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 انتخابات راز

 

مدرنیته و در درازای تاریخ  ،و همواره امروزه دیکتاتوری ها،به مراتب در هم و « دموکراسی ها»در هم ، انتخابات

به انتخابات تقلیل  ،تدموکراسی انتخابات نیس. نمی آورندنیاورده و به وجود  اساسی، تغییری انتخابات در جهان

در  ،ی، به معنایانتخابات ودموکراسی . گردد نمی آزموده با انتخابات یابد، در انتخابات فراگرفته نمی شود، نمی

ی مستقیم امور خود  ادارهتوانایی و اقدام مردمان در  چون ،دموکراسی یکی،. اند مغایر یکدیگراصیل این دو، مفهوم 

 آنو سپردِن  خودتوسط  از خود مردمان قدرت ی داوطلبانه سلب چون ،انتخابات یگری،و دبه دست خود و برای خود 

حاکمیت اِعمال قدرت و  ها آنو بر  ها آنبه نام  ها آنجای  که به «نخبگان»و « رهبران»، «نمایندگان»به 

   .یکدیگر اند ضد ،دنندار گونی هم ،این دو با هم .کنند می

به دست  دگرسازی اجتماعی برای مردمان گری مستقیم گیری از دخالت پیش ی برایدام نمایندگی انتخابات

  ،آن ترین شکل انتخابات، در آزادترین و دموکرات. ساز نبوده است تاریخدگرساز و انتخابات هیچ گاه . است آنان خودِ 

 ی ت و مداخلهاز مشارک گیری کنارهزدن و  سرباز. است« گینمایند» به نام «دیگری»به « قدرت خود» انتقال

انصراف از گرفتن سرنوشت خود به دست خود برای خود . است در امور خود مسئوالنه، مستقیم و بدون واسطه

و  عملجای مستقیم،  اعتراضیِ  و اقدام عملجای تغییر واقعی،  و اقدام گاه در تاریخ جای عمل انتخابات هیچ. است

گاه جای خالی خیابان و میدان را پر  صندوق رای هیچ. یردگ جنبشی و اجتماعی را نمیجمعی، مبارزاتی،  اقدام

 .  گردد نمی برای تغییر وضع موجود بدیل قیام و انقالب. نشیند تظاهرات و اعتصابات نمی گاهجای بر. کند نمی

زیر  مردمانِ گری جمعی، مشترک و مستقیم  تغییر و تحول اجتماعی را همواره اقدام و دخالت ابزارترین  اصلی

برای آزادی، بهزیستی و رهایی خود، با توسل به  از جمله زحمتکشان، ،، تبعیض و استثمارسلطه ،ستم

 .دهند تشکیل داده و می و غیره های میدانی و اعتراضی، اعتصابات، تظاهرات خیابانی جنبش

  ،آن به حق گانِ حد اقل از سوی تحریم کنند بود، ایران، هم چنان که قابل پیش بینی اخیرِ  انتخابات هفتم اسفندِ 

 کردن جا به بوده ایم، جز جا شدرازای تاریخ انتخابات در دین ساالری ایران شاهد گذشته نیز در هم چنان که در

 گرفتن پایان با. نتیجه ای به بار نیاوردایران  در زور و زرو صاحبان حاکم  مالیان تبهکار و جنایت پیشههایی از  هچهر

 و ، دو نهاد شبهه فاشیستیاستبدادی -دو مجلس دینی و تحکیم تداوم، حفظ زی که هدفی جانتخاباتی  مضحکه

و نا  درمانده مردم - شرکت کننده در انتخابات بیشمار مردمانکه رای  کردد نتالش خواه حاکماننداشت،  اسالمی

 به همان سان. دنجمهوری اسالمی و والیت فقیه گذارنظام را به حساب رای به  -توانایی های خود قدرت و باور به 

 .کرده بودتاکید بارها این نکته  بر یانتخابات جریان کارزاردر  رهبر فعلی آنکه 

سرکوب  بهدست در داخل کشور  ،های رأی در صندوق پیروزی به دست آمدهبا  اسالمیجمهوری مقامات 

در ، بیشتری نفسبه  أاتکرا با  خود نظامی طلبی سیادتکشور  ازدر خارج  و زدخواهند امان مخالفان سیستم  بی

بر علیه مردمان خاورمیانه و  ای با قدرت های سلطه گر جهانی و منطقه سیاسی، اقتصادی و نظامی کاری هم

  .خواهند دادادامه  خاور نزدیک



اصول گرایان  تااصالح طلب و اعتدال طلب  رژیم از در این میان، برنده ی اصلی نه مردم بلکه جناح های مختلف

 رژیمو تحول طلبی در چهارچوب  ینشان داد که افسانه اصالح طلب بار دیگر این انتخابات در عین حال. باشند می

، آن هم در نیروهای ارتجاعیمیان جناح بندی های مختلف  مماشات و تبانیبه واقع چیزی جز جمهوری اسالمی 

سی بیشتر یا کمتر در دو مجلس برای تقسیم قدرت میان خود، برای کسب چند کر های آن ها، راست ترین روند

 . نیست ...و ادامه سلطه بر جامعه ارتجاعی

آنان اما می توانند این  .است ان زیر ستم و سلطه ایرانمردم از آنِ  در حقیقت ،در انتخابت اخیر ایران باخت اصلی

بر  حاکمان رابات محاسخود  اجتماعی جسارت ها و جنبش هایبا  هر آن گه که .را تبدیل به پیروزی کنند ناکامی

 -ی از آن در هر شکل انتخابات تغییر و تحول از طریق نسبت به تصور باطل و ذهنیبه دور از که،  گههر آن . هم زنند

 به به دور از توهم نسبت - ناممکن است در شکل آزاد آن طریق اولیبه  ایران جمهوری اسالمیکه در 

 خود را امر آزادی و رهایی ...ایران جمهوری اسالمی هوادارن نظامدسته از  آناین یا  یا تحول طلبیِ  طلبی اصالح

 . دست گیرند در خود

سرمایه داری و  های عدالتی دین ساالری، بی: تاریخی خود قرار دارد بغرنجی ایران امروز در برابر سه  جامعه

نظام جمهوری  ر دروند توان نمیها را  پاسخ به آن. ..و ملیتی ، عقیدتی، مذهبین جنسیتیگوتبعیضات گونا

. موهوم و تخیلی درونی آن یافت ذیریپ تحول ها و در ظرفیت ،اسالمی یعنی در سیستم تئوکراتیکِ  اسالمی

و جدایی   جمهوریت، دموکراسی. کرد پیدابایست در جایی دیگر یعنی در خارج از سیستم  های برون رفت را می راه

داری  مقابله با مناسبات سرمایه. اولی است بغرنجای برای  چاره نامیم بدون تردید دولت و دین که الئیسیته می

شک تالشی در جهت  بی ،«ِدگر جهانی»سو با مردمان جهان برای شکل دهی به  راه و هم جهانی هم -ملی

و دگرسازی دستگاه دولت ساختن تمرکز گرایی  واژگون. استدومی  بغرنجگشایی در حل  روی به سوی راه پیش

حل شرایط را برای بی تردید غیر متمرکز  مدیریتیِ    - گردانی و خود -خوداز نوین  یهای ان با ایجاد شکلدر ایر مقتدر

 . سازد می آمادهسومی  بغرنج

برای بهبود شرایط زیست و معیشت خود، برای  ،مردم ایران، زحمتکشان و کارگران ایران، زنان و جوانان ایران

، اسالمی -دینی حکومتتبعیضات مختلف ناشی از  پایان دادن بهبرای ی خود،  کسب حقوق اساسی و برابرانه

دامن زدن به ، جز مبارزه از پایین جزراهی هیچ  ،سرمایهدین و دولت و از ستم  و رهایی  برای کسب آزادی

از طریق  ، جز براندازی انقالبی جمهوری اسالمیی خود دگرسازانههای اجتماعی  جنبشتظاهرات، اعتصابات و 

 . دارندن و ابداع شکل هایی توین از سازماندهی جمعی در پیش خلق

پایان برای و در پیوند با هم،  هم سو ،های ساکن ایران و ملیت ، زنانزحمتکشان، جوانان کارگران و باشد که

     .نددهسازمان ایجاد و را  آیندهجنبش های نوین  به دست خود و برای خود، خود رهایی راهدر  و خوددادن به اسارت 

 

 

 

  


