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دور دیگری از جدال زنان 
با حکومت اسالمی 

میالد رابعی   

از  گروهی  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به  بنا 
نویسندگان،  روزنامه نگاران،  ورزشکاران، 
هنرمندان و کنشگران در نامه ای از بازیکنان 
تیم  ملی فوتبال ایران خواسته اند که حضور در 
در  زنان  حضور  آزادی  به  را  قطر  جهانی  جام 

استادیوم ها مشروط کنند.

مبارزه پی گیر زنان برای حق ورود به استادیوم ها 
با ماجرای بازی تیم های ایران و لبنان در مشهد 



و سرکوب و اعتراضات در پی آن و اعتراضی تر 
شدن فضای جامعه وارد دور تازه ای شده است. 
پس از سرکوب وحشیانه زنانی که با در دست 
داشتن بلیت قادر به ورود به ورزش گاه نشدند 
اینک شاهد اعتراض اقشار وسیع جامعه به این 
از  پس  فیفا  چند  هر  هستیم.  آشکار  بی حقوقی 
واقعه مشهد از فدراسیون فوتبال ایران خواستار 
توضیح جدی شد، اما در عمل نشان داده است 
که اهل برخورد قاطع در این زمینه نیست. این 
ادامه  با  که  است  زن  رهایی  جنبش  خود  تنها 
مبارزات خود و حمایت دیگر اقشار جامعه قادر 

به گرفتن این حق بدیهی و طبیعی است.

همبستگی  ایجاد  جهت  از  سرگشاده  نامه  این 



جنبش های اعتراضی نمونه مهمی است. قطعًا با 
حمایت سایر اکتیویست ها، جمهوری اسالمی دیر 
یا زود مجبور به عقب نشینی خواهد شد. رژیمی 
که از روز اول برای مقابله با زنان شمشیرها را 
از رو بست، اکنون چنان اسیر انواع بحران ها و 
اعتراضات رشدیابنده است که هیچ افقی پیش 
روی خود ندارد. زنانی که امروز در رأس جنبش 
سرنگونی قرار دارند، اولین مخالفان این رژیم 
را  مبارزات خود آخرین میخ  ادامه  با  و  بودند 
نیز آن ها به تابوت این حکومت خواهند کوفت.
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فریب، منطق اقتصاد چپاول
یاشار سهندی

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس اسالمی 
از پرداخت یارانه ای جداگانه به هفت دهک اول 
داده  خبر  گوشت  یارانه  عنوان  تحت  درآمدی 

است.

در بودجه سال 1401 تصمیم دارند ارز 4٢00 
تومانی، معروف به ارز ترجیحی را حذف کنند. 
از ترس آن چه که “تبعات امنیتی” می¬خوانند، 
علیه  بر  وسیع  اعتراض  امکان  شان  منظور  که 
حکومت است، سعی دارند با کلک وفریب این 
اقدام جنایتکارانه را، که به اعتراف خودشان قیمت 



کاالهایی مانند دارو، نان، گوشت، تخم مرغ و مرغ 
را از ۵۵ تا ۷0 درصد رشد خوهد داد، به مردم 
تحمیل کنند. فی الحال که به اعتبار آمار حکومتی 
مصرف گوشت قرمز به نصف کاهش پیدا کرده، 
ادعای پرداخت “یارانه گوشت” در قبال افزایش 
شدید قیمت، “آماده سازی روانی” برای تحمیل 

فالکت بیشتر به مردم است.

دست  این  از  اقداماتی  کارشناسان  عقیده  به 
بامنطق اقتصادی سازگار نیست. در حکومت مافیا 
و چپاول، فرمولهای اقتصادی متناسب با غارتگری 
حکومت تعیین و سازگار می¬شود. نمونه، همین 
قیمت گوشت است. با افزایش روزافزون قیمت 
و کاهش شدید قدرت خرید مردم، که از روی 
اجبار به خرید “آشغال گوشت” و استخوان روی 



اند، و افت شدید تقاضا، بر طبق “منطق  آورده 
اقتصادی” باید قیمت گوشت کاهش یابد، اما در 
جمهوری اسالمی “مافیای گوشت” مانع این اتفاق 

است.

ارز  حذف  است:  مشخص  چیز  یک  اینجا  در 
ترجیحی، تصمیم جنایتکارانه برای تامین مخارج 
حکومت تبهکار از جیب مردم است. تنها منطق 
اقدام  و  سراسری  اعتراضات  گسترش  انسانی، 
سریعتر برای سرنگونی حکومت اسالمی است تا 

بیشتر از این تباهی به مردم تحمیل نشود. 
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فیفا باید شرم کند!
نسان نودینیان 

ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با امیر قطر اعالم 
کرد، جمهوری اسالمی آماده کمک به برگزاری 
هرچه بهتر و باشکوه تر بازی های جام جهانی در 
جزیره کیش و سایر جزایر نزدیک به قطر است 
و آماده ارئه هرگونه مساعدت و کمک خواهد 

بود.

پیشنهاد ابلهانه رئیسی به فیفا تاسف انگیز و مایه 
پیشنهاد سردسته جالدهای  این  با  است.  شرم 
پیشنهاد  شد.  کوچک  فیفا  قد  و  وزن  زن،  ضد 
رئیسی به فیفا از نتایج عکس العملهای مماشات 



جویانه این نهاد ورزشی با حکومت اسالمی است 
که چهار دهه است با خشن ترین و غیر انسانی 
ترین شیوه ها علیه حضور زنان در استادیومها 

ایستاده است. 
 

فیفا هم اکنون در مرکز توجه میلیون ها انسان 
آزادیخواه و مدافعین برداشتن تبعیض جنسیتی 
در ورزشگاه ها قرار گرفته. فیفا علیه حمله به 
زنان در مسابقه ایران و لبنان در استادیوم ورزشی 
به  معمول  طبق  نگرفت.  قاطعی  موضع  مشهد 
توصیه هایی که چیزی جز مماشات و سازش با 
رژیم ضد زن و آپارتاید جنسی نبود بسنده کرد 
و اقدام موثر و قابل توجهی در دستور نگذاشت. 
سازشهای فیفا زبان حکومتیان را درازتر کرده 



است تا آنجا که به طعنه پیشنهاد کرده اند سردار 
حاجی زاده هدایت تیم ملی فوتبال را بر عهده 

بگیرد.
زنان و مردان آزاده در ایران درهای استادیوم 
های ورزشی را با مبارزات متحدانه، بروی زنان 
باز خواهند کرد و روسیاهی برای فیفا خواد ماند.
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جنگ اوکراین و آینده ناتو  
سینا پدرام

و  فنالند  پیوستن  درخواست  از  ناتو:  “دبیرکل 
سوئد به ناتو استقبال می کنیم.” 

با شروع تهاجم روسیه به اوکراین، بسیاری از 
صاحب نظران سیاسی بر این باورند که صحنه 
سیاسی دنیا و بخصوص اروپا تغییرات عمیقی به 

خود خواهد دید. 

اعالم آمادگی کشورهای سوًید و فنالند برای 
عضویت در ناتو در متن یک شرایط میلیتاریزه 
در اروپا صورت میگیرد. با آغاز جنگ اوکراین، 



به  پیوستن  پالتفرم  با  راستی  دست  جریانات 
پیمان ناتو، تبلیغات گسترده ای برای عضویت 
سوًید و فنالند در ناتو به راه انداخته اند. باال 
پایین  و  تسلیحاتی  و  نظامی  های  بودجه  رفتن 
آوردن بودجه های درمانی، خدماتی و رفاهی از 
اولین زیانهای مستقیم جنگ در زندگی و معیشت 
اروپایی است. قربانگاه جنگ  مردم کشورهای 

تنها میادین نبرد نیستند. 

با شکست استراتژی جنگی روسیه در اوکراین، 
به نظر میرسد که چه در دراز مدت و چه در 
کوتاه مدت، پیمان ناتو نیز مطلوبیت خود را از 
جنگ  سیاستهای  افشاء  کنار  در  بدهد.  دست 
رفاه  از  دفاع  ناتو،  و  روسیه  ارتجاعی  و  طلبانه 



و  سری  معاهده  نوع  هر  لغو  خواست  عمومی، 
نظامی، لغو بودجه های هنگفت نظامی و پرداخت 
هزینه جنگ توسط سرمایه داران و نه از کیسه 
مالیات مردم حداقل خواسته هایی هستند که 
صدمات ناشی از جنگ را میتوانند تقلیل دهند. 
نباید اجازه داد که شمار قربانیان جنگ از این 

باالتر رود. 

چهارشنبه 1۷ فروردین 1401
۶ آوریل ٢0٢٢



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


