
 להשתתפות בבח“רות:“אל„אומרות 
מדוע לא להר“ץ רש“מה וגם לא להצב“ע

בעוד מספר שבועות יתקיימו במדינת ישראל בחירות כלליות לכנסת. 

לא ישראל  מדינת  האזרחים) של  (ומן  הנתינות  מן  גדול  פי שחלק  על  אף 
מתייחס ואינו  כמעט  והציבורי  התקשורתי  השיח  בבחירות,  משתתפות 
לאי־הצבעה או להחרמה כנקיטת עמדה פוליטית. להיפך: התעמולה הממלכתית
מכריזה ש"מי שמצביע משפיע"; שלטי חוצות טוענים שאם לא תצביעי, את
נותנת את הקול שלך למישהו מוזר שאת לא אוהבת; ומסביב ישנו לחץ גדול

מאוד שכולם ילכו לקלפי ולא "תוותרי על הקול שלך".

בחוברת המנשרונים הזו אנחנו מבקשות לבטא את העמדה ההפוכה. נסביר
למה לא נכון, ולא כדאי, ולא ראוי, להשתתף בבחירות. אבל לפני שנעשה זאת,

. בחודשי ממשלת המעבר המדינה מאשרת הרחבתזה לא מאוד משנהנאמר ש
מפעלים מזהמים; תקפה את סוריה מן האוויר וכמעט פתחה במלחמה; פינתה
חייבי משכנתא מבתיהם; המטירה גז מדמיע ואש קליעים על בדואים בנגב,
ומעת לעת הרסה את בתיהם; קידמה הסדר נוח ונעים לחברות הגז הענקיות
לדלות את המשאב הציבורי הזה לטובתן; וכן הלאה. דברים דומים יקרו גם

אחרי הבחירות – ולא משנה אם תצביעי ואיך תצביעי.

אף על פי כן, אנחנו קוראות לך: אל תשתתפי בבחירות, משום שש

עמ'

2.....................המדינה היא מבנה חברתי אשר צריך להחליש, לא לחזק

3.....................ההצבעה משפיעה לרעה יותר מאשר לטובה

4.....................עדיף לא להשקיע מאמצים במפלגה אלא ביוזמות אחרות

5.....................האוכל מלחמו של הסולטאן – מניף גם את חרבו

6.....................אין טעם לבחור בין 'הלטאה הנכונה' ו'הלטאה הלא־נכונה'

7.....................היד המצביעה היא משענת וסמל ליד אשר מכה בנו

8.....................מפלגות ה'אופוזיציה' רק מחכות לזחול לתוך הקואליציה

9.....................חשוב לקעקע את הפטיש הדמוקרטיסטי

האדם חיה פותה הוא, ובהכרח ייתן אמונו בדבר־מה; בהיעדר יסוד מוצק
לאמונה, יסתפק הוא גם ביסודות רעועים.

ברטרנד ראסל
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אל תשתתפי בבחירות כי
המד“נה ה“נה מבנה חברת“ אשר צר“ך להחל“ש ולא לחזק

באמצעים מסוים,  חברתי  סדר  כפיית  של  מערכת  הינה  בליבתה  המדינה 
אלימים, בחבל־ארץ כלשהו. בעלי קרקעות מתאגדים תחת נסיך או מלך כדי
לכונן את עצמם כ'אצילים' ולבסס את שליטתם בקרקע מפני כובשים זרים או
מתארגנים אחרים  ובורגנים  סוחרים  תעשיינים,  איכרים;  התקוממויות 
במוסדות אזרחיים להסדרת יחסיהם העסקיים, להגנה על רכושם ולשמירה על

הסדר הציבורי בו מתקיימים אותם עסקים.

המדינה, אם כן, קמה כמרכיב ביחסים החברתיים – מייצב, מווסת ומשמר. אם
בחברה מסוימת אין סתירות מעמדיות – בין בעלי־אדמות לחסרי־אדמות, בין
עובדים שכירים למעבידים, בין עבדים לבעלי־עבדים – לא קיים גורם מניע

המספיק להביא להיווצרות מדינה.

המדינה לא יכולה לשרת את המעמד השליט בה באופן בלבדי, בהתעלמות
מיתר המעמדות; אם תעשה זאת, תתקשה להגשים את ייעודה המייצב. היא
המעמד מקרב  ובודדים  סיעות  של  יותר  קיצוניים  מהלכים  להגביל  נצרכת 
השליט; לפתח ולהנחיל אידיאולוגיה התואמת את מערכת היחסים החברתיים;

ולתחזק את התנאים החומריים להמשך הפעילות הכלכלית בצורתה הקיימת.

לכן המדינה חייבת לאפשר לעצמה להיות נתונה ללחצים ישירים ועקיפים מצד
ההמונים – אוכלוסיית הנתינים; היא בוררת ומתווכת (באופן מוטה כמובן) בין
המעמדות השונים בחברה ובין אינטרסים מעמדיים של פרטים; היא מאלצת
או בעקיפין רמת רווחה מסוימת את בעלי אמצעי הייצור להבטיח ישירות 
לאוכלוסיה: מגורים ומזון לעבדים; שכר מינימום לעובדים שכירים; מערכת

בריאות; וכן הלאה.

אך כאמור – את כל זאת 'נותנת' המדינה רק כביטוי ללחצים מצד המעמדות
השונים; ובמידה בה הדבר נחוץ ליציבות מערכת הניצול השרירה, ולטובתו
אינם השכירים  העובדים/ות  אם  כך,  השליט.  המעמד  של  יותר  הרחבה 
מאורגנים ואינם מתקוממים – תנאיהם יישחקו; ואם המדינה זקוקה לנאמנות

גבוהה בשל איום חיצוני, למשל – תופעל מדיניות רווחה נרחבת יותר.

(לא לכולם כמובן; הבחירות הן אחת הצורות בהן המדינה נותנת להמונים 
וגם לא למהגרי העבודה) להשפיע עליה זכות בחירה  לפלסטינים בגדה אין 
במידת־מה. אך מנעד ההשפעה האפשרית, מנעד המדיניות האפשרית, נקבע לפי
היכולת של פוטנציאל  ולא לשם הפעלת  פריבילגיוני,  מיעוט  אינטרסים של 

החברה האנושית להועיל ולרומם את חברותיה וחבריה. 

אנו לא מסכימות לקבל בהכנעה ובנאמנות את החיים תחת תקרת הבטון הזו.
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אל תשתתפי בבחירות כי
ההצבעה משפ“עה לרעה “ותר מאשר לטובה

מקובל לחשוב על ההצבעה מנקודת־המבט שלך, המצביע/ה. כיצד ישפיע הקול
שלך? הפתק שלך בקלפי? אילו עמדות תחזק ההצבעה שלך ואילו תחליש?

בהצבעת אינטרס  לה  יש  עבורך.  הבחירות  את  מארגנת  אינה  המדינה  אך 
האזרחים: משטר פרלמנטרי זקוק להזדהות של האזרחים עם המדינה, ואחד
הביטויים החשובים לכך הוא ההצבעה. אם הצבעת, את מיוצגת; קולך נשמע;

הפעלת את חלקך בריבונות; את שותפה לקבלת ההחלטותש הלא כן?

אם את פלסטינית, האמירות האלה צריכות להישמע מגוחכות. הרי ישראל היא
מדינה עוינת ואלימה כלפי הערבים בכלל הפלסטינים בפרט; היא סילקה את
רובם כדי להבטיח 'רוב דמוקרטי' לעברים; ואלו שבשטחיה הם חסרי מעמד

).1948) וסובלים מדיכוי ואפליה מוְבנים ועמוקים (בשטחי 1967(בשטחי כיבוש 

כדי לאפשר להמונים לשלוט נוצרות  'ממש' לא  מדינות דמוקרטיות  גם  אך 
בתמיכה הדיור,  במחאת  המשתתפים  אלפי  מאות  ואפילו  בחברה.  בנעשה 
ציבורית גורפת, לא השפיעו כמעט על מדיניות המשטר. המדיניות נקבעת לפי
אופי את  גם  קובע  אשר  וזה  השליטים,  המעמדות  בקרב  הכוחות  מערך 

הקואליציה והממשלה (וכך נמשכת מדיניות השמירה על מחירי דיור גבוהים).

טעות היא   – לפרלמנט  בבחירות  בהתמודדות  נמצא  שהפתרון  המחשבה, 
של המסגרת קבלה  הדבר  פירוש  ופעיליה,  המפלגה  עבור  מייאוש.  הנובעת 
הפוליטית הקיימת וכלליה, השתלבות בממסד והענקת לגיטימיות לפעולותיו.
ואילו עבור המצביע, מדובר בטקס המשפיע עליו אישית, השפעה חמורה לא

פחות:

הגברת הנאמנות והמחויבות לסדר הפוליטי־החברתי הקיים.•

חיזוק התחושה כי 'היצע' הרשימות המתמודדות בבחירות ממצה את קשת•
האפשרויות הפוליטיות בחברה.

ומה אפשרי• כוח־הפעולה שלנו דרך מסננת: מה מותר, מה אסור,  תיעול 
בכלל – במסגרת בית־הנבחרים ומוסדות המדינה.

שיכוך הצורך שלנו לפעול, לעשות ולהשפיע על החברה סביבנו.•

חיזוק הסכמתנו לוותר על פעולה ישירה ועצמית, ולהסתפק בפעולה־לכאורה•
– דרך סוכנים, נציגים, אחרים הפועלים במקומנו ובשמנו.

אי־הצבעה איננה פתרון לבעיות חברתיות. אבל – היא מחזקת את המודעות
שלנו לבעיות, ולכך שאנחנו צריכות להיות שותפות לפתרון שלהן.
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אל תשתתפי בבחירות כי
ההשקעה בק“דומה של מפלגה ה“א בזבוז אנרג“ה ואמון
צ“בור“, אשר עד“ף להשק“ע במסגרות ארגונ“ות אחרות

רבות מאיתנו משקיעות זמן ומאמץ בפעילות לשינוי חברתי. חלקנו פועלות
באופן אישי ישיר, בסביבה הקרובה שלנו; חלקנו פעילות בארגונים קטנים או

גדולים המחזיקים את עצמם; חלקנו במפלגות; וכן הלאה.

האם יש סוג מסוים של פעילויות שעדיף על כל הסוגים האחרים? האם יש
צורת מעורבות חברתית שהינה היעילה ביותר ועם מירב הפוטנציאל?

זו אינה שאלה פשוטה ואולי אין לה גם תשובה נכונה יחידה. אבל דבר אחד
פוליטית מפלגה  היא  מאורגנת  את  בה  המסגרת  אם  בבירור:  לומר  נוכל 
המתמודדת בבחירות הממלכתיות, את חייבת להכפיף את המעשים שלך ואת
נוח מבחינה ולמה שנחשב  ההתבטאויות שלך למה שמותר על־ידי המדינה, 

אלקטורלית, כדי להשתתף בשלטון.

המאבקים מן  שלך  התעמולה  מוקד  ואת  תשומת־הלב  את  להסיט  תצטרכי 
עצמם לכיוון המפלגה: "אנחנו נטפל, אנחנו נעשה, אנחנו נעמוד בפני... שמאל

זה אנחנו... סוציאליזם אמיתי זה אנחנו... כולם ביחד זה אצלנו" וכן הלאה. 

וגם: תצטרכי 'למכור' לאנשים את האנשים ואת ההתנהלות של המפלגה שלך.
לחשוב להם/ן  לגרום  שלה.  והמגרעות  הכשלים  את  ולטשטש  להסתיר 
הגונים שהם  ומשמעותיים,  חשובים  נורא  אנשים  הם  במפלגה  שהבכירים 

וישרים וראויים לשלוט על כולנו.

ועוד: תצטרכי לשמור ביחסים טובים עם הבכירים במפלגה. כי אם תסטי מן
תיכנסי ביקורתית,  יותר  רדיקלית,  יותר  עמדה  תציגי  אם  המפלגתי,  הקו 
הדרך את  תמצאי  יותר,  מרכזיים  לתפקידים  להיבחר  ובמקום  לסכסוכים, 

החוצה.

אולי רק אותך, כאדם, כפעילה; תחילה  ישנה  כל האילוצים הללו –  צירוף 
מבחוץ, אך השינוי מחלחל גם פנימה.

אנחנו לא טוענות שפעילות מחוץ למפלגות פרלמנטריות חפה מן הבעיות הללו
(למשל – בעמותות ממומנות ע"י כספי פילנתרופים ישנן בעיות דומות רבות).
מן הביצה שמונעת מאיתנו להתקדם הן חלק  צורות התנהלות כאלה  אבל 
ולפתח ארגונים מהפכניים באמת. אנחנו צריכות להיאבק בהתנהגויות כאלה
במפלגה פעילות  (באמצעות  בעצמנו  אותן  לתחזק  לא   – כאלה  ובתופעות 
ולא לתת להן לגיטימציה באמצעות הצבעה או תעמולה למען פרלמנטרית) 

המפלגות.
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אל תשתתפי בבחירות כי
האוכל מלחמו של הסולטאן ל מנ“ף גם את חרבו

במדינת ישראל, מפלגה הזוכה בבחירות במושבים בכנסת נהנית גם ממימון
כספי משמעותי:

מיליון ש"ח בשנה למושב בכנסת ועוד1.3מימון כללי + בחירות בשיעור •  
 אלף ש"ח בשנה לכל הסיעה ללא תלות בגודלה;825

 אלף ש"ח בשנה לכל מושב בכנסת;630שכר לחבר־הכנסת, בעלות •

משלוח דואר ללא תשלום בהיקף רחב;•

 אלף ש"ח בשנה;320 עוזרים פרלמנטריים לכל מושב – כ־2עלות שכר •

 אלף ש"ח בשנה למושב בכנסת.75תקציב קשר עם הבוחר – כ־•

לא מדובר בסכומי עתק, אך הם בהחלט משמעותיים. הבה נבחן לשם השוואה
'כוח בינונית: בארגון  את הכנסותיו של ארגון עממי בסדר־גודל של מפלגה 

כ־2014לעובדים' היו בתחילת  חברים, וסך דמי החבר ששולמו בשנת14,000   
היה כ־2013 מיליון ש"ח. לעומת זאת, מפלגה טיפוסית ובה 2  חברים14,000   

 מושבים בכנסת. במצב כזה היא5משלמי־דמים מגיעה בהערכה גסה ביותר ל־
מיליון ש"ח בשנה – פי שישה.12מתוקצבת ע"י המדינה בסכום העולה על   

וזאת כאשר ארגוני עובדים הינם בעלי יכולת גבוהה לגיוס משאבים מחבריהם,
יותר מכל צורת ארגון בלתי־ממלכתית ובלתי־מסחרית אחרת.

מובן, שהמדינה לא תממן אלא מפלגות אשר עומדות בתנאים בסיסיים לצורך
ישראל מדינת  של  ובאופיה  הנוכחי  במשטר  תמיכה  בבחירות:  השתתפות 
(כמדינה 'יהודית ודמוקרטית'). מפלגה החותרת לבטל את הבעלות הפרטית על
אמצעי הייצור – חותרת תחת אושיות המשטר הדמוקרטי, ולא תוכל לשבת
בכנסת אפילו תרצה בכך. מפלגה התומכת בהשבת הפליטים ובמסגרת פוליטית
בגישה או  אחת'  'מדינה  בגישת  (אם  פלסטין  בכל  ערבית־עברית  משותפת 

אחרת) – גם היא מנועה מישיבה בכנסת. 

באמת גם מפלגה אשר מחזיקה  העיקר.  איננה  הזו  הפורמלית  אך המגבלה 
להיות תתרגל   – לכנסת  ונכנסה   – מהפכניות  רדיקליות,  בעמדות  ובתמים 
תלויה בתקצוב הממלכתי. היא תדע מי משלם את החשבונות. מפלגה שקיומה
הכלכלי תלוי ביציבות המשטר, תיטה רק לבקר אותו – לא לצאת נגדו, תהיינה

עמדותיה המקוריות כאשר תהיינה.
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אל תשתתפי בבחירות כי
א“ן טעם להצב“ע נגד 'הלטאה הלא־נכונה'

) בעיקר בשל2001־1952דאגלס אדמס  נודע  בדיוני הומוריסטי,  סופר מדע   ,(
תסכיתי 'מדריך הטרמפיסט לגלקסיה' שלו, אשר הפכו לסדרת ספרים. בספר

נוכל למצוא את הדיאלוג הבא בין ארתור ֶדְנט ופורד ְפֶרֶפְקט:

למרות  – הלטאות  משלטון  בני־האדם  דעת  את  מסיחות  בסיפור  הבחירות 
בני־האדם אותו.  שונאים  ואפילו  המצב  שזה  יודעים  בני־האדם  שבעצם, 
מרגישים שהם מצליחים להגיע לפשרה בין כניעה מוחלטת לגורל, ללא שום
מעול להשתחרר  וארוכת־שנים  מסוכנת  מורכבת,  יוזמה  לבין   – התנגדות 
הלטאות. הפשרה היא נקיטת צד במאבקים בין סיעות של לטאות. אך זה לא

משנה – עדיין מדובר בשלטון הלטאות באנשים, כך או אחרת.

ומה עם הבחירות במציאות? הרי, אנשים אינם לטאות. ובמשטר דמוקרטי,
האזרחים בוחרים מקרב עצמם את השליטים, הלא כן?

זה אמנם נכון, אבל 'שלטון הלטאות באנשים' נותר כמות שהוא גם אם נשים
נשכח, ובל  הכללים.  אותם  עם  מוסדות,  באותם  לטאות,  במקום  אנשים 

שבישראל בכל־זאת מדובר בשלטון הציונים על הערבים.
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עתיקה דמוקרטית  מחברה  מגיע  הוא  „תבין, 
מאודוד

„כוונתך לומר שהוא בא מעולם של לטאות?ד
„לאד, אמר ,ורד, [ו] „זה לא כל„כך ,שוטר
כל„כךר ,שוט  להיות  קרוב  לא  א,ילו  זה 
בעולם שלו, האנשים הם אנשיםר המנהיגים הם
הלטאות; את  שונאים  האנשים  לטאות; 

והלטאות שולטות באנשיםרד
„מוזרד, אמר ארתור, „חשבתי שאמרת שזאת

דמוקרטיהדר
דככה אמרתיד, אמר ,ורדר „זאת דמוקרטיהדר

נשמע וקיווה שאינו  ארתור  כךד, אמר  „אם 
לא האנשים  „למה  גיחוך,  כדי  עד  סתום 

נ,טרים מהלטאות?ד
„למען האמת, זה ,שוט לא עולה על דעתם,ד
אמר ,ורדר „לכולם יש זכות בחירה, לכן כולם
,חות או יותר מניחים שהממשלה שהם בחרו

דומה ,חות או יותר לממשלה שהם היו רוצים
שתהיה להםרד

בעד מצביעים  ממש  שהם  מתכוון  „אתה 
הלטאות?ד

כת,יים, במשיכת  ,ורד  אמר  בטח!ד  „מה, 
„ברוררד

לתשובה שוב  שכיוון  ארתור,  אמר  „אבלד, 
לשאלה הגדולה ביותר, „למה?ד

„כי אם הם לא יצביעו בעד לטאה כלשהיאד,
אמר ,ורד, „הלטאה הלא„נכונה עלולה להגיע

לשלטוןר יש לך ג'ין?ד
„אני אבדוקר ס,ר לי על הלטאותרד

,ורד משך שוב בכת,יור
„יש כאלו, שאומרים שהלטאות הן הדבר הכי
טוב שקרה להם אי„,עם,ד אמרר „הם טועים
אבל ולחלוטיןר  לגמרי  טועים  כמובן,  לגמרי, 

מישהו צריך להגיד את זהרד



אל תשתתפי בבחירות כי
“דנו המצב“עה ה“א משענת וסמל ל“ד אשר מכה בנו

הנצורה ברצועה  עזה.  ברצועת  צבאי  מבצע  המדינה  ניהלה  האחרון  בקיץ 
והמצומקת גרים מאז הנכבה מאות אלפי פליטים, אשר גורשו או ברחו מאימת
נרחבים בנויים  אזורים  נהרסו  במבצע  פלסטין.  ביתר  הציוניות  הפרעות 
ברצועה; עשרות אלפי משפחות איבדו את בתיהן, או בכמה משבצות במתקנים
רובם/ן במתקפה,  נהרגו  ואישה  איש  ומאתיים  לאלפיים  מעל  האו"ם.  של 

בהפצצות; מעל לעשרת אלפים נפצעו.

מונחה הפיקוד  הצבא.  פיקוד  על־ידי  נשלחים  ישראל  של  ההפצצה  מטוסי 
בניהול המערכה על־ידי הקבינט הבטחוני בממשלה. הממשלה ממונה על־ידי
(בהחלטת רוב). וחברי הכנסת הם אלו הנבחרים הכנסת, ופועלת לפי אמונה 
על־ידי המשתתפים בבחירות. זוהי שרשרת מופרכת של לגיטימציה; אבל האם
תסכימי להשלים אותה, אפילו באופן סמלי? לעמוד מאחורי מכונות המלחמה

שהורגות בנו, באחינו ואחיותינו?

על וליישם  לתפוס  מכדי  מדי  עצומה  מדי;  רחוקה  היא  הזו  החווייה  אולי 
ההתנהגות האישית שלנו. נחשוב, איפוא,

על המנהל בחברה, בעל החנות או בעל המפעל, אשר קובע מה יקרה במקום•
העבודה שלנו, ואי־אפשר להתעלם מהוראותיו ולעשות דברים אחרת.

על השופט מולו את עומדת באולם, המביט עליך מתנשא על מושבו ועומד•
לחרוץ את דינך, כחייבת כספים או כמואשמת בעבירה.

על בעל הדירה שמצפה מאיתנו לממן אותו, והחוזה השנתי המאיים לפקוע•
כל פעם, לאלצנו להמשיך לנדוד הלאה, כי לא היינו נוחות מספיק לאדון.

על השוטר שדוחף אותנו ברחוב, או מונע ממך להגיע להיכן ששועי־הארץ•
מתכנסים כדי לקבל את ההחלטות שיפגעו בנו.

לכל אלו אנחנו יכולות להעמיד התנגדות מסויימת. אבל גם אם הצלחנו, גם
אם הם מוקפים באנשים שרוגזים עליהם – יש מי שיושיע אותם. הסדרן יקרא
למאבטחים; המוקד ישלח ניידות; המפקדה תשלח פלוגה. יום יום ושעה שעה,
האלימות הממורכזת והאיום בשימוש בה – הם היסוד, הם הבסיס עליו נשען

הדיכוי שכל אחד מאיתנו חווה בסביבתנו האישית.

מאחורי חרב:  נושאי  חמושים,  של  צלליות  נראה  תמיד  זאת,  נזכור  כאשר 
המנהל, לצד השוטר, לימין הבעלים או השופט – וגם בדרך לאתר ההצבעה.

עומדים, לאורך הרחוב, לאורך הקירות, ממלאים את החדר מסביב לקלפי.

אנחנו לא ניתן את ידינו לחזקם.
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אל תשתתפי בבחירות כי
מפלגות ה'אופוז“צ“ה' ה“נן גופ“ם משתפ“־פעולה

אשר רק מחכ“ם לזחול לתוך הקואל“צ“ה אם “תנו להם

 נאם יו"ר חד"ש ו'הרשימה המשותפת', עו"ד איימן עודה,2015 בפברואר 17ב־
ב'ועידת ישראל לדמוקרטיה'; יומיים קודם דיבר בתיכון 'בליך' ברמת גן. מתוך

דבריו בשני האירועים (בהתאמה):

וראיתי איך הוא [נציג המחנה הציוני] בורח ממני, איך הוא בורח מן הערבים, איך הוא
ב„ השמאל  עליור  יושבים  שהם  הענף  את  חותך  הוא  ו  המרכזר  אל  השנים30,וזל   

, כאשר האוכלוסיה הערבית1990האחרונות הגיע לשלטון והתחזק אך ורק בררר שנות ה„
מן רצתה להיות חלק  לכנסת,  כאשר ו הצביעה  במדינהר  לגיטימית  הייתה אוכלוסיה 
האזרחות, חלק מן ההש,עהררר השמאל [ררר] חי,ש את הלגיטימציה מן הלאומיות, לא מן

האזרחות של כולנור לכן הוא לא מצליח ולא יצליח לחזור לשלטון ו רק יחד נצליחר ררר

ו לגבי לשבת בממשלה [של בוז'י הרצוג] – אני לא חושבר אבל אנחנו רוצים להש,יער
אנחנו יכולים לתמוך, כמו שעשינו בתקו,ת ממשלת רביןר ,עם היינו גוש חוסם, נתנו רשת

ביטחון, קיבלנו תקציביםר 

כך אמורים הדברים ברשימה הרחוקה ביותר מן החיק הקואליציוני החמים של
לישיבה אלא  מכוונות  אינן  מלכתחילה  אחרות  מפלגות  העבר.  ממשלות 
האופוזיציונית הרטוריקה  הליכוד).  או  הציוני'  'המחנה  (בראשות  בממשלה 

הפרחונית שמורה לפתאים בלבד, למצביעים פוטנציאליים.

על חלק להתפשר  נאלצות  סיעות שונות  פוליטית,  מסגרת  בכל  לכחד:  אין 
כך והובלתה;  בהפעלת המסגרת  ברית המשתתפת  לקיים  כדי  מעקרונותיהן 
במדינה, בועד עובדים או ועד בית, ואפילו בארגון אנרכיסטי כשלנו. אך מהי
הפוליטיות המפלגות  של  התשובה  מתפשרות?  אנחנו  מה  לשם  המטרה? 
'הרדיקליות' וה'אופוזיציוניות' היא: לא לשם ביטול המשטר הקיים. לא לשם

החלפת יסודות הסדר החברתי הקיים.

האופוזיציונרים מספסרים בקבוצות האתניות המודרות ובמעמדות המדוכאים,
בפרט הדברים  פני  כך  נאמנה.  לאופוזיציה  להיות  השליט  למעמד  ומציעים 
מבעלי הרצוג:  יצחק  בממשלתו של  לתמוך  לנו  מוצע  בה  בפלסטין/ישראל, 
במשרד הרצוג־פוקס־נאמן, שליח בעלי הון זרים ומקומיים המבקשים לחמוק
החברתיים היחסים  את  לשמר  נוכל  וערבים",  "יהודים  יחד,  מס.  מתשלום 
הדכאניים במדינת ישראל ולחזק את משטר הבובות ברשות הפלסטינית ואת

שלטון הפתח המושחת ומשתף־הפעולה. אם רק נצביע.
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אל תשתתפי בבחירות כי
חשוב לקעקע את הפט“ש הדמוקרט“סט“

האמונה של כל אחת מאיתנו במשטר, בצבא, בבתי־המשפט, בחוק וכן הלאה –
עמוקים רבדים  ישנם  אבל  ממנה.  להתנער  לנו  ולא פשוט  עמוקה,  די  היא 
ויסודיים עוד יותר, אשר קשורים קשר אמיץ ליחסים החברתיים בהן אנחנו
שדווקא לנו  נדמה  כאשר  אפילו   – אותם  ומבנות  מהם  נובעות  נתונות, 

החתרנות והרדיקליזם שלנו מחייבים אותנו לדבוק בהם.

אנו נוטות להאמין, כי יש טעם להגדיר זכויות רשמיות: זכות לחיים וזכות•
לחירות, זכות לכבוד וזכות לשיוויון, זכות לפרנסה וזכות לדיור וכן הלאה.

וכי חשוב להיאבק על הכרה בזכויות האלה ובחובות לכבד אותן.

אנחנו נוטות להאמין, שהבעיה במדינה, או בארגונים אחרים כמו איגודי•
"לא או  במהותם"  "בלתי־דמוקרטיים  היותם  היא  ועמותות,  עובדים 

דמוקרטיים מספיק".

אנו נוטות להאמין, שהצבעת רוב (או אפילו קונצנזוס) של תמיכה בהחלטה•
וכי ההתנגדות לה כל סייג,  לגיטימציה מלאה, ללא  לה  נותנת  מסוימת 

והחבלה בה היא פסולה.

אנו נוטות להאמין, שתהליכים חברתיים צריכים להתנהל באמצעות רצף•
מתמיד של התדיינויות דמוקרטיות וקבלת החלטות במסגרתן.

אנו נוטות להאמין, שהפרט הינו מין ישות שלמה אשר קיימת בפני עצמה;•
אשר לו דעות ותפיסות ואשר מקבל החלטות באופן מנותק מן החברה

שסביבו.

והן  – הדמוקרטיסטית  באידיאולוגיה  יסודיות  תפיסתיות  הנחות  הן  אלה 
נתקבעו בתודעתנו החברתית רק לאחר מאות שנים של אלימות מדינתית,

פנימית וחיצונית – למרות שאינן תואמות את המציאות. 

הבחירות לבית הנבחרים הינו גם טקס אשרור מובהק לתפיסות כאלה. חלל
ההצבעה המבודד מאחורי הפרגוד מפריד את הפרט 'העצמאי והריבוני' מיתר
החברה, כדי שיקבל החלטה 'בעצמו'. ולאחר מכן, תוצאות ההצבעה: משום
ש'העם הצביע', הרי ש'העם החליט' יחד; ואם רוב עצום של המצביעים, ורוב
עצום של חברי הכנסת, מאשרים דבר־מה – איך ניתן להעלות על הדעת לשלול

אותו? לחבל בו? 

ובכן, הבידוד הוא מלאכותי. התדיינות דמוקרטית אינה חזות הכל ואפילו אינה
צורת השינוי הליבתית. ואפשר לשלול את החלטת הרוב, לזלזל בה ולחבל בה

– כאשר יש טעם וצורך בכך. במקום להצביע, הבה נעשה זאת.
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בשטחי ה,ועל  אנרכו„קומוניסטי  ארגון  הינו  אחדות 
,לסטין„ישראלר אנו מאמינות שיש לכונן חברה אל„מדינתית
ואל„ק,יטליסטית – ולחזק התארגנויות חברתיות„,וליטיות אשר
הסדר תחת  חותרות  ואשר  חלו,יות,  התנגדות  צורות  מהוות 

החברתי הקייםר 

הערבי העברי,  הציבור  את  לחשוף  לדעתנו,  במיוחד,  חשוב 
תהליכים על  אנארכיסטית  לחשיבה  הלאה)  וכן  (והרוסי 
והת,תחויות חברתיות, להגות אנטי„מדינתנית ואנטי„סמכותנית,
אלור ועקרונות  ערכים  לאור  ההיסטורי של מאבקים  ולניסיון 
חשיבה כזו, הגות כזו, והיכרות עם ניסיונות היסטוריים כאלו –

חסרים כמעט לחלוטין בחברה בה אנו חייםר
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