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سایه اختاپوس سپاه 
بر سر سفره برنجکاران 

محسن ابراهیمی

قرارگاه  ورود  از  کشاورزی  وزیر  امروز 
واردات  و  تولید   حوزه  به  سپاه  خاتم االنبیای 

برنج خبر داد. 

دولت با قرارگاه خاتم االنبیا قرارداد بسته است 
که در طول یک دوره پنج ساله، از محل فروش 
نفت، سه میلیارد دالر برای پروژه “خودکفایی 
در محصول برنج” اختصاص دهد  و دیگر نیازی 
به واردات ساالنه یک میلیون تن برنج نباشد و 

انشاء اهلل “امنیت غذایی مردم” تامین شود!



از نظر رئیسی این هم ابتکار دیگری از طرف 
حکیمانه  “سخن  جهت  در  مظلومان”  “ُسید 
مقتدای بصیرت آفرین و رهبر معظم” در زمینه 

“اقتصاد مقاومتی و خودکفایی” است.

سپاه  از  بهتر  نیرویی  چه  معمول،  طبق  البته  و 
برای  قاچاقچی”(  “برادران  )همان  پاسداران 
قرار  که  پولسازی  پروژه  چنین  اجرایی کردن 

است به نام “امنیت غذایی مردم” پیش برود!

اما مردم یادشان نرفته است که احمدی نژاد 
خزانه  برنج”  خودکفایی  “طرح  نام  به  هم 
رانتهای کالن را به روی “برادران قاچاقچی” 
و  ایران  نفت  پایاپای  مبادله  با  و  بازکرد  اش 



برنج هندوستان ، کار و زندگی برنجکاران را 
ویران کرد.

مردم نظام اسالمی و دولت هایشان را مثل کف 
دستشان میشناسند. خوب میدانند که هر وقت 
مقامات این حکومت از امنیت حرف میزنند ، 
منظورشان امنیت نظام است و نه امنیت مردم. 
اینجا هم منظور از “امنیت غذایی مردم”، امنیت 
سیاسی نظام است. این قرارداد هم عمال چرب 
کردن ریش سپاه است که در خدمت نظام به 
جنگ مردم برود. مردمی که برای تامین امنیت 

غذایی شان، امنیت نظام را نشانه رفته اند.
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اعتراض سراسری معلمان: 
نه تسلیم نه خواهش!

حسن صالحی

در آغاز اعتراضات چند روزه معلمان روز شنبه 
معلم  هزار  ها  ده   ، ماه  بهمن  یکشنبه 10  و   ۹
برای  ناحیه  و  منطقه  و  شهر   ٢00 در  دستکم  
پیگیری مطالباتشان  دست از کار کشیدند و در 
دفاتر مدارس دست به تحصن زدند. اعتراضات 
خواهان  معلمان  است.   مداوم  و  وسیع  معلمان 
رفع تبعیض و بی عدالتی، افزایش حقوق، اجرای 
قانون رتبه  بندی مشاغل، اجرای همسان  سازی 
خاتمه  و  زندانی  معلمان  آزادی  بازنشستگی، 
دادن به بازداشت معلمان و پرونده سازی برای 



برای  رایگان  آموزش  همچنین  و  فعالین صنفی 
دانش آموزان هستند.

و  اعتراضات  این  بودن  دوام  بر  دالیل  از  یکی 
سراسری بودن آنها این است که معلمان تشکل 
سراسری دارند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی 
فرهنگیان که در شهرها و نواحی مختلف کانون 
را  معلمان  که  است  شده  ،موفق  دارد  را  هایی 
علیرغم کارشکنی های دولت و نیروهای امنیتی ، 
متحد و متشکل کند. آنچه که در این اعتراضات 
تبلور پیدا می کند ثمره اتحاد و تشکل سراسری 
معلمان است که طبعا می تواند برای بخش های 

دیگر جامعه نیز الگو باشد.



مسئله بعد طرح خواستهایی است که کل جامعه 
را نمایندگی می کند. خواستهایی مثل آموزش 
مدارس.  سازی  با خصوصی  مخالفت  و  رایگان 
طرح این خواستها دانش آموزان و والدین را با 
معلمان همراه کرده است. در چتر یک بسیج و 
حمایت عمومی قدرت ضربه زدن رژیم به معلمان 

کاهش می یابد.

معلمان فقط برای خودشان نمی جنگند، پرچم 
خواستهایی را بدست دارند که به همه ما مربوط 

است. وسیعا از آنها حمایت کنیم.
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جداسازی جنسی و کافه های بازی
سروناز سینایی

رئیس صنف بازی و سرگرمی مشهد دیروز شنبه 
، از تعطیلی و پلمب کافه های بازی این شهر در 
بر  داد.  خبر  مختلط«  »بازی  برگزاری  صورت 
اساس دستور معاون دادستان عمومی و انقالب 
بازی  »مختلط« در کافه بازی های  انجام  مشهد 

شهر ممنوع شده است.

و  مردم  عریان  تقابل  از  پرده ای  هم شاهد  باز 
و  تقابلی که علی رغم جدیت  حکومت هستیم. 
اهمیت آن، جمهوری اسالمی را از سر فالکت 
گاه مجبور به انجام اقداماتی مضحک می کند. 



در ادامه  سیاست آپارتاید جنسی  رژیم اسالمی 
این بار به سراغ کافه های بازی رفته است. جالب 
اینجاست که بهانه شان برای مقابله با این مکان ها 
با  مبارزه  یا  و  شرط بندی  و  قمار  مثل  مسایلی 
ویروس کرونا نیست، بلکه مشخصا نگرانی شان 

از مختلط بودن این اماکن است.
 با اینکه یکی از مسولین این صنف اعالم کرده که 
اکثراً خانواده ها به این مکان ها مراجعه می کنند، 
اما دغدغه  رژیم اسالمی او را وادار به انجام چنین 
مانورهایی می کند. پیشنهاد داده اند که برای این 
اماکن مثل استخرهای شنا شیفت های جداگانه  
زنانه و مردانه برقرار کنند.  نفس مشکل این ها، 
همین جاست. از روز اول حاکمیت خود کوشیده  
اند دیوار جداسازی جنسی را در جامعه، هرچه 



از همان  نیز در مقابل  بنا کنند و مردم  بلندتر 
ابتدا با زندگی روزمره خود مشغول تخریب این 
جنبش  از  وحشت  و  ترس  تنها  بوده اند.  دیوار 
چنین  انجام  به  را  آنها  که  است  زنان  رهایی 
مانورهایی وا می دارد. عاقبت این نبرد برای هر 
ناظر بی طرفی، از هم اکنون پیداست. پیروزی از 
آن مردم مترقی و آزادیخواه و شکست و هزیمت 

برای مرتجعان حاکم.
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کسری بودجه و فروش سربازی
کیوان جاوید

از  و کمتر  دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 
دارندگان  تومان،  میلیون   ٢۵0 پرداخت  با  آن 
مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد 
با پرداخت مبلغ 400 میلیون تومان و دارندگان 
مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و باالتر 
از آن در تمامی رشته ها با پرداخت مبلغ ۶00 
میلیون از رفتن به سربازی معاف می شوند. » از 
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اسالمی«

از روزی که چشم به جهان باز می کنیم، دفاع از 
مام وطن و جان دادن در راه خاک و سرزمین را 



در گوشمان زمزمه می کنند. از»مردان رشیدی« 
مس گویند که در خاکریزها به کمین نشسته اند 
تا از مرزها تا پای جان دفاع کنند. این داستان 
حاکمان را در طول تاریخ از گهواره تا گور شنیده 
ایم. وقتی مغزشویی دفاع از میهن و خاک و پرچم 
کم تاثیر شد، آنگاه با آویختن کلید بهشت به 
گردن نوجوانان آنها را به کام مرگ می فرستند. 
حاال که اقتصادشان به ِگل نشسته است و با کسری 
بودجه نجومی روبرو شده اند، بجای میهن اسالمی، 

پرچِم پول به احتزاز در آمده است.

از شنیده ها که دور می شویم، دیدنی ها، داستان 
دیگری می شوند. ارتش فقرا به صف می شوند 
بی شماری  انسانهای  یا کشته شوند.  بُکشند  تا 



که در صلِح حاکمان تنها به این دلیل زنده اند 
که نیروی کار ارزانشان ، جیب اغنیا را پُر تر و 
آسایش یک اقلیت ناچیز را تضمین کند و در 
جنگ جانشان دستمایه تداوم حکومت شود. این 
بازی را باید برهم زد. سربازی اجباری ملغا باید 

گردد.
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کودک کشی اسالمی در یمن
سوسن صابری

طبق گزارش سازمان ملل به شورای امنیت، حوثی 
های یمن هچنان از کودکان در جنگ استفاده می 
کنند . طبق این گزارش در فاصله ژانویه ٢0٢0 
تا ماه مه ٢0٢1، دو هزار کودک که برای حوثی 

ها میجنگیدند، جانشان را از دست داده اند.

حوثی ها از حامی شان جمهوری اسالمی درس 
گرفته اند. گوشت دم توپ کردن هزاران کودک 
در جریان جنگ ایران و عراق را فراموش نکرده 
ایم. با شستشوی مغزی و وعده بهشت، هزاران 
کودک با آرزوهایشان بزیر خاک رفتند. امروز 
شاگردان جانیان حاکم بر ایران، همان راه را در 



یمن ادامه میدهند.

محروم  کودکان  کار،  کودکان  درسراسرجهان 
ازمدرسه وکودکی کردن و خنده و شادی، نشانه 
داری  سرمایه  وحشیگری  و  بیرحمی  اوج  های 
اند. هزاران کودک کار و خیابان در ایران مهر 
اما  دارند.  پیشانی  بر  را  داری  استثمارسرمایه 
سرمایه داری اسالمی تنها به این بسنده نکرده 
را  جانشان  باید  نیست،  کافی  استثمار  است.  
و  به جنگ  برای کشاندن کودک   . هم گرفت 
باید مغزش را شستشو داد. جمهوری  ادمکشی 
و  و مساجد  ، مدارس  اسالمی در دوران جنگ 
رادیو وتلویزیونش در خدمت تبلیغات این چنینی 
بودند. امروز در یمن هم حوثی ها از مساجد و 
اردوهای تابستانی برای مسموم کردن افکار پاک 



استفاده  به کودک سرباز  تبدیلشان  کودکان و 
می کنند. 

دنیا باید جلوی این وحشیگری بایستد. این دیگر 
حتی تجاوز به حقوق کودک هم نیست. این نابودی 
جسم و روح هزاران کودک است که با وعده های 

زمینی و ً آسمانی ً  گوشت دم توپ میشوند.
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خطر جنگ جدی است
کاظم نیکخواه

شبح جنگ در اوکراین، بار دیگر نفس ها را در 
سینه حبس کرده است. اوکراین حدود 4٢ میلیون 
نفر جمعیت دارد و این مردم فی الحال جنگ را 
با گرانی و نا امنی و ترس بسیار لمس میکنند. 
دیگر  به کشورهای  میتواند  چنین جنگی  دامنه 
و هم  اوکراین  پوتین، هم  نیز کشیده شود. هم 
ناتو میگویند قصد جنگ ندارند. اما کدام جنگ 
آفرینی است که به جنگ آفرینی خود اعتراف 
کند؟ پیدا کردن مقصر، در آستانه یک جنگ 
هیچوقت کار ساده ای نیست. پوتین صد هزار 
نیرو به مرز اوکراین گسیل کرده اما میگوید ناتو 
قبل از آن اوکراین را به پایگاه نظامی ناتو تبدیل 



کرده و روسیه را از نظر نظامی تهدید میکند.

زا  بحران  نقطه  یک  به  اوکراین  پیش  سالها  از 
بعد  سال ٢014  در  روسیه  است.  تبدیل شده 
در  مسکو  هوادار  دولت  از سرنگون شدن یک 
از  بخشی  که  را،  کریمه  شبه جزیره  اوکراین، 
اوکراین بود، به خاک خود ضمیمه کرد و نطفه 
یک بحران بی پایان و خطرناک در این منطقه 
بسته شد. دولت پوتین از آن زمان از شورشیان 
هوادار روسیه که بخش هایی از شرق اوکراین را 
در دست دارند، حمایت می کند. اگر جنگی هم 
بخواهد صورت گیرد که احتمال آن زیاد است، با 
همین نیروهای نیابتی شروع خواهد شد. اما ابعاد 

آن به اینجا محدود نخواهد ماند.
 



دو طرف این کشاکش برای پیشبرد مصالح خود، 
حاضرند با یک فرمان ساده هزاران نفر از مردم 
را قربانی کنند و بعد با آسودگی سر میز مذاکره 
بنشینند. این منشاء تمام بدبخیتها و بحرانهاست.
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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


