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معضل معاون استانداری 
بوشهرچیست؟ 

نوید مینایی

معاون استانداری بوشهر:” به تمام مردم شریف 
استان توصیه و تذکر داده می شود که اسکان یا 
تحویل شغل به اتباع  افغانستان به هیچ عنوان 
پذیرفته نیست و با متخلفان برابر قانون، با جریمه 
نقدی سنگین، و محکومیت در دادگاه برخورد 
وارد  زمان  امام  گمنام  سربازان  و  شد  خواهد 

عمل خواهند شد”.

گویا نگرانی معاون استاندار، عضویت برخی از 
واقعیت  ولی  است!  داعش  در  افغانستان  اتباع 



طرف  از  فاشیستی  برخوردهای  که  اینست 
جمهوری اسالمی با اتباع افغانستان، سابقه طوالنی 
داشته و به فاکتورهای گوناگونی بستگی دارد. 
می تواند اهرم فشار دیپلماتیک، یا برای ایجاد 
رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات مردم، یا 
عکس العملی در قبال ناتوانی حاکمیت برای حل 

معضل بیکاری و فقر فراگیر در ایران باشد.

برخوردهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی چه 
با اتباع افغانستان و چه اتباع ایران و بخصوص با 
زنان، ریشه و علت یکسانی دارد؛ سرکوب مردم 
معترض به خفقان و فقر و بی حقوقی، همانطور 
که مردم معترض را در آبان ۹۸ به گلوله بست 
و با زنان با اسید و اسپری فلفل و باتوم برخورد 

می کند. 



اتباع  قبال  در  حکومت  انسانی  ضد  تصمیم 
وحشت  ایجاد  و  سرکوب  ابزار  افغانستان، 
آنهاست.  تابعیت  از  فارغ  و  بوشهر  اهالی  بین 
بخصوص وقتی که پای دادگاه و سربازان گمنام 
امام زمانش به ماجرا باز می شود! و این اصل 

ماجراست!

این عکس العمِل معاون استانداردرمقابل جامعه 
ای خشمگین و معترض است که مترصِد به زیر 
و  سرکوب  جز  به  که  است  حکومتی  کشیدن 

دزدی، برنامه ای برای اداره جامعه ندارد.
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شجاعت زنان سینماگر 
تحسین برانگیز است

سیما بهاری

ده ها تن از زنان دست اندر کار سینمای ایران، 
با انتشار بیانیه ای به رواج خشونت و آزار جنسی 
و خواستار  اعتراض کردند  در محیط کار خود 

مجازات متخلفان شدند.

و  از شهامت  برانگیزی  هر روز زوایای تحسین 
شجاعت زنان در ایران به نمایش در میآید. زنانی 
که به مردساالری، قوانین و فرهنگ تحقیر آمیز 
و ضد زن و اسالمی حکومت در ایران اعتراض 
دارند و بیانش میکنند. زنانی که در مقابل بیحقوقی 



تحت یک حاکمیت مردساالر و ضد زن، علیرغم 
همه تاوانی که میپردازند، راه مبارزه را انتخاب 

کرده و کوتاه نمی آیند. 

 حرکت سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان و 
زن شجاعی که دست به افشای فضای مردانه، 
ضد زن و توأم با آزارهای جنسی در سینما زده، 
قابل تقدیر است و چقدر خوش آیند است که 
شهامت او توسط ده ها تن از همکاران زنش در 

سینما مورد حمایت قرار میگیرد. 

 عجیب نیست که حرکت سینماگران از طرف 
روزنامه نگاران حکومتی مورد حمله قرار بگیرد، 
موسسۀ  مدیرعامل  و  کند،  سینما سکوت  خانۀ 
مقلد  “طوطیان”  را  معترض  زنان  همشهری  



راه  هالیوود  زن  بازیگران  که  هم”  کارزار”من 
انداختند، خطاب کند. از دید این حضرات، زنان 
جایشان درآشپزخانه و کارشان تولیِد مثل و دادن 

خدمات جنسی به مردان است.

اما چهل وسه سال است که زنان مشت به آسمان 
میکوبند. در زمینه های گوناگون، حکومت نرینه 
ساالر و متعفن را عقب میرانند. امروز دهها زن 
سینماگر به آزار جنسی در سینما اعتراض دارند. 
همۀ  دست  در  باید  فردا  اعتراض،  این  پرچم 

معترضین به بیحقوقی در کل جامعه باشد.
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دستگیری مزدوران رژیم 
و جنبش دادخواهی 

آذر پویا 

دادستانی آلبانی یک مرد ایرانی را به حمایت از 
گروه های تروریستی و سو ء استفاده از اطالعات 
کامپیوتری متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری 
ویژه،  جرائم  دفتر  بربیانیه  بنا  و  آسوشیتدپرس 
پرونده این فرد، بیژن پوالدرگ به دادگاه فرستاده 

شده است.

بیش از دو سال پیش نیز، آلبانی دو دیپلمات ایرانی 
را به اتهام اقدام به فعالیت های غیرقانونی و نقض 
اخراج  کشور  این  از  خود،  دیپلماتیک  موقعیت 



ایرانی،  دیپلمات  محکومیت  و  دستگیری  کرد. 
اسداله اسدی  به ٢0سال زندان در بلژیک را هم، 
همگی به یاد داریم. از طرفی دادگاه حمید نوری، 
از دست اندرکاراِن کشتار زندانیان سیاسی، در 
استکهلم سوئد در جریان است و بزودی نتیجه 
آن اعالم خواهد شد. دادگاه های ایران تریبونال 
و آبان نیز با حضور شاکیان زیادی برگزار شد 
که همگی علیه جنایات جمهوری اسالمی صحبت 
کردند. دادگاه آنتاریو در کانادا، سپاه پاسداران 
را بعنوان یک ارگان تروریستی برسمیت شناخته 
و حمله موشکی به هواپیمای اکراینی را جنایت 

علیه بشریت اعالم کرد.

به موارد باال میتوان نمونه های دیگری را هم اضافه 
کرد. 



جنبش عظیم دادخواهی، در خارج از ایران هم، 
زمین را زیر پای مزدوران جمهوری اسالمی داغ 
کرده است. این قرقره ای است که تازه سرباز 
کرده و از این پس شاهد دستگیری و محاکمه 
بود.  خواهیم  جنایتکاران  این  از  بیشتری  تعداد 
خانواده های دادخواه عزم کرده اند که با شکستن 

سکوتشان به این روند سرعت بیشتری دهند.

حکومت  سران  تمام  پای  که  زمانی  دیرنیست 
تا  شود،  باز  مردمی   های  دادگاه  به  اسالمی 

جوابگوی جنایاتشان باشند.
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کشتار کارگران، چشم بستن فیفا و 
اعتراض نمادین 

یاشار سهندی 

روز جمعه 1٢ فروردین ، فولکر یوهانس تریب 
هنرمند آلمانی، شش هزار و پانصد توپ فوتبالی 
که با شن و ماسه پُر شده را، در مقابل ساختمان 
فیفا در زوریخ قرار داد. این نماِد جان باختن همین 
استادیوم های  تعداد کارگر خارجی در ساخت 
جام جهانی، در فاصله ٢010 تا ٢0٢1 در قطر 
است. دولت قطر تعداد جان باختگان را ۳۷ نفر 

اعالم کرده است! 

به گزارش دویچه وله : “وضعیت نابسامان کارگران 



خارجی در قطر از لحاظ حقوقی و بهداشتی مورد 
جهان  در  بشری  حقوق  نهادهای  شدید  انتقاد 
بوده است. ...عدم دریافت حقوق، ممنوع  الخروج 
شدن از قطر به علت اختالف با کارفرما و به ویژه 
کمبود دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، 
در فهرست اتهامات به کشور میزبان جام جهانی 

٢0٢٢ قرار گرفته بود.”

ورزش نیز درسیستم سرمایه داری، عرصه ای برای 
سودآوری است و بهمین خاطردست اندرکاران 
آن چشم خود را بر هر گونه ستمی می بندند. 
انتخاب میزبانی قطر بیش از هر چیز موجب رو 
شدن “فساد گسترده” در فیفا، این نهاد بین المللی 
سرمایه در زمینه فوتبال شده است. در متن چنین 



فسادی است که فیفا چشم خود را بر کشتار بیش 
از ۶000 کارگر خارجی می بندد. فیفا همچنین 
چشم خود را به روی آپارتاید جنسی در زمینه 
ورزشی  استادیوهای  در  زنان  حضور  ممنوعیت 
در ایران بسته و اطمینان داده تیم ایران تعلیق 

نخواهد شد.

با اعتراض مداوم و تکیه به افکارعمومی در سطح 
جهان، می توان نهادهایی مانند فیفا را وادار به 
کار  مانند  نمادینی  روشهای  کرد.  نشینی  عقب 
هنرمند آلمانی یکی از راههای موثراعتراض 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. 
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journalfarsi@gmail.com :ایمیل
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