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 چرا اعتصاب غذا؟
١٣٨٨خرداد  ٧ شنبهپنج                                                                د ـ عباس فریاصغر فتاح                   

             
کنندگان در مراسم   شرکتی  گستردهیها یريدستگ  ما در اعتراض بهی روز اعتصاب غذانيششم)  مه٢٧(امروز 

 خود را از تي خارج از کشور حماانيراني از ای معدودیها  مدت تشکلنيدر ا.  استراني کارگر در ایروز جهان

 در که ی کس،یهررو به. اند  نمودهشهي پکوت رابطه سني در ایتر شي بیها اند و تشکل  ما اعالم کردهیاعتصاب غذا

 متأسفانه د،يفرما ی ميیسرا  سخنيی و اندر مضار فردگرای از اعتصاب غذا اندر فضائل کار جمعتي حماهيانيب

 ني و چگونه اميا  اعتصاب غذا زدهنيا اما چرا ما دست به.  استافتهي را درنگرانه تي و حمایاسي سوني آکسني اقتيحق

   برد؟مي خواهشياعتصاب را پ

هرچه باشد . ميکن یاند، اظهار تشکر م  ما ابراز کردهی را درباره سالمتشان ی نگرانکه يیهمه رفقا  بهزي از هرچقبل

 اعتصاب ني اري تأثـ یشهرام بجف ترمان ـ  جوانقيـ گذشته است و برخالف رف  و عباس فردیاصغر فتاح  از ما ـیسن

 کارمان ملحوظ نظر برد شي و در پمينه یمان را ارج م  دوستانی  همهِی نگراننيا. شود ی مانيبرجسم ما زودتر نما

 م،يا  شهادت اعتصاب غذا نکردهی که ما نه تنها براميدار ی دوستان، اما اظهار مني اناني اطمیبرا.  داشتميخواه

 ی  خود همهیطبفات و ی که با تمام وجود اجتماعميزن ی مادي شادمانه فرنيچن هم. مي باور ندارزيشهادت ن بلکه اساسًا به

 یعي انسان طبی  جوهرهاني و در جهت گسترش رفاقت که بمي را عاشقانه دوست داری زندگیها ها و رمانس گلرنگ

  . بودميتر خواه  است، کوشای انسانعتيو طب

 ني ای اما مطمئنًا ما براست؛ي نزي ما را دچار اختالل کند، چندان هم ناچی اعتصاب غذا سالمتکه نيحتمال ا اگرچه

 دست در یگاه.  دادميتر ادامه خواه  متحدانهیا  مبارزهیمشاجرات خود برا  ماند و بازهم بهمي خواهیدوستان باق

  . هم در مجادلهیدست و گاه

 ی در افکار عمومرشدگاني دستگتي از وضعیانعکاس مناسب  بهدني رسی برایاسي اعتصاب سکي ما اعتصاب

 ی برجمهوریالملل ني بی که فشارهامي خود نوشتی اعتصاب غذاهيانيما در ب. ميکن ی می است که در آن زندگیکشور

گان شاهد  همکايآمر  بهی رکسانا صابری ه روزها و با بازگشت آزادانني را همني و استندي نريتأث ی بزي نیاسالم

 مثل یزاني اول ماه مه و عزی رشدهي کارگران دستگی  واقع شد، از نظر ما دربارهی رکسانا صابریچه برا آن. ميبود

اگر .  واقع شودتواند ی مزي نشوند، ی رانده میجي مرگ تدریسو  بهی مهرورزمي رژیها  که در دخمهیاسانلو و مدد

 ريها و سا  دانشگاهی و پروفسورهاها ستيکه کارگران، برخالف ژورنال  استلي دلنيا  بهافتد ی نمفاق اتیزي چنيچن

 ن،يبنابرا. مند ندارند  قدرتگر تي و حمای، الب... و جهانبگلو وی برخالف صابر،ی اسالمی ممتاز جمهورانيزندان

 ني تضمتواند ی میسک اما چه.  متفاوت بودها  گفته شود که اتهام آنديشا.  جهتني است در ایاعتصاب ما گام کوچک

کارگر، در   طبقهني از دوستان دروغیا  عدهکه ني همان اتهامات را وارد نکنند؟ مگر نه ازيکارگران ن کند که به

 ني گرچه اگشتند؟ ی مسنتر یتيداريدنبال عوامل سال ـ به دست فانوس به   ـی اسالمی و شالِق جمهوریکيظلمت تار

   ی برای کافی اندازه  معهذا به  ؛»نشود ی مافتي« که دندي شنیکارگر  ی و مبارزه  ی و زندگقتيحق  ِخيش سالوسان از



  . کردندني تأمیغاتيکارگزاران وزارت اطالعات خوراک تبل

 ما ديشا.  رها خواهند کردی را هم پس از چندزاني عزني که امي دل خوش کنیالي خدي امنيا  بهميتوانست ی ما نمنه،

گاه ما هرگز   ما وجود داشته باشد، آنیها ی هم در صحت نگرانیزير احتمال ناچ اگیاما حت. ميکن یاشتباه م

  .ميا  و در انفعال ماندهميا  که تا پس از وقوع واقعه درنگ  کردهمي خود را ببخشميتوان ینم

 جا ني حاکم است؛ اما در ایدار هي مناسبات و روابط سرمازي نجا ني ایآر. ميا اعتصاب غذا زده  در هلند دست بهما

 جامعه و ی دارد؛ و حفاظت از آن هنوز هم برایـ حرمت اش  دهندهليالاقل در درون مرزها و روابط تشک  ـیجان آدم

 را که ی کسانجا ني که در استي نبوده و نني ما ایابيارز. مهم است)  استیکه عمدتًا بورژوائ( یافکارعموم

 ميبار دژخ  فشار مرگري که زمي هستیما نه محمود صالح. کنند یال خود رها مح  بهزنند یاعتصاب غذا دست م به

دوست و .  است که از مرگ ما خرسند شوندی اسالمی زندان جمهورجا ني خشک زد و نه ایاعتصاب غذا دست به

 که ميخواه ی دوستان می  از همهن،يبنابرا.  علت اعتصاب خود را قطع کردنيهم  بهزي نني حسا میاعتصاب هم

 روش کيعنوان   اعتصاب غذا است بهکي نيا.  نکنندزهي که الزم است، دراماتی از حدشي ما را بیاعتصاب غذا

چه ما  آن. باشند ی مزي نیابي دست که از نظر ما قابل ن،ي معیاهداف  بهدني رسی و براني معی مبارزه در کشوریاسيس

  .هلند است دریردولتي و غی دولتیها ارگان  بهیاسيسعمال فشارا دوستان دری مشارکت همهزيهرچ ازشي بمي دارازين

 یتي حمایها هي از دوستان لطف کرده و ما را در اطالعیا  عدهم؟يا  اعتصاب غذا زدهنيا  که دست بهمي ما که هستاما

 که ما ميي بگودي بام،ي قائلی مدافعان جنبش کارگری که برای احترامی با همه. اند دهينام »یمدافع جنبش کارگر«خود 

 »یا هم طبقه« ما یبرا. مي و هنوز هم هستميا  کارگر بودهی کودکزا. ميما خود کارگر. ميستي نیمدافع جنبش کارگر

 ی در مقابل ستمگرتوانستند ی است که نمیدياقدام ما اقدام دو کارگر تبع.  داردکيدئولوژي ای فراتر از معنايیمعنا

 ی معناهمان ه را بنيو ا» فرزندان ما« مييگو یم.  نکنندی کارشود، ین وارد مما  که بر رفقا و فرزندانیآشکار

 قتاياند، حق  شدهري شهرها دستگگري تهران و در دی ها که در پارک الله  از آنیاريبس. مييگو یمعموِل کلمه م

اند و فرزندان ما  ها در زندان نشسته هم سن و سال فرزندان ما هستند و اگر امروز آن.  فرزندان ما باشندتوانستند یم

 بي نصی اسالمیدار هيفرار از جهنم سرما» سعادت« است که لي دلنيا  بهتنها در کنار ما حضور دارند، جا نيدر ا

 بودند و ني امروز در اوزيبسا فرزندان ما ن چه شد، ی نمزي ما نبينص» سعادت« نياگر ا. شان نشده است پدران

 ديتأک. اند دهي اقامت گزکاياند و در اروپا و آمر  بردهبينص» سعادت« ني که از ايیها  آنی  فعاالنهتيمنتظر حما

 تنها در محاسبات تعداد افراد و یاسي سی  که اصالت مبارزهميکن ی مدي تأکزي نني و براميدان ی را الزم مقي حقانيبرا

. کنند ی و چه حس مشندياند یکه خوِد مبارزان چه م   استی جارزي نقتي حقني اصالت انيدر ا. ستيامثالهم ن

 مناسبات رييتغ  قادر بهگاه چي فرد مبارز را در خود نداشته باشد، هخوِد ی انسانتي که تحقق شخصیا مبارزه

 ما ازي نني بود و هست، پاسخ ااني ما در جریچه در محل زندگ  که آنمييتعارف بگوبدون . گرانه نخواهد بود سلطه

  .ميرس ی مماني اعتصاب غذاگري علت دکي  بهبيترت نيا به. داد یرا نم

 ی شکلنيمؤثرتر  بهکي تاکتنيا  با اتخاذ ی کنونطي مشخص که در شرا لي دلنيا  بهم،يدي روش اعتراض را برگزني اما

 متفاوت و با فرض حضور اعتراضات یطيدر شرا. مي برسانیگوش افکار عموم  اعتراض خود را بهميتوان یم

 زيبسا ما ن  و چهميگرفت یاعتصاب غذا نم  بهميم تصی سادگنيهم  خود، قطعًا بهیراموني پطي و مؤثر در محرومندين



 اعتراضات نيا  بهدني رسیبرا. ميداد ی خود ادامه می مبارزه  بهیتر  بزرگی اعتراضی  از مجموعهیعنوان جزئ به

 تعهد نيا  بهزي پس نني و از ام؛يا  راه مبارزه کردهنيتر، ما تا امروز خود را متعهد دانسته و در ا  و متحدانهرومندترين

 شکل دادن ی و برانهي زمني ما در همزي کارگر نی روز جهانیها یريدر رابطه با دستگ.  بودمي خواهبند یخود پا

 در مي و نخواستميتوانست یاما ما نم.  کردمي خود تالش کرده و خواهی در کشور محل زندگتر عي وسیاضاعتر به

  .مي کنی خوددارديآ ی از دست ما برمناکنو که هم چه ها از آن  تالشني ادنيثمر رس انتظار به

 اعتصاب ما ميدوارياند و ام  مدت درکنار ما بودهني که در اميفشار ی را ميی دوستان و رفقای  دست همهگري بار دکي

 خود ی که در کنار رفقاميابي فرصت را بني دوباره ازي و ما نابدي مطلوب هرچه زودتر خاتمه ی جهينت  بهدنيبا رس

  .مي گسترش صف مبارزه اقدام کنیبرا
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  ه ، اله٢٠٠٩مه  ٢٧
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