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یميسترراهکار ضدسرمايه داری در مقابل راهکارهای رفانتخابات و   

 )٣ -به مناسبت انتخابات ( 
  ١٣٨٨خرداد  ٢١شنبه پنج                                                                                                                      ی هماهنگتهيکم

 
  

منتقد و مخالف رژيم سياسی حاکم به  برگزاری انتخابات رياست جمهوری در جامعه سرمايه داری ايران، از سوی نيروهای اجتماعیدر آستانه 

آزادی و  انتخابات را تحريم می کنند و پايه استدالل آن ها معموًال اين است که دموکراسی، عده ای. طور کلی دو راهکار طرح و تبليغ می شود

رأی گيری ها وجود داشت، اگر همه می اثرگذاری فعال بر روند  اينان بر اين باورند که اگر امکان. شرايط مشارکت آزاد شهروندان فراهم نيست

اما تا زمانی که چنين نيست و  .خود را انتخاب کنند آنگاه شرکت در انتخابات نه فقط مجاز بلکه بسيار ضروری می شد توانستند نماينده مطلوب

 يم انتخابات و خودداری از صدور مجوزهايی را نمی دهد، بهترين راه عبارت است از تحر فشار ديکتاتوری و قهر عريان اجازه چنين تأثيرگذاری

و آن را عمًال دادن فرصت به بدترين گرايشات  عده ای ديگر تحريم را امری مردود و منفعل می پندارند. مشروعيت برای رژيم سياسی حاکم

انتخابات شرکت کرد  رجيح داد، بايد دراز منظر اينان بايد هميشه بد را بر بدتر ت. قدرت خود می دانند حکومتی برای تحکيم هر چه بيشتر پايه های

کدام از اين راهکار ها ما قبًال تا حدودی صحبت کرده ايم و رابطه اندرونی ميان  در باره هر. و با گزينش بد راه يکه تازی بی عنان بدتر را سد کرد

در اينجا قصد . و بيش مورد اشاره قرارداده ايم  کمها، نظرات و راهکارهای آنان با واقعيت طبقاتی و اهداف و انتظارات اجتماعی شان را تحليل

دو راهکار و  هدف اين است که اوًال وحدت ريشه ای اين. است که بايد بر روی آن ها اندکی درنگ کنيم نکات ديگری. تکرار آن مباحث را نداريم

  .يح دهيمداری را توض نيز تفاوت آن ها را نشان دهيم و ثانيا در مقابل آن ها راهکار ضدسرمايه
ريشه کامًال واحد يعنی رفرميسم   يک که دو راهکار فوق دارای مشترکات بسيار اساسی هستند، مشترکاتی که شاخ و برگ های واقعيت اين است 

بايد نخست در قالب خود راهکارها و سپس در زهدان واقعی رويش يا سرچشمه مشترک  اين وجوه اشتراک را. يا اصالح طلبی را تشکيل می دهند

نقاط اشتراک اين دو رويکرد به قرار زير  تا جايی که از ساختار متعارف راهکارها صحبت می کنيم. ها بازکرد و مورد تامل قرارداد جوشش آن

   :است 
. تعيين سرنوشت زندگی شهروندان می دانند برای دخالت در تعيين چگونگی نظم اجتماعی ودو راهکار انتخابات را ابزار مناسبی مدافعان هر . ١

از آن نه  عنوان يک سازو کار سرمايه داری برای انتقال قدرت از يک بخش از سرمايه به بخش ديگری هيچ کدام از آن ها اساس انتخابات را به

مثبت می دانند و مورد تأييد قرار می  اثرگذاری بر روند جاری اوضاع  ی ابراز قدرت وتنها نفی نمی کنند بلکه نقش آن را به عنوان ظرفی برا

   .دهند
حاکمان وقت نيست بلکه پلکانی برای  بر اين باورند که انتخابات فقط اهرمی برای فشار بر تصميم گيری ها و برنامه ريزی های هر دو جريان. ٢

حدود  سياسی، دخالت از باال در اداره امور اجتماعی، سمت دادن به سياست ها و تعيين حد و رتصعود به اريکه قدرت، احراز مکان معين در قد

   .آزادی ها و حقوق مدنی شهروندان است
طرفداران . تصميم گيری است واقعی  هر دو راهکار، نبود دموکراسی و آزادی های سياسی و فشار ديکتاتوری و سرکوب شالوده برای حاميان . ٣

انتخاب  گسترده ديکتاتوری را سدی بر سر راه انتخاب نمايندگان واقعی خود اعالم می کنند و انتخابات و گزينش بد در مقابل بدتر تسلطشرکت در 

مدافعان تحريم، برعکس، مشارکت در انتخابات را اقدامی در . دانند بد را راهی برای اعمال فشار بر پايه های محکم ديکتاتوری و تضعيف آن می

ها عمًال به استحکام و قوام  آشکار به اين ديکتاتوری می دانند و بر اين باورند که افراد با حضور خود در رای گيری ای مشروعيت بخشیراست

وسيله ای برای سنگين ساختن کفه توازن قوا در ساختار قدرت سياسی حاکم به نفع خويش  اولی ها رأی دادن را. رژيم سياسی حاکم کمک می کنند

کننده هيچ بهبودی در اوضاع سياسی يا هموارساز راه  نند، در حالی که دومی ها هيچ کدام از نيروهای رقيب درون حاکميت سياسی را تضمينبي می

هايی از حاکميت  جريان نخست به لحاظ سياست، اهداف و خط مشی با گروه. رويکرد خود به حساب نمی آورند بالندگی اقتدار حزب يا گروه و

برای نظام اجتماعی مسلط موجود می انديشد و هيچ يک از بخش های حاکميت  اما طيف دوم به نوع متفاوتی از برنامه ريزی. اموار داردتجانس اند

طرفداران هر . ديگری نيز می توان بيان کرد اين تفاوت را به صورت. همسوی خويش در تنظيم و اجرای اين برنامه ارزيابی نمی کند را همگن و

در . هستند مخالفت دارند و خواستار تغيير قدرت سياسی حاکم يا وقوع تغييراتی در ساختار اين قدرت  با ديکتاتوری عنان گسيخته حاکمدو راهکار



رژيم سياسی پيوند نمی زنند بلکه تالش می کنند تا همراه بخش های  اين ميان، اولی ها دستيابی به تغييرات و تحقق انتظاراتشان را به سرنگونی

موجوديت رژيم سياسی و به ويژه  اما دومی ها، برعکس،. طريق انتخابات به اهداف سياسی و اجتماعی خود جامه عمل پوشند ر طبقه خويش ازديگ

 نفوذشان توده های کارگر و اقشار اجتماعی ديگر می بينند و بر اين باورند که تأمين و توسعه فشار ديکتاتوری پليسی را سد راه نفوذ خود در ميان

که از طريق آن می  آنان انتخابات را تريبونی می دانند . است در سطح جامعه و در ميان توده کارگر و غيرکارگر در گرو سرنگونی رژيم سياسی

   .ميان کارگران و فرودستان تبليغ کرد و حمايت اين طبقات و اقشار را جلب کرد توان اهداف خويش را در
به يک بخش از سرمايه در مقابل بخش   درماندگی کارگران در مقابل سرمايه داری و آويزان شدن آن هارويکرد، ضعف و ناتوانی و هر دو -۴

در  واقعيت اين است که شرکت کارگران در انتخابات، چنان که. پنهان می کنند و می پوشانند ديگری از آن را توجيه می کنند و، بهتر بگوييم،

طبقه سرمايه دار به بخش ديگری از آن از موضع ناتوانی و  ز نيست جز پناه بردن آنان از يک بخش ازنوشته های قبلی توضيح داده ايم، هيچ چي

برناتوانی و درماندگی طبقه کارگر پرده  رويکرد انتخاب بد در مقابل بدتر با توجيه اين پناهندگی درواقع. سرمايه داری استيصال در مقابل نظام

» بد«  به جای آويزان شدن آن ها به بخش( با آويزان کردن کارگران به حزب و دار و دسته خود  ابات نيزرويکرد تحريم انتخ. ساتر می اندازد

پناهی خود در مقابل سرمايه داری پی نبرند و بدين سان  باعث می شود که کارگران به ضعف و ناتوانی و بی پشت و) »بدتر« درمقابل بخش 

متشکل با سرمايه داری  جای انگشت گذاشتن بر درماندگی و ناتوانی موجود کارگران در مبارزه متحد ورويکرد به  هردو. درصدد رفع آن برنيايند

  .می کنند آن را به بستر و سکويی برای دستيابی خود به قدرت سياسی تبديل
 فعاليت و دخالتگری از موضع سرمايه و تا آنجا که به بحث انفعال. دو رويکرد به رغم اين اشتراک ها يک تفاوت مهم نيز دارند با اين همه، اين

هرحال  کامال انفعالی است در حالی که رويکرد شرکت در انتخابات و گزينش بد در مقابل بدتر به انتخابات داری مربوط می شود، رويکرد تحريم

 اقدام سياسی ابل بدتر به هرحال يکرويکرد گزينش بد در مق به بيان ديگر،. از همان موضع سرمايه داری در تعيين سرنوشت خود دخالت می کند

 موجد هيچ گونه فراطبقاتی رويکردی انفعالی است که را پيش پای طرفداران خود می گذارد، حال آن که تحريم سرنگونی طلبانه  دارانهسرمايه

نه اين تفاوت بلکه دقيقا وجوه  داما از آنجا که آنچه در تحليل ها ناديده گرفته می شو. سرمايه دارانه نيز نيست حرکت سياسی حتی از موضع

 اين وجوه اشتراک کامًال بنيادی هستند و از يک سرچشمه واحد . اشتراک ها تاکيد کنيم اشتراک اين رويکرد است ما ترجيح می دهيم بازهم بر اين

ی نظام بردگی مزدی برای مدافعان هر يابيم که دستکار زمانی که هر دو راهکار را به درستی کالبدشکافی کنيم، خوب درمی. طبقاتی برمی خيزند

واقعی و زنده و  هر دو طيف به دنبال هيچ نوع ضديت. پردازی ها، تعيين راه حل ها و اتخاذ راهکارها است دو طيف سياسی بنياد تمامی سياست

يت يا تسخير قدرت سياسی برای هر دو تغيير در ساختار حاکم. اضافی نيستند عملی با اساس رابطه خريد و فروش نيروی کار يا رابطه توليد ارزش

اقشار اجتماعی ديگر هستند و هر دو  هر دو طيف برای رسيدن به اين هدف در جستجوی جلب حمايت کارگران و. غايت مقصود است کعبه آمال و

رای هر دو طيف يک طبقه کارگر ب. حزب يا شعارهای گروهی خود خالصه می کنند جريان کل نقش توده های کارگر را در صرف حمايت از

کدام از طرفداران دو راهکار نه  هيچ.  و تحکيم موقعيت حزب و گرايش اجتماعی خويش است فعل يا مرکب عروج به قدرت سياسی نيروی آلت

تير  ستا را باهای کارگر ندارند بلکه هر دو سايه هر نوع تالش مستقل کارگران در اين را فقط حرفی برای سازمانيابی مستقل ضدسرمايه داری توده

تحريم . رويارويی طبقه کارگر با نظام سرمايه داری نيست انتخابات برای حاميان هيچ يک از دو راهکار، به هيچ وجه بستری برای. می زنند

 حاميان گزينش بد .اعالم می کنند رژيم حاکم را فرياد می زنند و همين اصالح ناپذيری را دليل واقعی تحريم انتخابات کنندگان فقط اصالح ناپذيری

گويند که  تحريم کنندگان به کارگران می. اما آن را شرط کافی و الزم برای تحريم نمی دانند در مقابل بدتر نظريه اصالح ناپذيری را رد نمی کنند

ما را به قدرت . سازيدرا برای سرنگونی رژيم سياسی آماده  در معيت حزب و گروه ما خود. رأی ندهيد و به جای رأی دادن از ما حمايت کنيد

با بهشت موعود جايگزين  ما همه امور را اصالح خواهيم کرد و جهنم موجود را. زندگی خود را به دست ما بسپاريد سرنوشت کار و. برسانيد

درت دولتی است و کل جنجال وی آه و ناله انزوا و انفصال خود از اهرم های ق .رويکرد تحريم حرف ديگری با توده کارگر ندارد. خواهيم ساخت

اين رژيم بايد سرنگون شود و تحريم . است قدرت سياسی حاکم نامشروع است، زيرا راه ورود او به ساختار حاکميت سياسی را سد کرده اين که

 تر، درحاميان هر دو راهکار تحريم و گزينش بد در مقابل بد. به ضرورت اين سرنگونی است انتخابات درواقع هشداری برای توجه کارگران

سازو کار اعمال حاکميت سرمايه بر طبقه کارگر بررسی  انتخابات را به عنوان. کارزار انتخاباتی خويش، از نظام سرمايه داری سخن نمی گويند

نشان نمی کار به کارگران  ديکتاتوری پليسی آن را به عنوان ابزار قهری سلطه و بقای رابطه خريد و فروش نيروی رژيم سياسی حاکم و. نمی کنند

 انتخابات برای آن ها صرفًا ابزار اعمال فشار عليه رژيم سياسی و نه. سازمان يابند دهند و تالش نمی کنند که کارگران برای يورش به اين رابطه

اری و به عنوان استثمار و توحش و بی حقوقی های سرمايه د هيچ کدام به کارگران نمی گويند که به عنوان يک طبقه زير فشار. عليه سرمايه است

کارهايی بزنند و در اين گذر به  تمامی راه های ادامه حيات آنان در اين نظام مسدود شده است بايد چه کنند، دست به چه توده عظيم انسان هايی که

 .رونه نشان می دهندواقع و قطع نظر از جنجال های لفظی شان واقعيت را به کارگران وا هر دو رويکرد در عالم. انتخابات چگونه نگاه کنند



در مقابل بخشی ديگر و از اين طريق تحکيم پايه های  راهکار گزينش بد در مقابل بدتر تمام تالش خود را صرف تقويت بخشی از طبقه سرمايه دار

. قربانی کند لیاصرار دارد که جنبش کارگری را در مسلخ جاودان سازی دوزخ سرمايه به رقت بارترين شک قدرت نظام بردگی مزدی می کند و

حاميان اين راهکار با اکتفا به تحريم صرف، منزوی ساختن توده  .رويکرد تحريم ضدرژيمی نيز همين سياست را به شکل ديگری دنبال می کند

برای صف کشيدن هر نوع راه حلی  سياست تبديل کارگران به تسمه نقاله سرنگونی طلبی فراطبقاتی و احتراز کامل از پيش های کارگر، پيگيری

  .گيرند تضعيف جنبش کارگری و به ناچار تقويت بيشتر نظام بردگی مزدی را پيش می آرايی طبقه کارگر در مقابل انتخابات سرمايه بازهم راه
خابات در مقابله و مبارزه فعاالنه با نفس انت اين راهکار،. راهکارهای تحريم و گزينش بد به جای بدتر، راهکار سومی نيز وجود دارددر مقابل 

پيکار  اين رويکرد، در مقابل سالخی قدرت. منشور مطالبات ضدسرمايه داری طبقه کارگر است نظام بردگی مزدی از طريق متحدشدن حول

از يک سو و گره زدن موج نارضايی توده های کارگر به علم و  طبقاتی کارگران در پای اقتدار يک بخش از طبقه سرمايه دار در مقابل بخش ديگر

تحکيم موقعيت پيکار و تعرض عليه  فراطبقاتی از سوی ديگر، راهکار تقويت هر چه مؤثرتر روند سازمانيابی، رشد آگاهی، تل سرنگونی طلبیک

 راهکار ضدسرمايه داری، انتخابات را همچون هر رخداد ديگر درون جهنم سرمايه داری .شيرازه حيات سرمايه را پيش پای کارگران می گذارد

همزمان با راه افتادن . های کارگر در مقابل سرمايه می بيند  برای دميدن در تنور مبارزه طبقاتی و آرايش قوای نيرومندتر و آگاه تر تودهزمينه ای

را به کالبدشکافی  و دولت آن ها درمورد برگزاری هر انتخابات، قبل از هر چيز می کوشد تا توده های کارگر جار و جنجال سرمايه داران

پديده انتخابات را از عمق رابطه خريد و فروش نيروی کار بيرون می  مسئله رأی و رأی گيری و حق رأی و. مزدی اين رويداد مجهز کندضدکار

سازی مطلق کارگر با قدرت طبقاتی  ها را به عنوان حلقه های پيوسته زنجيره حيات رابطه توليد ارزش اضافی، مصالح بيگانه کشد، مکان همه اين

 دخالتگری آزاد و آگاه توده های کارگر در تعيين سرنوشت کار و زندگی خود برای بردگان ه داری خود و ابزار کفن و دفن واقعی حقضدسرماي

سرمايه اقدامی در اردوی سرمايه و برای استحکام  انتخابات را در هر شکل آن و در سيطره تمامی اشکال حاکميت. مزدی سرمايه تشريح می کند

نيست توده های  می کند و هر نوع مشارکت در آن را گامی در همسويی با حاکمان سرمايه و عليه هست و ت نظام بردگی مزدی تبيينپايه های قدر

گام بعدی برای . انتخابات را بر ضديت کارگران با سرمايه استوار می سازد اين راهکار بدين سان شالوده کار خود در برخورد با. کارگر می داند

اگر . برگزاری انتخابات سرمايه است تشديد هر چه بيشتر تالش برای توسعه اعتراض و تهاجم کارگران عليه سرمايه در دوره های ،اين راهکار

 همه توان به راه می افتند تا طبقه کارگر را در موج مجادالت ميان خويش غرق سازند، سرمايه داران و احزاب گوناگون طبقه سرمايه دار با

ضدسرمايه داری خود در يک صف مستقل و آگاه  ه داری به طور متقابل می کوشد تا جنبش کارگری را حول مطالبات مشخصراهکار ضدسرماي

با اين طرح  انتخابات اين است که قدرت سرمايه را استحکام بخشد و راهکار ضدسرمايه داری در تقابل نقش و موضوعيت. طبقاتی وارد ميدان کند

سرمايه . وسيع تر سازمان دهد و هر چه آگاهانه تر به صف کند عرض کارگران به شيرازه حيات سرمايه را هر چهسرمايه می کوشد تا قدرت ت

کارگران می خواهد که به  کارگران تقاضای رأی و مشارکت در انتخابات می کنند و راهکار ضدکارمزدی، برعکس، از داران و احزاب آن ها از

در يک . گسترده تر مطالبات خود بر نظام سرمايه داری دست در دست هم گذارند  تحميل نيرومندتر وجای تفويض قدرت خود به سرمايه برای

به همان ميزان که . مصاف طبقاتی عليه سرمايه است انتخابات در نگاه فعاالن جنبش ضدسرمايه داری لحظه ای از حيات اين جنبش در ميدان کالم،

ضدسرمايه  خابات برای دوام نظام خود و آرايش نيرومندتر قدرت طبقه خويش تالش می کنند راهکارانت حاکمان سرمايه در روزهای برگزاری هر

تضعيف هر چه بيشتر سرمايه داری با افق نابودی نهائی بردگی  داری نيز سازمانيابی وسيع تر و آگاه تر توده های کارگر عليه سرمايه و برای

   .می گذارد مزدی را در دستور کار خود
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