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 Political سياسی

  
  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩ دسمبر١١ - ١٣٨٨ آذر٢٠

  
  

  !زمان اعتصاب غذای خشک نيست
  

  

لولی انفرادی در دانشجوی بازداشتی، محمد يوسف رشيدی، که در جنبش دانشجويی به شجاعت شھره است، در س

 آبان بازداشت شده، و در ١٣او پيش از راھپيمايی ھای . سر ميبرده زندان اوين، در اعتصاب غذای خشک ب

  .وضعيت بالتکليفی قرار دارد

رئيس جمھور فاشيست، پلی تکنيک جای " ، با پالکات ١٣٨۵ آذر ٢٠يوسف رشيدی، ھمان دانشجويی است که در 

پس از آن، او مدتھا فراری و سپس از تحصيل در دانشگاه، .  نژاد جانی ايستاد، رو در روی احمدی"تو نيست

  .محروم شد

تاريخ پرھيز از خوردن، خود . اعتصاب غذا يک شکل اعتراض، و مقاومت کالسيک در ھمه کشورھای جھان است

اض به نظم را در معرض مرگ قرار دادن، حتی جان باختن از اين طريق، بسيار طوالنی،  و نوعی از اعتر

کرات ناچار ه  سال تاريخ مبارزات انقالبی در ايران نيز، انقالبيون و آزاديخواھان، ب١٠٠در . ارتجاعی حاکم است

  .به استفاده از اين روش مقاومت شده اند

. آنچه در مورد اعتصاب غذای يوسف رشيدی مطرح است، نه خود اعتصاب غذا، که شرايط سياسی انجام آن است

 به چه - که نتيجه فوری يک اعتصاب غدای خشک است- موقعيتی با صدمه زدن جدی به جان خوداو در چنين

  :چيزی بايد دست پيدا کند؟ دليل اقدام او، نمی تواند از دو حال خارج باشد

  . از اين طريق بايد زندانبانان به موضع ضعف کشانده شده، او را آزاد کنند-١

  .نفرادی نجات يافته، و در بند عمومی اسير شود از اين طريق، بايد او از سلول ا-٢

ًدر حالت اول، ھنوز توده ھای مردم، در موقعيتی نيستند که قادر شوند، موجبات آزادی زندانيان سياسی را عمال 

خالء ناشی از فقدان عامل گفته شده ھيجوجه دارای آن قدرت نيست، که ه اقدامات فردی زندانيان ھم ب. فراھم آورند

بنابراين امکان آزادی او بسيار ضعيف، اما امکان تخريب سالمتی جسمی کسی که جامعه به او نياز . را بپوشاند

  .دارد،  بسيار قوی است
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در جھنم حکومت اسالمی اسير بودن، . در حالت اول، ضرورت انجام اعتصاب غذای خشک، بازھم کمتر است

ی و تحمل اين وضعيت را ھم الزامی ساخته، حتی کنار آمدن با سلول انفرادی را در  برخورد حرفه ئوعیبدبختانه ن

طور جدی و قابل ه با انتقال به بندھای عمومی، البته شرايط زندگی يک زندانی، ب. زندانھای آن، اجتناب ناپذير ميکند

ھنوز چندين برابر بر وارد ساختن صدمات جسمی توجھی تغيير ميکند، اما مدتی تحمل اين شرايط ضدانسانی ھم، 

  .به خود، آنھم در يک اعتصاب غذای فردی و در اين شرايط، ارجحيت دارد

اميد که دوستان و آشنايان يوسف رشيدی، ھر چه زودتر او را از خواست بخشی از مدافعين مبارزات شجاعانه 

روشن است، . ًورا به اعتصاب غذای خشک، خاتمه دھددانشجويان در کشور، مطلع ساخته، او را قانع کنند، که  ف

انجام اعتصاب غذای غيرخشک، يک روزه و سمبليک در ھر موقعيت مناسبی، از سوی جمع وسيعی از زندانيان، 

 آن در جامعه و جھان، يک اقدام سياسی عادی است، که بسته به تمايل و وجود قدرت ۀو انتشار سازمانيافته و گسترد

  .کار گرفته شوده د ببسيج، ميتوان

اثر زير از ھيال صديقی، در تقدير از مقاومت و روحيه مبارزه جويی يوسف رشيدی و ھمه زندانيان سياسی، تقديم 

  . ميگردد

ويژه ه  سال بر مردم اين کشور، ب٣٠شاعری جوان و زنی از ايران، با زبان و صدای صميمانه خود، آنچه را که 

  .ت، توصيف  ميکندنسل جوان ھر دوره ای رفته اس

  

  شعر و صدا، ھيال صديقی–ميز خالی مانده از تو 

1=NR&HDHpk7ym8Jx=v?watch/com.youtube.www://http  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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