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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶جوالی  ٠٩

  اعتصاب غذا؛ ستراتيژی يا تکتيک
٢  

  
  :به ادامۀ گذشته

 از  که در ھر گوشه ای "اعتصاب غذائی" تا جائی که از مطالعات تاريخ سدۀ گذشته بر می آيد، در بطن ھزاران -  ۵

، در حد زيادی ندی شان که ھر دو در تقابل با استعمار انگليس بوده ائجھان صورت گرفته، دو فرد با اعتصاب غذا

بابی "و دومی " مھاتما گاندی"را به مثابۀ يک حربۀ مبارزاتی وارد ميدان مبارزه نموده اند، که اولی " ئیاعتصاب غذا"

  .بود" ساندز

مختصر نيز تذکار داديم، وی يکی از اين بر می گردد، ھمان طوری که در قسمت اول " مھاتما گاندی"ه تاجائی که ب

ھيچ نه تنھا می باشد، به اساس معتقدات مذھبی اش، " جينيزم"که خود شاخۀ کوچکی از ديانت " جائيتيزم"پيروان فرقۀ 

 روی آورد؛ بلکه ،باعث می گردد با طرف مقابل را ً که الزاما تقابل خونين"مبارزۀ مثبت"گاھی اجازه نداشت تا به 

ھمان معتقدات مذھبی او را از خوردن گوشت در کل ممانعت نموده، راھی به غير از گياھخواری برايش باقی نگذاشته 

  .بود

 وقتی نا«: معتقدات مذھبی در نوشته ای که به قلم خودش نگارش يافته به صراحت می نگاردھمان  بر مبنای "گاندی"

است حکمرانان و قاتالن در  آورم که در طول تاريخ راه حق و عشق ھمواره پيروز بوده خاطر میه شوم ب اميد می

 ». ھميشه به اين واقعيت فکر کنيد-اند   آنھا سقوط کردهۀکنند ولی درنھايت ھم ای شکست ناپذير جلوه می برھه

 حکومتھای استبدادی داشته باشد يا با نام مقدس آزادی کند که مرگ وبی خانمانی وبی سرپرستی ريشه در چه فرقی می«

  »و دموکراسی ايجاد گردد؟

  ».سازد ضربه دربرابرضربه و چشم در برابر چشم دنيا را کور می«

   ويکيپديا- .».ام و نه برای کشتن  مردن شدهۀمن بنا به داليل زيادی آماد«

مبارزۀ " گذارد و می خواھد جھان را به زعم خودش با حال وقتی فردی با چنين طرز ديدی، پای به عرصۀ مبارزه می

و گام " مبارزۀ منفی"و يا به تعبير روشنتر، با مردنش اصالح نمايد، مسلم است که برای چنان شخصی عبور از " منفی

اينجاست که .  تا چه رسد به عمل نيستقابل تصور به ھيچ وجه "مبارزۀ مثبت"گذاشتن در دريای مواج و خروشان 

به مثابۀ يکی از اشکال آن، حيثيت ستراتيژی مبارزاتی را به خود می گيرد " اعتصاب غذائی"در کل و " ارزۀ منفیمب"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در موردش به صراحت حکم کرده اند که به مبارزۀ طبقاتی " محوی"و اين ھمان چيزيست که ھمکار عزيز ما آقای 

اند، دست يازيدن به اشکال مختلف اين " مبارزۀ منفی "که معتقد به" گاندی"دی چون ازيرا برای افر. ھيچ ربطی ندارد

مبارزه، نه به مثابۀ يگانه واکنش ممکن عليه ظلم، تجاوز، غارت و کشتار طبقات حاکمۀ خودی و يا نيروھای اشغالگر 

ی مبارزاتی آنھا را ساخته است، واضح است که تمسک به آن به مثابۀ يک ژمطرح بحث است، بلکه محور و ستراتي

اتيژی به خصوص عليه نظامھائی که چيزی به نام حق حيات به گوش شان نرسيده است، نتيجه ای به جز خدمت به ستر

  .بار نمی آوردبه حاکميت زور 

نيروئی که به جز زبان شمشير . به مثابۀ مثال، فکرش را بکنيد که شما در تقابل با ھجوم نيروھای چنگيز قرار داريد

ال در چنان موقعيتی بخواھيد چنگيز و چنگيزيان را به جای زبان شمشير با اعتصاب زبان ديگری را بلد نيست، ح

 قايل نيست و می خواھد نابودت کند، چه "حق حيات"او که برايت . غارتش پائين نمائيدکشتار و غذای تان، از توسن 

ی شمشير بران جالد بر گردنی فرود اعتنائی به اين خواھد نمود که تو نان خورده ای و يا خير؟ زيرا در چنان حالتی وقت

نظر نمی اندازد که آيا از آن چيزی گذشته و در داخلش چيزی است و يا نه، بلکه به " مری و معده"می آيد، اول به 

  .آسانی چنان گردنی را قطع می کند، ھمان طوری که تاريخ خونبار کشور شاھد و گويای چنان قطع شدنھائی بوده است

" مبارزۀ منفی"و يا ساير اشکال " اعتصاب غذائی"گاه گردنی بخواھد قطع نگردد، می بايد به جای در چنان حالتی، ھر

حق "بازوانش را نيرومند ساخته، با دستانش، شمشير از کف دشمن در آورده، در صورت امتناع از به رسميت شناختن 

 زمان، وقتی طبقات تحت ستم و يا اين ھمان چيزيست که در درازنای. گردن خودش را قطع نمايد" حيات ديگران

 ستمگر و دشمنان آزادی را سرجای شان بنشانند، انجام داده اند و تجارب طبقاتنيروھای آزاديخواه خواسته اند، 

، ھيچ راه و روش ظلم و جنگ، بدون دست يازيدن به جنگ جھت ختم و از بين بردن  تاريخی نشان داده است که

  .ه نيز به وجود نخواھد آمدديگری وجود نداشته و در آيند

به مثابۀ يک ستراتيژی، رسانه ھای جمعی در " مبارزۀ منفی"ن و بی نتيجه بودن دو اما اين که چرا با وجود مثمر نبو

. ًکل با بوق و سرنا آن را اعالم داشته و از عملکرد نظريه پردازان آن استقبال می نمايند، چرائی آن کامال مشخص است

چون ھمين رسانه ھا بازوی فريب تمام حاکميت ھا را ساخته و می سازند، به مثابۀ مکمل بازوی قھر و آنھم اين که، 

 ۀ سالح، دنيای کھن و ظالمانبرداشتنبا حاکميت ھا عمل نموده، آنگاھی که توده ھای ميليونی در آستانۀ آن قرار دارند تا 

که استعمار برتانيا را از آتش فروزان " گاندی"ز سنخ  قھرمان سازی افراد و عناصری احاکميت ھا را ويران نمايند،

  .می تواند مؤثريت داشته  باشد خشم و قھر خلق ھندوستان نجات داد، بيشتر از يک لشکر در جھت حفظ دنيای کھن

ی و عال" مبارزۀ مثبت"با اعتقاد راسخ به " بابی. "ايرلندی، قضيه از اساس فرق می کند" بابی ساندز"و اما به ارتباط

رژيم سرکوبکر .  به زندان می افتد،ترين شکل آن، يعنی قھر ارتجاعی و استعماری را با قھر انقالبی در ھم کوفتن

و ده ھا ادعای " حفظ کرامت انسانی"، "آزادی" ، "حقوق بشر"انگلستان، علی رغم تمام ادعا ھای بلند بااليش در قبال 

ن شرايطی در زندان نگه می دارد، که زندانھای قرون وسطا در در چنارا " یباب"دھن پرکن و احمق خر کن ديگر، 

  .را پيدا می کند" انترکانتيننتال"مقايسه با آن حيثيت ھوتل 

در را نه تنھا توانائی آن را نداشته اند تا مجموع مردم انگليس با تمام تضييقات داخل زندان، استعمارگران بوکينگھام، 

را نداشته اند آن قفای سياست ھای شان سرکوب و يا بسيج نموده، فضای زندان را برکل جامعه حاکم سازند و توانائی 

تا شرايط و تضييقات زندان را بر کل جھان حاکم سازند، حتا توانائی آن را نيز نداشتند تا خلق ايرلند را نيز به زانو در 

  .رج از زندان شوندبه خا" بابی"آورده، مانع رسيدن پيام 
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باز ھم نبايد .  روز مرگ را استقبال می کند۶۴شتن ذاعتصابش را اعالم داشته و با گ" بابی"در چنان شريطی است که 

را به مثابۀ يگانه امکان ادامۀ مبارزه در ھمان مقطع و با وجود " اعتصاب غذا"رجوع به " بابی"فراموش نمود که 

ن آ به درستی و نادرستی - يعنی چيزی در حد يک تکتيک . دان عمل نموده استتشخيص داده، بدرست شرايط معينی 

  .  و ھيچ گاھی اعتصاب غذا برايش به مثابۀ بديل و جانشين مبارزۀ مسلحانه مطرح نبوده است-کاری نداريم

ستعمار انگليس در از لحاظ تبليغاتی و گسترۀ آن، رسوائی زيادی را برای ا" بابی"بالفاصله بايد بيفزائيم، ھرچند عمل 

ارتش " تاريخی از طرف برشکه در ھمان ای اقصا نقاط جھان، به وجود آورد؛ مگر در مقايسه با مبارزۀ مسلحانه 

بی "عليه استعمار انگليس پيش برده می شد، آن را بی خطر يافته، بی ميل نبود در قھرمان سازی " آزاديبخش ايرلند

از ھمين رو و . نقشی به عھده داشته باشد" مبارزۀ منفی"معتقد به انسان و تحريف چھرۀ وی به مثابۀ يک " ساندز

ی ئصرف به خاطر تضعيف و به حاشيه راندن مبارزۀ مسلحانه، مطبوعات انگليس تا توانست، جريان اعتصاب غذا

  . پخش نمودبا تمام جزئيات آن،  را" بابی"

  : گذشته، در می يابيمدر قرن" اعتصاب غذائی"از مقاسيۀ ھر دو نمونۀ برجستۀ  -۶

در ھر دو حالت آن، چه به مثابۀ ستراتيژی مبارزاتی انتخاب شده باشد و چه ھم به مثابۀ يک " اعتصاب غذائی "- الف

تکتيک در يک مقطع خاص، ضرر ھای بيشماری بر پيکر و جسم اعتصاب کننده وارد می نمايد، ضرر ھائی که 

اب، بايد از خود بپرسد که آيا آن اضرار حتمی در مقايسه با دستاورد ھای اعتصاب کننده، قبل از دست يازيدن به اعتص

  احتمالی می تواند، به مثابۀ يک گزينۀ معقول مورد استفاده قرار گيرد و يا خير؟

از زندانی ھا به مثابۀ يگانه اسلحلۀ  یًتا در داخل زندان، از طرف تعدادعمد" اعتصاب غذائی" از آن جائی که - ب

 و از آن جائی که شرايط داخل زندان و حقوق انسان در آن، بازتاب وضع زندگی در  استفاده قرار می گيردممکن مورد 

بيرون از زندان و جامعه می باشد، زندانی وقتی می خواھد از اين اسلحه استفاده کند، بايد اولتر از ھمه شناخت دقيق از 

 آن خود را ملزم می داند و يا خير؟ حترام بهو ا" حق حيات" نام ًجامعه داشته و بداند که اصوال رژيم حاکم به چيزی به

ديگران حتا دشمنانش به " حق حيات"آيا رژيم حاکم کلمه ای از پاسخگوئی در قبال به رسميت شناختن و مراعات 

  گوشش رسيده و بدان باور مند است و يا خير؟

حزب دموکراتيک خلق "و اعدام به اصطالح حاکميت شکنجه، زندان ھرگاه رژيمی از قماش چنگيز در قديم و 

که بدون کمترين توجھی شبانه به صد ھا انسان را در خارج از زندان و بدون ھيچ گونه محکمه ای به قتل " افغانستان

می تواند امر معقول باشد و يا اين که به نيابت از " اعتصاب غذائی"می رسانيدند، آيا در چنان شرايطی دست يازيدن به 

  طناب دار را خود به گردن آويختن است؟جالد 

ذائی بايد از خود بپرسد که آيا می تواند خبر اعتصابش را به خارج از غاعتصاب " زندانی قبل از دست يازيدن به - پ

  .زندان برساند و يا اين که در ھمان گرسنگی خواھد مرد بدون آن که، ھيچ کسی از آن اطالع يابد

بايد از خود بپرسد، به فرض آن که خبر اعتصابش به بيرون از " اعتصاب غذائی"ن به  قبل از دست يازيدی زندان- ت 

يا در چنان حالتی، جامعه در کل و نيروھای آزاديخواه و مدافع حقوق انسان به صورت خاص، در آزندان انتقال يابد، 

  مبارزاتی از وی وجود دارد و يا خير؟ ً تا برايش کاری انجام دھند و اصوال برای آنھا امکان حمايت دارند موقعيتی قرار

. يک تن از جنايتکاران مربوط طالب، در زمينه ياددھانی نمود" مال سالم ضعيف"به حيث نمونه می توان از خاطرات 

چه به صورت انفرادی و چه ھم به صورت دسته جمعی، بار بار دست به " گوانتانامو"به اساس گفته ھای وی، زندانيان 

ه اند، مگر به عالوۀ آن که امپرياليزم جنايتگستر امريکا به آن اعتصابات و اعتراضات کمترين ارزش اعتصاب غذا زد
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 اند، خبر اعتصاب آن در اوايل ھيچ دادهمورد آزار و اذيت مضاعف قرار را و بھائی قايل نشده و حتا اعتصاب کنندگان 

  .ه استگاھی و بعد ھا به ندرت امکان انتقال به بيرون از زندان يافت

اين انتقال ھم، به جای آن که سودی برای اعتصاب کنندگان آورده باشد، زندانبانان را که از حمايت مطلق دنيای رسانه 

 بوده و ھستند، در کردار و عملکرد شان جری تر ساخته، تزئيد فشار را باعث شده ئی وابسته به امپرياليزم برخوردار

  .است

اعتصاب "ه، از ديد من زندانی زمانی می تواند به خود اين اجازه را بدھد تا از با در نظر داشت شروط تذکار يافت

به مثابۀ يگانه وسيلۀ ممکن، جھت به زانو در آوردن زندانبانش استفادۀ تکتيکی نمايد، که مطمئن باشد در " غذائی

عتصاب غذا بدون محاسبۀ دست يازيدن به اآن موجوديت شروط فوق، می تواند حاکميت را به زانو درآورد، در غير 

 .ی که می تواند وی را به پيروزی برساند، چيزی به غير از يک خود کشی رنج آور نبوده و نمی تواند باشدشرايط

  

  :نوت

آنھم به وسيلۀ زندانيان، توجه صورت " اعتصاب غذائی"از آن جائی که در اين مختصر، بيشتر به استفادۀ تکتيکی از 

ه از رفقاء، دوستان و ھموطنانی که شرايط زندان ھای حاکميت مزدوران روس و اشغالگران گرفته است، مطمئنم آن عد

 . م. امريکائی و ناتوئی را گذشتانده اند می توانند با ابراز تجارب شان، به غنای بحث کمک نمايند-روسی

  

 

 


