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  دربارۀ اعتصاب غذای جعفر عظيم زاده
  اعتصاب غذا در قطب مخالف مبارزۀ طبقاتی

  !اعتصاب غذا را متوقف کنيد
  

  
  

  ).١(از شصتمين روز اعتصاب غذای جعفر عظيم زاده خبر داد ديروز مدافعان حقوق کارگر 

اعتصاب غذا به مثابه شيوۀ مبارزۀ طبقاتی را بايد مردود بدانيم، خاصه وقتی که فکر و ھوش فرد مبارز را در مرحله 

ز مدت و ای از اعتصاب غذا حتی اگر تر باشد از کار می اندازد و عالوه بر اين سالمت جسمانی او را نيز برای درا

  . خطر می اندازده شايد به شکل جبران ناپذيری برای ھميشه ب

يعنی (جامعۀ طبقاتی /دين، نظام سرمايه داری: دست کم چند مورد ھست که فکر و ھوش انسان را تخريب می کند 

  …، سينمای ھاليوود و اعتصاب غذا)تروريسم که جامعۀ طبقاتی يکی از اشکال آن می باشد

در مبارزۀ طبقاتی تمدن ساز و در چشم انداز .  غذا بايد متوقف شود ولی مبارزه ادامه خواھد يافتدر نتيجه اعتصاب

زاد تر ما به فکر و ھوش و خالقيت و کار تک تک افراد جامعه و تالقی آايجاد جامعه ای پيشرفته تر و عادالنه تر، 
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که عالوه بر مقابله عليه دشمن نوع بشر يعنی ًخصوصا در ايران . کليت آن بر اساس معرفت شناسی معاصر نيازمنديم

نظام سرمايه داری و ايدئولوژی طبقاتی طبقۀ حاکم سرمايه دار مجبور ھستيم عليه دين و خاصه عليه ايدئولوژی دين 

اسالم مبارزه کنيم، و کل اين مبارزات به نام خرد، علم و شناخت در مقابله با شبه علم و خرافات، در نتيجه ھدف وسيله 

. را توجيه نمی کند، و ما نمی توانيم از روشھائی استفاده کنيم که فکر و ھوش و حواس فرد مبارز را از کار می اندازد

پيش از اين نيز من بارھا در فرصتھای مختلف به اين موضوع اشاره کرده ام ولی متأسفانه چنانکه در مورد اعتصاب 

در ھر . کس گوشش به اين حرفھا بدھکار نيست قول معروف ھيچه بغذای کارگر ايرانی جعفر عظيم زاده  می بينيم، 

صورت من وظيفۀ شھروندی خود می دانم که در چھار چوب جنگھای طبقاتی در ايران در بارۀ انحرافات احتمالی 

  .و تکرار و تأکيد می کنم که ما نمی توانيم چنين روشی را برای مبارزۀ طبقاتی به کار ببريم.  ھشدار بدھم

 در جنگ عليه دستگاه دين اسالم و نظام سرمايه داری و اپوزيسيون ھای پنتاگونی و افشای مدافعان حقوق بشر  بايد با 

ژی شھادت بوده و ھست که موجب عقب ماندگی کشور ما يًاساسا ھمين سترات. ژی شھادت مخالفت کنيميکار بست سترات

حال در اثر نبود امکانات حفاظتی و فرھنگ پيشگام مھمترين خطر انداخته و در عين ه شده، و امنيت ملی ما را ب

  .ول مرگ و مير کارگران بوده استؤمس

ژی شھادت در ارتش بربر و بدوی ايران يک امر محدود به دفاع نظامی نيست، بلکه در تمام ي به سخن ديگر سترات

 ناپذير در مبارزه عليه دين نيز به ضرورت اجتناب).  تأثير مخرب ( عرصه ھای فعاليت اجتماعی تأثير می گذارد 

فقدان . ژی شھادت باز می گردد، که تکيه گاه اصلی اديان يکتا پرست و خاصه دين اسالم استيھمين اصليت سترات

شعور در هللا اسالمی اين است که درک نمی کند که کشته شدن در راه او يعنی تحميق توده ھا و مرگ مضاعف و قتل 

هللا درک نمی کند که وقتی به گناھکاران بيشتر پول می دھد که بيشتر گناه کنند تا در … نديشهخرد و خالقيت، توقف ا

، با چنين کاری نه تنھا شکاف اجتماعی توليد می کند بلکه زندگی )سورۀ بقره(آن دنيا بيشتر آنان را شکنجه کند 

 : تيجۀ شھادت ھمين است که می بينيمخود کشی می زنند نه کارگران ايرانی را تا جائی مختل می سازد که دست ب

جامعه ای عقب مانده، که در آن نيروھای مولد را برای طبيعی ترين فراخواستھايشان شالق می زنند و به شکل نظام 

  .ما نمی توانيم مبازرۀ طبقاتی را روی توقف انديشه بنا کنيم: کوتاه سخن . يافته به قتل می رسانند

  . بايد متوقف شوداعتصاب غذای جعفر عظيم زاده

  ٢٠١۶ جون ٢٨پاريس، 
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