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  بھروز فرھيخته

 ٢٠١۶ اپريل ٠۶
  

  انتخابات عمومی
  يک عوامفريبی بزرگ در رژيم اسالمی است

نفی توده ھای مردم به آن باشد در ھر دو حالت د يا تحريم انتخابات عمومی اگر مشروط به واکنش مثبت يا مئيشعار تأ

) به ويژه در سياست(زيرا نمود چيزھا . دنباله روی در سياست مبنا و معياری اصولی ندارد. دنباله روی از توده ھاست

  .ًھمواره بازتاب درست و دقيقی از ماھيت آنھا نيست و در مواردی صرفا عوامفريبانه است

تحريم انتخابات عمومی چيست؟ پيش از پاسخ به اين پرسش بايد روشن کرد که انتخابات د يا ئيپس مبنا و معيار تأ

ًعمومی نه شکل حکومت پارلمانی، بلکه انتخابات عمومی و خود پارلمان نيز صرفا ابزارھای جانشين پذير يک شکل 

 –ھنۀ آن به کار می آيد  که انتخابات عمومی به عنوان ابزار قديمی و ک–آن شکل از حکومت ). ١(از حکومت اند 

انتخابات عمومی ھمچون نمود، تنھا به گونه ای حقيقی زمانی با ماھيت خود تا حدی منطبق است که . دموکراسی است

دموکراسی در خالص ترين شکل آن، متفاوت از اشکال تاريخی اش، به معنی حکومت . شکل حکومت دموکراسی باشد

 تاريخی آن، که حاکميت ئیاين مفھوم، با دموکراسی پرولتری يعنی مرحلۀ نھا. )٢(طبقات دارا است  توده ھای مردم بر

  .طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان است، منطبق می باشد

منظور . د يا تحريم انتخابات عمومی رابطه ای است که آن انتخابات عمومی با دموکراسی داردئيبنابراين مبنا و معيار تأ

ًمومی معين با دموکراسی، صرفا بررسی رابطۀ آن با شکل خالص دموکراسی نيست، از بررسی رابطۀ يک انتخابات ع ّ

روشن .  تاريخی اين يا آن دموکراسی است– از وجوه طبقاتی ئیّبلکه بررسی يک انتخابات عمومی معين با شکل ھا

ر باشد، بايد است که اين رابطه ھر چه بيشتر شکل خالص دموکراسی را بازتاب دھد، به شکل خالص آن نزديک ت

عکس ھرچه از اين شکل خالص دورتر باشد ضريب منفی آن بزرگ ه د آن انتخابات عمومی افزايش يابد و بئيضريب تأ

اين ضريب منفی ِ شرکت در يک انتخابات عمومی، می تواند چنان بزرگ شود که به تحريم کامل آن . تر خواھد بود

ی دھد که حکومت يک کشور به طور پيگير ضد دموکراتيک باشد يا اين در زمانی رخ م. انتخابات عمومی منجر گردد

آن انتخابات عمومی چنان تدارک داده و سازماندھی شود که نقش توده ھای مردم در سامان يابی سياست کشور به ھيچ 

راسی و منافع اگر در نتيجۀ يک انتخابات عمومی ھيچ امکانی برای پيشبرد ذره ای از دموک. ًيا تقريبا به ھيچ تنزل کند

توده ھای مردم ممکن نباشد يا ھيچ تريبونی برای ابراز نظرات طبقات تحت سلطه و ابراز مخالفت با سياست ھای حاکم 

ًزيرا اوال کمونيست ھا عالوه بر . وجود نداشته باشد، اصولی ترين موضع کمونيست ھا تحريم آن انتخابات عمومی است
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ًيندگی منافع آيندۀ آن را نيز به عھده دارند و ثانيا از دامن زدن به توھم توده ھا بری نمايندگی منافع فوری پرولتاريا نما

ًباشند و ثالثا حتی در آينده نيز در معرض اين اتھام قرار نگيرند که در توھم آفرينی برای توده ھای مردم شريک 

  .ارتجاع حاکم بوده اند

آيا کسی در ايران وجود دارد که نداند رژيم جمھوری اسالمی يک حکومت دينی است؟ آيا روشن نيست که يکی از پايه 

 دولت و ئیند؟ رژيم جمھوری اسالمی ھمچون دولتی دينی نافی جدااديگر  دين و دولت از يکئیھای دموکراسی جدا

کمونيستی يا دموکراتی در مورد انتخابات عمومی در رژيم آيا ھيچ . دين که يکی از پايه ھای دموکراسی است، می باشد

در اين . اسالمی مجاز به چشم بستن بر اين حقيقت است؟ وانگھی رژيم اسالمی در ايران يک دولت اسالمی ساده نيست

ای  زندگی توده ھای مردم است و يکی از ابزارھای مھم آن، شورئیرژيم واليت مطلقۀ فقيه حاکم بر مقدرات کلی و جز

  . بگذرد) فيلتر(است که ھيچ کسی که زبان مردم باشد نمی تواند از اين پااليه ) فيلتری(نگھبان، پااليه ای 

اين جريان معتقد است که عالوه بر . د انتخابات عمومی حاضر استئيجريان رفرميست در ميان چپ ايران طرفدار تأ

 غير حکومتی وجود دارند که وظيفۀ رفرميست ھای اصالح طلبان حکومتی بخش قابل مالحظه ای از اصالح طلبان

در ميان چپ . د انتخابات عمومی پرداختئيکارگری تقويت اين بخش از اصالح طلبان است و به ھمين خاطر بايد به تأ

ھا جريان ديگری با مواضع پراگماتيستی وجود دارد که با تحريم انتخابات عمومی کنونی موافقند ولی در عين حال 

زيرا به نظر آنان تبليغ تحريم انتخابات عمومی به .  که نبايد به تبليغ برای تحريم انتخابات عمومی کنونی پرداختتقدندعم

با کنار زدن اصالح طلبان غير حکومتی به نفع » موضع منفی«زيان اصالح طلبان غير حکومتی تمام خواھد شد و اين 

راگماتيست ھا نمی توانند حتی يک نمونه از ورود اصالح طلبان ًقطعا اين پ. اصول گرايان اقتدارگرا تمام خواھد شد

در حالی که می توان نشان داد که مقامات امنيتی مھم رژيم اسالمی مانند . غير حکومتی به مجلس اسالمی نشان دھند

نديداھای ًدری نجف آبادی، ری شھری، فالحيان و علوی و ديگران با قرارگرفتن در ليست ھاشمی رفسنجانی عمال به کا

  . اصالح طلبان حکومتی و غير حکومتی تبديل شده اند

 ئیًعوامفريبی انتخابات عمومی در رژيم اسالمی صرفا يک عوامفريبی محض در توده ھای مردم نيست، بلکه از سو

ابزار و وسيله ای ھم ھست که دو بخش حاکميت توسط آن جايگاه انحصاری خود را در به دست گرفتن سکان سياست 

ور تثبيت می کنند و از سوی ديگر وسيله ای است که آنھا نه تنھا اعتبار رژيم اسالمی را، بلکه اعتبار جناح خود را کش

سخنان خامنه ای به عنوان رأس جناحی که خواھان اقتدار نظامی در منطقۀ . نيز در روابط بين المللی نشان می دھند

 نظامی ايران در منطقه تأمين شود و سخنان -وروژازی بوروکراتيک خاورميانه است تا با اين اقتدار سلطۀ اقتصادی ب

رفسنجانی به عنوان رأس سرمايه داری بزرگ خصوصی که خواھان توسعۀ اقتصادی در ھمکاری با امپرياليسم است، 

 . در رابطه با انتخابات عمومی گويای اين امر است

  پانوشت ھا

 به مراتب بھتر از نظام پارلمانی می تواند دموکراسی را تأمين ئیورابدين خاطر جانشين پذير، زيرا که نظام ش) ١(

  . کند

تعريف دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم، ھمچون حق من بر من، پوچ و بی معنا است؛ زيرا حکومت ) ٢(

  .ھمواره رابطۀ سلطۀ يکی بر ديگری در مقياس اجتماعی است

  ١٣٩۴]حوت[اسفند 

 

 


