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خامنه ای و “تولید دانش بنیان”  
محسن ابراهیمی

را سال  امسال  اش،  نوروزی  پیام  در  ای  خامنه 
“تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین” نامگذاری 

کرد. 

از  پیش، خیلی  بیست سال  از  تقریبا  ای  خامنه 
سالها را با چنین عباراتی نامگذاری کرده است: 
اقتدار ملی و اشتغال آفرینی، حماسه سیاسی و 

اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، و ...

حتی برای خود خامنه ای هم، توخالی بودن این 
همین  در  که  است  روشن  آنقدر  نامگذاریها 



بیروح  اعترافی خشک و  از  پیام نوروزیش، بعد 
به تنگدستی اقتصادی مردم، فراموش نکرد که 
بگوید مردم نباید “عجله” کنند. نباید انتظار داشته 
باشند که مشکالت معیشتی شان به همین زودی 

برطرف خواهد شد!

مردم اما خوب میدانند که این وعده های پوچ، 
سخنان شخصی است که شغل اصلیش پاسداری 
از نظام اسالمی و منافع مافیای اقتصادی است و 
اقتصادی و وضعیت فالکتبار  شخصا در ویرانی 

مردم نقش مستقیم داشته  و دارد. 

اولیگارشهای  پدرخوانده  این  به حرفهای  مردم 
قبال هم درزندگی  ندارند. چون  اعتماد  اسالمی 
واقعیشان، معنای اقتصاد مقاومتی را با پوست و 



گوشت خود لمس کرده اند. دیده اند که هر سال، 
از یک طرف تولید ورشکسته تر، اقتصاد درهم 
شکسته تر، تورم سرسام آورتر، گرانی کمرشکن 
تر، سفره ها خالیتر و بیکاری گسترده تر شده 
است؛ و از طرف دیگر آیت اهلل ها و سرداران 

سپاه  و کال آقازاده ها ثروتمندتر شده اند.

مردم، بخصوص اکثریت کارگر، خوب میدانند که 
در نظام اسالمی، کار ومعیشت مردم کوچکترین 
گشایشی نمیتواند داشته باشد و دقیقا به همین 
و  ومعیشت  کار  برای  که  نیست  روزی  دلیل، 

منزلتشان در اعتصاب واعتراض نباشند. 
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معلمان وخواست
 برگزاری علنی دادگاه ها! 

شهال دانشفر 

کانون صنفی معلمان ایران )تهران( طی بیانیه ای، 
خود  همکاران  دادگاه  علنی  برگزاری  خواستار 
شدند. قرار است ژاله روحزاد، معلم بازنشسته، 
و رسول بداقی و حمید قندی، از اعضای کانون 
صنفی معلمان اسالمشهر، در روزهای 1۵ و 1۶ 
فروردین در  دادگاه انقالب تهران دادگاهی شوند.

 یک اشارِه این بیانیه به درخشش جنبش مطالبه 
گرِی معلمان در سال گذشته است. در بخشی از 
آن چنین آمده است: “در طول یک سال گذشته 



هماهنگی  شورای  هدایت  با  معلمان  جنبش 
را  خیابان  ایران،  فرهنگیان  صنفی  تشکل های 
به عرصه مطالبه گری مسالمت آمیز در کشور 
الگوی مطالبه  به  از این رهگذر  تبدیل کرده و 
گری جنبش های اجتماعی در ایران تبدیل شده 

اند”.

بر  امنیتی  فشارهای  تشدید  به   همچنین  بیانیه 
دهها  برای  ها  سازی  پرونده  و  معلمان  جنبش 
معلم معترض اشاره کرده است. در ادامه کانون 
صنفی معلمان با تاکید بر بی تاثیر بودن چنین 
فشارهایی بر مبارزات آنان،  خواستار برگزاری 
علنی دادگاههای معلمان متهم به فعالیت امنیتی 

شده است. 



 بدین ترتیب معلمان از یکسو با تجمعات اعتراضی 
محاکمه  برای  حکومت  بیدادگاههای  خود، 
تبدیل  خود  اعتراض  صحنه  به  را  همکارانشان 
کرده اند، و از سوی دیگر با خواست علنی شدن 
دادگاههای حکومتی، قاطعانه مقابل سرکوبگریها 
ایستاده اند. اگر قبال اسماعیل بخشی در نیشکر 
هفت تپه، زمانی که دستگیر و شکنجه اش کردند، 
وزیر اطالعات را به مناظره طلبید،  امروز معلمان 
با خواست علنی شدن دادگاهها، به یک نیروی 
پیشتاز مبارزه علیه سرکوبگری های حکومت و 

برای آزادی زندانیان سیاسی تبدیل شده اند.
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 “بچه های خط شکن” 
و تعطیالت نوروزی!  

سوسن صابری 

به بهانه یادماِن کشته شدگان جنگ در عملیات 
والفجر، رزمایشی ویژه کودکان و نوجوانان برگزار 
قرارگاههای  از  یکی  در  رزمایش  این  میشود. 
رژیم از روز ٢۶ اسفند شروع شده و قرار است 
نقل  )به  باشد.  داشته  ادامه  فروردین   10 تا 

ازخبرگزاری حکومتی فارس(

کودکان،  مغزشویی  مراسِم  این  عکسهای  در 
پسر بچه های 10 ساله را می بینیم که مسلحند 
و لباس رزم بر تن دارند. دختربچه های چادر 



بسرهم مشغول کاردستی گِل الله هستند. اگراین 
عکسها را به مردمی که جنگ ایران وعراق را 
تجربه نکرده باشند نشان بدهید، اولین عکس 
نمایش  چه  که  باشد  میتواند  این  العملشان 

بدآموزی برای کودکان ترتیب داده اند.

دادن  شرکت  که  میدانیم  ایران  مردم  ما  اما   
کودکان و نوجوانان درجنگ ایران و عراق نمایش 
نبود. ما شاهد گوشت دم توپ شدن واقعی صدها 
با  که  کودکانی  بودیم.  های خط شکن”  “بچه 
تبلیغات مسموم جنگی و مغزشویی به روی مین 
فرستاده میشدند. کودکانی که اگر هم با جان 
سالم از جبهه  برگشتند، از تاثیرات مخرب روانی 

جنگ، گریزی نداشته اند.



امروز پس از ۳4 سال از پایان جنگ، جمهوری 
اسالمی همچنان در تالش مغزشویی و تباه کردن 
ذهن و روان کودکان است. کودکانی که دراین 
تعطیالت عید باید مشغول شادی و بازی باشند، به 
عملیات جنگی نمایشی فرستاده میشوند. انتخاب 
این روزها در تعطیالت نوروزی هم، کامال حساب 
شده است. همین یک قلم جنایت علیه کودکان، 
میبایست برای تحریم سیاسی جمهوری اسالمی 
کافی باشد. مدافعین حقوق کودک در ایران و 
سراسر جهان، باید این گونه نمایش ها را بر سر 

جمهوری اسالمی خراب کنند. 
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اقتصاد و اعتراف به 
چرندگویی خامنه ای

کاظم نیکخواه 

علی  با  دارد  گفتگویی  ایلنا  حکومتی  سایت 
محمد نمازی، فعال سیاسی حزب “کارگزاران 
را  اقتصادی حکومت  بست  بن  که  سازندگی” 
بدرجه ای بیان میکند. از او سوال میشود چرا 
خامنه ای اینقدر براقتصاد تاکید میکند. میگوید: 
“با توجه به اینکه رهبری در شعار سال های پیش 
امسال  دیگر  بار  کردند،  استفاده  تولید  از  هم 
نیز از شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی 
استفاده کرده است”. او در ادامه میگوید: “برای 
اینکه در کشور تولید ایجاد و رشد کند، مهمترین 



نیازها، سرمایه گذاری است...کار مهمی که باید 
که  است  این  دهیم،  انجام  سرمایه  جذب  در 
تحریم ها لغو شود. تا تحریم باشد سرمایه گذاری 
خارجی در کشور انجام نخواهد شد”. بنابراین 

از نظر ایشان لغو تحریم ها اساسی است.

اما بحث تحریم ها از نظر خامنه ای کفر است. 
و  میچرخد  خودش  دور  بقیه  مثل  نتیجه  در 
میگوید: “با توجه به اینکه رهبری اعالم کردند 
نباید اقتصاد را به تحریم ها گره بزنیم، اما این 
خارجی  سرمایه گذار  نمی دهد  اجازه  تحریم ها 
بیاید و سرمایه گذاری کند و در ادامه دولت هم 
سرمایه ندارد تا این کار را انجام دهد و همچنین 
بخش خصوصی داخلی هم از این موضوع استقبال 



نخواهد کرد”. همه اینها به زبان آدمیزاد یعنی 
خامنه ای چرند میگوید.

اقتصاد جمهوری اسالمی با تحریم و بدون تحریم 
در حال فروپاشی است و همه بخشهای جامعه 
از  اعتراض و مبارزه میکنند که  دارند هر روز 
اقتصاد و کل حکومت ورشکسته اسالمی خود 
را خالص کنند. حکومتیان هم توی سروکله هم 
میزنند که شکر خوریهای خامنه ای را راست و 

ریست کنند. 
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زنان، دشمنان آشتی ناپذیر طالبان
سروناز سینایی 

شماری از دختران در کابل با شعار “باز کردن 
اخیر حکومت  به تصمیم  اعتراض  مدارس” در 
متوسطه دخترانه  تعطیلی مدارس  برای  طالبان 
“مکاتب  معترض شعار  زنان  تظاهرات کردند. 

را باز کنید” و”عدالت، عدالت” سر می دادند.

دشمن  را  زنان  همواره  طالبان  که  همانطوری 
اصلی دانسته و آنان را آماج توحش خود قرار 
اخیر  دوره  در  بخصوص  نیز  زنان  است،  داده  
وحشی  جماعت  این  با  مقابله  به  توان  تمام  با 
پرداخته اند. در این دوره، حکومت طالبان بسیار 



سعی داشته تا از خود چهره ای متفاوت و مالیمتر 
به جهانیان نشان دهد. اما مسئله ای که با تمام 
نمی تواند  جدید،  چهره ای  ارائه  برای  تالشش 
کند،  مقابل آن حفظ  در  را  خویشتنداری خود 

مسئله زنان است. 

مسئله زنان برای طالبان درست همانند جمهوری 
اسالمی، امری حیثیتی و ماهیتی است. طالبانی که 
زنان  و سیستماتیک  متداوم  از سرکوب  دست 
بردارد، دیگر طالبان نخواهد بود. به همین دلیل 
است که بالفاصله پس از روی کار آمدن، شمشیر 
را از رو بست و مقابل زنان و خواست هایشان 
ایستاد؛ زنانی که در دوران قبل از حاکمیت فعلی 
طالب ها، تغییرات و تجربیات فراوانی را از سر 



گذراندند؛ زنانی که طی این سال ها در جامعه 
به  و  مالی کسب کرده  استقالل  فعال شده اند، 
خودباوری به مراتب بیشتر از پیش رسیده اند. 

طالبان این بار برای به شکست کشاندن جنبش 
و حرکت زنان کار بسیار سخت تری را پیش 
رو دارد. توقعات مردم را شاید بتوان پایین نگاه 
داشت اما وقتی سطح آن باال رفت نمی توان آن 
را مجدداً پایین آورد. بنا به این حقیقت، آینده 

از آن زنان افغانستان است.
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل

  پخش و انتشار مطالب در  مدیای 
شخصی و سایت های دیگر با ذکر منبع 

و لینک به سایت ژورنال آزاد است.
  www.journalfarsi.com


