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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ اپريل ٢٠

  

  آيا تحريم انتخابات بسنده است؟؟
ر انتخابات زير در اين روز ھا که از جانب دولت ددست نشانده، مسألۀ شرکت د :کابل -١٣٩٧ حمل ٣٠ - پنجشنبه

سرنيزۀ جالدان اشغالگر از ھر دھانی تبليغ می گردد، خوشبختانه يک روند ديگر نيز آغاز يافته است و آن روند تحريم 

ًاز آنجائی که تعداد زيادی از کسانی که واقعا عليه دولت دست نشانده و تحرکات سياسی آن ھستند از . انتخابات است

ًتخابات را مطرح می نمايند، به اجازۀ آن بزرگوران، می خواھم به اين بپردازم که اوال طريق رسانه ھا مسألۀ تحريم ان

از لحاظ سياسی تحريم يک حرکت به چه معناست، در ثانی خود تحريم چه نوع مبارزه ای است و سوم آيا تحريم 

  کافيست و يا خير؟

 را حرام اعالم داشتن و منع کردن از انجام کاری  تا جائی که از محتوای کلمۀ تحريم بر می آيد، تحريم يعنی چيزی-١

  . معنا می دھد

 مثبت را نيز بپيمايد، مقاومت مسير تحريم شرکت در يک پديدۀ اجتماعی با آن که می تواند ابالغ تحريم به نحوی -٢

 حرکت را زيرا وقتی فردی و ياجمعی يک.  در بخش مقاومت منفی به شمار آوردرا می توانمگر در کليت خود تحريم 

   و نمی خواھند در آن شرکت بورزند، در واقع دامن خود را از لوث کثافات بلند نگاه می دارندتحريم می نمايند

 به نظر من وظيفۀ يک انسان آگاه به اين خالصه نمی شود که آن را تحريم نموده و به اصطالح وظيفه اش را خاتمه -٣

می بايد آن پديده را در کنار تحريم نمودن محکوم نموده با تمام قدرت و با ھر آنچه در دست دارد يافته تلقی نمايد، بلکه 

و ھر آنچه امکان آن وجود دارد، عليه آن به مبارزه برخيزد، تنھا به اين اکتفاء ننمايد که چون تحريم نموده و خودش در 

 از موضع مقاومت منفی، يک گام جلوتر گذاشته با آن شرکت نمی ورزد، گويا وظيفه اش را انجام داده است، بلکه

  .تخريب ھمه جانبۀ آن روند، در حد توان مانع از آن گردد تا آن روند عملی گردد

يصال و يا عدم تبه نظر من در مقطع کنونی که دولت دست نشانده از انتخابات حرف می زند و عده ای از روی اس

ت تا نخست تفاوت بين يک مقاومت منفی و يک مقاومت مثبت را آشکارا آگاھی به تحريم بسنده می کنند، وظيفۀ ماس

بيان داشته، بکوشيم تا با عبور از مقاومت منفی، در عمل مانع برگزاری اين روند خاينانه بگرديم و نگذاريم حتا در 

  .ھمان شکل تقلبی اش، اين روند جامۀ عمل بپوشد
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ظاھرات ھا، اعتصابھا، در حد توان راه بندان ھا و تخريب حوزه ھای بايد شجاعانه پای به ميدان گذاشته، از طريق ت

به يقين تاريخ . انتخاباتی در عمل ثابت نمائيم که نمی خواھيم حاکميت دست نشانده را با سرخاب انتخابات، معرفی بدارند

  .بر مبنای عملکرد ما در چنين زمينه ای قضاوت خواھد نمود

  !!ديده شود چه می شود


