با تسخير خيابان بايد بساط انتخابات را بر ھم زد
پارسا نيک جو
معرکه ی نھمين انتخابات مجلس شورای اسالمی در شرايطی برگزار می شود که حاکمان خون̊ جنون کده ی
اسالمی بيش از ھر زمانی برای تداوم حيات خونين خود نيازمند حضور پير و جوان ،زن و مرد ،سالم و
بيمار در پای صندوق ھای بيعت با رھبر و نظام اند .چون نيک می دانستند با مشارکتی و رقابتی کردن
ت نمی توانند تنور انتخابات را گرم کنند ،بنابر اين حتا از خير به بازی گرفتن نيروھای ذخيره ی خود
انتخابا ̊
در اردوی اصالح طلبان ِ راست و ميانه نيز گذشتند .در نتيجه دميدن در کوره ی آتش جنگ را تنھا چاره ی
گرم کردن تنور انتخابات ديدند .به بيان ديگر حاکميت خون و سرمايه ی اسالمی می کوشد با دامن زدن به
نزول نعمت جنگ ،مردم به بند کشيده ی ايران را به حاکميت خود آويزان سازد .در حقيقت بار ديگر تاريخ
نشان می دھد که حاکمان برای حفظ و تداوم منافع خود ،ھرگز لحظه ای در قربانی کردن محکومان ھيچ
ترديدی نخواھند کرد .مردم ايران اما نيک می دانند که برای رھايی از بند فقر و فالکت ،بی حقوقی مطلق و
رھايی از سايه ی شوم جنگ ،چاره ای جز به زير کشيدن حاکميت خون و سرمايه ی اسالمی ندارند .بر اين
اساس می توان گفت نھمين دوره ی اجرای نمايش انتخابات مجلس شورای اسالمی ،بی شک به نمايشی با کم
ترين حضور مردم در پای صندوق ھای رأی تبديل خواھد شد .ھر چند اين امر از نظر سياسی می تواند
بسيار با اھميت و با معنا تلقی شود ،اما به ھيچ وجه کافی نيست .می گويم نا کافی است زيرا ھرگز نمی توان
با بی تفاوتی سياسی و تحريم انفعالی ھيچ حاکمی را به زير کشيد .در نتيجه بايد به تحريم فعال و تعرضی
انديشيد .بايد کوشيد صدای خاموش مردم را به فرياد اعتراضی تبديل کرد .در سال  ٨٨پيش از برگزاری
دھمين دوره ی انتخابات رياست جمھوری بسياری در خيابان ھا فرياد می زدند :اگر تقلب بشه /ايران قيامت
ميشه ،و ديديم که شد .حال بايد يک صدا فرياد بزنيم :اگه انتخابات بشه /ايران قيامت ميشه .در حقيقت تنھا با
تسخير خيابان ھا در روز انتخابات می توا ̊
ن نمايش ِکمدی انتخابات حاکمان را به نمايش ِ حماسی اراده ی
معطوف به رھايی آزادی خواھان تبديل کرد .بی تفاوتی و بی اعتنايی و در کنج خانه نشستن نيز بی شک
شکلی از نمايش بيزاری و بيگانه گی از حاکمان است .اما نبايد از ياد بُرد که انتخاب ِ اين شکل ِ انفعالی از
پيکار ،نه فقط بيان گر بيزاری از حکومت ،بل بيان گر بی اعتمادی و بی اعتقادی به نيروی خويش ،فقدان
جسارت الزم و آماده نبودن روحيه ی انقالبی برای پرداخت ھزينه ی ساختن و زيستن در جامعه ی آزاد و
برابر است .اما آنان که شما را به خانه نشينی فرا می خوانند ،شما را در قامت توده ی بيزاری که چشم براه
ناجی اند می پسندند .آنان از حضور مستقل و راديکال شما در خيابان و کارخانه می ھراسند .زيرا جمعی از
آنان به حمله ی نظامی و دست يافتن به قدرت بدون حضور مستقل شما دل بسته اند .جمعی نيز که پيش از اين

انتخابات خود از متوليان و دل بسته گان شرکت پر شور و شکوھمند مردم در پای صندوق ھای رأی بودند،
و شرکت در انتخابات را تنھا کنش سياسی اصيل معرفی می کردند؛ با بی معنا شدن قالب سياست انتخاباتی و
اخراج از صف خودی ھا ،می خواھند تحريم انفعالی شما را ابزار و سرمايه ی سياسی خود سازند و دوباره
به جمع خودی ھا بپيوندند .شما می توانيد و بايد با حضور آگاھانه و جسورانه خود در عرصه ی خيابان،
انتخابات را به کابوس حاکمان تبديل کرده و به شيادان و شارالتان ھای سياسی شيفته ی قدرت نيز يادآور
شويد که می خواھيد بدست خود و برای منافع و عالئق خود رھا شويد!
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