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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ جوالی ٠٨

  اعتصاب غذا؛ ستراتيژی يا تکتيک

١  

و گسترش حمايت از وی در داخل زندان با اعتصابات متعدد چندين " جعفر عظيم زاده"اعتصاب غذای طوالنی مدت 

زندانی ديگر و ھم چنين حمايت گستردۀ فعاالن سياسی و حقوق بشری در داخل ايران و سراسر جھان، باعث گرديد تا 

را در نبردش تنھا نگذاشته، ھريک از منظر و زاويۀ ديد " جعفر عظيم زاده"فعاالن سياسی و قلم به دستان کشور ايران 

عدم "و " مقبوليت "،"اعتصاب غذا" را در قبال انش ، نظرات"عظيم زاده"خودش ضمن حمايت از شخص آقای 

  .ابراز داردآن " مقبوليت

 "بھرام رحمانی "ان از ھمکاران ھميشگی پورتال آقايدو تن وقتی ما نوشته ھای متعددی من جمله نوشتۀ در نتيجه

اعتصاب "ن زير عنوا" حميد محوی"و " می جھان برسانيمواعتصاب غذای عمومی را به گوش افکار عم"معنون به 

نگارش يافته و در ظاھر با ھم در تخالف " عظيم زاده"را که در پشتيبانی از آقای " غذا در قطب مخالف مبارزۀ طبقاتی

در درست بودن و نادرست بودن "خوانندگان ارجمند پورتال که به گفتۀ خودشان از قرار داشتند، منتشر نموديم، عده ای 

، سؤاالتی را مطرح و از اين قلم به نمايندگی از پورتال خواسته اند، تا نظرم را در "اسلحۀ اعتصاب غذا مردد مانده اند

ضمن ابراز امتنان از اين خوانندگان ارجمند، اينک آنچه را خود در زمينه می انديشم تقديم آنھا می . زمينه ابراز بدارم

  . بر من منت گذارند،ح و تکامل آن تصحيباپذيرفته، خود شان " برگ سبز تحفۀ درويش"نمايم، باشد به مثابۀ 

آيا "نخستين نکته ای که می بايد به پاسخ آن پرداخته شود، دفاع از خط و سياست نشراتی پورتال در قبال سؤال  -١

که يکی از خوانندگان " پورتال حق دارد، به مانند برخی از سايتک ھا، خود را به ميدان دعوای اين و آن مبدل نمايد

  .می باشدپرسيده اند، ھميشگی پورتال 

اميدواريد از طرح چنين سؤالی رنجشی به وجود نيايد، از ھمه اولتر می توانيم ايد خوانندۀ نھايت عزيز، اين که نوشته 

به شما خوانندۀ عزيز که در طول تمام اين سالھا با ما بوده ايد و مسؤوالنه توأم با دقت کامل مسير حرکت پورتال را از 

 ما را در ادامۀ کارمان تشويق نموده ايد، اطمينان بدھيم که طرح  گاھگاھی با تبصره ھای کوتاھینظر دور نداشته،

ًچنين سؤاالتی نه تنھا باعث رنجشی نمی گردد که اصوال ھم نبايد بگردد، بلکه امکان آن را به وجود می آورد تا 

خوانندگان عزيزی چون شما ديده، در صورت گردانندگان پورتال من جمله اين قلم، خود را در آئينۀ قدنمای قضاوت 

  .سطح آن را به مدارج باالتری ارتقاء دھيم" ويراستاری کار پورتال"لزوم با 
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و اما به ارتباط نشر نظرات متضاد؛ تا جائی که منوط به دو مقالۀ مورد نظر است، برداشت ما از ھر دو مقاله چنان 

 با ھم مغايرت ندارند، بلکه از ھمان جھت ،باشد" عظيم زاده" از آقای نھا نه تنھا در اساس که ھمانا حمايتآاست که 

مکمل ھمديگر نيز می باشند، اگر قرار باشد اختالفی بين آنھا مشخص گردد، اين اختالف تنھا در صراحت لھجۀ ھمکار 

دارند، در حالی که را نافی و مغاير با مبارزۀ طبقاتی معرفی می " اعتصاب غذا"است وقتی در اساس " محوی"ما آقای 

شالق، "شان معنون به قبلی و به خصوص در مقالۀ مقاله در ھمان که ضمن آن " رحمانی"ھمکار ديگر ما آقای 

ياد کرده اند، در " اعتصاب غذا"آنھم در چھار قسمت از تأثيرات بد و دراز مدت ..." اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و 

  .گونگی مؤثر ساختن اعتصاب غذا تمرکز نموده اند، بيشتر بر چ"عظيم زاده"مورد خاص آقای 

از آن گذشته، وقتی می پذيريم که در جامعه ای که ما خود در آن زيست داريم و در مقياس بزرگتر جامعۀ جھانی به صد 

ًھا تضاد خرد و بزرگ، اساسی و غير اساسی، عمده و تابع وجود دارد، منطقا می بايد بپذيرم تضارب آراء و عقايد و 

برداشت ھای متفاوت و متضاد نيز می بايد وجود داشته باشد، آراء و عقايد متضادی که باز تاب شان را در نگارش ھای 

  .  رسانندمتفاوت از پديده ھای متفاوت و حتا يک پديدۀ واحد به منصۀ ظھور می

، بلکه صداقت و پايداری ما  نشر افکار متفاوت امر بدی نيستبا حرکت از چنين منظری، مشاھده می گردد که نه تنھا

  .به اثبات می رساند" بگذار صد گل بشکفد و صد مکتب با ھم رقابت کند"را در تعميل اصل 

  خوانندۀ نھايت عزيز،

سال حيات پربار و پر جوش پورتال، نخواسته ايم به دشمنان مردم افغان و دشمنان ھشت اين که ما در طول حدود 

غاتی بسازيم و صفحات پورتال را زير عنوان دموکراسی در خدمت اھداف امپرياليزم خلقھای سراسر جھان تربيون تبلي

و آزمنديھای سياسی ارتجاع سياه منطقه و فئوداليزم محتضر قرار بدھيم و يا ھم نخواسته ايم ھيچ گاھی به افکار و عقايد 

 گردد که پورتال می خواھد فقط مقاالتی را تفرقه افگن مذھبی، قومی، زبانی و نژادی ميدان دھيم، نبايد بدان معنا تعبير

  .منتشر بسازد که ھمه در تطابق کامل با ھم قرار داشته باشند

چه کارنامه و عملکرد پورتال در طول سالھای حياتش به وضاحت نشان داده است که ھرگاه مسألۀ عبور از خطوط 

در نشر تضارب آراء تا جائی پيش رفته است " غانستانآزاد اف-افغانستان آزاد"در ميان نبوده است، پورتال قرمز پورتال 

که نه تنھا درگذشته مشابه آن را نمی توان در تاريخ افغانستان سراغ گرفت، بلکه در ھمين شرايط کنونی نيز در سطح 

گاه بی مورد نخواھد بود ھر.  نداردمطلب متضادنشر ھمترازی با آن را در نشرات مربوط به افغانھا، ھيچ نھادی جرأت 

ياددھانی ." آزاد ل"و يا آقای " سھا"و داکتر" امين الدين سعيدی"به مثابۀ مثال از نشر ھمزمان نوشته ھای آقايان داکتر

  .ايمنم

به مثابۀ يک نشريۀ آزاد و دموکراتيک که به ھمت تنی چند از " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"از آن گذشته، پورتال 

که آن را گاھی " ھاشميان"زاتی متفاوت به وجود آمده، خالف ادعای کالشانی از قماش افرادی با خاستگاه ھای مبار

نبوغش را بالھت به " عزيز نعيمی"معرفی می دارد و زمانی ھم به گفتۀ ھمکار عزيز ما آقای " ارگان ايدئولوژيک"

ارگان مرکزی، خ پيوسته است، که از چھار دھه بدين سو به تاري" شعلۀ جاويد"جريان " ارگان"اثبات رسانيده آن را 

کدام حزب و يا سازمانی نيست که می بايد تمام نشراتش بر ھمان خط رسمی ... ايدئولوژيک، دموکراتيک، نشراتی و 

 می بايد به نشر تضارب - که نيست -انطباق کامل قرار داشته باشد؛ حتا اگر چنان ھم می بودآن حزب و يا سازمان، در 

  .، از آن طريق بستر رشد و بالندگی اش را فراھم می نمودنھادهآراء به مثابۀ بازتاب تضاد ھای موجود در جامعه گردن 

آنچه را افراد زير نام خودشان اعم از اين که از جمع متصديان پورتال باشند و يا ھمکاران قلمی پورتال، می نگارند  -٢

ن بر دوش آنشر آن را پورتال آگاھانه به دوش می گيرد، مسؤوليت نگارش ويراستاری و آن که مسؤوليت در کنار 
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شخص نويسنده است، يا به عبارت ديگر پورتال به صورت مستقيم مسؤوليت آن نوشته ھائی را به عھده دارد که يا به 

به شکل يادداشت، افزوده و يا " ادارۀ پورتال "صورت اعالميه ھای پورتال منتشر می گردند و يا ھم اين که با امضای

 به ھيچ صورت - حقيقتی، ھرگاه در آينده ھا در مورد مسألۀ خاصیچنين با در نظر داشت . دنتبصره نگاشته می شو

 ، ھمکاران قلمی و حتا متصديان اختالفی در تحليل بين نويسندگان- عبور از خطوط قرمز پورتال مورد نظر نيست

  . ھمسان دانست،می گذرد" سايتک ھا" در ھده برسد، نبايد آن را با آنچه به گفتۀ آن خوانندۀ عزيزپورتال به مشا

ًبناء بايد گفت، آنچه را من با امضای خود می نگارم و يا يک تن از ھمکاران ديگر پورتال با امضای خود، مطلبی را 

سايتک "دانسته، حکم نموده که گويا پورتال در منجالب تقديم خوانندگان می نمايد، نبايد آن را به مثابۀ مواضع پورتال 

  . افتاده است" ھا

اين که تا امروز در خطوط کلی آن بين متصديان پورتال و اکثر ھمکاران قلمی تقابل قلمی صورت نگرفته، نبايد چنان 

آينده نيز يا اين که در ما يک حزب و يا يک سازمانی ھستيم که در آن تضارب آراء جای ندارد و گويا  که ه شودپنداشت

چنين خواھد ماند، بلکه می بايد آماده بود تا به ھرگونه اختالف نظری با دقت کامل توجه نموده، مجرای حل درست آن 

  . مشخص ساخته بدان عمل نمود،اختالف را که در جھت تعالی سير شناخت ما از پديده ھا حرکت نمايد

 صورت تر، در ھر دو صورت سخت مضر بوده به عالوۀ آن که چه به صورت خشک و چه به" اعتصاب غذا "-٣

ت بد و مخرب آن بر اادامۀ آن ممکن است به مرگ زنده جان خاتمه بيابد، حتا اگر به مرگ ھم منتج نگردد، تأثير

. ارگانيزم موجود زنده، به خصوص بر روی سلول ھای مغزی و فعاليت ھای جگر به صورت ماندگار باقی می ماند

بھرام "صميمانه از شما تقاضا می نمايم، تا بارديگر به مقالۀ آقای " اعتصاب غذا"ک دقيق از تأثيرات مخرب جھت در

  .مراجعه نمائيد..." شالق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و "معنون به " رحمانی

امتناع صورت " مقاومت منفی" آگاھانه ازکاربرد - "مبارزۀ منفی"که در کل به مثابۀ بخشی از " اعتصاب غذا "-۴

 به شمار می رود، - گرفته است تا گذشته از اشکاالت معنائی با اصطالحات مروج در فزيک نيز مغالطه صورت نگيرد

يد به انسانھا محدود نمانده، دانشمندانی که کردار آاز مطالعات کردار شناسانه در مورد حيوانات بر می که تا جائی 

 کردهد، نمود ھای برجستۀ آن را در ميان برخی از حيوانات بحری و خشکی تثبيت حيوانات را مورد مداقه قرار داده ان

 ند مانند دلفين ھا و برخی از انواع خرسھا، ابه خصوص آن عده از حيواناتی که از درجۀ شعور باالتری برخوردار. اند

لب نموده و يا ھم آنھا را از جفت ھای ، يا آزادی آنھا را سمی نماينددر مقابل برخی از مظالمی که انسانھا بر آنھا وارد 

   .دست يازيده اند" اعتصاب غذا" تا پای جان به می نمايندجدا شان 

به جوامع انسانی " اعتصاب غذا"اگر از عکس العمل حيوانات و حتا گياھان در اين مورد بگذريم و توجه خويش را به 

 به سابقۀ طبيعت و جامعهخدايان، ۀ مبارزه منفی عليه به مثاب" اعتصاب غذا"معطوف داريم، بايد بنويسم که سابقۀ 

  .قديمترين مدنيت ھای بشری سر می زند

مان به زدر مقاطعی از " مبارزۀ منفی"که از مطالعات گذشته به خاطرم مانده، قديمترين مدنيتی که در آن تاجائی 

گرفته، بستر پيدايش اديانی چون يده است، مدنيتی است که در نيم قارۀ ھند شکل دح گررصورت يک ستراتيژی مط

من جمله ديگر  مانند تمام اديان هدر ميان اديان فوق که ب. ھندوئيزم، بوديزم و جائيتيزم و ساير اديان آن خطه بوده است

 که يکی از معروف "جائيتيزم"وعه ای از اضداد به شمار آيند، ديانت ماديان ابراھيمی احکام شان می تواند به مثابۀ مج

  .رھبر بالمنازع مبارزات استقالل طلبانۀ ھندوستان بود، جای دارد" گاندی"پيروان آن ترين 
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 انجيل -"وقتی کسی بر گونۀ راستت سيلی زد؛ گونه چپت را نيز جلو ببر"وقتی ما در مسحيت دقيق می شويم و اصل 

باقی نمی ماند که مبارزۀ منفی  را به مثابۀ رھنود عيسی شناسائی می نمائيم، ھيچ جای شکی -متی باب پنجم فصل آخر

  .است، در آن ديانت از جايگاه خاصی برخورداراست" اعتصاب غذا"که يکی از اشکال آن ھمين 

خالف تصور برخی ھا که فکر می کنند، مبارزۀ منفی در اسالم جائی ندارد، مطالعۀ قرآن به خصوص آيات مکی و 

را که چيزی به جز " مبارزۀ مثبت " توانائی بهرسيدنقيم با قريش و زمانھائی که تا آنگاه مسلمانان توانائی تقابل مست

 ۶٨از زور در مقابل زور نيست، نداشتند در حد يک رھنمود حتا ستراتيژيک مطمح نظر بود چنانچه در آيت استفاده 

َوإذا رأ"سورۀ انعام  َ َ ِ ِت الذيَ َّ ِخوضون فيَن يَ َ ُ َّاتنا فأعرض عنھم حتى ي آیُ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِضوا فُخويِ ِ حدیُ َث غيَ َّره وإما يٍ ِِ َ ِنسيِ َّنك الشيْ َ َطان فال يَّ َ ُ َ

ِتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم ِ َّ ِْ ْ َ َ َ ََ ْ ِّ َ ْ ْ ُ ْ  از یكنند مشاھده نمائ یات ما را استھزاء مي را كه آیھر وقت كسان -  ترجمه- ﴾ ۶٨﴿َن يَ

ت يجمع) نيا(دا كردن با يتو ببرد، به محض توجه پاد يطان از ي بپردازند و اگر شیگري بگردان تا به سخن دیآنھا رو

ًوعباد الرحمن الذين يمشون على األرض ھونا : " سورۀ فرقان وقتی می گويد۶٣ و يا ھم در آيت )۶٨. (نيستمگر منش ْ َ َ َ َِ ْ َْ ْ َ ُ ْ ِ َِّ ِ َ َّ ُ َ َ
ًوإذا خاطبھم الجاھلون قالوا سالما  َ َ َ َُ َُ َ ِ ْ ُ ُ َ َ َ ِ تكبر بر  حمن آنھا ھستند كه با آرامش و بیبندگان خاص خداوند ر -﴾ ترجمه ۶٣﴿َ

اعتنائی و بزرگواری  و با بی(گويند  روند و ھنگامی كه جاھالن آنھا را مخاطب سازند به آنھا سالم می زمين راه می

  )۶٣). (گذرند می

 منظر  چپ را ھم برای سيلی جلو بردن، با سالم دادن، فاصله وجود دارد، مگر در اساس وقتی ازۀھرچند بين گون

مقابله به مثل که خشونت و استفاده از قھر و مبارزۀ مثبت را الزام آور می سازد، به مسأله نگريسته شود، مشاھد می 

گردد که اسالم ھم در زمانش به شکلی از اشکال، نه تنھا تمسک به مبارزۀ منفی را منتفی ندانسته، بلکه با وضاحت تمام 

  .نش خواسته است تا بدان عمل نمايدبه مثابۀ يک اصل ستراتيژيک از پيروا

  :در قرون معاصر" اعتصاب غذا" به و اما برگرديم 

  ادامه دارد

 
 


