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  )1( اقدام به اعتصاب غذای نامحدود دوازده تن از زندانيان سياسی ھدی صابر و » شھادت«در حاشيه 
  

  
عرصه به مخاطب اعتصاب غذای زندانيان سياسی، که تن ھای خود را به مثابه آخرین امکان و سنگر، 

حاکمان یا نھادھای بين المللی  می کنند،بدل ه مبارزه برای افشای ستم و اعتراض به ساختار سلط
و نھادھای دیگر حتی افکار عمومی جھان ، ایع خو کردهجنيستند؛ آماج این کار در دنيایی که به اخبار ف

ای  »مبارزان بالقوه«ھا و  ، ھمه انسان»شھادت تن«مخاطبان این ! ھم نيستمرسوم حقوق بشری 
ظاھرا ؛ خواه جایی در آزادی نسبی و خواه جایی در دنيای ر می برندھستند که در بيرون از زندان ھا به س

  !ماھمه  سھيم شوند؛ یعنی» مبارزه«کسانی که می توانند در  یعنی ھمه ؛»آزاد«
  

به نحو بسيار سازمان یافته ای رسانه ھای زنجيره  ااین کار ر! منباشي پيرامون اعتصاب نگران اطNع رسانی
 ،عNوه بر این ؛)در گفتمان سياسی خودکار پس از ھضم جوھره ( !خواھند کرد »سبزصنعت «ای 

برای جان  »به نمایندگی از نگرانی ھای ما«وجود دارند که قطعا زیادی  »موجه«شخصيت ھا و نھادھای 
شکستن اعتصاب غذا خواھند یا » خلع سNح«زندانيان اعتصاب کننده، با لحن ھمدUنه ای آنھا را دعوت به 

بدین وسيله با تسکين و  مپاک نکني اصورت مساله ر ،لينک ھای اینترنتی به اشتراک گذاشتنبا  پس. کرد
برخی رفقا با تصميم به ھمراھی با ! ... ماز اعتصاب غذا بر نداری ارمان ھای چشموجدان ھای معذب، 

گام مھمی برداشته با شروع کردن از خود ، )و اعNم آن(اعتصاب غذای زندانيان به صورت اعتصاب فردی 
بدون ! نامحدود زندانيان دانست عتصاب غذایمخاطب ا اخود ر ستینشان دادن اینکه می توان و بای دراند 

اقدام به کار موثر ، قدم بعدی که بار مسئوليت این مواجھهفردی و پذیرش  مخاطب دانستن مستقيم خود
  ! بود، امکانپذیر نخواھد بود و در این دو سال دیدیم که نجمعی است

  
درک کنيم  اپيامی ری » جان مایه«ه انسانی کار این زندانيان ارزش و احترام قائليم، باید پس اگر برای سوی

گمان چيزی نيست جز ضرورت تداوم مبارزه در  یو این ب ه اند؛قرار داد آنميانجی انتقال  ان راجانشآنھا که 
کار ما طرح عمومی پرسش قدیمی . کار ما اطNع رسانی نيستبه این اعتبار، ! اشکال موثر و مفقوده آن

ھدی صابر و دوست ھمراھش ... ....!و مباحثه بی وقفه جمعی بر سر آن است" چه باید کرد؟"و جاودانی 
 تقاضاییھيچ «این ! "ھيچ تقاضایی نداریم" دنوشته بودن ی خوداعتصاب غذاکوتاه پيام بخشی از در 

" آزاد" انسان ھایاز سوی  اقدامشان درک جوھر پيام انھم کهتظار جدی تری نا مگر بودچيزی ن» نداشتن
وجود باید به یاد داشت این با ...  !ان خود را نھادبر در راه تحقق این انتظار بزرگ جدیدیم که ھدی صا و. بود
 عریان بهدر واقع  ،)انبه رغم سخن گفتن با مخاطب(در انتخاب این شکل از مبارزه  زندانی سياسیکه 

 .شدترین شکل ممکن وفاداری خودش را به خودش تحقق می بخ
که امکانات اعتراضی  آن است) »مبارزان بالقوه«و (کار اصلی ما مخاطبان  بر این مبنا و به طور مشخص تر،
و تکثير و به طور کلی بالقوگی ھای تداوم مبارزه  دمحروم ھستن آنھا ای که زندانيان اعتصاب کننده از

باید  متاسفانه. اینکه مبارزاتمان را سازمان و انسجام دھيم) و به ویژه(از جمله  و. متحقق کنيم ارمقاومت 
که ما  ندضربه پتکی بر سر، به ما یادآوری می کن ھمانندخبر این اعتصاب ھا نظر، از این اعتراف کرد که 

   ...  یمبدھکار اندر متحقق کردن امکانات مبارزه، خيلی به خودم) خارج کشور بچه ھایبه طور مشخص (
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post.html-http://sarbalaee.blogspot.com/2011/06/blog  
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