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 �ه � م�ی ا�انیان�ن� ��هه �مآ�نگ �بارزان ا�ان و 

یاری    ���وری اسال�ی ادا�  �نایت �ی و �ود �وزی ��� �دا

  ١٣٩٨   ا��     ٢٥٧٨    ���
 آزادی حق مانند، زنان برای اعتراض بھ زیر پا گذاردن  حقوق انسانی  ،یکی دیگر از شیر زنان ایرانسحر خدایاری، 

فداکاری ایکھ یک انسان برای پشتیبانی بزرگترین  یعنی بھ خودسوزی، با شجاعت ، و شرکت در مجامع عمومی انتخاب لباس
بی حجابی،  امنیتی وانجام دھد، پرداخت. او بخاطر اعتراض بھ پاسداران و مامورین  میتواند از حقوق نخستین زنان

دار کردن عفت عمومی و توھین بھ   جریحھ"با عنوان  قضائی پرونده در بی دادگاھای جمھوری اسالمی برای اوودستگیرمیشود 
 تشکیل میشود.  " ماموران

بود و برای آینده ای دراز امیدھای در آغاز جوانی  سالھ با دو لیسانس کامپیوتر و مترجمی انگلیسی، ۲۹، سحر خدایاری
 ، مبارزه  وگاه ھاآزادی لباس و شرکت در ورزش، مانند و برای رسیدن بھ این آرزوھا و گرفتن حق انسانی زنانا .بسیار داشت

 دید، زندانمیو مرگ تدریجی  خوار شدن ،شکنجھ ،زندان ھمراه تجاوز ھا برنامھ ریزی میکرد. اکنون او خود را در برابر سال
بر پایھ  او مینمود. برداشت غیر ممکنخواه و مبارز او  با روح آزادی رھایی از آن برای کسی ی کھرژیم ددمنش ترسناک ھای

بدست رژیم سفاک جمھوری  جان عزیزشان را بود کھ نشان میداد سدھا ھزار بیگناه چھل سال گذشتھ  اطالعات و تجربیات
دسترنج مردم بیگناه بھ زندگی ننگین خود ادامھ  مال و ، دژخیمانی کھ ضحاک صفت تنھا با خون واز دست داده اندمالیان 
 اش پر از جنایت بر علیھ بشریت، بردگی زنان و تبعیض جنسی میان زن و مرد بوده است. سال  پرونده٤۰، رژیمی کھ میدھند

گروه  یاری، بھ در برابر اعتراضات مردم نگاھی گذرا بھ وضع کنونی کشور بھ سحر نشان میداد کھ واکنش سران رژیم 
فرو مایھ گان بد سرشت، دختران تھمینھ و قوۀ قضائیھ، چیزی جز تھدید و شکنجھ و اعدام  نیست. این  مانندھای سرکوبگرش، 

پسران سیاوش را  در بیدادگاه ھای نظام کھریزکی مورد تجاوز قرار میدھند و پیکر تجاوز شدگان  را میسوزانند و نابود میکنند، 
ونھا ھم میھن خود او از فقر و بیخانمانی میلی و نام این توحش برھنھ را نیز، با بیشرمی و جھالت، "دادگری اسالمی"  میگذارند.

 کھ زیر فشار روز افزون و سلطھ یک رژیم ددمنش قرار دارند رنج بسیار میبرد.
باشد کھ با از دست دادن جان  نمونھ ایسحر ترجیح داد کھ، بجای آنکھ او ھم جزو این آمار چند سد ھزاری یا میلیونی بشود، 

بدین منظور او  نجات بدھد. در آینده راخود، یعنی بزرگترین سرمایھ اش، حقوق انسانی، آزادی و جان زنان و مردان بیشماری 
برای مبارزات آزادی خواھانھ ھمیشھ جاودان  اگر چھ نام سحر محل خود سوزی را در برابر بیدادگاه قوه قضائیھ انتخاب کرد. 

 . خوردخواھد گره در ایران آزاد بھ داستان او  دادگریترازوی  از آن مھمتر  ماند ولیمی
  ،کیلومتر دورتر از مزارش در استان چھار محال و بختیاری اکھ سدھ ،این بانو مراسم ھفتمگفتنی است کھ در ھنگام 

با آنکھ سحر برای یک  .می گویند کھ "مگر قرار نبود اعتراضی نباشد" ئی کھ شنیده شدبا صدا ، ماموران امنیتیبرگزار میشد
او، خاکسپاری  مرگ و پس از زمانی ھ خبرجلوگیری کردند وتنھانھفتھ در بیمارستان بود ماموران امنیتی رژیم از پخش ھر گو

 میلیونی جوانان، بھ پخش خبر پرداختند.  تظاھراتاز ترس 
 یبانو جانگداز این یبھ دنبال خودسوز کھ ،(خاوردخت) یشم دکتر فلور طاھر تھرانآتش خ در اینجا بخشی از چکامھ

 . ه، بازگومیشود سروده شد یاسالم یدر جمھور زانھیزن ست نیاعتراض بھ قوان ی برایرانیا
 آزار و حبس من بھ چھ جرم و چھ ماجراست  حساب بھ من از چھ رو رواست یجور ب نیا 

 داد من بھ پاست یھنر یب خیز ش یتا ک  ز حرف زور بنالم شبانھ روز یک تا           
 بشر ره و رسم تو پر خطاست یانسانم ا  کھ من زنم یشعلھ سوختم کھ بدان در          

 استیآن عرش کبر ۀافغان من روان  خشم یجسم من زبانھ کشد شعلھ ھا از       
 لیکن بھ خاک سوختھ ام آتشی بھ جاست  شاھکار خلقتم و ره برم بھ دوست من         
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