
 ٨٣٨ شماره  ٩٨  شھريور ٢۵    ١

 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

  ۵درصفحه 

 
تشديد تنش در روابط خارجی 

 جمھوری اس�می، 
 به نفع رژيم يا به ضرر آن؟

  
ای که گذشت شاھد افزايش تنش در  در ھفته

روابط خارجی جمھوری اس'می با کشورھای 
. المللی انرژی اتمی بوديم اروپايی و آژانس بين

گام سوم کاھش "علت افزايش اين تنش از سويی 
و از سوی "  تعھدات برجامی جمھوری اس'می

ديگر سياست مخفی کاری جمھوری اس'می در 
 .ای بود رابطه با مساله ھسته

رئيس "  کرنل فروتا" شھريور سفر سه روزه ١٧
المللی انرژی اتمی به ايران  موقت آژانس بين

او که در اين سفر با وزير خارجه و .  پايان يافت
رئيس سازمان انرژی اتمی جمھوری اس'می 
ديدار داشت، در پايان ديدار با رئيس سازمان 
انرژی اتمی جمھوری اس'می و در کنفرانس 

ايران بايد به موقع "خبری مشترک تاکيد کرد که 
". و کامل با بازرسان اين سازمان ھمکاری کند

ھای مخفی  اين سخنان وی بويژه ناظر بر فعاليت
 .ای جمھوری اس'می بود ھسته

بازرسان آژانس از )   فرورين١۶(در ماه آوريل 
واقع در ھشت "  تورقوزآباد"محلی در روستای 

قم که پيش از اين   –کيلومتری عوارضی تھران 
وزير اسرائيل از آن محل  بنيامين نتانياھو نخست

عنوان انبار پنھان اتمی نام برده بود، بازديد و  به
در ھنگام سفر .  برداری به عمل آوردند نمونه

کرنل فروتا به ايران، خبرگزاری رويترز به نقل 
المللی انرژی  از دو ديپلمات نزديک به آژانس بين
ھای ارسالی  اتمی فاش ساخت که در نمونه

بازرسان آژانس از اين مکان، آثاری از اورانيوم 
دھد که در اين مکان اورانيوم  پيدا شده و نشان می
جان بولتون مشاور امنيت ملی .  وجود داشته است

پيشين ترامپ نيز گفته بود که علت سفر کرنل 
فروتا اط'عاتی است که آژانس به شورای حکام 

 .داده است
جلسه شورای حکام )   شھريور١٨(يک روز بعد 

انجامد آغاز  که عموما يک ھفته به طول می
المللی انرژی  در ھمين روز آژانس بين.  گشت

 انتشار خبر احکام مربوط ٩٨ شھريور ١۶روز 
ھای مجازی،  تپه در شبکه به متھمان پرونده ھفت

جنبش کارگری و ھمه مدافعان حقوق کارگران و 
. مبارزان راه آزادی و سوسياليسم را شوکه کرد

 دادگاه انق'ب تھران به رياست قاضی ٢٨شعبه 
ھا بازداشت و زندان و شکنجه  مقيسه، پس از ماه

متھمان اين پرونده، اسماعيل بخشی نماينده 
 ٧۴ سال زندان و ١۴تپه را به  کارگران ھفت

 سال زندان، ۶ضربه ش'ق، محمد خنيفر را به 
 سال زندان و اعضای ١٨سپيده قليان را به 

فرد،  ، امير حسين محمدی"گام"تحريريه نشريه 
ساناز اللھياری، عسل محمدی و امير اميرقلی، را 

حکم .   سال زندان محکوم کرد١٨نيز ھر يک به 

 دخترم سوخت،
  ما ھم سوختيم

 
دخترم سوخت ما ھم سوختيم، نخستين واکنش 
دردمندانه پدر سحر خداياری بعد از مرگ 

 ١١دختری که روز .  دلخراش دخترش بود
شھريور، در مقابل دادسرای انق'ب تھران خود 
را آتش زد و پس از انتقال به بيمارستان، رسانه 

 شھريور ١٨ھای رژيم مرگ او را در روز 
سحر که اين روزھا به دليل ع'قه .  اع'م کردند

مندی او به تيم آبی پوش استق'ل تھران در 
فضای مجازی و تمامی رسانه ھای داخلی و بين 

  ۶درصفحه 

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٣٨شماره    ٩٨  شھريور ٢۵ –سال  چھل و يکم 

 يک جانی" گرايی انصاف"طبقه کارگر و 

توان کشوری را  امروزه در ھيچ کجای جھان نمی
يافت که در آن تبعيض و نابرابری که دولت آن 

باشد، به پايه ايران  کشور به مردم تحميل کرده 
دولت دينی جمھوری اس'می که يکی از .  برسد

ھای مھم آن، ع'وه بر استبداد و اختناق،  شاخصه
قائل شدن به تبعيض و نابرابری آشکار ميان 

ھای مختلفی از مردم ايران را  مردم است، گروه
ھا  ازجمله تبعيض  ترين تبعيض رحمانه با بی

اين .  جنسيتی، ملی و مذھبی مواجه کرده است
تبعيض و سرکوب در مورد بھائيان به حدی است 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

توان آن را  با اقدامات فاشيسم ھيتلری  که می
جمھوری .  برای نابودی يھوديان قياس کرد

ترين فشار و سرکوب، تبعيض  اس'می، وحشيانه
و نابرابری را عليه اين گروه از مردم ايران ، 

شان اعمال کرده و  صرفاً به جرم باورھای دينی
ترين حقوق  ھا از ابتدايی ھاست که آن سال.  کند می

به جرم بھايی بودن، دستگير، .  اند  انسانی محروم
ھا از حق تحصيل و کار  آن.  اند شده زندان و اعدام

شان، محروم  و برگزاری آزادانه مراسم دينی

 سياست فاشيستی دولت دينی عليه کودکان بھايی
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١از صفحه   

 تشديد تنش در روابط خارجی جمھوری اس�می، به نفع رژيم يا به ضرر آن؟

ای اع'م کرد که اقدامات اخير  اتمی در بيانيه
جمھوری اس'می در نصب سانتريفيوژھای 

ممنوع بوده و اين کار "  برجام"پيشرفته براساس 
در گزارش کورنل فروتا به .   برجام استنقض

 شھريور در وبسايت ١٨شورای حکام که دوشنبه 
آژانس منتشر گرديد، آمده بود که وی در ديدارش 

ھای جمھوری اس'می بر ضرورت  با مقام
دھی بدون معطلی ايران به سواnت آژانس  پاسخ

تاکيد کرده و گفته است که زمان اھميتی حياتی 
ھای   دارد و ايران بايد بدون درنگ به پرسش

در ھمين .  اش پاسخ دھد ھای آژانس درباره فعاليت
اش بار ديگر  روز کورنل فروتا در نشست خبری

، "ترين موضوع است زمان حياتی"تاکيد کرد که 
، بر اھميت ھمکاری کامل و  در تھران: "او گفت

به موقع ايران و لزوم پاسخگويی سريع به 
"وی گفت، "سواnت آژانس تاکيد کردم به : 

ھای ايران اع'م کردم که به بررسی تمام  مقام
ھا پايبند ھستيم و ايران بايد ھمکاری کامل  گزينه

 ".و به موقع داشته باشد
در پی گزارش رسمی آژانس، وزرای خارجه سه 
کشور آلمان، فرانسه و انگليس ھمراه با فدريکا 

کننده سياست خارجی اتحاديه  موگرينی ھماھنگ
 شھريور ٢٢ای که روز جمعه  اروپا، در بيانيه

انتشار يافت از ايران خواستند ضمن ھمکاری با 
ھای اتمی اخير خود را به  آژانس، تمامی فعاليت

ھا در بيانيه خود  آن.  حالت گذشته بازگرداند
ھای اخير اتمی جمھوری  نوشتند که فعاليت

 .اس'می با تعھدات برجامی آن ھمخوانی ندارد
خود "  کاھش تعھدات برجامی"جمھوری اس'می 

" برجام"را پاسخی به خروج دولت آمريکا از 
دانسته و ھمواره اين را تبليغ کرده است که ھدف 

" تعھدات"از اين کار وادار ساختن اروپا به انجام 
طور واقعی،  اما به.  است"  برجام"خود در قبال 

ای تعھدات برجامی  چه که کاھش دوره آن
شود و اخيرا سومين  جمھوری اس'می گفته می

گام آن اع'م شده، تاکنون نه تنھا ھيچ تاثيری در 
ھا نداشته، بلکه دولت آمريکا  کاھش شدت تحريم

در اين ميان .  کند تر می ھا را تنگ مدام حلقه تحريم
ھای اروپا و روسيه و چين ھم کار  از دولت

طرف اصلی ماجرا در .  خاصی ساخته نيست
جا دولت آمريکاست و مذاکره با دولت آمريکا  اين

تنھا راه و البته اولين گام جمھوری اس'می برای 
تواند باشد که تاکنون مقامات  ھا می کاھش تحريم

ی  گفته جمھوری اس'می آن را رد کرده و به
سم و مذاکره با دولت "ای مذاکره با آمريکا  خامنه

 .است" ترامپ سم مضاعف
واقعيت اين است که اساسا برجامی ھم باقی 

چرا که با خروج آمريکا از برجام و .  نمانده است
ھا عم' از برجام تنھا تابوتی باقی  بازگشت تحريم

در اين ميان تمام ت'ش جمھوری اس'می بر .  ماند
اين بود که با جلب حمايت اروپا و اعمال فشار بر 

ھا  ھای اروپايی، حداقل از فشار تحريم دولت
اما نتيجه اين سياست و تمام ديدارھا و .  بکاھد

رفت و آمدھا به فرانسه و ديگر کشورھای 
اروپايی برای جمھوری اس'می به معنای کامل 

اين که فروش نفت .  کلمه تاکنون ھيچ بوده است
 ھزار ١٢٠جمھوری اس'می در ماه ژوئيه به 

 ھزار بشکه در روز ١۶٠بشکه و ماه اوت به 
 ھزار بشکه آن صادرات به سوريه ٣٠که (رسيد 

، بيان )کند است که از بابت آن پولی دريافت نمی
اما اگر اين .  است"  ھيچ"عملی و روشن ھمين 

ھا نداشته  سياست تاثيری در کاھش فشار تحريم
است، در عوض منجر به افزايش شکاف بين 

 .ھای اروپايی و جمھوری اس'می شده است دولت
برد که با تشديد تنش  جمھوری اس'می گمان می

ای خود  ھای ھسته در منطقه و افزايش فعاليت
ھای اروپايی و  تواند امتيازاتی را از دولت می

آمريکا بگيرد، اما واقعيت اين است که در شرايط 
اين )  ای از وضعيت جھانی تا منطقه(کنونی 

سياست نه تنھا چنين دستاوردی را برای 
جمھوری اس'می نخواھد داشت، بلکه برعکس 

تواند منجر به افزايش فشار بر روی جمھوری  می
اس'می شود که نمونه آن حمله اخير به مراکز 

ھای يمن مسئوليت  نفتی عربستان است که حوثی
آن را برعھده گرفتند اما وزير خارجه آمريکا 

 .ايران را مسئول اين حم'ت دانست
ھای  سياست دولت اسرائيل در افزايش تنش

ای که در روزھای اخير شدت يافته است،  منطقه
دولت اسرائيل در .  يک نمونه روشن ديگر است

ھای  روزھای اخير با تشديد حم'ت به پايگاه
جمھوری اس'می در کشورھای لبنان، سوريه و 
عراق نشان داد که منافع اين دولت با تشديد تنش 

نظامی  با جمھوری اس'می و نيروھای شبه
دولت اسرائيل از .  وابسته به آن گره خورده است

جمله معدود و يا شايد تنھا کشوری در جھان است 
که خواستار سرنگونی جمھوری اس'می بوده و 
سرنگونی جمھوری اس'می را مترادف برچيده 

شان  داند که بقای ای آن می ھای منطقه شدن پايگاه
ھای جمھوری اس'می کام' وابسته  به کمک

از ھمين رو ت'ش دارد با تشديد تنش در .  است
منطقه، ھم پای کشورھای ديگر بويژه دولت 
آمريکا را به رويارويی نظامی با ايران بکشد و 
 .ھم به انزوای بيشتر جمھوری اس'می دامن بزند

سياست دولت آمريکا اما برخ'ف دولت اسرائيل 
طور  سرنگونی جمھوری اس'می نيست و ھمان

که در روزھای گذشته از سوی وزرای خارجه و 
داری آمريکا اع'م شد اين سياست بر فشار  خزانه

ھای اقتصادی،  گيری از تحريم حداکثری با بھره
در کنار انزوای سياسی جمھوری اس'می استوار 
است و ھدف از آن نيز وادارساختن جمھوری 

ای دولت  ھای منطقه اس'می به خواست
فشار (دولت آمريکا با اين سياست .  آمريکاست

) ھای اقتصادی گيری از تحريم حداکثری با بھره
خوبی از  تواند به اھداف خود برسد چرا که به می

ابزارھای nزم برخوردار است که اين را در 
بينيم، و به  ھای اقتصادی می وسعت اعمال تحريم

اما .  ھمين دليل ھم به تشديد تنش احتياجی ندارد
جمھوری اس'می برخ'ف دولت آمريکا از چنين 

قطع صادرات نفت .  ابزاری برخوردار نيست
ايران نتوانست تاثيری در بازار نفت داشته باشد 
و ھم اکنون بازار نفت با مازاد يک ميليون 

حتا .  ای توليد در برابر تقاضا روبروست بشکه
حمله اخير پھپادی به مراکز نفتی عربستان و 
اخت'ل موقت در توليد و صادرات نفت عربستان 

تواند گرھی از مشک'ت جمھوری  نيز نمی
 .اس'می باز کند

ھای امپرياليستی بويژه  با تشديد شکاف بين قدرت
پس از روی کار آمدن ترامپ در آمريکا، 

تواند از  جمھوری اس'می گمان برد که می
اما واقعيت اين است .  ھا بھره ببرد شکاف بين آن

که جمھوری اس'می با ايجاد تنش در منطقه از 
ھای تجاری تا حمله به مراکز نفتی  حمله به کشتی

ھای مخفی  ھا و فعاليت عربستان از طريق حوثی
رسد بلکه از آن  ای نه تنھا به ھدف خود نمی ھسته

حتا در مورد روسيه و چين نيز .  شود دورتر می
ھای  برای نمونه دولت.  به ھمين گونه است

روسيه و اسرائيل از روابط بسيار خوبی 
ھای جمھوری اس'می در  برخوردارند و سياست

اين رابطه اساسا خوشايند روسيه نيست و از اين 
روست که نه تنھا روسيه ھيچ واکنشی به حم'ت 
اسرائيل در سوريه نشان نداده بلکه حتا دولت 

که بقايش به حمايت  بشار اسد نيز به دليل اين
روسيه وابسته است از اين جھت در تنگنا قرار 

 .دارد
از سوی ديگر بر اين مساله نيز بايد تاکيد کرد که 

ھای اتمی  ھدف جمھوری اس'می از برنامه
ھدف .  ھيچ عنوان نيازھای کشور نبوده و نيست به

ھای اتمی گرفتن  جمھوری اس'می از برنامه
ھای اروپايی و آمريکا است و  امتياز از دولت

ای بخشی  ھای مخفی ھسته بدون ترديد فعاليت
ای جمھوری  ھای ھسته ناپذير از برنامه جدايی

بخشی از .  اس'می در راستای اين سياست است
ای جمھوری اس'می ھمواره  ھای ھسته برنامه

 ھم البته باز  اين سياست.  مخفی بوده و خواھد بود
ی ديگری جز انزوای بيشتر سياسی و  نتيجه

تشديد بحرانی که به ضرر جمھوری اس'می 
سفر اخير رئيس .  است در بر نخواھد داشت

پاسخ آژانس،  موقت آژانس به ايران، سواnت بی
سازی  اقدامات اخير ايران در توسعه غنی

کدام به روابط بھتر با آژانس  اورانيوم نه فقط ھيچ
تواند  و کشورھای اروپايی نخواھد انجاميد که می

 . عواقب بدی برای رژيم داشته باشد
رژيم نه فقط در تنگنای بحران اقتصادی و 
سياسی داخلی قرار دارد، بلکه سياست خارجی 
رژيم نيز امروز بر تنگناھای جمھوری اس'می 

اگر جمھوری اس'می در روابط .  افزوده است
خود با کشورھای ديگر به افزايش تنش روی 
آورده است نه به دليل نتايج موفق اين سياست، 

ھا  ست که سال بلکه به دليل نتايج ناگزير سياستی
پايه اصلی سياست خارجی جمھوری اس'می را 

و يا حتا (تشکيل داده و امروز برای گريز از آن 
راھی در برابرش قرار ندارد و به )  تغيير آن

بست در سياست خارجی  عبارتی ديگر به بن
رسيده است، سياستی که باعث شده است 
جمھوری اس'می چھل سال در تنش با کشورھای 

 .منطقه باشد
واقعيت اين است که جمھوری اس'می به آخر 
خط رسيده است، نه فقط در مقابله با بحران 

ھای سياسی  اقتصادی، نه فقط در مقابله با بحران
 .چنين در سياست خارجی و اجتماعی بلکه ھم
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١از صفحه  آن، موضوع اصلی يعنی نفس بازداشت و  
ھا nپوشانی و عادی جلوه  شکنجه و محاکمه آن

 که محکوم به شکست  ت'ش عبثی.  داده شود
" عدالت"و "  انصاف"چه کسی نداند که .  است

 دادگاه انق'ب ٢٨فقط در احکام اخير شعبه 
تھران نيست که زير پا گذاشته شده است؟ چه 

ست نداند که ظلم و ستم بر کارگران و  کسی
ھا، فقط در ظالمانه بودن احکام  مدافعان حقوق آن

شود؟ مگر بازداشت  صادره خ'صه نمی
کارگرانی که برای تحقق مطالبات خود دست به 

اند منصفانه است؟ مگر  اعتراض و تجمع زده
ھای وحشيانه اسماعيل بخشی و ساير  شکنجه

ھای  گيری تپه و اعتراف متھمان پرونده ھفت
اجباری و طراحی شده شرط عدالت و انصاف 

 دادگاه انق'ب ٢٨است؟ احکام سنگين شعبه 
 سال ١١٠تھران به رياست قاضی مقيسه و 

تپه، در واقع  زندان برای متھمان پرونده ھفت
ست که از لحظه نخست با  پرده آخر نمايشی

. انصافی و ستم عجين بوده است عدالتی و بی بی
ھا کارگر آگاه و پيشرو و فعال سنديکايی از  ده

تپه و  نمونه فعاnن سنديکای کارگران نيشکر ھفت
سنديکای کارگران شرکت واحد، به خاطر 

ھا  اعتراض نسبت به اجحافاتی که در حق آن
شود، به خاطر فعاليت متشکل و ايجاد  اعمال می

تشکل مستقل کارگری بارھا و بارھا به دادگاه 
احضار و بازداشت و به اتھامات مشابه متھمان 

ھای  تپه محاکمه و گاه به زندان پرونده ھفت
آيا بگير و ببند .  اند طوnنی مدت نيز محکوم شده

و بازداشت و اخراج و سرکوب فعاnن کارگری 
و سنديکايی و کاربرد قھر و خشونت برای قلع و 

است؟ "  منصفانه"ھا  قعمع سنديکای مستقل آن
مگر بازداشت اعضای تحريريه نشريه گام که در 

ھا  اند و ماه دفاع از حقوق کارگران قلم زده
است؟ چه "  منصفانه"ب'تکليفی در زندان 

تپه و پرونده  ست نداند که در پرونده ھفت کسی
ھای مشابه آن، دادگاه و  روز کارگر و پرونده

عدالتی و  احکام آن تنھا بخشی از فرايند ستم و بی
ھا  ست که در حق کارگران و مدافعان آن ظلمی

انصافی  اعمال شده است؟ ظلم و ستم و بی
معطوف به تمام اين پروسه است، از ھمان لحظه 
نخست تجمع و اعتراض و بعد احضار و 

کنندگان تا پايان آن  بازداشت و محاکمه اعتراض
 .که صدور احکام است

بنابراين روشن است که تاکتيک رژيم و 
اظھارنظر رئيس قوقه قضائيه آن در زمينه 

نمودن احکام اخير دادگاه انق'ب "  منصفانه"
که اعتراف  نظر از اين تھران، صرف

ست به غيرمنصفانه بودن و ظالمانه  آشکاری
ھا و احکام صادره آن، اما در  بودن چنين دادگاه

اساس سرپوش گذاشتن و nپوشانی ظالمانه بودن 
ھا و احکام دادگاه و در  نفس اين بازداشت

حال به حاشيه بردن نقض خشن و آشکار  عين
ست که  حقوق اوليه و دموکراتيک آحاد مردمی

 سال گذشته، بطور پيوسته و به ۴٠طی 
 .ترين شکل ممکن پايمال شده است خشن

عدالت و انصافی که يک جانی و ج'د ھزاران 
فريبی و  دار آن شده است، جز عوام زندانی پرچم

پروسه دادرسی و دادگاه، دادگاه انق'ب را فاقد 
موج .  ص'حيت رسيدگی به اين پرونده دانست

عظيم اعتراض و انزجاری که از اعماق جامعه 
برخاست، چنان قدرتمند بود که دستگاه قضايی 

 .نشينی نيافت گزينه ديگری جز عقب
ابراھيم رئيسی رئيس قوه قضاييه دستور داد آراء 

نظارت رئيس کل  صادره به سرعت و تحت
دادگستری تھران مورد تجديدنظر و رسيدگی 

 .قرار گيرد" منصفانه"
پس از اظھارنظر ابراھيم رئيسی ج'د بزرگ 
کشتارھای دھه شصت و يکی از اعضای سه 
نفره ھيات مرگ که ھزاران کمونيست و انق'بی 

ھا به کام مرگ فرستاد،  و مبارز را در آن سال
بسياری ديگر از مقامات حکومتی، از نمايندگان 
مجلس گرفته تا وزرای کابينه روحانی، در 

وی داد "  گرايی انصاف"وصف سخنان رئيسی و 
شورای مرکزی و سران ضد کارگر .  سخن دادند

خانه کارگر و شوراھای اس'می کار و خرده 
رئيس اتحاد (ج'دانی از قماش حسن صادقی 

و حسين حبيبی )  پيشکسوتان جامعه کارگری
دبير کانون ھماھنگی شوراھای اس'می کار (

که تيغ بر گلوی کارگران و فعاnن )  استان تھران
سنديکای کارگران شرکت واحد کشيدند، تا 

ای از  شريعتمداری وزير کار روحانی و پاره
حزب توسعه ملی "محافل ديگر حکومتی از نوع 

در توصيف احکام صادره حتا از "  ايران اس'می
ھا و  واژه بيرحمانه نيز استفاده کردند و در نوشته

ھای خود به رئيس قوه قضائيه از دستور و  نامه
وی به شدت "  عدل و داد"و "  گرايی انصاف"

 .استقبال کردند
اساس و جوھر دستور رئيس قوه قضاييه و 

وی "  انصاف"و "  عدل"کوشش ھمه تمجيدگران 
اما اين بوده است که با تجديدنظر احکام اخير 

 دادگاه انق'ب تھران و تعديل احتمالی ٢٨شعبه 

 ٧ھا ضربه ش'ق برای اين   سال زندان و ده١١٠
تپه، چنان سنگين بود و آشکارا  متھم پرونده ھفت

ھايی را  ظالمانه بودن احکام معمول چنين بيدادگاه
پشت سرگذاشت که به سرعت و در مقياس وسيع 

ای در جامعه بازتاب يافت و خشم و  و گسترده
ھای  ھای مختلف توده اعتراض و نفرت گروه

 .زحمتکش را برانگيخت
کارگران آگاه و فعاnن جنبش طبقه کارگر در 
طول مبارزات خود دست کم در يک ربع قرن 
اخير و از زمانی که جنبش طبقه کارگر از اوائل 

ھای  دھه ھشتاد وارد مرحله نوينی شد و گام
مھمی به سمت تکامل و تعالی خود برداشته 

ھای سنگينی را از ارعاب و فشار و  است، ھزينه
ھای  اخراج و زندان گرفته تا انواع محروميت

. اند ھا پرداخته اجتماعی در رابطه با ھمين دادگاه
اين بار اما تيغ کشيدن دستگاه قضايی به روی 

ھا چنان وحشيانه و  کارگران و مدافعان حقوق آن
مھابا ونفرت انگيز بود که کل جامعه را  بی

صدای اعتراض حاميان .  دار ساخت جريحه
ع'وه بر .  تپه از ھمه سو برخاست ھفت

ھا و احزاب سياسی چپ و کمونيست،  سازمان
کانون نويسندگان ايران، کانون صنفی معلمان 

تپه،  ايران، سنديکای کارگران نيشکر ھفت
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
تھران و حومه، کميته ھماھنگی برای کمک به 

ھای کارگری، گروه اتحاد  ايجاد تشکل
ھای  بازنشستگان، کميته پيگيری ايجاد تشکل

کارگری، انجمن صنفی کارگران برق و فلز 
کرمانشاه، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، 
کانون مدافعان حقوق کارگر و بسياری ديگر از 

ھای کارگری در داخل و خارج  ھا و اتحاديه تشکل
از ايران، ضمن اعتراض به اين احکام ظالمانه، 

فرزانه زي'بی وکيل .  بر صادرکنندگان آن تاختند
اسماعيل بخشی نيز بار ديگر ضمن اعتراض به 

 يک جانی" گرايی انصاف"طبقه کارگر و 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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  ۵درصفحه 

 يک جانی" گرايی انصاف"طبقه کارگر و 

نشينی تاکتيکی چيز ديگری  رياکاری و البته عقب
جالب اين است که درست زمانی که .  نيست

ظاھر شده "  دادرس"ابراھيم رئيسی در نقش يک 
و درست درھمين روزھايی که مدافعان نظم 
موجود چپ و راست در حال پراکندن اميدھای 
واھی حول رأفت رئيس قوه قضائی در ميان 

اند، به منظور تشديد فشار بر اسماعيل  مردم
بخشی و خانواده وی، حقوق ماھيانه و بيمه او را 

اند و خانواده اسماعيل بخشی را  قطع کرده
 .اند فشارھای مضاعفی قرار داده تحت

ست انکارناپذير که کل دستگاه  اين واقعيتی
حکومتی از جمله دستگاه قضايی آن، در برابر 

ای و اعتصابات کارگری و  رشد اعتراضات توده
احتمال بروز مجدد اعتراضات خيابانی از نوع 

 و اعتصابات و تظاھرات خيابانی ٩۶دی ماه 
ھای آن  تپه که جرقه کارگران فوnد اھواز و ھفت

درنيمه اول شھريور ماه سال جاری در ھپکو و 
نشينی  آذرآب روشن شد، به ناگزير تن به عقب

نشينی در مورد کارگران  عين اين عقب. داده است
 کارگر فوnد ۴١نخست .  فوnد اھواز نيز رخ داد

اھواز به دادگاه احضار شدند که اين موضوع 
مخالفت و اعتراض زيادی را در ميان کارگران 

سپس گفته شد .  بويژه کارگران فوnد برانگيخت
غ'محسين .  احضار، برای اع'م احکام است
 شھريور ١٧اسماعيلی سخنگوی قوه قضاييه در 

اع'م کرد، برای اين کارگران قرار منع تعقيب 
صادر شده است و احضار برای آن است که اين 

ھا اع'م شود و در نھايت وقتی که  خبر به آن
جمعی   شھريور به طور دسته١٨کارگران روز 

به دادگستری اھواز مراجعه کردند، مسئولين 
اط'عی  دادگستری از موضوع احضار اظھار بی

اظھارات متفاوت !  کردند و آن را شايعه خواندند
و متناقض از سوی مسئولين حکومتی، بيان 

ھا نبود، بلکه  اغتشاش فکری و سردرگمی آن
نشينی از تصميمی بود که  وضوح گويای عقب به

ديگر قابل اجرا نبود يا دست کم اجرای آن برای 
 !بردار بود نظام ھزينه

اظھار نظر ابراھيم رئيسی رئيس قوه قضاييه نيز 
حال برای  نشينی ولی در عين آشکارا يک عقب

ھا و  پوشی و انحراف اذھان از نفس بازداشت پرده
محاکمات است که مورد اعتراض وسيع کارگران 

خواست پروسه  رئيسی می.  و زحمتکشان است
تپه  بازداشت و دستگيری و شکنجه کارگران ھفت

. ھا در نشريه گام را عادی جلوه دھد و حاميان آن
شدند، بايد شکنجه  ھا بايد احضار می که آن اين
شدند، بايد زير فشار و شکنجه، به اجبار  می

. شدند کردند و بايد زندانی و حبس می اعتراف می
ھا ھمه عادی و منصفانه است اما ايراد مساله  اين

رعايت "  انصاف"اين است که در احکام صادره 
 !نشده است

داند  امروز اما ھر کارگر نيمه آگاھی اين را می
که مساله فقط تخفيف و تعديل احکام نيست، بلکه 

ھا و محاکمات و صدور حکم مورد  نفس بازداشت
کارگران پيشرو به اين درجه از .  اعتراض است
آدم "  گرايی انصاف"اند که کنه  آگاھی رسيده

. کشانی امثال ابراھيم رئيسی را تشخيص دھند
 سال ۴٠عموم کارگران و زحمتکشان ايران که 

است زير بار ستم و سرکوب و استثمار طبقه 
اند، بايد در مقابل اين  حاکم از ھستی ساقط شده

. ھا ھوشيار باشند ھا و رياکاری فريبی عوام
کس نبايد ترديد داشته باشد که دستگاه  ھيچ

نشينی تن  حکومتی در شرايط اجبار به عقب
دھد تا نيروی خود را برای پيشروی و  می

چه  چنان.  تر ترميم کند سرکوب شديدتر و خونين
ھا حتا بر دست کارگر  ضرورت ايجاب کند اين

که امام جمعه شوش نيز به  چنان.  بوسه خواھند زد
فريبی و ظاھرسازی بر دست محمد  قصد عوام

 ۶ھا ھمين کارگر را به  اما ھمين!  خنيفر بوسه زد
ھيچ کارگری نبايد !  سال زندان محکوم کردند

ای ترديد داشته باشد که اينان با ھمان لب و  ذره
زنند، با ھمان  دھانی که بر دست کارگر بوسه می

دھان و لب فرمان حبس و ش'ق و شکنجه و قتل 
بنابراين ھيچ کارگری نبايد نسبت .  کنند صادر می

و "  انصاف"به ھيچ مقام حکومتی و رعايت 
ترين توھمی به خود راه  ھا کم از سوی آن"  عدل"

دھد و يا در مورد ماھيت عميقا ضد کارگری 
 ھمه کارگران بويژه بخش .ای ترديد کند ھا ذره آن

ھای پيشروترآن بايد بدانند و آگاه باشند که موضع 
گيری ابراھيم رئيسی، سرمنشأ ھيچ تحول مثبتی 
به نفع کارگران و زحمتکشان نيست و ھرگونه 
ذھنيتی که عملکرد دستگاه قضائی درپرتو 

" درمسيرعدالت و انصاف"رياست رئيسی را 
صرف نظر .  تصور نمايد ازريشه خطاست

که درجامعه طبقاتی، ھمه چيز و ازجمله و   ازاين
ست و اين شاه   بويژه عدالت و انصاف نيز طبقاتی

و "عدالت"ی ارتجاع و تأمين کننده  مھره
، خود مجری طبقه ارتجاعی حاکم "  انصاف"

است، شخصاً نيز ھزاران عدالت خواه و مدافع 
منافع کارگران و اقشار فرودست جامعه را با 
دست خود به جوخه اعدام و چوبه دارسپرده 

بنابراين ھرگونه ت'ش و يا حرف و سخنی .  است
درحول و حوش اعتماد سازی نسبت به رئيسی و 
دستگاه قضائی زيرنظارت وی، يک انحراف 
جدی و قدم گذاشتن دربيراھه ای است که فرسوده 
سازی انرژی فعاnن اجتماعی و اعتبارزدائی 
ازاين گونه ت'ش گران، ازکم ترين عواقب و 

 . نتايج آن است
تپه و  اسماعيل بخشی و ھمه متھمان پرونده ھفت

گونه قيد و شرطی  پرونده روز کارگر، بدون ھيچ
علی نجاتی، محمد خنيفر، .  فورا بايد آزاد شوند

فرد، ساناز  سپيده قليان، اميرحسين محمدی
چنين  اللھياری، عسل محمدی، امير اميرقلی ھم

حسن سعيدی، رسول طالب مقدم، عاطفه 
رنگريز، مرضيه اميری، ندا ناجی، نسرين 

درنگ بايد آزاد  جوادی و ھمه زندانيان سياسی بی
پيگرد و تعقيب قضايی و امنيتی تمام اين .  شوند

ھا به سر کار  متھمان بايستی ملغا شود و ھمه آن
. ھای خود بازگردند و تحصيل و ميان خانواده

ھا  ھای مالی و غيرمالی وارد شده به آن خسارت
آزادی بيان و .  در اسرع وقت بايستی جبران شود

تجمع و اعتصاب و آزادی ايجاد تشکل مستقل 
 .بايستی به رسميت شناخته شود

کارگران آگاه و پيشرو و عموم روشنفکران 
ھای مشخص  خواه با اين خواست انق'بی و آزادی

فريبی و  است که بايستی به مصاف با عوام
يکی از جنايتکارترين افراد "  گرايی انصاف"

حکومتی و تمام دستگاھی که زير نظارت وی 
فعاnن کارگری و .  شود برخيزند اداره می

کارگران پيشرو در زندان و بيرون زندان بايد 
ھوشياری خود را دو چندان سازند و مراقب 

ھا و  باشند که ديگرانی آنان را به بازی
. ھای جناحی حکومت آلوده نسازند کاری فريب

تپه با  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ھای درست و اصولی خود در قبال  گری موضع

اين موضوع، به راستی ھوشياری و بلوغ 
 .سياسی خود را نشان داده است

نظر به اھميت اين موضع گيری ھا، بخش ھائی 
از سه اط'عيه سنديکای کارگران نيشکر ھفت 

  را دراين جا ٩٨ شھريور ١٩ و ١٧ و١۶تپه در
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه .نقل می کنيم

)  شھريور١۶(ھمان روز اع'م احکام
، "؟!دادگاه يا بيدادگاه"دراط'عيه ای باعنوان 
 :ضمن خبررسانی نوشت

 از بوسيدن دست کارگر تا احکام ظالمانه، "
مدافعان نظام سرمايه ...  !فريب و ريا بس است

داری بار ديگر ثابت کردند که سرکوب جنبش 
کارگری در اولويت  برنامه آنھا قرار دارد و 
برای خاموش کردن صدای کارگران از ھيچ 

 .اقدامی فرو گذار نيستند
احکام صادره تنھا گوشه ای از ماھيت قوه 
قضايی بر عليه کارگران و فعالين کارگری می 

 .باشد
تپه صدور  احکام  سنديکای کارگران نيشکر ھقت

ظالمانه را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو  
 ."اين احکام می باشد

 دادگاه ٢٨يک روزپس از صدور احکام شعبه  
انق'ب تھران درمورد متھمان پرونده ھفت تپه، 
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه دراط'عيه 

حاميان نظام " شھريور با عنوان ١٧خود مورخ 
 ازجمله چنين "سرمايه داری و احکام ظالمانه

 :نوشت
 ھمانطور که انتظار ميرفت حاميان فقر و "

ف'کت ، برای خاموش کردن صدای حق طلبانه 
کارگران و فعالين دلسوز جنبش کارگری در بی 

 .دادگاه ھا، احکام ظالمانه را صادر کردند
در شرايطی اين احکام صادر می شود که فقر و 
تنگدستی، تبعيض و فساد و نابرابری، ستم و 

سايه شوم  خود را بر ...  استثمار روز افزون و
 ".زندگی ميليون ھا نفر در ايران گسترانده است

سنديکای کارگران ھفت تپه درادامه اط'عيه 
 :خود می نويسد

مدافعان نظام سرمايه داری با چنين  احکامی "  
به صاحبان سرمايه پيام می دھند که در ايران، 
  ما با تمام توان حافظ سرمايه داران ھستيم و
صدای حق طلبی کارگران در اعتراض به  ستم 
و استثمار و به کار ارزان را با اخراج، زندان و 
ش'ق و در صورت لزوم با اعدام جواب خواھيم 

 .داد
مدافعان سرمايه داری در ايران تصميم گرفته اند 
با ايجاد فضای رعب و وحشت بيشتر ، صدای 

 .ھر گونه حق طلبی را در نطفه خفه کنند
آنھا با سرکوب جنبش کارگری به تمام دولت 
ھای سرمايه داری می گويند که ايران را به 

 .بھشت سرما يه داران تبديل  خواھيم کرد
آنھا با صدور اينگونه احکام ظالمانه، به  

گويند که ما کمر تمام  صاحبان زر و زو می
کسانی که بر عليه مالکيت خصوصی  قد علم 

 .کنند، را خواھيم شکست
با توجه به شرايط کنونی جامعه ايران، با توجه 
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۴از صفحه   

طبقه کارگر و 
 يک جانی" گرايی انصاف"

به فقر ، بيکاری و تنگدستی،  نبود آزادی بيان و 
انديشه،  آزاد نبودن ايجاد تشکل ھای مستقل از 
جمله تشکل ھای کارگری، وجود کودکان کار و 
خيابان، تن فروشی ، کارتن خوابی و گور 
خوابی، تبعيض و ستم ملی، جنسی و مذھبی و 
ھزاران مصيبت ديگر، برای خاموش کردن 
اعتراضات، با چنين احکام ظالمانه ای می 
خواھند از خشم و تنفر کارگران و مردم 

 .زحمتکش جلو گيری کنند
 اما؛

اما کارگران و زحمتکشان ھنوز خشم و کينه و 
تنفر خود را نشان نداده اند، ھنوز عزم جزم 
نکرده اند تا نشان دھند با حضور خود، زمين را 

  .به لرزه در خواھند آورند
روزی فرا خواھد رسيد که با اتحاد و ھمبستگی، 
زمين زير پای صاحبان زر و زور و مدافعان 

 .آنان را دا غ خواھيم کرد
اتحاد و خروش ميليونی ما کارگران چنان لرزه  

ای بر اندام انھا  وارد خواھد کرد که تن و روان 
ما از  بی حقوقی ھا ، از ستم و استثمار ، 
تبعيض ھا ، تحقير ھا و زشتی ھای تاکنونی، 
ارام خواھد گرفت و آنگاه ما کارگران و مردم 
آزاده و زحمتکش بر سرنوشت خود حاکم 

 .خواھيم شد
حاکميتی که در آن تمام آحاد جامعه ،فارغ از 
رنگ و نژاد، مذھب و مليت، فارغ از ھر گونه 
ويژگی ھای ساختگی ، خود را برای انجام 
وظيفه کانديد می کنند  و با رای مستقيم انتخاب 
شده و در صورت عدم کارايی با رای مستقيم 

 .غزل خواھند شد
کارگران نويد چنين جامعه ای را می دھند؛  

 "!برای رھايی بايد متحد شويم
وباnخره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 

"  شھريور خود با عنوان١٩دراط'عيه مورخ 
 : چنين نوشت"؟!احکام منصفانه

بعد از اع'م  احکام بغايت ظالمانه عليه "
اسماعيل بخشی، محمد خنيفر، سپيده قليان، عسل 
محمدی، ساناز الھياری،امير اميرقلی،  امير 
حسين محمدی،  يکی از مسئولين با ايفای نقش 

ادعا داشته است که بايد احکام "   خوبه"آدم
 .منصفانه باشد

توضيح اينکه پرونده علی نجاتی ھمچنان مفتوح (
 )می باشد

احکام منصفانه برای کارگران و مدافعان   -  ١
! جنبش کارگری، کم کردن احکام صادره  نيست

بلکه بايد  تمام کارگران و مدافعان جنبش 
 .کارگری سريعا از زندان آزاد شوند

بايد از تمام کارگران و مدافعان جنبش    -  ٢
کارگری که مورد محاکمه قرار گرفته اند، در 
رسانه ھای عمومی ايران از اين عزيزان و 

 .خانواده ھای آنان، معذرت خواھی بعمل آيد
بايد تمام بازداشت شدگان، به محل کار و   -  ٣

مادی و ( خسارت  تحصيل باز گردند و تمام
وارده تا کنونی، به اين عزيران )   معنوی 

 .بازگردانده شود
کسی نبايد اجازه داشته  که  کارگران و   -  ۴

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

آلود قات�ن سحر  ھای خون دست"ای با عنوان  اط'عيه)  اقليت( شھريور سازمان فدائيان ١٩در تاريخ 
ای که تنھا جرم   ساله٢٩سحر خداياری دختر : " منتشر نمود که در بخشی از آن آمده است"خداياری

او حضور در استاديوم ورزشی و ت'ش برای ديدن مسابقه فوتبال بود، در اعتراض به قوانين ضد زن 
 شھريور در مقابل ساختمان دادگاه انق'ب تھران با ريختن بنزين بر روی خود، ١١جمھوری اس'می 

 .بازد دست به خودسوزی زده و پس از چند روز متاسفانه جان می
رژيم جمھوری اس'می از ھمان روز اول با ت'ش برای اجباری کردن حجاب و جاری کردن قوانين 

اما زنان قھرمان و مبارز ايران برای احقاق حقوق خود .  ضد زن، دشمنی خود را با زنان اع'م کرد
ويژه به  مبارزات زنان در طول چھل سال به زنان کارگر و زحمتکش، به.  دست از مبارزه نکشيدند

ھای آنان، آموخت که راه رھايی زن از قيد نظام جمھوری اس'می تنھا با سرنگونی  پيشروترين بخش
آشام را  گيری اين نظام خون ھای مادی شکل جمھوری اس'می و نابودی سيستمی ممکن است که زمينه

 .داری آفريده است، يعنی نظام سرمايه
ھا و در راه مبارزه با جمھوری اس'می جان خود را از دست دادند  بسياری از زنان در طول اين سال

چون زھرا بھکيش که  زنان مبارزی ھم.  ھا ھرگز از ياد نخواھد رفت ھا و مبارزات آن فشانی و جان
 . ھمسر و چھار برادر او نيز به دست ج'دان جمھوری اس'می به قتل رسيدند

. چنين ديديم که جمھوری اس'می در قتل ندا آقا سلطان و ترانه موسوی چگونه عمل کرد ھم
توطئه از قبل "شرمی قتل ندا آقا سلطان را که تصاوير آن دنيا را تکان داد،  جنايتکاران با بی

 .خواندند و وجود ترانه موسوی را نيز از اساس انکار کردند" ريزی شده دشمنان خارجی برنامه
 .آشام را بايد برانداخت اين نظام جنايتکار و خون

. دست قات'ن جمھوری اس'می به خون ھزاران انسان آزاد و مبارز، ھزاران انسان بيگناه آلوده است
اش به  از جنگ ايران و عراق که صدھا ھزار جوان و زن و کودک را به خاطر مطامع جاه طلبانه

شمار  در ھمه جا رد پای جنايات بی.  صحرا و ديگر مناطق کشور گاه فرستادند تا کردستان و ترکمن قتل
 .بينيم جمھوری اس'می را می

ھای اخير، رژيم جمھوری اس'می را که در آستانه فروپاشی قرار  مبارزات زنان بويژه در سال
چون  جمھوری اس'می از مبارزات و مقاومت زنان زخم برداشته و ھم.  گرفته، ھراسان کرده است

 .ھا انتقام بگيرد خواھد از آن آشام می يک درنده خون
صدور .  ھای جمھوری اس'می عليه زنان يک نمونه است دادگاه ھای اخير بی احکام روزھا و ھفته

 سال و شش ماه برای ٢٣ سال زندان برای صبا کردافشاری، ٢۴چون  احکام وحشيانه عليه زنان ھم
 سال برای ياسمن آريانی و منيره عربشاھی ھمه در مخالفت با حجاب اجباری و ١۶مژگان کشاورز، 

 .صدور حکم زندان برای زنانی که به دفاع از حقوق زنان و مبارزات کارگران برخاسته بودند
 ١۴٨ سال و شش ماه و ١٠ ضربه ش'ق برای عاطفه رنگريز، ٧۴ سال و شش ماه و ١١چون  ھم

ی   سال برای سپيده قليان، عسل محمدی و ساناز اللھياری نشانه١٨ضربه ش'ق برای مرضيه اميری، 
 .وحشت رژيم از زنان است

چون قرچک بودند که سحر  وسطايی زنان ھم ھای قرون ھمين صدور احکام وحشيانه و وجود زندان
ی  خودسوزی سحر خداياری در اعتراض و نتيجه اين نظم ظالمانه. خداياری را به خودسوزی واداشتند

 ".ضد زن است
 

مدافعان جنبش کارگری  را به دليل دفاع از 
مطالبات به حق خود مورد تھديد و زندان قرار 

 .دھد
 .ما توليد کنندگان تمام نعمات مادی ھستيم
 . نگيريد توان و قدرت طبقه کارگر را دست کم

آزادی،   که   --کار  -مطالبه  نان خواست و
 ".خواست فوری ماست، را عملی کنيد

و کانال مستقل کارگران ھفت تپه نيز دراين مورد 
 :نوشت

ما پيامی که به قصد ايجاد رعب ارسال کرديد "
را دريافت کرديم و آنرا به فاض'ب ھای شوش و 

آيا پيام ما به شما !   ھفت تپه و خوزستان سپرديم
به اندازه کافی، صريح و روشن است؟ از اين 
بيشتر بترسيد که ما متوجه ترس و وحشت و 

 "!دستپاچگی شما شده ايم
ھای  ھا و رياکاری کاری بنابراين پاسخ فريب

شان  گرايان اس'می و کسانی که دست"انصاف"
تا آرنج به خون ھزاران انسان کمونيست و 

طور که شايسته  انق'بی و مبارز آلوده است، ھمان
گرايی يک جانی،  انصاف.  آنند بايد داد

طبقه کارگر .  کاری و رياکاری محض است فريب
و عموم زحمتکشان ايران، کارنامه سياه و 
سراسر خونبار مارھای سمی و خوش خط و 
خالی امثال ابراھيم رئيسی را که در دامان خمينی 

اند، ھرگز فراموش  ای پرورش يافته و خامنه
دور نيست روزی که اين .  نکرده و نخواھند کرد

ھای حکومت شورايی  جنايتکاران در دادگاه
کارگران و زحمتکشان محاکمه و مجازات شوند 

 .و به سزای اعمال جنايتکارانه خود برسند
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 سياست فاشيستی دولت دينی عليه کودکان بھايی
١از صفحه   

٧درصفحه   

ھا در مراکز رسمی و  استخدام آن.  اند شده
اموال آنان مصادره و .  دولتی ممنوع است

. شان به تاراج رفته است امکانات زندگی
ھا نيز  جمھوری اس'می  حتی به مردگان آن

ھا را از گور بيرون کشيده و  رحم نکرده، آن
ھای بھائيان را ويران کرده  مکرر گورستان

در چھارچوب ھمين سياست ستمگرانه .  است
آميزاست که فرزندان  بھائيان را از  و تبعيض

. آموزش و ادامه تحصيل محروم کرده است
مذھب ، اکنون رسوايی  اين دولت دينی شيعه

را به آنجا رسانده که وزير مرتجع 
وپرورش جديد کابينه روحانی اخيراً،  آموزش

ھا  محروم کردن حتی فرزندان خردسال آن
را از آموزش و تحصيل در مدارس، سياست 

اين مرتجع  روز .  رسمی رژيم اع'م کرد
:  شھريور در گفتگو با خبرنگاران گفت١٨
آموزان اظھار کنند که پيرو اديان  اگر دانش"

جز اديان رسمی کشور ھستند و  ديگری به
نوعی تبليغ محسوب شود،  ھا به اين اقدام آن
." ھا در مدارس ممنوع است تحصيل آن

اديان "پوشيده نيست که منظور وی از 
بھائيان "  جز اديان رسمی کشور ديگری به

است و اظھارنظر وی ھيچ معنای ديگری 
جز ت'ش جديد رژيم برای محروم کردن اين 

 . کودکان از تحصيل ندارد
آنچه تاکنون روال کار دولت دينی حاکم بر 
ايران در اين زمينه بوده است، محروم 

ھا و  ساختن بھائيان از تحصيل در دانشگاه
مؤسسات آموزش عالی رسمی کشور و آزار 

 . و اذيت و تحقير کودکان  در مدارس بود
جمھوری اس'می از ھمان آغاز که در ايران 
به قدرت رسيد، توأم با انواع  فشارھا و 

ھا عليه بھائيان، يکی از اقدامات  سرکوب
ھا در  خود را جلوگيری از ادامه تحصيل آن

ويژه  اين سياست را به.  ھا قرارداد دانشگاه
ھا و سپس بازگشائی  پس از سرکوب دانشگاه

مصوبه رسمی .  ھا به مرحله اجرا درآورد آن
"  ١٣۶٩سال  شورای عالی انق'ب  
چيزی را در اين مورد پنھان "  فرھنگی
 . نگذاشت

نام بھائيان در مدارس فقط به اين شرط  ثبت
. اند مجاز اع'م شد که اظھار نکنند بھايی

المقدور در مدارسی که کادر قوی و  حتی"
." نام شوند مسلط بر مسائل عقيدتی دارند ثبت

ھا چه در ورود و چه در حين  در دانشگاه"
اند از  تحصيل چنانچه احراز شد بھايی

از ھمين روست که ."  دانشگاه محروم شوند
ازاين مصوبه، تمام دستگاه تفتيش  ويژه پس به

فقط با  و جاسوسی رژيم به کار افتاد که نه

شناسايی بھاييان در کنکور، مانع از ورود 
ھايی را که  ھا شوند، بلکه آن ھا به دانشگاه آن

ھا شوند،  توانسته بودند وارد دانشگاه
ھا  در طول اين سال.  شناسايی و اخراج کنند

ھزاران نفر به جرم بھايی بودن از 
 .تحصي'ت عالی محروم شدند

ھای مدافع حقوق بشر  ھای گروه گزارش
 ١٠٠، nاقل ٩۶حاکی است که تنھا در سال 

نفر از بھائيان که در کنکور سرا سری  
شان از ورود به  شرکت کردند به دليل ديانت

اين .  دانشگاه و تحصي'ت عاليه محروم شدند
 تن ۵٠ نيز بيش از ٩٧تعداد در سال 

اين محروميت از .  شده است گزارش
ھا  تحصيل، زير نام رمز نقص پرونده به آن

شود و چنانچه پيگيری  اط'ع داده می
به "شود  صراحت گفته می بيشتری بکنند، به

دليل بھايی بودن و مصوبه شورای عالی 
ھا قادر به تحصيل نيستند،  انق'ب فرھنگی آن

ای توبه و اعتراف کنند که به  مگر در نامه
 ".دين اس'م معتقد ھستند
ھا، از زمان رياست  طبق اين گزارش

جمھوری روحانی تاکنون، ھزاران بھايی از 
ھا دانشجوی  ورود به دانشگاه منع شده و ده

 .اند بھايی اخراج شده
رسد که جمھوری اس'می  اکنون به نظر می 

کوشد ھمان سياستی را که در مورد  می
ھا دنبال کرده  تحصيل بھائيان در دانشگاه

البته در . است در مدارس نيز به اجرا بگذارد
آموزان بھايی در مدارس  گذشته نيز دانش

ويژه  زير فشار و سرکوب و تفتيش عقايد به
ھای پرورشی بوده و گاه با  از جانب معلم

اند، اکنون اما در ابعادی  رو بوده اخراج روبه
شده، اجرا  عنوان سياستی رسماً اع'م وسيع به

 . خواھد شد
ای با  يک کودک دبستانی که از خانواده

رود در سن و  باورھای مذھبی به مدرسه می
سالی نيست که اص'ً بداند باور مذھبی بھايی 

تواند چيزی را  او نمی.  و غير بھائيت چيست
حتی در دوره دبيرستان ھم  با .  پنھان کند

سيستم تفتيش عقايدی که حاکم است، يک 
تواند اين واقعيت را پوشيده  آموز نمی دانش

دارد که خانواده او بھايی ھستند و ھمين 
ھای  کودکان خانواده.  برای اخراج کافی است

بھايی حتی اگر بخواھند باور مذھبی خود و 
شان را مخفی نگھدارند در مدرسه که  خانواده

يک محيط جمعی کودکان است غيرممکن 
شرط پنھان ماندن  اما به.  است که پنھان بماند

ھای تفتيش و جاسوسی دولت  نيز دستگاه
مذھبی در مدارس و حتی برخی از معلمان 

ای  شوند و ھمين بھانه متعصب از آن آگاه می
شود برای فشار، تحقير اخراج و محروم  می

آموز از تحصيل يعنی عين  کردن دانش
ھا طی شد و اگر  روندی که در دانشگاه

اش را  دانشجوئی باورھای خود و خانواده
پنھان ساخته بود، حراست و دستگاه 

ھای  ھا را در طول سال اط'عاتی رژيم آن
. اند تحصيل شناسايی و اخراج کرده

بايد  سازی،  حال اين کودکان با پنھان درعين
آموزش باورھای دينی دولتی را بپذيرند که 

بنابراين، اقدام وزير .  ای به آن ندارند ع'قه
ای است برای  وپرورش مقدمه آموزش

محروم ساختن اين کودکان از تحصيل در 
اين ديگر اوج اقدامات فاشيستی و .  مدارس

سرکوبگرانه جمھوری اس'می است که يک 
کودک را به جرم بھايی بودن از حق 
تحصيل محروم سازد يا او را وادارد که يک 

اما از يک .  باور مذھبی ديگری را بپذيرد
توان انتظار  دولت مذھبی چيزی جز اين نمی

تبعيض، نابرابری و ستمگری در .  داشت
ويژه از نوع اس'می و  ذات دولت دينی به

گرچه جمھوری .  فرقه شيعی آن است
اس'می نھايت ستمگری و سرکوب را عليه 

برد، اما در مورد  فرقه بھايی به کار می
ھای مذھبی نيز به درجات مختلف  ديگر فرقه

 . کند ھمين تبعيض و ستمگری را اعمال می
چراکه اين دولت دينی، باورھای خرافی خود 
را يگانه باور صادرشده از مرکز موھوم 

رو  شناسد و ازاين غيبی به نام خدا می
ھای مذھبی را  باورھای دينی ديگر فرقه

جمھوری اس'می در ظاھر .  داند باطل می
 تنھا    و مسيحی را  ، کليمی   زرتشتی  ايرانيان"

اما .  شناسد به رسميت می"     دينی  ھای اقليت
ھا فقط از اين حق برخوردارند که يک  آن

 در   "زندگی بدون حقوق برابر داشته باشند و
 خود آزادند    دينی   مراسم  در انجام حدود قانون
 بر    دينی   و تعليمات   شخصيه  و در احوال

ھا  اما آن."  کنند  می   خود عمل   آيين  طبق

 زنده باد سوسياليسم 
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توانند در برخی مؤسسات و نھادھا  نمی
استخدام شوند و از دسترسی به بسياری از 

ھا و مناصب اجتماعی و سياسی  موقعيت
ھا از برابری حقوق برخوردار  آن.  اند محروم
اما برخ'ف ادعای رژيم، پوشيده .  نيستند

ھا حتی در انجام مراسم مذھبی  نيست که آن
ھا به  ھايی دارند که گاه کار آن محدوديت

دولت دينی .  زندان و ترور انجاميده است
اس'می شيعه مذھب اما ستم و تبعيض و 
نابرابری را فقط در مورد پيروان اديان 

دارد، بلکه تبعيض و نابرابری  ديگر روا نمی
ھای رنگارنگ درون اس'م ھم به  را به فرقه

خواھد  درجات مختلف بسط داده است، می
ھای غير  فرقه سنی باشد يا ديگر فرقه

ھا از ديدگاه  سنی.  امامی درون شيعه دوازده
دولت مذھبی حاکم، ظاھراً مسلمان شناخته 

ھايی که در  شوند، اما گذشته از محدوديت می
ھا  اند، آن شان با آن مواجه اجرای مراسم دينی

نيز از برابری حقوق برخوردار نيستند و 
توانند در برخی مؤسسات دولتی و  نمی

رسمی استخدام شوند و کار کنند، يا به 
 nمقامات سياسی و نظامی سطوح با

ھا گرچه مسلمان  آن.  دسترسی پيدا کنند
توانند در دستگاه  شوند، حتی نمی محسوب می

اما .  قضائی استخدام و يا قاضی شوند
اند  ھای درون شيعه نيز با تبعيض مواجه فرقه

. ھای شديد قرار دارند و در معرض سرکوب
مذھب  جمھوری اس'می حتی دراويش شيعه

ھا  اکنون گروھی از آن کند و ھم را تحمل نمی
 . را به حبس محکوم کرده است

ع'وه بر اين، در درون خود شيعيان 
امامی نيز آنجائی که پای جنسيت به  دوازده

آيد، اين تبعيض و نابرابری در  ميان می
سطحی گسترده وجود دارد، و زنان 

نيمه انسان تنزل  مذھب به سطح يک شيعه
ترين ستم و تبعيض  رحمانه يابند که با بی می

 .اند مواجه
ھايی از  ھاست که گروه چاره چيست؟ سال

درون و بيرون ھيئت حاکمه به مردم ايران 
دادند، اما  وعده برافتادن اين تبعيضات را می

آنچه در عمل رخ داد، افزايش تبعيض و 
سرانجام بر ھمگان آشکار .  ستمگری بود

گرديد که تبعيض و نابرابری با موجوديت 
خورده است و  جمھوری اس'می به ھم گره

مادام که دولت دينی وجود دارد، چيزی 
ھای  ھاست که گروه سال.  تغيير نخواھد کرد

مختلفی که با نابرابری حقوقی و تبعيضات 
اند، برای به عقب واداشتن  وحشتناک مواجه

جمھوری اس'می و به دست آوردن حقوق 
ھای ديگر  انسانی خود،  دست به دامان دولت

المللی دفاع از حقوق بشر  ھای بين و سازمان
رغم محکوم  شدند، نتيجه تمام اين اقدامات، به

المللی،   شدن مکرر رژيم در مجامع بين
ھمين است که امروز جمھوری اس'می 
رسوايی را به آنجا رسانده که رسماً و علناً 
برای محروم کردن کودکانی که پدر و مادر 

کنند  ھا بھايی ھستند، يا خودشان اذعان می آن
اگر تاکنون بودند .  کند اند، اقدام می بھايی

کردند جمھوری اس'می با  کسانی که فکر می
المللی دست از اين اقدامات ضد  فشارھای بين

انسانی خود بر خواھد داشت، اکنون 
ھاست که اين باور پوچ نيز آشکار و  مدت

ھا  برای مقابله با تمام تبعيض. عيان شده است
ھای حقوقی و تمام اقدامات  و نابرابری

ارتجاعی و ضد انسانی، راھی نيست، مگر 
آنکه دين از دولت جدا گردد و مذھب 

گونه دخالتی در آموزش و مدارس  ھيچ
تحقق اين امر نيز فقط با .  نداشته باشد

ھيچ .  برانداختن دولت دينی ممکن خواھد بود
راھی جز برانداختن دولت دينی جمھوری 

حساب قطعی با آن وجود  اس'می و تسويه
که اين دولت دينی ضد انسانی  تا وقتی.  ندارد

تر  روز وضع وخيم سرنگون نشود روزبه
خواھد شد و شرايط بھائيان ھم استثنائی بر 

 .اين قاعده  نيست
در برنامه فوری )  اقليت (سازمان فداييان 

خود برای سرنگونی جمھوری اس'می و 
برقراری حکومت شورايی، اع'م کرده 

 :است
دولت مذھبی نافی ھر گونه دمکراسی و "

لذا دين و دولت بايد به طور کامل .  آزاديست
اين بدان معناست که .  از يکديگر جدا گردند

دين و مذھب بايد امری خصوصی اع'م 
دولت بايد خود را از قيد ھرگونه دين و . شود

ھيچ دين و مذھبی مورد .  مذھبی رھا سازد
ھرگونه  امتياز برای يک .  توجه دولت نباشد

مذھب خاص و انحصار مذھب رسمی ملغا 
ھا و تضييقات عليه  ايجاد محدوديت.  گردد

ھرگونه .  اقليت ھای مذھبی موقوف شود
کمکی از بودجه دولت به نھادھای مذھبی 

ذکر دين و مذھب .  بايد مطلقا ممنوع گردد
افراد در اسناد و مدارک رسمی بايد منسوخ 

ھرکس بايد مختار و مجاز باشد که .  گردد
به دينی .  دين داشته باشد يا نداشته باشد

 .بگرود يا از آن روی برگرداند
ھا بايد مطلقا غيرمذھبی  مدارس و آموزشگاه

تدريس ھرگونه امور دينی و انجام .  باشند
. مراسم مذھبی در مدارس موقوف شود

مذھب و دستگاه روحانيت مطلقا ھيچ گونه 
ھای درسی  دخالتی در امور مدارس و برنامه

 ."و آموزشی نداشته باشند
 

 سياست فاشيستی دولت دينی عليه کودکان بھايی
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مردان ايرانی در دفاع از حقوق پايمال شده 
زنان جامعه ما، يکسره به تکاپو افتادند، 
ورزشکاران، تيم ھای ورزشی، فدراسيون 
جھانی فوتبال و حتا عناصری از درون 
حاکميت نيز سوگوار سحر شدند و از 

به عنوان نماد "  دختر آبی"خودسوزی 
 سال تبعيض، ۴٠اعتراض زنان ايرانی به 

 سال بی حقوقی ۴٠ سال سرکوب، ۴٠
محض آنان در حاکميت ارتجاعی، 
مردساnرانه و زن ستيز جمھوری اس'می 

   .ياد کردند
آندرانيک تيموريان، کاپيتان سابق تيم ملی 

در آينده روزی خواھد : "فوتبال ايران نوشت
رسيد که يکی از ورزشگاه ھای بزرگ 

علی ".  خواھد شد"  سحر"تھران به نام 
کريمی، فوتباليست شناخته شده ايران در 
اعتراض به تبعيض جنسيتی و ممنوعيت 
: ورود زنان به ورزشگاه ھا اع'م کرد

زنان سرزمين ما، خيلی وقته خيلی مردن، "
فرھاد ".  تا اط'ع ثانوی استاديوم ممنوع

مجيدی، بازيکن و از مربيان سابق تيم 
سحرجان، سکوھای آزادی : "استق'ل نوشت

حسرت ديدنت را تا ابد با خود خواھد 
باشگاه ورزشی بارسلونای اسپانيا، ".  داشت

لگوی باشگاه خود را به يادمان پَرپَر شدن 
مسعود .  به رنگ آبی درآورد"  دختر آبی"

شجاعی، کاپيتان تيم ملی فوتبال ايران، در 
اينستاگرام خود ممنوعيت ورود زنان به 
ورزشگاه را با ممنوعيت تحصيل دختران 
: در تاريخ گذشته ايران مقايسه کرده و نوشت

خودسوزی دختری که دليل کارش تمديد "
حکم بازداشتش به اتھام ديدن يک مسابقه 
فوتبال بوده، برای آيندگان غير قابل درک 

ُوريا غفوری، کاپيتان تيم استق'ل ".  است
تھران در واکنش به خودسوزی و مرگ 

"دلخراش سحر خداياری اع'م کرد اين : 
طرز تفکر و انديشيدن که منجر به راه ندادن 
زنان در ورزشگاه ھا ميشه قابل توجيه 

مثل بسياری از قوانين پوسيده که در .  نيست
گذشته وجود داشته و اکنون ما گذشتگان مان 
را مواخذه می کنيم، غافل از اينکه ھمين راه 
ندادن خانم ھا به ورزشگاه در سال ھای 

مي'د ".  عمر ما اتفاق افتاده و وجود دارد
ميرداودی، بازيکن سابق تيم ملی ايران نيز، 
گزارشی در باره سحر خداياری را 
ھمرسانی کرده و در مورد ھزينه ھای چنين 

برای روياھايی تا اين اندازه : "مرگی نوشت
ساده و پاک مثل رفتن به ورزشگاه چه 
ھزينه ھای بزرگ و جبران ناپذيری را می 

جان عزيز دختری که استق'ل را .  دھيم
چه .  دوست داشت و آتش به قلب ھمه ما زد

ھزينه ای بزرگتر از آن آتش مھيب و 
جانسوز را بايد پرداخت تا درھا به روی 

پوريا پورسرخ، بازيگر ".  زندگی بگشايد
ايرانی ھم در حسرت از دست رفتن زندگی 
سحر در ت'ش او برای رفتن به ورزشگاه 

قسم می خورم تا عمر دارم، : " آزادی نوشت
پا به استاديومی نذارم که تو برای ديدنش بايد 

فيقا، فدراسيون بين المللی ".  ...بسوزی
از "فوتبال نيز در بيانيه ای با اع'م اينکه 

اين تراژدی آگاه و عميقا از آن متاسف 
که درخواست خود از مقام :  ، نوشت"است

ھای ايرانی برای اطمينان از آزادی و ايمنی 
ھمه زنان مشارکت کننده در اين نبرد 
مشروع برای پايان دادن به منع ورود زنان 

و ".  به استاديوم ھا، اطمينان حاصل کند
واکنش ھای بسياری از اين دست که در 
فضای مجازی دست به دست می شوند و می 

   .چرخند
حال در چنين کشاکشی از پيکار و مبارزه 

که   -زنان برای تحقق حقوق پايمال شده شان 
منع ورود زنان به استاديوم ھای ورزشی 
تنھا يک نمونه از ده ھا مورد تبعيض آميز 

بار "  دختر آبی"خودسوزی اعتراضی   -است
ديگر موضوع حق و حقوق زنان و 
ضرورت مبارزه ای ھمگانی و جدی تر 

برای رفع تبعيض و نابرابری جنسيتی آنان 
بيش از ھر زمان ديگری در متن جامعه 

 . جاری شده است
پوشيده نيست، ھمين گستردگی و وسعت 
بازتاب خودسوزی اعتراضی سحر خداياری 
و غليانی که مرگ دلخراش او در ايران و 
جھان ايجاد کرده است، بيانگر عمِق درد و 

فاجعه .  فاجعه ای چھل ساله در ايران است
ای که جمھوری اس'می با قوانين ارتجاعی 
و تبعيض آميز خود بر زنان تحميل کرده 

زنانی که با روی کار آمدن رژيم .  است
متحجر و قرون وسطايی جمھوری اس'می، 
ابتدايی ترين حقوق دموکراتيک و آزادی 
ھای فردی، اجتماعی و سياسی آنان به بی 
رحمانه ترين شکل ممکن در جامعه سرکوب 

زنانی که ھيات حاکمه ايران با توسل به .  شد
نھادھای قانون گذاری، دستگاه قضايی و 
اجرايی خود گام به گام بر بی حقوقی آنان 
صحه گذاشت و با زور اسلحه و زندان و 
سرنيزه عم' دختران و زنان ايران را به 
شھروندان درجه دوم در جامعه سرکوب شده 

به سخنی ديگر، در تمامی اين .  ما مبدل کرد
سال ھا، مجموعه دستگاه ھای قانون گذاری 
جمھوری اس'می عليه زنان، قوانين ضد زن 
وضع کردند، دستگاه ھای پليسی، امنيتی و 
اط'عاتی، مدام برايشان کيفرخواست ھای 
جعلی ساختند، و در اين ميان دستگاه قضايی 
جمھوری اس'می نيز بر مبنای ھمان پرونده 
سازی ھای جعلی زير شکنجه، آنان را به 

در .  زندان ھای بلند مدت محکوم کرده اند
اين ميانه، دستگاه اجرايی جمھوری اس'می 
نيز ھر چھار سال يکبار با خورجينی از 
شعار و وعده ھای فريبنده، زنان را به 
حضور در انتخابات فرمايشی فرا خوانده 
اند، که ھر بار ھم پس از نشستن بر صندلی 

از کسی "قدرت اجرايی، با توسل به اينکه 
که قدرت ندارد، توقع برآوردن خواست ھای 

، بی عملی، رياکاری و "تان را نداشته باشيد
شارnتانيزم خود را کتمان و در ھمان حال با 
وقاحت کم نظير ھمان زنان سرکوب شده 
جامعه ما را دوباره به حضور در انتخابات 
و رای دادن به يکی ديگر از ھمان سرکوب 

فرايندی که .  کنندگان زنان تشويق می کنند
طی چھار دھه بر سر زنان و مردان ايران 

با مرگ "  دختر آبی"آوار شده است، و اينک 
دردناک خود، نه فقط زنان را، نه فقط مردان 
و ورزشکاران را، که کل جامعه را به 
مبارزه ای پيگيرعليه اين فرايند سرکوبگرانه 

  .و تبعيض آميز فرا خوانده است
خود سوزی اعتراضی سحر خداياری و پيام 
کوبنده او در مقابله با قوانين متحجرانه 
جمھوری اس'می، آنچنان جامعه را تکان 
داده است که حتی تعدادی از نمايندگان ھمان 
مجلس ارتجاع، مجلسی که نمايندگان 
برگزيده آن مدام عليه زنان قوانين ضد زن 

١٠از صفحه   

 دخترم سوخت، ما ھم سوختيم



 ٩ ٨٣٨ شماره  ٩٨  شھريور ٢۵    ٩

. وضع کرده اند نيز، فريادشان بلند شده است
پروانه سلحشوری از جمله نمايندگان مجلس 
شورای اس'می است که فرياد اعتراض او 
عليه ظلمی که بر زنان کشور ما رفته است، 

او تنھا دختر آبی : "اينگونه بازتاب يافته است
سحر دختر ايران بود، در جايی که .  نبود

مردانش برای زنان تکليف تعيين می کنند و 
ابتدايی ترين حقوق انسانی را از آنان سلب 
می کنند، و زنانی که عليه زنان در اين ظلم 

ھمه ما .  آشکار، مردان را ھمراھی می کنند
در حبس و سوختن سحرھای اين سرزمين 

  ".مسئوليم
دختر "با اين ھمه، تراژدی دلخراش سوختن 

و بازتاب مرگ دردناک او، تنھا "  آبی
روايت روشنی از يک سوختن در اين سوی 
ديوار بلند تبعيض جنسيتی است که اين 

اين .  روزھا به شدت ترک برداشته است
تراژدی جانسوز اما يک سوی ديگری ھم 
دارد که ھيات حاکمه ايران و نيروھای 
امنيتی اش در آن قرار دارند و اين روزھا با 
دروغ و فريب ھمچنان نابکارانه بر تداوم 
ستم و تکرار مرگ ھايی از اين دست 

  .اصرار دارند
دادگستری تھران، در اولين واکنش خود 
نسبت به خودسوزی سحر خداياری بدون 
ذکر نام او و بدون اينکه اشاره ای به ت'ش 
او برای ورود به استاديوم آزادی کرده باشد، 
در کمال وقاحت و بی شرمی در باره سحر 

او با پوشش نامناسب عفت عمومی : "نوشت
را جريحه دار کرد و به ماموران توھين 

به راستی چه واژگان سخيف و ".  کرده است
" عفت عمومی"اين کدام !  نخ نما شده ای؟
دختران، "  پوشش نامناسب"است که از 

اينگونه جريحه دار می شود، اما با سوختن 
و پَرپَر شدن يکايک ھمان دختران جوان نه 
تنھا خم به ابرو نمی آورد، بلکه ھمچنان بر 
سوختن و خاکستر شدن بيشتر آنان اصرار 

است، که از "  عفت عمومی"اين کدام .  دارد
ورود دختران به ورزشگاه ھا جريحه دار 
می شود، اما از اينھمه تبعيض جنستی، 
نابرابری، سرکوب و ستم مضاعفی که بر 
زنان جامعه ما اعمال شده است، خم به ابرو 

است که "  عفت عمومی"اين کدام !  نمی آورد
با بيرون آمدن چند تار موی دختران پايه 
ھايش می لرزد، اما از تکرار روزانه اين 
ھمه دروغ و رياکاری و فريب، از اين ھمه 
دزدی و چپاول و فسادی که جای جای خيمه 
گاه نظام و حاکميت را فرا گرفته است، ذره 

ای تف بر آن .  ای تنش به لرزه نمی افتد
که اين چنين بی !  تان باد"  عفت عمومی"

پروا با توسل به چنين اراجيفی، جامعه ای را 
به ويرانی و تباھی کشانده ايد و ھمچنان بر 

 . تداوم بخشيدن بر اين ويرانی اصرار داريد
" جريحه دار شدن عفت عمومی"طرح اتھام 

. عليه سحر خداياری، البته پايان ماجرا نبود
ورود دستگاه قضايی جمھوری اس'می به 
اين عرصه، فقط شروع سناريويی بود که در 

گفته شد تا "  دختر آبی"آن ھمه چيز عليه 
ت'ش يک دختر برای ورود به ورزشگاه 
. آزادی آنھم با لباس مبدل مردانه گفته نشود

تا به زعم صدا و سيما و رسانه ھای 
حکومتی، موضوع بازداشت او در اسفند ماه 
گذشته به ھنگام ورود به استاديوم آزادی 
برای تماشای بازی فوتبال تيم آبی پوش 

تا سناريو .   مورد ع'قه اش، کتمان گردد
سازی ھای دستگاه ھای امنيتی رژيم در 
آنسوی ديوار بلند سرکوب و فريب و 
رياکاری عليه سحر و خانواده اش ھمچنان 

   .ادامه يابد
طبق گزارش ھای منتشر شده، سحر 

 شھريور در بيمارستان ١۵خداياری در روز 
مطھری فوت کرد، اما جمھوری اس'می 
خبر مرگ او را سه روز بعد در رسانه ھای 

نيروھای امنيتی .  رسمی خود اع'م کرد
رژيم با اعمال فشار بر خانواده و با بيان 

دختر شما تا اينجا ھم ھزينه ھای "اينکه 
است، از تحويل "  زيادی برای نظام داشته

به "  دختر آبی"دادن پيکر خاکستر شده 
خانواده اش خودداری کردند تا به زعم خود 

دستگاه .  کنند"  توجيه"ابتدا بتوانند آنان را 
اط'عاتی رژيم با چنين ترفندی، پيکر سحر 
را مخفيانه و دور از انظار عمومی دفن کرد 
و پس از آن خبر فوت او را در رسانه ھا 

در فرايند چنين .  رسمی خود منتشر نمود
سناريويی بود که اعمال فشار بر اعضای 

و آماده "  توجيه"برای "  دختر آبی"خانواده 
سازی آنان برای تعريف و تمجيد از نظام و 
تبری جستن آنان از افراد مغرض و عناصر 

. داخلی و خارجی شدت گرفت"  ضد انق'ب"
پدر سحر خداياری که در اولين واکنش خود 

دخترم سوخت "به خبرگزاری ھا گفته بود، 
، پس از فشارھای وارده و به "ما ھم سوختيم
توسط نيروھای "  توجيه شدن"اصط'ح 

: سرکوبگر جمھوری اس'می اع'م کرد
سحر يک مشکل عصبی داشت، تحت تاثير "

برخی دوستانش اقدام به خودسوزی کرد و 
ما افرادی را که دارند از اين ماجرا سوء 
استفاده می کنند و آرامش جامعه را به ھم 

 شھريور، ٢٠".(می ريزند، ح'ل نمی کنيم
). خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران

با درج اينگونه سخنان تحميل شده به  پدر 
در رسانه ھای "  دختر آبی"پير و دلسوخته 

امنيتی رژيم، دستگاه قضايی جمھوری 
اس'می که خود مسبب اصلی سوختن و پَرپَر 
شدن سحر بوده اند، در يک حرکت نمايشی 

خانواده سحر از مواضع    ضمن ھمدردی با
 .کردند" قدر دانی"آنان نيز " ھوشمندانه"

ديگر بايد زير "  دختر آبی"براستی چند 
تبعيضات جنسيتی جمھوری اس'می، جسم و 
جان شان خونين و خاکستر شود، تا کليت 
جامعه آنگونه که اينروزھا به تکاپو افتاده 
است، برای رھايی زنان از ستم مضاعفی که 
بر آنان تحميل شده است، بر مبارزه و 

سحر .  تکاپوی خود سرعت بيشتری بخشد
پس بياييد و نگذاريم . سوخت و ما ھم سوختيم

تا جمھوری اس'می سحرھای ديگری را به 
ترديدی نيست که با بودن .  آتش بکشاند

جمھوری اس'می کمترين روزنه اميدی 
برای رھايی زنان از آنچه در اين چھل سال 
بر آنان رفته است، ميسر نيست و نخواھد 

جمھوری اس'می زير فشارھايی که ھم .  بود
بر آن وارد شده "  دختر آبی"اينک با مرگ 

است، ممکن است تعدادی از زنان را به 
صورت گزينشی و نمايشی به ورزشگاه ھا 
راه دھد تا غليان جامعه اندکی فروکش کند و 
پس از آن در گستره ای وسيعتر به تبعيض و 

لذا، اگرچه برای .  سرکوب زنان ادامه دھد
رھايی زنان از ستم و نابرابری جنسيتی بايد 
بی وقفه و در ھر شرايطی مبارزه کرد، اما 
پوشيده نيست که رھايی کامل زنان در 
فرايندی جديتر با رھايی طبقه کارگر و 
رھايی عموم توده ھای زحمت کش مردم 
ايران در سرنگونی انق'بی جمھوری 
اس'می و استقرار حکومت شورايی 

 .  کارگران و زحمتکشان گره خورده است
 

٨از صفحه   

 دخترم سوخت، ما ھم سوختيم
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٨درصفحه   

١از صفحه   

ياد می شود، ھمان "  دختر آبی"المللی از او با نام 
 به دليل ت'ش ١٣٩٧دختری است که در اسفند 

برای ورود به استاديوم آزادی با لباس مبدل 
مردانه دستگير و سپس با قرار وثيقه آزاد شده 

بر اساس گزارشات منتشر شده، سحر .  بود
خداياری چند روز قبل از خودسوزی، در رابطه 
با پرونده اش به دادسرا مراجعه می کند؛ که به 
وی گفته می شود جلسه دادگاه به دليل آنکه يک 
مشکل اضطراری برای قاضی پرونده پيش آمده، 

 ١١پس از آن، سحر روز .  تشکيل نمی شود
شھريور برای گرفتن تلفن ھمراھش به دادسرای 
 ۶ارشاد مراجعه می کند که به او می گويند، به 

سحر خداياری با .  ماه حبس محکوم شده است
شنيدن اين خبر خود را در مقابل ساختمان دادسرا 

 درصدی به بيمارستان ٩٠آتش زد و با سوختگی 
شدت سوختگی به .  مطھری تھران انتقال داده شد

قدری بود که راه تنفس بر او بسته شد و چند روز 
دختر "بعد، تراژدی دردناک و غم انگيز مرگ 

١٠ 
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در گستره ای به وسعت ايران و جھان "  آبی
   .بازتاب يافت

خبر خودسوزی اعتراضی سحر خداياری نسبت 
به تبعيضات جنسيتی و بی حقوقی زنان در 
حاکميت جمھوری اس'می، آنچنان دلخراش و 
تکان دھنده بود که در اندک زمانی به سرعت 

و اينگونه شد .  برق و باد در تمام جھان پيچيد
به "  دختر آبی"که نام سحر اينبار با عنوان 

نام آشناترين دختر ايرانی در ھر کوی و 
شبکه ھای .  برزن بر زبان ھا جاری شد

مجازی، روزنامه ھا و خبرگزاری ھای 
داخلی و خارجی، نھادھای بين المللی حقوق 
بشری و فدراسيون ھای ورزشی جھانی يک 

از "  دختر آبی"به يک در سوگ مرگ فجيع 
بی حقوقی زنان در جمھوری اس'می 

زنان و  با مرگ غم انگيز سحر،.  نوشتند

 دخترم سوخت، ما ھم سوختيم

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوnريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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