
  اکبر گنجی
  "بابی ساندز"

  ايران خواهد شد؟
  
روزهائی که اخبار مربوط به اعتصاب غذای اکبر گنجی در زندان اوين، در مطبوعات ايران  در

. نيز می شود" بابی ساندز"سانسور و در مطبوعات جهان منعکس می شود، گاه اشاره ای به 
" بابی ساندز"يد و جوان ايران برای نسل جد. بويژه روی وبالگ ها و برخی سايت های سياسی

.  ايران تعلق داشت57نامی آشنا نمی تواند باشد، چرا که به نسل معترض پيش و آستانه انقالب 
او برای رساندن فرياد آزاديخواهی مردم . گرچه ايستادگی و جانبازی اش به تاريخ متعلق است

نجام نيز جان خويش بر سر ايرلند به گوش جهانيان دست به اعتصاب غذائی تاريخی زد و سرا
  .اين اعتصاب گذاشت

آنچه که مربوط به اعتصاب غذای اکبر گنجی است، بی شک همه دنبال کنندگان اخبار مربوط به 
بگوئيم، اما به ياد اکبر " بابی ساندز"او درجريان هستند و به همين دليل ما تصميم گرفتيم از 

  .گنجی
ن فرزند يبزرگتر. ل در شمال بلفاست متولد شده راسكوي در ناح1954 ساندز در سال یباب

 1972در سال  .ل شد و به آار پرداختير به ترك تحصي ناگزی سالگ15در . خانواده بود
ن بروك در بلفاست ي به محله تو بودنیرلنديال يخانواده او پس از سال ها فشار و ارعاب به دال

  . نقل مكان آردیغرب
 و  بازداشتی سالگ18وست و در يرلند پي اهانخوايه جمهور بین جوانين سني ساندز در همیباب

تدا  ابیو. ر شدي مجددا دستگیك بمب گذاري بدنبال یزادآز اشش ماه پس .  شدیسه سال زندان
ت دادگاه نشد مجددا به يرش صالحي و پذ سخننكه حاضر بهآهفت روز بازداشت شد و پس از 
ك فرزند سه ساله بود ي ی دارا آهی آچ در حالدر لونگ.  شدپنج سال زندان در لونگ آچ محكوم

 آرد یمحسوب م" یجان"رلند را يخواهان ايه جمهوري آه آلیدي طبق قانون جد ومجددا محاآمه
  . به چهارده سال حبس محكوم شد

 ی نگه دارین خاص بازداشت شده بودند در مراآز خاصيخواه آه به موجب قوانيان جمهوريزندان
برابر خشونت محافظان  ن دادگاه ها و دري آه از خود در ایل مقاومتيبدل ساندز یشدند و بابيم

  . دي داد مشهور گردینشان م
 یان نگه داريان جانينكه ميرش اي آه حاضر به پذیرلنديخواه ايان جمهوريزندانط ين شرايدر ا

 از جمله بستن ، مختلفی آرده و فشار و شكنجه هایدن لباس زندان خودداريشوند نبودند از پوش
 1978در سال .  روزمره شده بودین شكنجه هاي از ايینان جزآ یب سرد در زمستان بسوآ

. رلند مسدود آردنديخواه ايان جمهوري زندانی به توالت و حمام را به رویمقامات زندان دسترس
اب  به اعتصی از زنان زندانیكين سال يدر هم. ديدر زندان انجام" عدم شستشو"آه به جنبش 

  . ت شدين وضعي در ايیف هاي روزه دست زد آه موجب تخف55 یغذا
  . آغاز آردن خواست ها يبا ا خود را یخي تاری ساندز اعتصاب غذای باب1981در مارس 

   یرزندانيدن لباس غيپوش
   یعدم آار اجبار

  موزشآان و مطالعه و يزاد زندانآحق اجتماع 



   ئ داشتن نامه و بستهیحق مالقات هفتگ
  انيگر زندانيافت حكم همانند ديدرحق 

  
 در ی درگذشت و بابیرلندي ایمحلندگان ي از نمایكي ساندز ی بابیغاز اعتصاب غذاآ پس از یآم

ا حاضر به يتانيدولت بر.  انتخاب شدی وی بجا بود، از طرف مردمیاسي سیزندانکه  حالی
ان يگر زندانيداد آه در يي تغی قانون انتخابات را بنحوین انتخابات نشد و حتيرش ايپذ

  .ن شوندآخواه نتوانند داوطلب شرآت در يجمهور
 .خواه نشديان جمهوريگر زنداني ساندز و دی بابیرش خواست هايا حاضر به پذيتانيدولت بر

 یست و هفت سالگياعتصاب غذا در سن ب  روز66  ساندز پس ازی باب1981سرانجام در سال 
  .درگذشت
ايران  در جامعه یارير بسيران و تاثي اوج انقالب ای با روزها ساندز همزمان بودیمرگ باب

  .  شدی نام گذاریرلندين مبارز ايابان ها تهران بنام اي از خیكي آه ی بنحو، گذاشتیبجا
  
  

  شهادت شمع 
  ) ساندزی بابیبرا(
  يیاوش آسرايس
  

  قطره قطره مردن
  شب جمع را به سحر آوردن و

  ستنيخاموشانه ز
  روشنانه مردن

  ن با لبخندمرد
  یخي تاریديدن به دود ترديان بخشيو پا

  ؟"ا نبودنيبودن "


