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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  مانیحبھرام ر

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٨
  

 برگردان شعری از ترکی استانبولی به فارسی

  ! پيکارگران راه آزادی و سوسياليسمۀو ھم »ربابه رضائی«و * »رضا شھابی«تقديم به 

  

  روی زمين، بايد سرشار از عشق شود
  

  بدون عشق زندگی معنی نداشت

  من در اوج باورھای ژرف ترا يافتم 

  . مبارزه عاشق شدمئیدر زيبا

  ھنوز اين مبارزه پايان نيافته ست و

  ادامه دارد

  !تا ھنگامی که روی زمين سرشار از عشق نشده ست

  گويند تمامی روشنگران از عشق می

  انه دوست داشتن چه زيباست عاشق

  .ئیو مبارزه برای آن زيبا

  ھای بادام در برابرش و شکوفه

  . لبخند خاک و بھار در زلفانش

  دارم در آن مبارزه، شما را دوست می

  ...ئیتو  آن مبارزه ئینکند زيبا

  من در اوج باورھای ژرف ترا يافتم 

  . مبارزه را دوست می دارمئیمن زيبا

  مان را و نھاالنھای ن ھزار بار شکستند شاخه

  .ھزار بار شکستند

  ھنوز در حال گل دادن و ميوه دادنيم
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  ھزار بار از ترس تاريخ را خفه کردند

  ھزار بار تھديد به مرگ کردند

  .يم، باز ھم شاديمھم در طبيعتباز 

  ھنوز اين مبارزه، پايان نيافته ست و 

  ادامه دارد

  !تا زمانی که روی زمين سرشار از عشق نشده ست

  ای که نخستين بار از آن گذشتيم  ند رودخانهمان

  پای ما، پای آب بود

  .دست و پای ما، دست و پای سنگ و زمين

  شويم تر می در باران بامدادی نيز ساکت نشديم، افزون

  .ما با آرزوھا بزرگ شديم

  يک صدا آواز سر داديم ما

  از ھمان صدا، از ھمان قلب

  ھا، ما رنگ و روحيه داديم به کوه

  ... مان فنا نشده است ين حال ھنوز جوانیبا ا

  نه غروب خورشيد نگرانی از مرگ داشت

  نه شادی از تولد

  سازند، آنانی که با يک دست گورستان می

  کنند با دست ديگر طبيعت را نابودی می

  ھاست فرياد ما بر آن

  کنيم  ھا زندگی می ئیما برای زيبا

  ھنوز اين مبارزه، پايان نيافته ست و 

   داردادامه

  !تا زمانی که روی زمين سرشار از عشق نشده ست

  ھا نابود خواھند شد ھا و سلطنت کاخ

  ايستد  خونريزی میۀروزی روزگاری چرخ

  .شود و ستم تمام می

  شوند در برابرمان ھا شکوفا می غنچه

  .خندند ھا می لک لک

  از ديروز تا به امروز،

  مانند که برای فردا در حرکتند  کسانی می

  ...کنند انی که برای فردا مقاومت میھم کس

  دوباره شعرھای جديد متولد خواھند شد

  آرزوھا، برآورده خواھند شد
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  و از صميم قلب،

 زنند آنانی که فرياد می

  ھمه چيز پايان گرفته ست

  خورند،  ترس میۀآنانی که از سفر

  کنند ھا مقاومت می  که در درهئیھا نه آن گل

  کند نه آنانی که در شھرھا خشمنا

  .بدرود نگفته اند ھنوز

  ھنوز اين مبارزه، پايان نيافته ست و

  ادامه دارد

 !عشق فرمان براند تا بدان ھنگام که بر زمين،

  )١٩۵٣-٢٠٠٢(  اعر سوسياليست و انقالبی ترکيهشعری از عدنان يوسل، ش

***  

تھران و حومه، با وجود اين که رانی   سنديکای اتوبوسۀسئيت رأطلب و عضو ھي  مبارزه و حقۀ رانندرضا شھابی *

 ۴٨، دوباره زندانی شده و در اعتراض به اين اقدام دادستانی و وزارت اطالعات از ٩٦ ]اسد[ از ھجدھم مردادًمجددا

روز پيش اعتصاب غذای تر کرده و اعالم کرده در صورت عدم رسيدگی از چھارشنبه پنجم مھر ماه، اعتصاب غذای 

حس شده و سر درد و   از بدن وی بیئیھا اين کارگر زندانی بسيار وخيم است و قسمتوضع جسمی . خشک خواھد کرد

 کرده که بايد تحت نظر پزشک متخصص تأئيدو با وجود اين که پزشکی قانونی از دو ھفته پيش . معده درد شديد دارد

 .باشد با اين وجود ھنوز به بيمارستان اعزام نشده است

  

کننده رجائی شھر و عدم رسيدگی به مطالبات   اعتراضات به وضعيت زندانيان اعتصابیۀ، در ادام١٣٩۶ روز سوم مھر

 صبح با فراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت ١٠ از ساعت ويژه رضا شھابی، ھا، به  حق آنهب

ن ان، بازنشستگان، فعاال از دانشجويئیھا در اين تجمع، کارگران شرکت واحد و جمع. کار تجمعی اعتراضی برگزار شد

 ۀمحور شعارھا در حمايت از آزادی رانند. ن مدنی، سياسی و فرھنگی حضور داشتندکارگری و معلمان و فعاال

 نيز در حمايت از معلمان دربند بھشتی و عبدی ئیو شعارھا.  سنديکا رضا شھابی بودۀت مديرأکش و عضو ھي زحمت

 ضرب، پوليسشرکت ھپکو و آذرآب اراک که در روزھای گذشته توسط  در حمايت از کارگران ئیچنين شعارھا ھم

شعارھای امروز .  نيز در محکوميت عملکرد وزير کار فرياد زده شدئیو شعارھا.  داده شد،ح شده بودندوجرمشتم و 

  :عبارت بودند از

  !شھابی زنده باد سنديکا پاينده باد*

  !شھابی شھابی آزاد بايد گردد*

  ! فوری ماستۀستآزادی شھابی خوا*

  !کارگر زندانی آزاد بايد گردد*

  !پذيرد ميرد ذلت نمی کارگر می*

  !شھابی، بھشتی، عبدی آزاد بايد گردند*

  !کارگر زندانی معلم زندانی آزاد بايد گردند*
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  !کارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد*

  !ھپکو زنده باد آذرآب پاينده باد*

  !از اراک تا تھران کارگران در زندان*

  !وزير کار ايران دشمن کارگران*

  !شھابی آزاد نشه اين وضع ادامه داره

 تالش داشتند تا تجمع ھر چه زودتر خاتمه يابد اما تجمع تا پوليسکه نيروھای  طبق گزارشات مختلف، با وجود اين

  .ن در تجمع تشکر کرداای از سنديکا از حاضر در پايان نماينده.  ادامه داشت٤٥:١١ساعت 

  
 کارگران سنديکای و رسيد پايان به حضار برای واحد شرکت رانندگان از يکی ھای صحبت با ١٢ ساعت در تجمع ناي

 بين ھمبستگی و اتحاد اين تداوم خواستار کارگری فعاالن ديگر و معلمان و دانشجويان از تشکر ضمن واحد شرکت

   .شد کارگران و معلمان دانشجويان

 در مقابل ]سنبله[ در حمايت از کارگر زندانی رضا شھابی در روز چھارده شھريورپيش از اين نيز تجمع مشابھی

بی آر « از خطوط ئیھا چنين رانندگان بخش ھم. آميز داشت  با تجمع کنندگان برخود خشونتپوليسمجلس برگزار شد و 

وس را روشن کرده ھای اتوب شرکت واحد در روز بيست و دوم شھريور در حمايت از آزادی رضا شھابی چراغ» تی

  .بودند

رزم و شريک رضا شھابی عضو  ، ھم»ئیربابه رضا« به فراخوان ]سنبله[ شھريور١٤تجمع اعتراضی ديگری در 

ن کارگری  سنديکای واحد برگزار گرديد که در آن کارگران شرکت واحد به ھمراه دانشجويان و ديگر فعاالۀت مديرأھي

اطراف آن با خواست آزادی فوری رضا شھابی برگزار شد و شعار زندانی ھای  و معلمان در مقابل مجلس و خيابان

  .سياسی آزاد بايد گردد، سر داده شد

  :رزم و شريک زندگی رضا، در يک فرخوان جسوارنه گفته بود ، ھمئیربابه رضا

و . کنم مراجعه میشنبه چھاردھم شھريور ساعت ده صبح به مجلس بھارستان  برای نجات جان و آزادی رضا روز سه«

 .از تمامی رانندگان و کارگران شرکت واحد انتظار دارم ھمراه و ياری رسان من و صدای رضا باشند

 .طلب شرکت واحد اتوبوسرانی کش و حق ھمسر رضا شھابی، راننده زحمت

گری و جنبش بش کارنی و جئجون سياسی و جنبش دانشاين فراخوان با استقبال اعضای سنديکای شرکت واحد و فعاال

  .زنان و مردم آزاده قرار گرفته بود
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شھر در حمايت از زندانيان اعتصابی  ئی در مقابل زندان رجا]سنبله[ شھريور٢٢يک تجمع اعتراضی ديگری نيز در 

، در برابر زندان »زندانی سياسی آزاد بايد گردد«: دادند کنندگان از جمله شعار می تجمع. اين زندان برگزار گرديد

  . شت تجمع کردندگوھرد

 شھر ئین کارگری و اجتماعی در حمايت از زندانيان سياسی رجاکه جمعی از فعاال  در حالی]سنبله[ شھريور٢٢روز 

رو  به  نيروھای ضدشورش و امنيتی و انتظامی روۀبرند، تجمع داشتند، با تھاجم وحشيان سر می که در اعتصاب غذا به

 سال حبس از زندان آزاد شده است ٧تازگی و پس از تحمل  زاده، که به نام ابراھيم وحشيانه بھۀدر جريان اين حمل. شدند

  .ن اجتماعی دستگير شدند سنديکای نقاشان البرز و پيمان سالمی از فعاالۀت مديرأو واله زمانی از اعضای ھي

، پيمان ]سنبله[ھريورماه ش٣٠ روز از بازداشت بھنام ابراھيم زاده، واله زمانی و پيمان سالم، روز ١٠پس از گذشت 

ثر عليه ؤشود به دليل فقدان اسناد م  شھر کرج آزاد شد گفته میئیسالم يکی از بازداشت شدگان از بند امنيتی زندان رجا

  .برده اين کنشگر مدنی مورد پيگيرد حقوقی قرار نگرفتنام

 .شھر کرج آزاد شد یئزاده، ديگر بازداشت شده از زندان رجا روز دوم مھر ماه نيز بھنام ابراھيم

 زمانی .برد سر می نام واله زمانی کماکان در بازداشت به شدگان به با احتساب دو آزادی فوق، حداقل يک تن از بازداشت

 ھا خبر داده است ھر چند ھنوز ئی خود داشته است از حضور در زندان و تداوم بازجوۀطی تماس کوتاھی که با خانواد

 .اد چيستمشخص نيست اتھام اين افر 

ھا   آنیدر اين مدت، اعتراضاتی برای آزاد. گذرد اعتراض زندانيان سياسی در گوھردشت میاز بيش از يک ماه و نيم 

ھای کارگری و نھادھای حقوق بشری در  بسياری از فدراسيون. در تھران و کشورھای ديگر جھان برگزار شده است

کننده و با محکوم کردن حکومت اسالمی، خواستار   اعتصابالمللی، ضمن حمايت از مطالبات زندانيان سطح بين

  . اند رسيدگی به وضعيت زندانيان اعتصابی و ديگر زندانيان سياسی شده

ھای کارگری مانند سنديکای شرکت واحد  ھای زندانيان سياسی تنھا نيستند، بلکه تشکل اکنون در اين اعتراضات خانواده

ھای  ن سياسی و اجتماعی و فرھنگی در اين اعتراضات، خانوادهز مردم آزاده و فعاالرانی تھران، تعداد زيادی ا اتوبوس

ھای  کننده و از وضعيت زندان رسانی از وضع زندانيان اعتصاب چنين اطالع ھم. کنند زندانيان سياسی را ھمراھی می

ياسی در داخل کشور و سطح ھای زندانيان س ھای وسيع و نسبتا پيگيری در حمايت از خواست حکومت اسالمی، کمپين

  . المللی در جريان است بين

  
  شھر تصاويری از زندانيان اعتصای رجائی
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 و انتقال تعدادی از ٩٦ مرداد ماه ٨شنبه  روز يک ان حکومت اسالمی، نبان  زنداۀالزم به يادآوری است که در پی حمل

 حکومت ۀدر پی اين اقدام وحشيان. ھر، آغاز شدش ئیزندان رجا ١٠زندانيان سياسی با ضرب و شتم و توھين به سالن 

شھر، دست به اعتصاب غذا زدند و خواھان بازگرداندن  ئی مرداد زندانيان سياسی در رجا٩اسالمی بود که در تاريخ 

ھا و پايان دادن به  شان و برقراری شرايط انسانی در زندان ۀن قبلی، بازگرداندن وسايل ضبط شدوفوری خود به سال

ای که   روز اعتصاب غذا، در بيانيه۴٠سرانجام بعد از . ھا شدند ھا در درون زندان گری ھا و تھديدھا و سرکوب توھين

المللی و حقوق بشری   شھر را در زير خود داشت و خطاب به نھادھای بينئیامضای زندانيان اعتصابی زندان رجا

  .نوشته شده بودند، پايان موقت اين اعتصاب را اعالم کردند

ی در تغيير  ھا نيز  روز اعتصاب آن۴٠ طی  ه، سعی در انکار اعتراض زندانيان داشتند وئي قضاۀن زندان و قوسؤوالم

ھای پزشکی محروم   به رسيدگی ترين امکانات، از جمله دسترسی ئیچنان از ابتدا ھا ھم وضع زندانيان ايجاد نشده و آن

ھايشان   خود اعالم کردند که با وجود اين که تاکنون خواستهۀ در بيانيشھر ئیرو زندانيان سياسی رجا از ھمين. اند بوده

ھای اجتماعی و سياسی   درخواست افراد و سازمان به برند، اما بنا  سر می پاسخ نگرفته و کماکان در شرايط غيرانسانی به

 به ًروز موقتا ۴٠س از  پ٩۶شھريورماه  ١٧دريغ ھمگان از روز جمعه  ھای بی ، با احترام و سپاس از حمايت...و

 . دھند  خود ادامه میۀھايشان ھستند و به مبارز دھند اما پيگير خواسته غذای خود پايان می اعتصاب

ت أبرند رضا شھابی از اعضای ھي سر می  شھر در اعتصاب غذا بهئیدر حال حاضر ھنوز سه تن از زندانيان رجا

 ۴٠چنين سعيد شيرزاد و محمد نظری که بيش از  ھم. برد سر می هروز است در اعتصاب غذا ب ۴۵ سنديکای واحد ۀمدير

    .روز در اعتصاب ھستند و حال ھر سه بسيار وخيم گزارش شده است

اجتماعی و ھای   جنبشۀ ھمۀ آگاھانه و داوطلبانۀ زندانيان سياسی و حتا اجتماعی، وظيفۀترديد تالش برای آزادی ھم بی

 است که با سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام و تبعيض و استثمار ئی نيروھاۀمپيش ھمه جنبش کارگری و ھدر پيشا

ھای حکومت  توانند درھای زندان شان می الملی  سياسی با حاميان داخلی و بين-ھای اجتماعی  فقط جنبش. ند امخالف

ۀ  مسير آگاھانتعيينبرای  زندانيان سياسی و اجتماعی و فرھنگی را رھا سازند و خود را ۀاسالمی را باز کنند و ھم

  !جامعه، آماده کنند

ھای  شھر و زندان ئیدر پايان، از صميم قلب و رفيقانه و با تمام وجود از رضا و ديگر زندانيانی که در زندان رجا

چرا که کسانی چون . خواھيم که به اعتصاب غذای خود پايان دھند برند، می سر می سراسر کشور در اعتصاب غذا به

داری ايران است و اين جنبش به   جنبش کارگری و ضدسرمايهۀگی، سرماي بی، خارج از ھويت فردی و خانوادرضا شھا

ھا جواب مثبت دھد  پس انتظار اين است که رضا به اين درخواست. شان نياز دارند پيکارگرانی چون رضا مانند نان شب

  !و اعتصاب غذايش را بشکند

  ٢٠١٧مبر بيست و ھفتم سپت - ١٣٩۶ ]ميزان[چھارشنبه پنجم مھر

 

 


