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 یادداشت درباره انتخابات در جوامع بورژوایی               

 

که  -تاریخی کنونی در همه کشورهای جهان  فی المثل امروزه و بطورکلی تر در مرحله   

سرمایه حاکمیت  تحت  جوامع  آنها  جوامع    کلیه  بورژوازی،  حاکمیت  دیگر  بیان  به  یا 

مجلس،    نمایندگان) در مواقع انتخابات    -سرمایه داری یا به بیان دیگر  بورژوائی هستند

اکثریت یا غیراکثریتی  اشخاصی از سوی    رئیس جمهور، اعضاء شورای شهرها و غیره( 

از  د که عموماً  باصطالح حق رأی در جامعه برگزیده میشون  از همه افراد بزرگسال واجد

 این نظام اجتماعی میباشند.اساس    و  حامی و مدافع نظام سرمایه داریموضعی بورژوایی  

بالفعل متمایل علت و دلیل بالواسطه چنین پدیده در نظام بورژوائی را ذهنیت عمومی  

باید    برطبق تز درستی که  )یا نامخالف نسبت به این نظام تشکیل میدهد. ذهنیتی که

و فقط در همین حد  مختصر  بسیار      بصورت یک نکتهآن را من  در اینجا متذکر گردم که  

در وهله نخست پیش زمینه فکری و    سالها پیش در یکی از نشریات توفان دیده ام(

پیشاسرمایه داری طبقاتی  از گذشته های    فرهنگی مساعد معینی  معنوی آن را میراث 

نمود استفراهم  بعدها    ؛ه  که  و  کارکردهای  بواسطه    –میراثی  آموزشی  های  سیستم 

تبلیغی و  به  متعارف ذاتی  معین مختلف    ترویجی  نظام  و متعلق  طی   -بورژوائیخود  

 باز  دیگر وبورژوائی    امکاناً در سطوح  در ابعاد مختلفش  گذشت زمان و تکامل سرمایه

و این فرایند تا آینده ای   و هنوز همچنان اینچنین میشود  تولید و بازتولید شده  دیگر

 نامعلوم ادامه خواهد داشت. 

تنها شامل اختصاراً عدم برخورداری کافی توده های کارگر و این ذهنیت    مقصود من از 

زحمتکش از آگاهی طبقاتی پرولتاریائی و در عین حال علمی یعنی آگاهی کمونیستی  

که منبعث از شرایط عینی   –بلکه سایر حاالت و گرایشات روحی و ذهنی آنان    نیست

ناچار و مجبور بودن   اجتماعی و سیاسی بوده و برجسته ترین اشان احساس و اندیشه  

در مورد چنین مجبور بودن :   نیز میباشد.  –به تحمل یا سازش با نظام سرمایه داری  

شرکت  مثالً   بدرستی  که  جریانهایی  به  نسبت  اعتمادی  بی  یا  شناخت  عدم  صرف 
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به نیز  دن افراد نسبتاً آگاه  درانتخابات معینی را تحریم کرده اند امکاناً موجب رأی دا

در جریان    نگرانی از سرکوب شدن توسط حکومتمثالً  میشود؛ یا    بورژوائی  کاندیداهایی

در  را    افراد  مکاناًا  ،به تنهایی  برای افراد  این سرکوب   و تبعات   اعتراض و مبارزه رادیکال

به    جهت بستن  اصالحات  دل  امید باصطالح  لذا  و  بسیار کوچک  یا سیاسی  اقتصادی 

و رأی دادن به   که چنین وعده هایی را میدهند  معینیبورژوایی  بستن به کاندیداهای  

 سوق میدهد.آنها 

اکثریت    نزد  راستین  خودآگاهی  کمبود  یا  نبود  دهنده    باالی  بنابراین  تشکیل  افراد 

و تبلیغی   سیستم ها ی آموزشی و ترویجی  کارکردهای  که نتیجه و ماحصل  –جامعه  

بورژوایی از یکطرف و نبود یا کمبود بسیار زیاد روشنگری و آگاه گری واقعاً کمونیستی  

مجبوریت های آنان به رأی    یا مجبوریت یا  و  از یکسو  ازطرف دیگر استجامعه  این    در

خاص و معین اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی احاطه  ناشی از شرایط  که    –دادن  

ازسوی دیگر    -باشد    داشته  گوناگون و متعدیعلل مشخص  و میتواند    کننده آنان است

  کردن   وادار به تأیید  و بطورطوالنی یا کوتاه مدت   اشان  در اکثریت یا نااکثریت  آنان  را

ب بهبودن    تفاوت ی  یا  انتخاباتی بقاء    نسبت  چنین  در  شرکت  طریق  از  سرمایه  نظام 

 مینماید 

درحالیکه دلیل و علت شرکت توده های وسیع کارگر و زحمتکش در انتخابات جامعه   

خودآگاهی و مجبوریت آنان درمورد رأی دادن  بورژوایی چنین است که بیان شد یعنی نا

عموم این طبقه  خب بورژوازی )به نمایندگان عموماً بورژوایی یا به بیان دیگر عموماً منت

درحقیقت ناخودآگاهی و مجبوریتی یعنی چیزهای    یا قشرها و گروههای معینی از آن(،

که همین حاکمیت سرمایه یا حاکمیت و ناخواسته ای    ناانسانی و نامطلوب از نظرشان  

زمینه )یعنی بمثابه مرحله تاریخی تکوین پیش    اقتضاء تاریخی آنتا حدی  یا    این نظام 

  برایشان ایجاد کرده است، (سوسیالیسم  های اقتصادی و اجتماعی ضروری جهت گذار به

بعنوان  برگزیده شونده در انتخابات آراء مردم را    اما بورژوازی یا بطورمشخص تر اشخاص  

سمت و مقامی که از طریق این گونه انتخابات به    حقانیتو    مشروعیت  باصطالح  سند

 و قلمداد میکنند یعنی جامیزنند! دست آورده اند میدانند 
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از دیدگاه    که فقط توأماً صحیح    -صحیح  کامالً  توضیح و تبیین  بنظر من  اینچنین است   

بورژوایی از    مسئله شرکت مردم در انتخابات   -میتواند باشد  علمی و طبقاتی کارگری

 دیدی بسیار کلی. 

 حمید پویا                                                                                         

 2022مارس  25                                                                                   


