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«انتخابات» یچکيده  

 

 سعيد آوا

بين به ی خوتوده و برجای مورد عالقه و انتظارش نشست؛ "انتخابات یبرنده"بار ديگر،مثل هر بود،هم قابل پيش بيني که همانگونه 

امعه؛ و ج یر ساحتِ سياست و شيرازه و شالودهحکومتِ واليي ب یهدست نخوردبرجايي اقتدار يعني پا .. فقط همينگشتخانه بر

لنگ حاال گيرم  ؛مراد سوار بر خر ؛ و بازدر خيمه شب بازی واليتِ فقيه. رأی ها را گرفتند "رئيس جمهور منتخب"بازيگری عروسکي

همين منوال  ه نمي کند، گويا قرار است وضع براهدابرها مشدر  همين بوده؛ و تا چشم کار مي کند و تکاني اساسيا امّلنگان. همه وقت 

  بماند.

کاره و بيکاره بودن رئيس جمهور هيچ اش، و "قضاييه"ا آيا اين وضع و روند تاکنوني اش؛ يعني همه کاره بودن واليتِ فقيه و دستگاه مّا

 اخير. "انتخاباتي"در دوره های  ان مردم مان بوده است؟ نه! حداقلو دستگاه اجراييه اش، پديده ای ناآشنا و غريب در مي

مي باشد واليتِ فقيه  ینقش مطلقهتِ مطلق حقوق خود که ناشي از محروميّبخش بزرگي از آن، به خوبي به  قلی رأی دهنده، حداتوده

ندارد، پي نبرده و بازهم  واقف بوده؛ ولي گويا هنوز به بي نقشي مطلق و عروسکي رئيس جمهور، که حتي اختيار برگزيدن وزرايش را هم

تِ زر و زور و محکوکجي به واليتِ فقيه ودهن رایب سر ناچاری و استيصال؛ وازمي گذارد. شين خود را به آزموني جديد يپ یآزموده

پرتابِ تيری در تاريکي مي بندد. شرکتِ د به اميّ ودل اشتباه به  هم ا هر بار، امّپای صندوق های رأی کشيده مي شود  تزويرش به

انه توانسته بوده است، بي آن که متأسّف "عاويهبُغض م"باشد از  "حُبِّ علي"بيش از آن که از  توده ها در اين نوع به اصطالح انتخابات

اين توده هنوز از نفي دشمن به اثباتِ خود دشمن طبقاتي فرارويانده باشد.  ضدِّ  برخود  ینهتقلّاباشد آن را به همبستگي مبارزاتي مس

   نرسيده است. 

، به بزنيممحک آن را زده و اخير دست  یدو سه دوره "انتخاباتِ"و قضاوتِ سنجش  با هر معيار و پارامتر و ابزار اندازه گيری که به

نخواهيم  حکومتِ ايدئولوژيک و نامتعارفِ خادم بورژوازی، اين اصليکانوني و یبه نقطه "نه"ی جز رأی اعتراضي و نارضايتي؛ ويزچ

يتي را به عبور از اين و آن جناح صوری و دروني حکومت ارتقاء کجي و نارضاکه توده ها نتوانسته اند اين دهنرسيد. حال چرايي اين 

د و سپردن کار خود به و سازمانيابي و ادامه کاری هدفمنبخشند را مي توان عالوه بر کمبودها و کاستي های تاريخي تشکل گرايي 

 جستجو کرد. ديگر  عواملي موارد و و ،عراق ديگر گيری يک سوريه وهراس شکل گراني وعوامل روانشناختي ناشي از ن ديگران، در

بسنده کردن به خاطر ه مرکزی حکومت، بل ب ینان به هستهکجي و رأی اعتراضي آايراد و خرده گرفتن به توده ها نه برای دهن

با ی خود و تا زماني که بر پاهانامربوط به خود مي باشد. آنان ادن وکالتِ تصميم گيری به ديگران و د ،سپردن سرنوشتِ خودهمين؛ و 

، يعني همان درصدی ۹۹سرنوشتي های هم یر دست های همکاری و شانه به شانهببه جای تکيه  ر زمين راه نروند؛ وخود ب یاراده

طا هم آزموده های خ باز در سرگشتگي به سر خواهند بُرد؛ وهم  ، بازتکيه زنند ل سرمايه، به چوب دستي لرزان غيرعظيم مقاب یتوده

، و افق ديد يک بديل انقالبي حقيقيد اُميفقدان  ، برای نجات خود و درجانبههمه مستأصل و تحتِ فشار یرا آزمون خواهند کرد. توده

، "کنشگران سياسي"ي چنگ مي زند و آسان ترين راه را بر مي گزيند. درست به همان سادگي که بعضي ريسمانبه سادگي به هر 

زندگي اش مي و کار  فضایو بي اعتنايي به آن چه در پيرامون و  ،گيری ازرا به کناره همين توده و ؛ي گزينندآسان ترين راه را بر م

 گذرد ترغيب مي نمايند.
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همگام با  دست مي زدند و "التحريم فعّ"صحيحاخير، آن بود که توده ها به اقدام منطقي و  "انتخابات"در  درست و ايده آل ، مثالً

، يک صرفِ تحريم و رأی ندادنطرح در داخل و خارج، به افشاء و بي اعتباری سياستِ انتخاباتي رژيم مي پرداختند.  ن اين طرحفعّالي

همان رأی نداده ها، يعني  ، يعني درصد ناچيزی ازاقدام و سياست انحرافي و خانه نشيني و سترون و سياست گريزی مي باشد. بعضي

 اصالًو  اساساً؛ و خود نداشته یمأبانهه جز شب نشيني های ديسکويي شکم سيری و بورژوا، کاری بها بي تفاوت ها و سياست گريز

گوش  "کنشگران سياسي"اينان گويي به خوبي به توصيه های همان کاری به آن چه در جامعه و بر مردم مي گذرد نخواهند داشت. 

ها را "تحريمي"هميشگيمقداری از درصد  «ها را خواب مي بَردبرد اين آب َر دنيا را گر»که پارازيتي  همين تعداد فراداده بودند.

)پارازيتي( را  در واقع نه رأی ندادن اين درصد ناچيزقابل اتکايي در تحليل ها به حساب نمي آيند. داده و مي دهند و پارامتر تشکيل 

د، بير و تبليغ مي کننآن طور که بعضي ها تع الماسکه را،رأی های شرکت کننده در اين ب یگاهانه و هدفمند دانست؛ و نه همهآ بايد

 به حساب آورد.« رأی به نظام»

مي شود؛ و چه ي و پيش برنده محسوب نقّ متر يپس تنها رأی ندادن و اين گونه تحريم های سترون و سياست گريز، حرکت و اقدام

دهد. با به سياهي لشکر پای صندوق ها ترجيح ر "تحريمي"سياست زدگي و سياست گريزی بوده و اين تعداد  بسا که رژيم خود مبلّغ

کنشگران حقيقي سياسي بود  "انتخاباتِ تحريم فعال"سياسي توده ای و مورد هدفِ رژيم، طرحراه مقابله با سياست گريزی و بي تفاوتي 

، سازمانيابي و نافرماني مدنيبه تبليغ و تشويق  ،يکِ اين نمايش موسوم به انتخاباتضد دمکرات ارتجاعي و شديدً تی ماهيّکه ضمن افشا

از به اصطالح جناح های حکومتي  ه ها و مطالبات و مبارزاتِ مستقلّتشکل سازی مستقل توده ای برای طرح و پيشبُرد راديکال خواست

ت و سياس یدر طرح تحريم فعالّ، به عالوه با فروکش کردن تب و گرمازدگي انتخاباتي، همان مضامين مستتر دست زد. اينک نيز،

، گفته ها و "رئيس جمهور منتخب"موجود دستگاه اجرايي  بُرد و با تأکيد بر ناکارآيي نقداًرا بايد ميان توده ها  خواسته های پرولتری

 کنار توده ها درانداخت. را دري و نوين سياستِ خود را اثبات نمود؛ و طرح عملي نو

 ۲۹۹۱مرداد  ۲۱

 


