
   ای ديگر از مبارزه ، عرصه"انتخابات"

  ناصر ايرانپور

زبانهای فارسی و کـردی بطـور مشـروح بيـان       در ايران به" انتخابات رياست جمهوری"های اخير طی دو گفتگو نظر خود را در مورد  در هفته

مکثـی  خود ميل دارم  پايانیفاز   ا وارد شدن رقابتها بهب. اينبار را بايد در اين کارزار شرکت نمود  داليلی چند معتقدم که  به  داشتم و گفتم که

  . باشم  بر اهم اين داليل داشته فشردهو   کوتاه

معنی واقعـی خـود را     سبب عدم وجود يک نظام دمکراتيک هيچگاه  است، به  نام گرفته" انتخابات"در ايران   آنچه  روشن است که   .1

ی غيـر از ايـن   وضـعيت  اين بار نيـز . است بين جناحهای حکومت اسالمی  گزينشی بوده در بهترين حالت تنها  است و همواره  نداشته

، از اين خواهند و اگر نزاعی بر سر کسب قدرت است را می" حفظ نظام"ی جناحهای رژيم  همه  و همچنين روشن است که. نيست

رودررويی جناحها تنهـا نمـايش و بـرای حفـظ       هاست اگر تصور کنيم ک  با اين وصف اشتباهاما  .شود خارج نمی  و محدوده  حوزه

ايـن کشـمکش   . در دنيا عاری از کشمکش درونی نيست  نظامهای سياسی مشابه  رژيم جمهوری اسالمی هم مانند همه. ظاهر است

قـدری  خواهـد حفـظ نظـام را بـا      هر حال جنـاحی مـی    به. باشد متفاوت سياسی و اقتصادی می رويکردهایبر سر ابزارها و راهها و 

  ايـن حکومـت و بـه     فکـر کنـيم کـه     ايم چنانچه رفته  اشتباه  ما به. تساهل و مدارا و ديگری با خشونت و سرکوب بيشتر تضمين کند

جنـاحی    باالخره: چنين نيست ،خير. شود کند، همان می  را اراده  باشد و هر آنچه خارج از تأثيرات بيرونی میرهبر مذهبی آن   ويژه

است و بر آن اسـت    المللی نشان داده زنان و مليتهای تحت ستم ايران و همچنين در روابط بين  نسبت مسأله  تر را به رويکردی مثبت

آيـد   ی آنها بوجـود مـی   در جامعه در صورت غلبه  و بستر اجتماعی متفاوتی که اين تفاوت رويکرد. ازتر کندفضای سياسی را ب  که

در کشـور آمريکـا هـم بـاوجود تغييـر احـزاب و        .گرفـت واقعـی و جـدی    هر حال  بايد بهرا ا اين کشمکشه  .گرفت  را نبايد ناديده

تغييـر مـاهوی    تابع و ترجمان منافع آن کشـور اسـت،    ی آن کشور که هالمللی و غير روسای جمهور غالب سياستهای اقتصادی، بين

لحـاظ روانـی اتمسـفری ايجـاد       خلی و جهانی دست کم بـه ها و مسائل دا در تعامل با پديده حتی روبنايی ، اما صرف تغييرکند نمی

  بسته اين امر در کشور نيمه. باشد در کشورهای ديگر جهان، می  در آمريکا و چه  خوشايند بيشترين تعداد از انسانها، چه  کند که می

اند  شدن را پيدا کرده ن حق انتخابزنا  آيا اينکه. ی جنوبی کويت برويم کشور همسايه  به. کند و غيردمکراتيک ايران هم صدق می

ی آن،  توجهی قرار داد؟ آيا شرايط ايـن کشـور بـا کشـور همسـايه      صرف ارتجاعی بودن نظام سياسی آن کشور مورد بی  را بايد به

ا در زمان خاتمی حـاکم بـود، بـ     آيا فضايی کهدر آن زنان حتی حق رانندگی هم ندارند، يکسان است؟ و يا   عربستان سعودی، که

ايـن   .اين پرسش پاسخ مثبت خواهند داد  اتفاق مردم ايران به  فضای قبل و بعد از آن متفاوت نبود؟ من يقين دارم اکثريت قريب به

از تفـاوت در سياسـتها و ابزارهـا و راههـای جناحهـا        ای و فرهنگـی جامعـه   سياسی و روشنفکری و رسانه و روبنای تفاوت در فضا

سود مردم و امـر دمکراسـی     آن را بهنزاع جناحهای حکومت واقعی باشد، نبايد تضاد و اين   يا چنانچهآخوب،  .گيرد می  سرجشمه

وزن طرفـداران واقعـی    ی تنگ و محدود اين عرصهآيا عدم شرکت مردم ناراضی در  :قدری فراتر برويم و بپرسيم تعميق بخشيد؟

. شـنيدم  مطلـب جـالبی   ز يکی از سياستمداران حزب سبزها در آلمـان چند سال قبل ا(نظام اسالمی در آن را افزايش نخواهد داد؟ 

امـا پـس   . کسب کنند را حق انتخاب دست کم شورای مشورتی شهرها آلمان خارجيان  کرديم که  چندين سال مبارزه" :وی گفت

شـديم    تخاب کنند، متوجـه موفق شديم و خارجيان توانستند شورای مشورتی خارجيان شهر خود را خود اندر اين کارزار   از اينکه

تـرين نيروهـای    ارتجـاعی   کننـد، بلکـه   است، چون خارجيان مترقی اصوال در انتخابات شرکت نمـی   کارمان چندان مثبت نبوده  که

ی آنها قدرت بسيج مـردم را در مسـاجد دارنـد، جـاي    . داير کنند  در بيمارستانها نمازخانه  ، مثال برای اينکهکنند اينکار را می اسالمی

مشـارکت مـردم و گـزينش جنـاح     آری،  )..."کننـد  تجمـع مـی   سياسـی  در آن افرادی با کمترين درک دمکراتيـک و آگـاهی    که

بـدين   ؛پويا و ديناميک اسـت موجودی   جامعه  نبايد از نظر دور داشت که. راند عقب می  حاکمان را به تر رژيم از سوی آنها معتدل

رود و  بـاالتر مـی   آنها شوند و سطح مطالبات دی بازتر دارد، نيروهای بيشتری وارد ميدان میرويکر  با پيروزی جناحی که  معنی که

هـای   و تشکلهای سياسی و حقوق بشری و رسـانه   دهد میافزايش  را آنهانفس   ، اعتماد به کنند میفتح  را سنگرهای باز هم بيشتری

، دسـت  خواهـد شـد    شکسته  بخشا در يک کالم انسداد سياسی جامعه .شوند می   و رقابتهای جامعه آزاد بيشتری وارد حيات سياسی

 .  نفع رژيم  به  نفع اپوزيسيون است و نه  و اين خود به کم شکاف خواهد برداشت

  نژاد بـه  ای پيروز شود و آقای احمدی خامنه  کردستان هيچ نفعی در اين ندارد که  ويژه  به  خارج از فاکتور فوق بايد تأکيد نمود که .2

اعتقاد بسياری از مردم کردستان، در کادر جمهوری اسالمی   به. بر سرنوشت مردم حاکم شود ديگر چهار سال عنوان فاوريت وی

رهبـری کشـتار مـردم قارنـا و       مردم کردستان انتخاب آقای حسنی، آنی که. ای است بزرگترين دشمن مردم کردستان آقای خامنه

 آن خصـومت   دانند و نشانی بـر  خود می  کجی آشکار به دهن" رهبر در آذربايجان غربی  نماينده"وان عن  ، به داشته  برعهدهقاالتان را 

و بخش بسـيار    در کردستان بسيجی و پاسدار بوده  نژاد که با آقای احمدی  مردم کرد همچنين حسابی گشوده. با خود" رهبر"آقای 



در ــ   رژيـم سـرکوب    از دسـتگاه  و در يـک کـالم   ـ  می، امنيتی و اطالعـاتی اندرکاران ارگانهای نظا اش از دست ای از کابينه عمده

عضو تيم دوم ترور دکتـر قاسـملو در ويـن    های معتبر اتريش و آلمان   گزارش رسانه  بهنژاد  آقای احمدی. اند، دارند کردستان بوده

اصـطالح    مـردم بـا وی در ايـن بـه      سـت کـه  لـذا طبيعـی ا   .سـازد  خود از وی عنصری منفور و مطرود مـی  خودی است و اين به  بوده

   نژاد با سوابق پيشگفته لذا عدم گزنيش آقای احمدی .حساب کنند و با انتخاب رقيبان وی از شر وی خالص شوند  انتخابات تصفيه

 .يل شودبرای شرکت در انتخابات تبد  انگيزه  تواند به تنهايی می  خود و به خودی تالش برای تحقق آن  به  هدفی است که

برسـد    ، چهجستخواهند   حتی از اين فضای تنگ و محدود نيز بهره  نشان خواهند داد که" انتخابات"مردم کردستان با شرکت در  .3

گرا  ی خود دست يابند و اين حکومت خشونت آماجهای ديرينه  تا از راههای مدنی و سياسی به ،يک شرايط آزاد و دمکراتيک  به

خمينی پـس  " آشتی"پيام   پاسخ مثبت دکتر قاسملو به . است  تحميل نموده آنها  را به  نگ و دفاع مسلحانهج  پرست است که و مرده

" اتانتخابـ "در چنـد مـورد    )و چـپ ايرانـی  ( از جنگهای ماههای نخست پس از انقالب بهمن و همچنين شرکت احزاب کردستان

   ويـژه   ی امکانـات موجـود و بـه    گيـری از همـه   عزم آنها برای بهـره  دال بربلکه  و يا استيصال،  ی استحاله نشانه  جمهوری اسالمی نه

امـان و نـابرابر بـر سـر      ی بـی  از هيچ جانفشانی و مبارزه  اند که آنها اثبات نموده. است  طلبی آنها بوده و صلح  انعطاف و مداراگرايی

اين مصالح نيز هـيچ فرصـتی     آميز دستيابی به ای مسالمتمصالح مردم دريغ نخواهند کرد، در همان حال در انتخاب ابزارها و راهه

. ی مردم است و بـس  شده برای آنها اصل است، حقوق تضييق  آنچه. اند بسا در اين راه نيز جانها فدا کرده  اند و چه را از دست نداده

در آثـار    ، بلکـه  کـردی را تشـکيل داده  تنها بخشی از تـاريخ و بيـوگرافی احـزاب      نه  ی مدنی و سياسی و مسلحانه اين تلفيق مبارزه

قـاطع  "نيز حزب کارگران کردستان   حتی در کردستان ترکيه. است  ژار نيز طنين انداخته شاعران مبارز و ملی کرد چون هيمن و هه

  ی بـه آميـز و سياسـ   است که در صـورت امکـان حاضـر اسـت تنهـا از راههـای مسـالمت         بارها و بارها تأکيد نموده "ناپذير و سازش

  اما مبـارزه . است  چيزی جز نابودی و مرگ آنها راضی نبوده  تاکنون به  است که  بوده  و اين دولت ترکيه. دهد  مبارزات خود ادامه

سياسـت    اايـن حکومـت بـ   . آيـد  ايـن هـدف شـوم نايـل       حکومت آن کشور بـه   تر و نيرومندتر از آن است که  زنده نيز  در آن خطه

خـود    عليه  ررا نيز ب  کنشگران سياسی داخل کردستان ترکيه موضع  اين حزب را نابود سازد، بلکه  تنها نتوانسته  نهآميز خود  خشونت

اکنون چند سـالی  ") و شهر  کوه نبرد" (باتی شاخ و شار خه"قول کردی   و به.  ک.ک.داخل و مبارزان پ  ی مبارزه. است  برانگيخته

اند و بـرعکس يـک سياسـت و     نفی يکديگر تن نداده  درستی هيچکدام به  دهند و به ل میاجزای يک کل واحد را تشکي  است که

  در چند سال اخير حاصل ايـن ائـتالف اعـالم نشـده      های محدود ترکيه نشينی عقب. کنند می  و از هم تغزيه هدف مشترک را دنبال

تواننـد   ها و حرکتهای داخل می اين نطفه. است  قابل مشاهدهاين نوع حرکت در ايران و کردستان ايران نيز  نيرومند های فهطن. است

مـن  . توانـد در خـدمت ايـن هـدف باشـد      يک سياست مشـترک در مـورد انتخابـات مـی    . يک جنبش فراگير مدنی تبديل شوند  به

و دفـاع    مبـارزه   ديگـر ضـرورتی بـه     چنـان اعتاليـی برسـد کـه      فعاليتهای تالشگران مدنی و سياسی داخل به  اميدوارم که  بالشخصه

شرکت در  .باشد احزاب اپوزيسيون کردستان ايران نيز می و آرزوی اين، آمال و آماج  باشد و يقين دارم که  مسلحانه وجود نداشته

 .تواند در خدمت اين هدف قرار گيرد های غيردمکراتيک داخل در چنين شرايط معينی می"انتخابات"

طرحی محدود در راستای رفـع تبعيضـات بيشـمار و تحقـق بخشـی        کانديدايی هست که  الخرهبا  نبايد از نظر دور داشت که امضاف .4

  مبارزه  آنها  سال است برای دستيابی به 64کرد در ايران بيش از است که   داده  ارائه کوچک از خواستهای مليتهای تحت ستم ايران

مقصـودمان نزديکتـر     هـای وی مـا را گامهـای بسـياری بـه      پيروزی کروبی و اجرای حتی بخشـی از وعـده  . دهد کند و خون می می

 . خواهد نمود

هـای   وعده  اش به در صورت پيروزی انتخاباتی  و يا ممکن است که. کروبی در انتخابات پيروز شود و يا نشود  حال ممکن است که .5

نسـبت اکنـون     وی در هيچ حـالتی مـا بـه     عال بهمحور و ف  اما با رأی مطالبه. هيچکدام از اينها منتفی نيست. خود عمل کند و يا نکند

دست کم   هايش بالخره وعده  و عمل کردن به  در صورت پيروزی: تعبيری چيزی را از دست نخواهيم داد  ضرر نخواهيم کرد و به

  حقانيـت مـا را بـه   تنهـا    خـود نـه   خودی  و اين به. و بخشی از تبعيضات بر مردممان مرتفع خواهد شد  هبخشی از مطالبات ما برآورد

تـوان و شـتاب بيشـتری خواهـد      تنها تعطيل نخواهد شد، بلکه  نه  و مبارزه خواهد بردنيز جلوتر   ما را گامی به  رساند، بلکه اثبات می

بشر بـر    کهتا زمانی   اين مبارزه. خواهيم داد  را ادامه  در سنگر ديگر و در سطحی ديگر و با مطالباتی ديگر مبارزه ما  طوريکه  يافت،

! اسـت؟   يافتـه   در کشورهای مثال دمکراتيک خاتمـه   ی احزاب و کنشگران سياسی آيا مبارزه. ی زمين باشد، تداوم خواهد شد کره

از بين نخواهد رفت،   برای مبارزه  تنها انگيزه  نهباز های خود عمل نکند،  وعده  اما اگر آقای کروبی پيروز نشود و يا پيروز شود و به

جمهوری اسالمی ظرفيـت تغييـرات مثبـت را نـدارد و       خواهد شد و باری ديگر استدالل خواهيم نمود که  غلظت آن اضافه  به  بلکه

مـا هـم در ايـن    شـود و   عدم پيروزی آقای کروبی باعث گسـترش کشمکشـهای درونـی رژيـم مـی     . زير کشيد  بايد کليت آن را به

جنـب و  از سـويی  " اقـوام "برخـی تبعيضـات بـر      ی کروبـی بـه   هم اشـاره   همين مرحلهحتی تا . کارزار طبيعتا بيکار نخواهيم نشست

اعتراضــات و  از سـويی ديگـر   جوشـی را در بـين فعـاالن حقـوق بشـر و کنشـگران مســتقل سياسـی و مـدنی و فرهنگـی داخلـی و          

ائلی در ارتبـاط بـا مليتهـای    امـور و مسـ    هيا ناخواست  است و در جريان اين شکافها خواسته  از جناح حاکم را برانگيخته  هايی نگرانی

. تـر شـدن آنهـا وجـود دارد     ای ی سياسی کمتر مجال طرح و تـوده  در شرايط انسداد و بسته  اند که در سطح وسيع مطرح شده ايران



عـدم    بـه  ی صـرف  با اشاره ام، سهو از آن جانبداری کرده  درستی و بخشا به  بخشا به  خود من در گذشته  که سياست تحريم خشک

  .جلو نخواهد برد  و دست کم گامی ما را به کند وجود شرايط دمکراتيک در ايران اين امکان را محدودتر می

حتی برخی همان شـعار جمهـوری اسـالمی    . است رژيم  اعطای مشروعيت به" انتخابات" اين شرکت در  ناحق معتقدند که  برخی به .6

اين ادعا اما خلـط مبحثـی بـيش نيسـت،     ! کنند را تکرار می" جمهوری اسالمی  رأی بهشرکت در انتخابات مساوی است با "مبنی بر 

حقانيـت خـود    ندارد و ما  و از جمله مشروعيت مردمی کسب  اعتقادی به اصوال اين حکومت ، شده  بارها گفته  همانطور که که   چه

با شرکت يا عدم  ـ  عبارتی ديگر  به گيرد و می  وراالطبيعهفرهنگ غالب و قانون اساسی خود از ما ايدئولوژی و دکترين و طبق رب را

 .مشـروعيت بخشـيدن رژيـم نـدارد      محـور ارتبـاطی بـه    و مطالبه  اساسا شرکت آگاهانه .پيدا نخواهدی مردم مشروعيتشرکت ما ـ  

در ايـن شـرايط    تنهـا   بلکـه تعطيـل نخواهـد شـد،      شد، در هيچ شرايطی و با بـرد هيچکـدام از کانديـداها مبـارزه      گفته  همانطور که

اساسـا شـرط   . سـاخت  وادارنشينی  عقب  شود تا رژيم را در راستای منافع مردم به می  مشخص از يک فرصت بسيار محدود استفاده

حکومـت نيسـت     در هيچ جا ـ حتی در کشورهای دمکراتيک ـ پذيرش حاکميت و مشروعيت بخشيدن به " انتخابات"مشارکت در 

 راديکالترين چپهـا و کمونيسـتها   " بورژوايی"در کشورهای . اعی و ديکتاتوری و حتی فاشيستی اسالمی ايران باشددر نظام ارتج  که

مگـر  . حکومت آنها از طريق يک قيام و انقالب مردمـی بـر سـر کـار بيايـد       مانند که کنند و منتظر نمی هم در انتخابات شرکت می

حکومـت    بـه در انتخابـات شـرکت کردنـد      آن چند مورد کـه مانهای چپ ايرانی خود لنين چنين نکرد؟ چرا دور برويم، مگر ساز

جمهـوری اسـالمی خواهـد بـود،       ديگـری بـه  "  نه"رأی " انتخابات"شرکت مخالفين در   برعکس، من معتقدم که! مشروعيت دادند؟

و عقيـدتی و   سياسـی  لحـاظ   بـه اد نـژ  اعتقـاد مـن آقـای احمـدی      بـه . جمهـوری اسـالمی نبـود     خاتمی رأی بـه   رأی به  همانطور که

معنای زيرسـوال بـردن     خود به خودی زيرکشيدن وی به  حکومت اسالمی است و بهی تيپيک  نماينده ايدئولوژيکی و حتی فرهنگی

 .باشد حکومت اسالمی و سياستها و ايدئولوژی و فرهنگ جمهوری اسالمی هم می

بـاور مـن     بـه . تخابات رژيم از سر استيصال و قطع اميد از سرنگونی رژيم استشرکت در ان  کنند که نادرستی استدالل می  برخی به .7

 نگـری  و تأمـل و ژرف   ورزی و ظرافت گشايد و سياست را می  ای ديگر برای مبارزه اين مشارکت عرصه: است صادق برعکس آن

هـا و   يـر زنـدگی مـردم و دغدغـه    رويکـرد مشـارکت خـود را درگ   . کنـد  نفس بيشـتری حکايـت مـی    طلبد و از اعتمادبه بيشتری می

آيـا  . کنـد  نمـی   حوالـه " روز موعـود "  را بـه  مـردم و  باشـد  بر آنها می  و در جستجوی راههای عملی غلبه کند مشکالت روز آنها می

گيری از کوچکترين و کمتـرين امکانـات    فضيلت است يا بهره خود  خودی از دور به" سرنگونی"صرف دادن شعار  ماکسيماليستی 

انگيزتـر و   ی مـدنی و سياسـی فعـاالن داخـل بـرای رژيـم مخـاطره        مبـارزه   ؟ من مدعی هستم کههمين هدف سرنگونی  نيل به برای

تعبيـری    و بـه " انقـالب نـرم و مخملـی   "رژيـم خطـر     جالب است که. تر و سرکوب آن دشوارتر است، تا نيروهای براندازی پرهزينه

بديهی اسـت   . سفيد ما هنوز نه  طلب يقه منزه" انقالبيون"است، اما برخی از   درک کردهاسی و فرهنگی را يی مدنی و س ديگر مبارزه

خـارج    ی رژيم، براندازی و طـرد و بـايکوت رژيـم را از برنامـه     رويکرد شرکت در قواعد و حرکت در چهارچوب تعيين شده  که

 .دهـد  های بيشـتری نشـان مـی    د و از خود ظرفيتها و توانايیکن و صرفا با آن تعريف نمی  خود را تنها در آن خالصه  سازد، بلکه نمی

کدام شـعار    برای من اهميت دارد اين است که  آنچه.  تواند ضروری و کارساز باشد و در شرايطی ديگر نه بايکوت در شرايطی می

 .يافتنی است کومت اسالمی دستای تنها بدون ح چنين جامعه. ی مدنی نزديکتر خواهد کرد جامعه  ـ بايکوت يا مشارکت ـ ما را به 

رهنمـون خواهـد    ی انسـانی  هعـ و اسـتقرار جام  سر مقصود خالصی از رژيـم   تحريم ما را زودتر بر  اگر کسی بتواند مرا قانع کند که

 پشـتيبانی  تحـريم  از سياسـت و رويکـرد    کنيم، همچـون گذشـته   تکرار می  که سال است 30  وتاههايی ک وقفه اما ب  نمود، کاری که

خـواهم  بـاز  الوقوع حکومت اسالمی قـرار داريـم،    ی سرنگونی قريب در آستانه  و يا اگر کسی قادر باشد قانع کند که. خواهم کرد

اما آيا در چنين شـرايط  . زيرانداختن قطعی آن رفت پيشواز به  بايد به  ديگر موضوعيت ندارد، بلکه" انتخابات"شرکت در   گفت که

لذا شعار شرکت  .بايد راهها و کانالها و منفذهای جديدی را جستجو کردچنين است،   حال که. خيرنظر من   به انقالبی قرار داريم؟

  ی راه و عرصـه  گيـری از  و بهـره  جسـتجو  و با هدف از منظر  از سر استيصال، بلکه  نه نيزبغايت غيردمکراتيک " انتخابات"در همين 

تنها در درازمدت نافی تالش برای سرنگونی نيست،   باشد و نه می   برای مبارزهجديد  فضايیکنش سياسی و گشايش  برای یا تازه

 .افزار است نرم  افزار به انتقال تمرکز از سخت تنها در اينجا متفاوت است  که  آنچه. آن هم قرار دارد  در خدمت به  بلکه

رياسـت  " انتخابـات "عنـوان  تحـت   در همـين بـاب   یيگـر د مطلـب   عالقمندان و خوانندگان سطور فوق را بـه   توجه اين مجمل در پايان

، جلـب  iran-federal.comاز همـين قلـم در سـايت راقـم ايـن سـطور ـ        " نفـع شـرکت    به 49  به 51شرکت يا تحريم؟ ": جمهوری"
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