



دالیل بسیار دیگر “نگاه به شرق” جز نا امیدی 
اسالمی  حکومت  برای  حاصلی  ورشکستگی  و 
نخواهد داشت. مشکل و معضل اصلی جمهوری 
اسالمی مردم ایرانند که میخواهند تماما از شر 
اقتصاد و سیاست ورشکسته و مخرب حکومت 
اسالمی خالص شوند و از این نظر هیچ کمکی از 
دست هیچکس برای نجات این حکومت برنمی 

آید.
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اتوبوس خوابی، ننگی دیگر 
بر پیشانی حكومت 

سینا پدرام

در  ها  آرتی  بی  در  خوابیدن  گزارشها  پایه  بر 
تهران ماهانه حدود ۳۶0 تا ۷۵0 هزار تومان 

هزینه دارد. رادیو فردا

 به لیست گور خوابی، پشت بام خوابی، کارتن 
خوابی، اتوبوس خوابی هم اضافه شد. 

خشونت سیستم سرمایه داری ضربدر وقاحت 
بی حد وحصر مذهب و جمهوری اسالمی چهره 
شهر تهران و کالن شهرهای دیگر را به کراهتی 

بی نظیر آلوده است. 



داشتن خانه و محل آسایش حق مسلم هر انسانی 
است که حتی انسان غارنشین نیز از آن به تساوی 
جامعه  هر  دسترسی شهرونداِن  بود.  برخوردار 
به محل اقامتی درخور  و مامنی مناسب، یکی 
اهمیت تشخیص  پُر  از معیارها و شاخص های 
نوین  جوامع  در  اجتماعی  عدالت  گستردگی 
انسانی به شمار میرود. با همین معیار جمهوری 

اسالمی قطعا در قعر جدول قرار دارد.

با ورود انسان به سیستم طبقاتی، معضل مسکن 
به دغدغه خاطر طبقات فرودست تبدیل شد و 
داری، خشونت  سرمایه  جامعه  گیری  با شکل 
زندگی  پود  و  تار  در  اشکال  ترین  پیچیده  در 
از  مسکن  کردن  خارج  کرد.  رخنه  انسانها  



دسترس میلیاردها انسان و سپردن آن به بازار 
و شرکتهای مالتی- میلیاردی خشونت و تجاوزی 
است آشکار که روزانه سرمایه داری به زندگی 

شهروندان تحمیل می کند.

مسکن  شرط  و  قید  بی  تأمین  چیست؟  چاره 
برای تمامی شهروندان از جانب هر حکومت و 
میتوان چنین  بر سر کار هست.  دولتی که  هر 
خواستی را به خواست هر جنبش اجتماعی مبدل 
کرد. سر و سامان بخشیدن به جنبش بی خانمانها 
و متشکل شدن آنان اولین قدم در تحمیل این 

حق به حکومت اسالمیست.
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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

  پخش و انتشار مطالب در  مدياى 
شخصى و سايت هاى ديگر با ذكر منبع 

و لينك به سايت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


