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یی ت بودن شهابی رضا اهم

نصرآبادی پریسا

مصصدت طولنی غصصذای اعتصصصاب به دست زکریا شهابی رضا که است چهارم بار این گذشته، چهارسال طی
نن مرتبه  یک سال هر متوسط طور  به یعنی. زند می درون در مبارزه و اعتراض ابزار را بیمارش و فرسوده ت

در بصصدن اضمحلل فرایند تسریع بهای به هم آن است؛ کرده جانی سخت هایش خواسته پای و کرده زندان
در تصن کردن حائل و غذا و آب دریافت از متناوب امتناع این که ندارد هم گفتن به نیاز و. میانسالی بطن
ند برخی از حد چه تا زندان، درون مقاومت/ مبارزه متن ست هایی نمونه منظور است؛ متمایز آن مشابه موار
های رسصصانه کلن پرتصصو در و پزشصصک نظصصر زیصصر و شصصده  وکتاب حساب غذایی رژیم یک شمایل بیشتر که

.ابتصصدایی حصصق یصصک بصصه دسصصتیابی برای مبارزاتی تاکتیکی گرفتن خدمت به تا اند کرده تداعی را شان حامی
لل که اند زده رقم را ای کاریکاتورگونه های ژست گاه ویژه به ننت کصصردن مخصصدوش جصصز ای نتیجه عم های سصص

.است نداشته پی در را زندان درون رزمندگی و مقاومت

:است شده درازمدت غذای اعتصاب ۱»مرتکب« مرتبه چهار  شهابی، رضا باری،

بلتکلیفصصی و دسصصتگیری دلیل بودن نامشخص و غیرقانونی بازداشت به اعتراض در) 89 آذر( نخست بار
واحصصد شصصرکت سندیکای در قطارانش هم درخواست به ادامه در که زد، غذا اعتصاب به دست اش پرونده

بصصه اش پصصرونه ارسصصال با سپس و داد تغییر تتر غذای اعتصاب به را خود خشک غذای اعتصاب اتوبوسرانی
نت کوتاه هدف به دستیابی و انقلب دادگاه .۲داد پایان غذا اعتصاب به زندان، در خود مد

شصصرایط و بازداشت ی ادامه ماهه، ۱9 بلتکلیفی به اعتراض در شهابی رضا که زمانی ،)90 آذر( دوم بار
مصصوافقت از پصصس تنهصصا و روز سصصی از پصصس بصصود، زده غذا اعتصاب به دست زندان در اش جسمانی ناگوار

نرانه درخواست به و اش خانواده نظر زیر جراحی عمل انجام با زندان مسئولن های تشصصکل و فعصصالین ی مص
.۳داد پایان خود غذای اعتصاب به کارگری

نقصصی غیرقصصانونی روشصصنی به غذا اعتصاب ها زندان نامه آئین طبق بر گرچه که شده گرفته کار به رو این از مرتکب  - لفظ۱ تل
لصصذا و اسصصت شصصده غیرقصصانونی عملصصی مرتکب و است مجرم گویا که شود می برخورد ای گونه به کننده اعتصاب با اما نشده،
بصصر مبنصصی شصد منتشر خبری آگاه منبع یک از نقل به اخیر های هفته در مثال شود. برای می بار ان بر غیرقانونی عمل تبعات

بهصصداری به غذا اعتصاب رسمی اعلم از همچنان جسمانی ضعف رغم علی غذا، اعتصاب روز یازدهمین در شهابی رضا که این
شصصهابی سوی از رسمی اعلم به منوط را بیشتر های رسیدگی و سرم تزریق نیز زندان بهداری پزشک و بوده نموده خودداری

اعلم از شصصهابی رو ایصصن از و شصصد می انفرادی به وی انتقال به منجر شهابی توسط غذا اعتصاب رسمی است. اعلم بوده کرده
].لینک خبر در همین رابطهبود [ کرده خودداری آن رسمی و کتبی

ینک گزارش: انتقال رضا شهابی به دادگاه انقلب و پایان اعتصاب غذا  ل ۲

اعلم حمایت تشکل ها و جمع های کارگری ایران از «کمیته دفاع از رضا شهابی» ۳
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نددا) 9۱ آذر( سوم بار بصه رسصیدن تصا کصه کصرد اعلم و زد دارو و تتصر غصذای اعتصصاب بصه دسصت مج
لا. داد خواهد ادامه خود اعتصاب به زندان، از خارج در کامل مداوای جمله از هایش، خواسته از پصصس نهایتصص

ندت به شهابی غذا، اعتصاب روز ۲۳ .۴داد پایان خود اعتصاب به و آمد مرخصی به روز پنج م

زنصصدان بصصه اویصصن زنصصدان از خصصود غیرقصصانونی تبعیصصد بصصه اعصصتراض در شهابی رضا. است چهارم بار اکنون
در کصصه اسصصت روز چهصصل از بیصصش خصصود، درمانی مرخصی درخواست بر پافشاری جهت در  و شهر، رجایی

چنصصدین او که است آمده شهابی رضا از دفاع کمیته  7۱ شماره اطلعیه در. برد می سر به غذا اعتصاب
ررمی بیمارستان به اش انتقال پی در ؛۵کرده کم وزن کیلو پانزده از بیش و است رفته هوش از مرتبه هصصم نس

لا هصصا این اسصصت؛» سرسصصخت و جسصصور صادق،. «غذاست اعتصاب در همچنان اما اند، کرده تزریق او به عینصص
.۶گیرد می کار به اش توصیف برای زمانی شاهرخ مان رفیق که ست کلماتی همان

نم روز در تهران دادستان به خطاب که ای نامه در شهابی گویصصد می اسصصت، نوشته غذایش اعتصاب چهارده
رسصصیدن و ام حقصصانیت اثبصصات بصصرای و گذاشتم خطر معرض در باشد می سلمتی که را ام سرمایه تنها« که

غصصذا اعتصصصاب بصصه دسصصت المللی بین نهادهای و خواه آزادی مردم و مسئولن گوش به ام مظلومیت صدای
.7»زدم

نصصصصان، تاییصصد بصصه. اسصصت غذایش اعتصاب ششم ی هفته در شهابی اکنون بعصصد، بصصه ششصصم ی هفته از متخ
گصصود وسصصط را اش تن یعنصصی زندان در اش دارایی یگانه او. شود می وارد بدن به ناپذیری جبران های آسیب
ه تر تمصام هرچصه جسارت با تا است، گذاشته فشار و سرکوب علیه مقاومت و مبارزه کصه کسصانی تمصام ب
دان در کصه موانعی تمام وجود با که شود یادآور شنوند می را او صدای رای زن دیهی حقصوق احقصاق ب و ب

نرر و نیست گردان روی مانده باقی های روزن تنها از اما دارد، خود ای پایه ایصن. زنصصد می خطصر بصه دست مک
تصصا کصصه زمصصانی شاهرخ دربندمان رفیق شهادت به. برسد بازگشتی غیرقابل ی نقطه به که رود می اما خطر
. نیست ذهنی از دور امر این و است کمین در مرگ خطر بوده، او کنار در شهابی رضا انتقال از پیش

و زنصصدان در را داشته چنته در جسمانی سلمت و جوانی مدد به چه آن تمام گذشته، چهارسال طی شهابی
نطی مقاومت پروسه در بسصصته کصصار بصصه دولتی ی یافته سازمان سرکوب و ستم و حقوقی بی علیه ناپذیرش تخ

نی شرایط علوه به طولنی، غذای اعتصاب سه. است و هصصا بیماری از ای مجمصصوعه کنصصار در زنصصدان، جهنمصص
ایصصن در را اش فیصصزیکی شصصرایط همگصصی شصصده، اش عارض المدت طویل حبس ریمن به که جسمانی، مصائب
.است نموده بار ن زیا و پرمخاطره بسیار او برای را موقعیت و کرده بحرانی چهارم اعتصاب

–  رضا شهابی همچنان در اعتصاب - قرار است فردا رضا با قید سند آزاد شود - تشکر از تشکل های۴۶  اطلعیه شماره   ۴
کارگری ایران و جهان

از     مختصر     شهابی: گزارش     رضا     غذای     اعتصاب     روز     چهلمین     آستانه     در     شهابی     رضا     از     دفاع     ی     کمیته   7۱     شماره     اطلعیه  ۵
 شده     انجام     های     حمایت     و     اقدامات

 غذا     اعتصاب     روز      مین۳۴     در     کارگر،     زندانی     شهابی،     رضا     از     حمایت     در     زمانی     شاهرخ     فراخوان  ۶

غذا     اعتصاب     و     غیرقانونی     تبعید     به     شهابی:  اعتراض     رضا ۷
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کصصه هاسصصت سال این مبارزان ترین برجسته جمله از شهابی رضا که نیست سخن این کردن تکرار به نیازی
نا سطح از را طبقاتی مبارزه .است ساخته بدل همگان برای ملموس و مشاهده قابل عینیت سطح به ها ظی لف

بایصصد چگصصونه دیگصصر! نیسصصت ممکن این از تر روشن و گوید می سخن آن با و کرده خود سل ح را اش تن او
نی حق و حیات حق سلب به استثمار، و عدالتی بی به گرانه، ستم و ضدانسانی نظم این به که بگوید در زندگ
بصصه روزه همه هجصصوم علیصصه وقفه بی تا دهد سازمان را خودش باید چگونه دیگر است؟ معترض انسان شأن

تور میصصان آشکار تناقضات کردن برمل با زمان هم و کند؟ مقاومت اش انسانی کرامت اعمصصال و قصصوانین صصص
نت ها، مجازات کند؟ رو را حاکمان سرکوبگر/ ریاکار دس

و دارایصصی تنهصصا و تنها مثابه به را بیمارش جسم اش، بدن اش، تن که است مختار شهابی اگرچه همه، این با
ی داشصصته و پشصصتوانه اکنصصون او خصصود کصصه بصصبرد خاطر از ای لحظه نباید اما کند، مبارزه صرف اش سرمایه
بهصصای بصصه کصصه اسصصت، کصصارگر طبقصصه ی» سصصرمایه« اکنون شهابی او، خود بیان به. است طبقه یک گرانقدر

نسصصد اکنصصون او. اسصصت آمده دست به نزدیکانش تمام و خانواده نیز و او، جان و جسم فرسایش فراینصصد تج
نسم و» شدن مبارز« .گزاف بس بهایی به هم آن است، مقاومت  تج

لا بصصه زنصصدان یصصک جهنصصم از انتقصصال( ناچیز ای خواسته و ناقابل ای بهانه شهابی که نیست این از صحبت ابد
سصصزاوار و درخصصور بایصصد کصصه چنصصان آن این و کرده خود مقاومت و مبارزه محمل را) دیگر زندانی منجلب

لا ما و کند می انتحار دارد اکنون او که نیست این سر بر سخن چنین هم. نیست از بیش حاضر حال در مطلق
و برهصصه هصصر در حکمصصی چنیصصن صدور که چرا نیازمندیم؛ موجود وضعیت علیه مبارزان بقای به فنا، و فدا

اعتصصصاب آیصصا کصصه آید فراهم تشخیص این تا است کنشگری مختصات و شرایط به رجوع نیازمند مرحله
.تکنیکی/ تاکتیکی جنبه یا دارد استراتژیک جنبه مقطع این در غذا

در مقصصاومت/ اعصصتراض/ مبارزه های روش از یکی غذا، اعتصاب که نیست لطف از خالی نیز نکته این ذکر
ننت از جزئی مثابه به ما تاریخ جای جای در که است زندان همواره و است نموده رخ ما مبارزاتی/انقلبی س

است؛ شده واقع ستایش مورد زندان، تنگنای در ولو مستقر، نظام با ناپذیری آشتی مظاهر از یکی عنوان به
به منتهی های سال تا گرفته، نفر ۵۳ گروه غذای اعتصاب و یزدی فرخی توسط دفعات به غذا اعتصاب از

کصصه کرمانشاه، آباد دیزل زندان در رحیمی یحیی شهید و سماکار عباس رفقا غذای اعتصاب و ۵7 انقلب
.هستند روز 8۶ مدت به جهان در غذا اعتصاب مدت ترین طولنی رکورددار

و هصصا دولت ی عهصصده بر غذا اعتصاب هر تبعات مستقیم مسئولیت که ندارد وجود تردیدی نیز امر این در
بر بلفاست زندان در رفقایش و ساندز بابی مرگ مسئولیت که چنان هم. است شان سرکوب های سازوبرگ

لا غذا اعتصاب اثر خصصون به دستانش تاچر مارگارت شخص و بوده بریتانیا مرکزی دولت دوش بر مستقیم
اعتصابات ۲00۲ تا ۲000 های سال فاصله در که ترکیه رفقای نمونه در همچنین است؛ بوده آلوده آنان
و گذاشصصتند؛ شصصان هدف و آرمان سر بر نیز را بسیاری های جان و دیدند تدارک ای زنجیره ی صدنفره چند

لا کصصه اسرائیل خونخوار رژیم های دان ز در فلسطینی سیاسی زندانیان طور همین و دارایصصی یگصصانه از مکصصرر
بلکصصه و ها ده و اند؛ برده بهره زندان در مبارزه تداوم و اعتراض جهت در است شان بدن همانا که ابزارشان
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بصصا خودکصامه حکصومت یصک طرف یک در ها آن قاطبه در که دیگر جمعی دسته یا انفرادی ی نمونه صدها
نن تمامی که اعتراض، و مبارزه مقاومت، به معطوف ای اراده دیگر، طرف در و ایستاده، خود سرکوبگری توا

دد زنجیرهای و رنجور جسم جز .ندارد دادن کف از برای دیگری چیز خو

ه ناپصذیری جبران آسیب چنانچه که است حقیقت این سر بر سخن سادگی به اکنون شصود، وارد شصهابی ب
ودن که کند می تردید امر این در کسی کمتر. شد نخواهد رپر آسانی به او خالی جای ور و ب هابی حض و ش

نن معدود نش تاریخی-سیاسی های گاه گره در حد چه تا او، نظیر فعالی جصصاری، طبقصصاتی مبصصارزه در ما روی پی
به خدمت ره و کردند پشت شان طبقه به که نالیقی رهبران برابر در. است کننده تعیین و داشته ضرورت
مسصصئله این. هستند بدیل بی اتکایی ی نقطه و رجوع محل شهابی امثال گرفتند، پیش در را طبقاتی دشمنان

در هیئتی و رنگی به روز هر که آنان برای اگرنه. است دوچندان اهمیتی واجد شهابی های ای طبقه هم برای
هصایی همان شصهابی امثصال جوینصد، می تصازه اربابان و رأی های صندوق نخلل از را شان رستگاری و آیند می

ایصصن رو همین از و زنند، می هم بر را حضرات آرامش و کنند می پاره هرازگاهی را دوران رچرت که هستند
نتی اشارتی اندک روزها از روز چهصصل گذشصصت بصصا کصصه این ضمن. کنند نمی او وخیم وضعیت و شهابی به ح

نی بی و شهابی غذای اعتصاب چنصصدان معمصصول، ای رسصصانه بایکوت وجود با و مسئولین جانب از محض توجه
هیصصچ مقابل در منتخب جمهور رئیس بار این و بیافتد، شهابی برای ناگواری اتفاق که رسد نمی نظر به بعید

نف تبع به کم دست تا شد نخواهد ظاهر دوربینی نل سل نن اسف ،تصصاچر مگصصی نئولیبرالیسصصم، آور پیام خود، آهنی
مجرمینصصی) اعتصصصابیون( هصصا آن کصصه بگویصصد وقاحت با و بدوزد ایرلندی هزاران بار اشک چشمان در چشم

.8)مضمون به نقل! (بدهند دست از را شان جان که گرفتند تصمیم خودشان و بودند محکوم

لا. کنصصد محصصروم خصصود داشتن از را هایش ای طبقه هم که باشد مجاز تواند نمی شهابی رضا وصف، این با ابصصد
وی خصود کصه چنصان هم. جهید خواهد مرگ از قبل، مرتبه سه مانند نیز، بار این او که ندارد وجود تضمینی

نظصصام علیصصه مصصا طبقصصاتی نصصبرد از کصصه است قرن دو از بیش« گوید می  مه ماه اول مناسبت به ای بیانیه در
و ایم داشصصته دستاوردهایی ایم؛ داده کف از را مایه گران بس رفیقانی ایم، داده ها خون. گذرد می داری سرمایه

 طبقه دو ی مبصصارزه دینصصامیزم گویصصای ممکصصن شصصکل ترین روشصصن به این و ؛»هایی نشینی عقب حال عین در
ضصصرورت این نیز اکنون و بوده، حاکم آن بر هایی ضرورت و مقتضیات برهه هر در که است هم رویاروی

.دهد می ارجاع کارگری پیشروان دوام و حیات به

همکاران رفقا، درخواست به ممکن زمان ترین کوتاه در و ندارد دریغ ما از را وجودش شهابی رضا که باشد
.9بگذارد گردن مرگبار، غذای اعتصاب به دادن خاتمه برای هایش، ای طبقه هم و

کنید: رجوع خانلرزاده مینا از متن این به اعتدال دولت های سیاست ی درباره ۸
خود     غذای     اعتصاب     از     روز     رامین   ۳۶     در     شهابی     رضا

کنید: رجوع درخواست دو این به نمونه -  برای۹
فشار     و     بند     در     ی     آزاده     کارگر     شهابی،     رضا     به     سرگشاده 
و

غذایش     اعتصاب     به     دادن     پایان     جهت     شهابی     رضا     به     کارگری     فعالین     از     جمعی     تقاضای
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http://khamahangi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1831:1393-04-19-13-22-54&catid=10:1389-12-23-23-55-18&Itemid=26
https://www.facebook.com/raisdana.dad/posts/1508438159389915
http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=61025
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. ناپذیرش خلل مقاومت و شهابی رضا باد زنده

5  | صفحه


