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 علیه بیکاری

 هفت تپه: استخوان  در گلوی دستگاه قضایی  

 9صفحه   

جمعه ها منتشر میشود

جمعه ها منتشر میشود

جمعه ها منتشر میشود

   

 سحر، پیکری که خاک ایران از پذیرش آن سر باز میزند 
تراژدی سحر بیشتر از او درباره ما میگوید، 

جامعه ای که در آن یک دختر جوان میان 

میلیونها انسان تا اعماق تنهایی و نا امیدی سقوط 

میکند بدون آنکه کسی متوجه شود؛ جامعه ای که 

جمعیت عظیم ورزشگاه ها هر بار بر دیدن تقالی 

د؛ ارزش زیستن نداشت. ناو تنهایش میگذار

سوال اینست: چگونه میتوانیم شمار تکان دهنده 

از بخش های جامعه رها شده در فقر و نابرابری 

و تحقیر و ناامیدی توسط کسانی که مسئول 

 مستقیم این شرایط هستند را نظاره کنیم؟ 

حکم جانوران نظم و قانون جمهوری اسالمی برای آن استت 

که بترساند. ساکت کند. اما هیچ کس به اندازه دستگاه حاکتمته 

واقف نیست که همواره بخشی از مردم زحمتکش در متقتابت  

مرگ تدریجی برنامه ریزی شده توام با تحقیر به مقتابتلته بتر 

خواهند خاست. خونشان به جوش آمده و خود به فتکتر چتاره 

ای برای شکم کرسنه فرزندانشان  میافتند. دادگتاه هت تت تت ته 

بجای نمایش رعب به صحنه ابراز وجود یتایتیتان  از تت تار 

  اعتصابی شد که پرچم چاره جویی را بدست دارند، ..     

 جمع شوید، چراغان کنید، بلندگو بیاورید!

 2صفحه   

 9صفحه   

  زنان در میان تماشاچیان مسابقه فوتبال

 1صفحه    نماینده ولی فقیه: اسالم و جمهوری اسالمی در خطر است!
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است. تالش و هدف  ما اینست که تعداد هر چه بیشیشی یری ا            رگرییک نشریه کا 

کارگران دنبال نشریه باشند، آنرا بخوانند و آنرا دوست خود بدانند. ما مشخواهشم مبشر سا میان   

  bikari.com-info@a یابی و اتحاد کارگران، و عصای دست فعالشن کارگری در اینراه  باششم. 

 تماس بگیرید!“  علیه بیکاری”با  

حکم دادگاه زندانیان ه ت ت ه با مجازات های سنگین و وحشیانه 

صادر شد. احکام صادره نشانگر جنون جانیان سرمایه بر علیه 

حق طل ی کارگری است. این قاب  انتظار بود. سابقه پرونده و 

حکم اخیر بیانگر گروگان گیری و تروریسم آشکار  ط قه سرمایه 

دار و دولت شان از کارگران آن جامعه است. احکام صادره 

ظاهرا داللت بر ن رت و ترس و ارعاب  دارند، اما شاهد تابناکی 

بر این حقیقت ساده هستند که تروریست های سرمایه، تروریست 

های به لطف پروردگار و قانون، در کردار وحشی، حقیر و ن رت 

انگیز، در گ تار بزدل، پنهان کار و فریب کارند و از هر دو جهت 

 فاقد شرافت اند.

آب از سر جمهوری اسالمی و ط قه بورژوا در ایران گذشته 

است. تمدن، تا چه رسد  به شرافت از سر اینها زیاد است. اما با 

این حال خ ت، خ ت و خ ت تنها نتیجه بازمانده از این پرونده 

برای تاریخ  سراسر ننگین حکومت سرمایه در ایران بجا خواهد 

 ماند. 

می رسند مجازات ن ی کدام نظم؟ همان نظمی که جمع اجمعین امام 

جمعه و مقامات لشکری و کشوری و قضایی، دست در دست هم، 

بت مجاهدت تمام با بیگاری و کار بردگی مضاعف دستمزد 

معوقه خون صغیر و ک یر یک نس  از یک شهر را فقط به جرم 

 ت ار کارگری آنها در شیشه کرده بودند؟

می رسند کدام قانون؟ همان قانونی که زندگی و هستی هزاران 

انسان، سالمتی، و نیازها و آرزوهای نس  اندر نس  آنها را با یک 

چرخش قلم به طوفان سوداهای باندازه کافی وحشی و بلند 

پروازانه هر الدنگ سرمایه پرور میس ارد، قانونی که برای 

مهندسی تهیدستی و ت اهی بناگزیر کارگران حتی یاوه های ص ر 

 و رونق را الزامی نمی ینند؟ 

قاضی  مربوطه با هارت و پورت حکم ه ت ت ه یک ار دیگر 

صدای سی ون عدالت و قانون  در  خیمه و خرگاه اسالمی سرمایه 

در ایران  را به صدا در آورد. در مقاب ، صف "متهمین"  و 

سرگذشت آنها در گذر این پرونده تداوم  شایسته  سرافراز 

اعتصابی بود که از آن برخاسته بودند.  مقاومت این زندانیان 

 گامی در نجات شرافت انقالبی جامعه ما است. 

حکم جانوران نظم و قانون جمهوری اسالمی برای آن است که 

بترساند. ساکت کند. اما هیچ کس به اندازه دستگاه حاکمه واقف 

نیست که همواره بخشی از مردم زحمتکش در مقاب  مرگ 

تدریجی برنامه ریزی شده توام با تحقیر به مقابله بر خواهند 

خاست. خونشان به جوش آمده و خود به فکر چاره ای برای شکم 

کرسنه فرزندانشان  میافتند. دادگاه ه ت ت ه بجای نمایش رعب به 

صحنه ابراز وجود یاییان  از ت ار اعتصابی شد که پرچم چاره 

جویی را بدست دارند، بردباری به کتشان نمیرود، خواهان بدست 

گرفتن سرنوشت خود هستند، به نیروی خود باور دارند، از صدقه 

و تحقیر بیزارند، به کم رضایت نمیدهند و "همه" را همین امروز 

میطل ند. زندان و توحش دادگاه یک ار دیگر ه ت ت ه را به 

استخوان گلوی جمهوری اسالمی ت دی  ساخت. حاص  این  

پرونده الگوی تمام قد برای قلب های ت نده آزادی و برابری در آن 

جامعه است. این آبشاری است سر توقف ندارد، قافله ای است که 

 تا فتح باستی  در ایران کسی جلودار آن نخواهد بود. 

ما هیچ حس ترحمی به حاکمان سرمایه در ایران نداریم و انتظار 

هیچ ترحمی از سوی آنها هم نداریم. هنگامی که نوبت ما برسد در 

کوتاه کردن دست کثیف شما دن ال دستاویز نخواهیم گشت. از 

بهترین فرزندان ما در اسارت بسر می رند اما کوله بار باروت 

 (1شجاعت، اتحاد و هم ستگی و آرمانخواهی آنها نزد ما است. )

(: نقل به معنی و استفاده عباراتی از مارکس خطاب به دولت 1)

 مجموعه آثار 9آلمان، جلد 

 هفت تپه: استخوان  در گلوی دستگاه قضایی 
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ط ق اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی شکایات 

او قصد خود  و برنامه  شنید!کارگران را  باید از نزدیک 

س رهای استانی به همین منظور را اعالم نموده است. این فرصت 

را ن اید از دست داد. الزم است  در تک تک محالت و کارخانه 

 ها دست بکار شد و تدارک دید. 

 کارگران و مردم زحمتکش! 

جمع شوید، از همین حاال جمع شوید! دست از کار بکشید، صغیر 

و ک یر را خ ر کنید؛ باز نشسته ها، قرارداد س یدی ها، رفقای 

بیکار و زنان خانه دار و خواهران  مستمری بگیر را از قلم 

نیندازید؛ شاهد بیاورید، کتی ه بیاورید، عینک و سمعک  و فریاد 

بیاورید تا به این حکومت ب همانیم دیگر بس است؟ ب همانیم که 

فریب و سرکوب خریداری ندارد، گرسنه ایم و سر پناه میخواهیم، 

 از نداری و حسرت و تحقیر جانمان به  لب رسیده است. 

جمع شویم، نه بخاطر عنصری از سرکردگان سرکوب اسالمی 

 سرمایه، بلکه بخاطر خودمان. 

جمع شویم  تا پژواک مشتی که در تنهایی به دیوار میکوبیم  را 

 آشکارا در صدای یکدیگر طنین انداز کنیم ... 

جمع شویم تا ن رت مشترک، طاقت طاق  شده و عزم جزم را چشم 

 در چشم یکدیگر جان تازه ب خشیم ...

 جمع شویم تا به همدردی و هم ستگی خود ماّدیت انسانی بدهیم ...

جمع شویم تا با چشمها، دستها، با گام ها، با درد دلها و ل خندها  

سنگ بنای سد سکندر اعتماد و وفا داری ط قاتی،  آتطور که 

 آرزویش را در دل داریم، بسازیم ...

مگر نه اینست که  اگر سگ دو بی پایان و یم نان میگذاشت، 

دنیایی از حرف، اعتماد، دلسوزی، همت  و همیاری و هم 

سرنوشتی را از تلن ار تنهایی  در آورده؛   و به ژرفای انسانیت 

 خود بر  روی یکدیگر باز میکردیم؟ 

جمع شویم تا شجاع ترین، مصمم ترین و روشن بین ترین های 

 صف ط قه ما میدان عم  پیدا کنند، گن د دوار را به زیر بکشیم ... 

جمع شویم تا کسی جرات نکند نور چشمان ه ت ت ه ما را به 

 گروگان بگیرد... 

جمع شویم تا شهر از شهر، کارخانه پس از کارخانه، گوش کثیف 

مردک رئیس قوه قضائیه را کف دستش بگذاریم تا در مقاب  

مصائب عظیم حکومت ایشان برای کارگر و زحمتکش آن جامعه 

بساط لودگی  شتر گونه "شنیدن مشکالت کارگران عزیز" را پهن 

 نکند.

 جمع شوید، چراغان کنید، بلندگو بیاورید!

دختر آبی، سحر خدایاری، پیکری است که بر دوش یک 

ملت دست بدست میچرخد. کسی نمیخواهد، کسی جرات 

نمیکند، کسی را یارای آن نیست که این جنازه را بخاک 

بس ارد. پیکر سحر ق   از سکون ابدی در گوشه ای نهان 

آتش به روح مشترک جامعه بزرگ، شام  ما و خود سحر، 

 همه آنچه ایران و ایرانی شناخته میشود، انداخته است.

مزخرفات رذیالنه دوایر قضایی در پاک کردن دامن خود از 

مسئولیت، فاقد پشیزی از اعت ار است. آنها از مسئولین 

قضایی تا دولتی با هر اظهار نظر خود پرده دیگری از عمق 

باتالقی که بر علیه زندگی و جان مردم ساخته اند برمیدارند. 

دستگاه کام  و تجهیزات و قوانین و گله بزرگی از ایادی 

مذه ی و پلیسی؛ همه آن گشتاپوی جنون منع ورود زنان به 

ورزشگاهها، بزرگترین ماشین مرگ، هستند. چه  سال 

است مسابقه فوت ال، داستان در افتادن با موجی از تحقیر و 

تک یر و تهدید متعاقب با کتک و شالق و زندان و گلوله 

است. تاسیسات و مناس ت های ورزشی در ایران همواره 

جوالنگاه سرمستی عقده های چرکین لم ن منشانه 

سیاستمداران و ماموران "آتش به اختیار" عم  کرده است. 

سحر خدایاری چند سال و چند ن رد میتوانست دوام بیاورد؟ 

لودگی و توجیهات مستهجن جمیع پادوهای حکومتی در 

مقاب  مرگ دهشتناک سحر پژواک بی پایانی را دامن میزند: 

 چگونه زندگی و جان مردم در دست آنهاست؟ 

 

 

حقیقت تلخ تر آنجاست، که سحر میتوانست قربانی اسید 

پاشی یا طعمه امیال و توطئه های یک بازجو در یک زندان 

باشد، زیر ضربات شالق یک جانی دیگر از پای درآید .... 

سحر، پیکری که خاک ایران از پذیرش آن         

 سر باز میزند  
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 علیه بیکاری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 تماس: آدرس ایمیل

 bikari.com-info@a 

 استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است. 

 

در متتورد رونتتد، چتتگتتونتتگتتی و اشتتکتتال پتتیتتروزی اعتتتتترا  و 

آزادیخواهی مردم در ایران عتلتیته جتمتهتوری استالمتی بته ستختتتی 

میتوان اظهار نظر کرد. قتدر مستلتم ایتنتستتتکته جشتن پت تروزی در 

استادیوم آزادی و در قالب یک مسابقه فوت ال برگتزار ختواهتد شتد. 

خروش با شکوه اعترا  مردم، صد ال ته، ق لتر از آن زندان اویتن 

را به تسخیر آورده است، مقامات رژیم چه بسا با چاقچور و مقنتعته 

 فراری شده و دن ال سوراخ موش بیشتر خود را لو میدهند.

بعالوه در این مکان موزه و یادگار جنگ و گریز با گارد ویژه قسم 

خوردگان نظام نیز برای همیشه، بر لتوحته هتای زریتن نتقتش زده 

میشود. اینجاخ ری از خندق و داالنهای زیر زمینی ویتتتکتنتگتهتا در 

تدارک ش یخونها ش انه به دشمن نیستت، امتا تتوریستتتهتا از اقصتی 

نقاط دنیا در پی پاسخی برای افسون فوت ال، در عو ، در متقتابت  

شجاعتت و ستمتاجتت زنتان در هتنتگتام گتذر از ستیتم ختاردارهتا، 

دیوارهای بلند بتونی و برجها و زنجیره نگتهت تانتان وحشتی حتیترت 

زده میمانند که ممنوعیت اعتالم شتده و رستمتی، قتانتون و عترف، 

 مردساالری را یکجا به هماورد طل یدند.

 

آزادیخواهی در ایران با پیوندهای خود یا برابتری و رهتایتی زنتان 

رادیکالیسم و اعت ار برای خود متیتخترد و در عتو  شتور و راه 

میان بر و لژیونرهای شجاع تحوی  میگیرد. پتیتام آزادی در ایتران 

نمیتواند جز با اعالم رسمی منشور سرنگونی و لغو ت عتیتع عتلتیته 

زنان و جز با ادای احترام به قهرمتانتان ستکتوهتای فتوتت تال هتمتراه 

 ن اشد.

  زنان در میان تماشاچیان مسابقه فوتبال

 نماینده ولی فقیه: اسالم و جمهوری اسالمی در خطر است!

مگر جز جواب سر باال حسابرسی دیگری هرگز در کار 

بوده است؟ مقامات رژیم شکست ن سی میکنند، آنها خود 

اساتید و مدبران ساماندهی خودکشی در ایران هستند. مردم 

ایران چقدر خوش ختند اگر نان و آزادی و دلخوشی نیست، 

در عو  قرص برنج، بلندی پلها و ساختمانها راه میان ر 

"رهایی" را همواره در اختیار شهروندان قرار میدهد. 

مقامات رژیم خود را به کوچه علی چپ میزنند، مگر کم 

هستند کسانی که خودکشی تنها راه نجات آنها از فقر، از 

زندان، از مکنت و از دربدری است؟ چقدر میشود از 

 انسانها خواست دندان به جگر بگذارند؟ 

سحر در جستجوی شادی های ساده تقال کرد. خون او خون 

نا امیدی ن ود. او فریاد بود. اما تنها ماند. تقالهای او در میان 

آداب و قوانین و رسوم و شرایط حاکم بر جامعه ما که 

مداوما ن س حیات را بی ارزش میکند و در هم میکوید، 

پایانی دردناک پیدا کرد. اما او نمیتواند یک خاطره یا یک 

خ ر باشد. تراژدی سحر بیشتر از او درباره ما میگوید، 

جامعه ای که در آن یک دختر جوان میان میلیونها انسان تا 

اعماق تنهایی و نا امیدی سقوط میکند بدون آنکه کسی 

متوجه شود؛ جامعه ای که جمعیت عظیم ورزشگاه ها هر 

د؛ ارزش زیستن نبار بر دیدن تقالی او تنهایش میگذار

نداشت. سوال اینست: چگونه میتوانیم شمار تکان دهنده از 

بخش های جامعه رها شده در فقر و نابرابری و تحقیر و 

ناامیدی توسط کسانی که مسئول مستقیم این شرایط هستند را 

 نظاره کنیم؟ 

 

 

فقدان سحر خدایاری یک ضایعه سنگین برای ساختن دنیای 

آزاد و برابر در ایران است. جای او نه در اعماق سرد 

خاک، بلکه در قلب های ما، در مشت ها و چاره جویی ما و 

ق   از هر چیز در شجاعت و عزم در هم شکستن مقدسات و 

مرزهای دشوار است. سحر اگر شاهدی بر فقط یک چیز 

باشد، اینست که راهی جز پیشروی نداریم. این داغ "لعنت" 

  بر پیشانی ما است

 ادامه  سحر پیکری که ....
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