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  ميزانميزان
  
  

  چرا حتريم ؟چرا حتريم ؟
  
  

توزانه   و را نوعی برخورد ايستا، بغض آلود، کينه" حتريم انتخابات "اکثرمهوطنان در ذهن خود 
 قهرآميز با

 .نيست  واين مسئله به نظر من    برداشت درستی.  مقوله انتخابات تلقی ميکنند
مسئوليتهائی است که اين ادارهانتخابات عملی ترين شکل شرکت فردفرديک جامعه در اداره امور و 

شرکت در اداره امور، با واسطه و از طريق انتخاب اشخاصی است که به  تشخيص مردم. طلب ميکند
حق رأی دادن زمينه اصلی انتخابات است که در. ميتوانند خواستهای آا را جامه عمل بپوشانند

هرکس  حق دارددراداره عمومی  "  اعالميه جهانی حقوق بشر به اين شرح بيان شده است٢١ماده 
"و" کشور خويش، مستقيما يا از طريق منايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد

در اين صورت انتخابات مظهر" ...   ملت بايد از راه انتخابات و درصداقت اجنام گيرد�اراد
هدف انتخابات. ر يک جامعه استاراده مردم و سنجشی برای صداقت حاکميت و مرتبه مردمساالری د

آزادی بيان، عقيده، شغل،( شرکت افراد يک جامعه در تأمين برابری حقوق و آزادی در مهه وجوهاتش
و مهانطور که در اعالميه حقوق بشر آمده ، افراد در انتخاب. ورشد کشور ميباشد...) سکونت، و

از اين حق انتخاب آزاد وکيل، حمرومدرحقيقت چنانچه  اشخاص را . وکيل خود بايد آزاد باشند
.و شرکت او در انتخابات معنی خود را از دست ميدهد. کنند، حق انتخاب اورا از بين برده اند

درضمن، رأی دادن يک وظيفه هم هست، زيرا هرفردی فراخوراستعدادخويش ، برای احقاق  حقوق و
 وظيفه ای  را برای افراد يک جامعهاين فعال بودن. هبزيستی خود و مهنوعانش بايد فعال باشد
اما اگر مردم. هبرتين و شايسته ترين است) يا کانديدشدن(ايجاد ميکند، وآن شرکت در انتخاب کردن

خود نتوانند هبرتين و شايسته ترين را به صورت آزاد  برگزينند، يعنی کانديد شدن به صورت آزاد
 در رابطه يرا انتخابات آزاد و مردمساالرینباشد، مردمساالری معنی خود راازدست ميدهد، ز

 . تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند
دروضعيتی که اکنون ايران درآن قراردارد، مردم دربرابر پيش آمد انتخابات جملس هفتم، چهار نوع

 :برخورد ميتوانند داشته باشند
وجود ميباشند و برخورد اول مربوط ميشود به آندسته ازمردم که هوادار قانون اساسی م-١

که هبرتين نوع اداره جامعه از طريق) يا وظيفه خودميدانند وياموقعيتشان ايجاب ميکند(معتقدند 
ميباشند و" متاميت خواه"واليت مطلقه فقيه جاری  ميشود، خواستار تقويت جناح راست يا  

 که خربنامه ریدر سنجش افکا. درانتخابات شرکت  کرده و به کانديدهای اين جناح رأی ميدهند
 .  درصد واجدين شرايط رأی دادن است٩اميرکبير به عمل آورده است،  تعداد آنان  

 برخورد دوم  را کسانی دارند که خواهان تغييراتی هستند و معتقدندوضع موجود در بن بست است-٢
وشن،اما برای تغييرات نه برنامه ای در چشم انداز ميبينند،  نه هدفی ر. و کارآيی ندارد

درصورت  شرکت نکردن. مساملت آميز، يعنی انتخابات آزاد را در دست ندارند وتنهاابزار تغييرات
درانتخابات، احساسشان براين است که رآی ندادن خود نوعی کمک کردن به وضع موجوداست، زيرا چشم

ده هایانداز ديگری جهت تغييرات در ذهن خويش ندارند و از کسانی هم که در گذشته با وع
البته مسئوليت اين نااميدی متوجه. ( تغييرات، به ارگاای دولتی دست يافتند، نااميدشده اند

آائی است که بدون داشنت برنامه و ابزار روشنی با وعده های خود نور اميدی را در دل مردم
 مهان سياستبا کمال تأسف اکنون شاهد تکرار. روشن کردند بدون توجه به آينده کاری که ميکنند

و بابی اعتمادی و نداشنت اميدی به" انتخاب بداز بدتر"اين عده با منطق اشتباه ) . هستيم
اينان مهانند خبشی از اصالح طلبان، عقيده دارند چنانچه جملس. گشايش، درانتخابات شرکت ميکنند

وضع ازاينهم" نکه و قانع اند به اي. دردست اصالح طلبان نبود، وضع از اينهم که هست بدتر ميشد
با اين منطق  در انتخابات شرکت ميکنند و به هر. و اميدی به هببودی ندارند" که هست بدتر نشود

تصور منيشود تعداد اين.  کانديدی از اصالح طلبان  که شورای نگهبان تأييد کند رأی ميدهند
نانچه شورای نگهبان صالحيتطبق نظر سنجی خربنامه اميرکبير، چ. افراد مهسنگ انتخابات قبلی باشد

)که بعدا تصحيح  شد" انتخابات آزاد"البته با قيد (کانديداهای اصالح طلبان را تأييد کند،
 . درصد کل واجدين  شرائط رأی دادن ميباشد١۴حداکثر 

 برخورد سوم را آندسته از مردم دارند که خواهان تغييرات هستند، اما اميدی به هيچيک از-٣
ابزاری هم برای ايجاد تغييرات در دست ندارند و از هرگونه اصالحات نا. يم ندارندجناحهای رژ

در حقيقت، موقعيت را برای احقاق. اميدشده اند، دراثر سرخوردگی در انتخابات شرکت منيکنند
حقوق  خويش مناسب منيدانند و به دليل نبودن تشکيالت مدنی و احزاب مستقل از قدرت، خود را در

 .  عاجز  از اجنام مهمرتين وظيفه سياسی و عملی که نسبت به خود وجامعه دارند حس ميکنندتنهائی
  طبيعی است  چنين افرادی نسبت به جامعه ای که خود دراداره آن نقشی ندارند، احساس غربت

گليم خود را از آب"عده ای از ميان آا  رفته رفته در خود فروميروند و به منطق  . منايند
اينگونه افراد که عموما در قشر با استعداد جامعه جای دارند به. روی مياورند" ون کشيدنبير

فکر تأمين منافع حال و آينده خويش می افتند و روزبه روز فاصله شان از جامعه بيشرت ميشود و
تعداد اين افرادنسبتا باال است و در. در نتيجه به تقويت  فرد گرائی در جامعه منجر ميشود

کسانی که با شرط برگزاری رفراندم در( درصد ميباشند۴٢ظرسنجی سايت خربنامه اميرکبيرحدودن
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البته دسته ای هم هستند که اصوال نسبت به سياست بی تفاوتند) .   انتخابات شرکت خواهند کرد
 .وهرگز در انتخابات شرکت نکرده و منيکنند که از عده بسيار ناچيزی تشکيل شده اند

اين عده هم در پی نداشنت اميدی به هيچيک از.  چهارم با مقوله انتخابات، حتريم آنست برخورد-۴
جناحهای حاکميت، يا قانونی ندانسنت آا، شرکت در انتخابات را نوعی مهياری در قانونشکنيها  و

کهکه البته درميان آا طيف های کوناگونی  يافت ميشوند . تقويت قدرت احنصار طلب تلقی ميکنند
دليل آن هم وجود  فراوان گروههای سياسی. ميتوانند هيچگونه سنخيتی با يکديگر نداشته باشند

  درصد ميباشد، واين در صورتی٣۵عده حتريم کنندگان،  برطبق آمار سايت اميرکبير ،.در آن است
 قراراست که هم رفراندم برگزار شود و هم کانديداهای اصالح طلبان مورد تأييد شورای نگهبان

تعداد حتريم کنندگان انتخابات به)   طبق نظر سنجی مذکور( در غير اينصورت، حمتمل است . بگيرند
 . درصد بشود۴٩ درصد و ٧٧ترتيب،  

در يک نظر امجالی،  در مورد طبيعت  چهار گروه مذکور ميتوان  گفت، گروه خنست  که از اول انقالب
ما فعال وآماده هرنوع از خود گذشتگی، مهواره سد راهبا  درصدی بسيار ضعيف و تقريبا ثابت، ا

اين عده بدون اراده شخصی، مهواره  مسئوليت اعمال خود را از طريق. رشد و مردمساالری بوده است
رأی دادن را نه يک امر سياسی و اجتماعی ووظيفه، که يک. مذهب، متوجه  رهربان خود ميدانند

توصيه" قدرت دينی"ن دليل به اشخاصی  رأی ميدهند که فريضه  دينی تلقی ميکنند و به مهي
هدف از انتخابات برای اين گروه،  آزادی و مردمساالری و حقوق و عداالت و. مينمايد

اين امر در صحبتهای رهربان. بلکه هدف آن را مناسبات سياسی  معين و مشخص ميکند. نيست...رشدو
چنين و....تخابات شرکت نکنيد دمشن يا امريکا اگر در ان: اين گروه به خوبی قابل فهم است

 .بزنيد و غيره...يا با شرکت خود در انتخابات  مشت حمکمی بر دهان .  چنان
ميباشد، در جمموع از جهت اخالق سياسی شباهت... گروه دوم که خواهان آزادی و مردمساالری و رشدو

دی و ثبات قدم  که گروه اول در ناحقزيادی به گروه اول دارد، الی اينکه در حق خود آن پايمر
با قراردادن مسئوليت اعمال خويش  بر دوش رهربان  خود، بيست سالی است به. خود دارد را ندارد

. به اوج خود رسيد٧۶تعداد آا در انتخابات خرداد . دنبال سراب آزادی و مردمساالری دوان است
سرعت  متوجه سراب شد و اکنون در برزخ تصميماما به دليل افکار آزاديخواهانه و رشدياب، به 

 . بسر ميربد
گروه سوم که جلوتر از گروه دوم حرکت ميکند، اکنون از برزخ تصميم به در آمده و قصد آن  دارد

با کمال شعف و اميد بايد گفت که تعداد آا اکنون تعيين. که سرنوشت خويش را خود به دست گيرد
 .کننده است

ر هم که به نظر ميرسد در کار خود جدی تر هستند، تالششان بر اين است که باافراد گروه  آخ
به وعده های. فعال  شدن،  زمينه راعمال برای بدست آوردن حقوق و آزاديهای مردم  فراهم آورند

قدرمتداران و احنصار طلبان  باور ندارند و خود را آماده ميبينند تا سرنوشتشان را خود به دست
 .  گيرند

 
 و اما چراحتريم؟

 
 اين عمل. تلقی ميشود" حتريم" حتريم اگر ازروی منطق صورت پذيرد، در حقيقت انتخاب 

خود، به دليل نقد آزاد نبودن انتخابات،  شرکت در انتخابات است و هم، به دليل هدفمند بودن
ر حقيقت  شرکتدر نتيجه، اين عمل  د. آن در جهت احقاق حقوق و آزاديها، يک نوع رأی دادن است

در اين صورت، شرکت در حتريم، شرکت.  نکردن در انتخابات نيست، بلکه شرکت در حتريم استبداد است
اين عمل نه تنها وظيفه ای را. فعالی است که پيام حق و آزادی را دروجود حتريم کننده محل ميکند

ايد و انسان را بامسئوليتکه انسان در قبال جامعه دارد ضعيف منيکند بلکه آن را تقويت می من
در اينصورت وظيفه. ميکند،  که اين امر خود،  زيربنای رشد و  شکوفائی  يک کشور است

هرروشنفکر و سياستمدار و گروهها و احزاب سياسی که خود را معتقد و مقيد به مردمساالری
 کنند تا مردمساالریاز انزوای حمتوم مردم جلوگيری" حتريم"ميدانند اينست که با تشريح و تقويت 

 . بتواند حتقق يابد
  ، شکسته شدن٧۶يکی از فروض مردم، به مثابه حمرکی  برای شرکت وسيع در انتخابات بعد از خرداد

شکسته شدن مدار متاميت. بود) اصالح طلبان(مدار متاميت خواهی حاکميت  توسط  جناحی ازقدرت حاکم
ر جديد و سليقه های ديگرو انديشه های نو  در عرصهخواهی، يعنی ورود انساای جديد با افکا

 سال، حتی در حد توانائيهائی که٧مردم ميبينند که در طول قريب به .  سياست و اداره امور 
مهواره رابطه ساالری، جبای ضا. اين جناح در اختيار داشت، در اين مورد کاری صورت نگرفته است

در مورد تقويت و تشکيل.  يکی از معضالت اساسی کشور استبطه، اساس مديريت  را تشکيل ميدهد که
با کمال تأسف مردم شاهدآنند که حلقه... و. ادهای مدنی و احزاب  عمال کاری صورت نگرفته است

مهچنان بسته است و اختالفات آا در عمل، در حمدوده مهين حلقه" اصالح طلبان"و " متاميت خواهان"
ل، از زمانی که متاميت خواهان به اين مسئله پی بردند که اصالح طلبانوبه اين دلي. دورميزند

يارای خروج از اين حلقه احنصاری  را ندارند، و در به اجرا در آوردن  وعده هائی که قبل از
"قدرت"انتخابات به مردم داده بودند جدی نيستند،  اطمينان پيداکردند که مسئله آا هم مسئله 

 .ور مردم  متام ابزارهای قانونی و غير قانونی را بر ضد آا بکارانداختنداست، فارغ از حض
 تا اين حلقه شکسته نشود و با جامعه ممزوج نگردد، پيروزی در قدرت،  از آن متاميت خواهان

حقيقت اينست. ضامن پيروزی آزادی فقط مردمند که اصالح طلبان از آا بر حذر بودند. خواهد بود
نشريه هنوز منتشر ميشوند و يا انتقاداتی در سطح جامعه و يادر سخنرانيها شنيدهکه اگر چند 

ميشوند، نه به خاطر حضور اصالح طلبان در جملس است و نه به خاطر رياست مجهوری آقای خامتی، بلکه
اين حدی از  فشار است که جامعه به حاکميت اعمال ميکند و حدی از حتمل است که حاکميت ميتواند

و برعکس، هرچه. هرچه فشارجامعه باالتر رود، حتمل قدرت هم فزونی ميگيرد. ز خود نشان دهدا
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حتريم انتخابات اگر ازروی عقل و منطق وبه. فشارازسوی جامعه کم شود، حتمل حاکميت هم کم ميگردد
آن راصورت سازمان  يافته باشد، فشاری بس عظيم،  بلکه کارساز به اقتدارگرائی وارد مياورد و 

،٧۶در اين راستا، اين اميد  شرکت در انتخابات بعداز خرداد . به سوی مردمساالری سوق ميدهد
به نظر ميرسد که تکرار آن جز خيانت  به.  برای مردم ره آوردی غير ازيأس و نااميدی  نداشت

 .روند آزاديخواهی  و مردمساالری  نتيجه ديگری در بر نداشته باشد
ريم انتخابات،  اهباماتی هستد که زائيده شرکت کردن در چنين انتخاباتیعلت ديگر لزوم حت

از مجله اينکه، در انتخابات جملس ششم از طرفی گفته ميشد اصالح طلبان با نظارت.  ميباشند
استصوابی خمالفند و آن را خالف قانون قلمدادميکنند، از سوی ديگر مهاا مردم را  به شرکت در

که در پی آن.  نتخاب کانديدهای  تأييد شده توسط  شورای نگهبان تشويق ميکردندانتخابات  و ا
اگر کمی انصاف به خرج دهيم و به عنوان يک ناظر. ميليوا نفر به پای صندوقهای رأی رفتند

بيطرف به قضايا بنگريم، اين رأی دادا در درجه اول تأييدی هستند  بر عمل شورای نگهبان در
چگونه با اين. حيت خبش زيادی از کانديداها ، و در درجه  دوم، انتخاب منايندگانمورد رد صال

شرکت وسيع مردم در انتخابات می توان به شورای نگهبان گفت مردم با کارهای مشا خمالفند؟ ازسوئی
به آا گفت عمل مشا خالف حقوق و آزاديها و قانون اساسی است، از سوی ديگر  کانديدهای منتخبش

از اين نوع رأی دادا چنين تلقی ميشود که مسئله مردم، اجرای!! را مورد تأئيد قرارداد؟
به دليل مهين. قانون و قانون شکنی نيست، بلکه اينست که چه کسی کجای قدرت را اشغال کند

دشرکت در چنين اخناباتی مماشات کردن با وضع موجو. اهبامات، جتربه اصالح طلبی به شکست اجناميد
چنانچه مردم ايران، بنا به توصيه خبشی از. و حتريم آن، اقدام به حتول وضع به کمال ميباشد. است

٢٠از اولين انتخابات رياست مجهوری آقای رفسنجانی، يعنی قريب ) اصالح طلبان فعلی(روشنفکران 
اشات هستند،سال با شرکت در انتخابات، به اميد برقراری مردمساالری، با وضع موجود در حال  مم

نبايد فراموش کرد که مردم با وعده و وعيدهای مبهم و. واز نتيجه دخلواه فرسنگها فاصله داريم
بی اساس، با سردارسازندگی و سردار اصالحات خواندن آقای رفسنجانی بود که به پای صندوقهای رأی

يد هدفی روشن و وسيلهدر انتخابات با.  رفتند، اما در عمل مهان وضع منجمد پابرجا مانده است
ای روشن در دست داشت، در غير اينصورت انتخابات معنی ارزشی خود را ازدست ميدهد و به باند

در انتخابات جملس گذشته، ازسوی کانديدها نه هدف روشنی ارائه شد و نه. بازی تبديل ميشود
م معلوم شد جملسی کهدر عمل ه. وسيله روشنی برای به عمل در آوردن وعده هايشان ارائه کردند

نتيجه اين.  است و نه مردم، به کار اهداف مردمساالرانه منی آيد" قدرت"خود وسيله ای برای 
به مهين علت، در پی. اهبامات چيزی جز پائين آوردن فشار جامعه به احنصارگری  منيباشد
يد دراموری که بهنبا.  هرانتخاباتی، احنصارگران در راهی که ميروند راسخ تر از قبل ميشوند

منی توان با آنچه که به حقوق و آزاديها مربوط. آزادی و حقوق مربوط ميشوند ذره ای کوتاه آمد
ميشوند معامله منود، و اگر بده بستانی صورت گيرد، در اصل برسرقدرت است، نه دررابطه با  حقوق

 .و آزاديها
ه به حنوی به حقوق بشر و آزاديها ربطرد مصوبه های جملس ک.  علت بعدی، عملکرد جملس ششم است

اصوال جملس قانونگزاری که. پيدا ميکنند از سوی شورای نگهبان منيبايست جملس را از حترک بيندازد
زير بار قانون شکنی ميرود و به کار خود ادامه ميدهد، نه جملس قانونگزاری است و نه وکالی آن

 برای اجنام کارهای مفيد حمدودی  باز بود اما حترکولی در هر حال اين جملس دستش. وکالی مردمند
ميشود، ظاهرا... بودجه ای که مصرف اقتدارگرائی و مبارزه با آزاديها و : برای مثال. نداشت

در پی.   توسط  شرکتهای عمومی غير دولتی و رانت خواری و اقتصاد بيمار کشور تأمين ميشود
را تشويق به رسيدن به مسائل اقتصادی مردم ميکرد، اگرسخنان آقای خامنه ای  که جملس و حکومت 

دغدغه خاطری دراين مورد وجود ميداشت،  می بايستی از اين موقعيت استفاده ميشد و زمينه را
يا در مورد قاچاق  و يا اعتياد ميشد کارهای جدی. برای سامل سازی اقتصاد کشور فراهم آورد

به نظر ميرسد تنها يادمان. گذاشت"  اقتدارگراها"به گردن متام کمبودها را منيتوان . اجنام داد
جملس ششم که ميتواند  ماندگار باشد،  مواضع و سخنان شفاف و روشن  و شجاعانه خامن حقيقت جو

 .باشد
اين حتريم يک. بنابراين، حتريم انتخابات به منزله رأی منفی دادن به حلقه بسته احنصارطلبی است

هدف آن، انتخاب مردمساالری و نه گفنت به. هدف روشن دارد و هم وسيله روشنانتخاب است که هم 
اهبامات، کم کاريها،  احنصارطلبی ها، رابطه بازيها،  قانون شکنی ها  و زورگوئی از هر نوعش

وسيله اش هم حضور مردم با شرکت نکردن فعال خود درانتخابات، نه از روی تسليم و. ميباشد
اصالح.  پويائی و آگاهی و احساس مسئوليت در قبال حتريم انتخابات ميباشدنااميدی، بلکه با

درا ينصورت. طلبان واقعی ميتوانند با پا ادن در اين راه گذشته ناکام خود را جربان منايند
چنانچه اقتدارگراترين هم به جملس روند، جمبور خواهند  شد از اصالح طلبان  فعلی مردمساالرانه

زيرا در     آ نصورت، ملت  ديگر ملتی خنواهد بود که بتوان با آن هر کاری را. نندتر عمل  ک
 .  به اجنام رساند

 


