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"اباتخانت" از ینکات و درسهائ  

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢۴شنبه يک                                                                                                                     یمرجان افتخار

                                                                                                            
از همان ابتدا رقابت  .شد" انتخاب "٪ آراء بعنوان رياست جمهوری ٦٢با کسب  پس از تقريبا سه ماه تبليغات باالخره احمدی نژاد

و کانداهای ديگر چندان جائی در اين  کشور بود و خارج از  اخبار داخلها، تمام تحليلها ، بحثاحمدی نژاد و مير حسين موسوی محور 

های شناخته  ه و چهراند  اين رژيم داشتههای مختلف در  دورهشه پستهای مهم و کليدی را درهر دو کانديدای اصلی همي. رقابت نداشتند

 سابقه کشورمانم گران و زنان و بطور کلی مردهر دوی آنها در مقاطع مختلف در سرکوب دانشجويان، کار باز وشده برای مردم بودند

 و سپس کشتار سراسری سال ٦٠اسی که از کشتارهای سال يسابق، کودکان آنها و زندانيان سهای زندانيان سياسی  خانواده. دار هستند

  .اند دوران نخست وزيری مير حسين موسوی را فراموش نکرده  به در بردند هرگز ترور و وحشت جان سالم٦٧

 دستگيری و شکنجه دانشجويان که منجر به را دی نژاد احم٨٦ آذر ١٣ خاتمی و نه ٧٨ه تير ماه سال ش دانشجوئی ندانشجويان و جنب

های مستقل خود طبقه کارگر و جنبش کارگری که برای مطالبات اقتصادی و حق تشکل. اند از ياد برده  شدآزاديخواه و برابری طلب

ء و رهبران آن از جمله آقای به سنديکای شرکت واحد و دستگيری اعضااند حمله و هجوم وحشيانه  هها مورد سرکوب قرار گرفتبار

  .اند  که هنوز هم در زندان است را فراموش نکردهانلواسن

 انتخاب از حقاجباری اسالمی از طرف خمينی از همان روزهای اول تشکيل جمهوری اسالمی با طرح حجاب و جنبش زنان که زنان 

نميتوانند هيچگاه هم مانند جنبشهای ديگر جنبش زنان . رقتند در طول اين سالها مورد سرکوب قرار گبارها ،دندآزادانه پوشش محروم ش

   .د اين رژيم را فراموش کن دائمیسرکوب

وضعيت اقتصادی،  و احمدی نژاد به جز وخيم تر شدن ی مختلف رياست جمهوری هاشمی، خاتمیها ر طول سی سال گذشته و دورهد

انتخاب  .صلی و محوری تمام اين دورانها بوده است موضوع ا"سرکوب" مردم  بيشترهيدستی و نزندگی، بيکاریه گرانی مايحتاج اولي

رهستند و انتخابات را  که در خارج از کشو سازمانها و احزابی،ها  گروه سياسی،احمدی نژاد و يا موسوی برای روشنفکران، فعالين

بايد بطور ٪ مردم ٨٠ و شرکت شور در داخل ک"انتخابات" در مقابل اين اکنش مردمبودند تغيری ايجاد نميکند ولی وتحريم کرده 

 خارج کشور بدون در نظر گرفتن جو نشان ميدهد که مردم داخل "اتانتخاب"مردم در اين شرکت وسيع  .طبيعی حائز اهميت باشد

  . ش هستندتصميم گيرندگان سر نوشت خوي

 ولی تصاوير تلوزيونی ميکردها و اعالميه مطرح  ی بيانيه در تمام به درستیحريم انتخابات را تعليرغم تبليغات در خارج از کشور که

مردم بدون در نظر گرفتن نظر . ای از استقالل مردم در تصمصم گيری است  بيان ساده صد عظيمی از مردمترنتی و شرکت دريو ان

اين موضوع يعنی .  شرکت فعال داشتند"اتانتخاب" کشور در اين  خارج ازا آن حزب، بدون در نظر گرفتن جو و فضای حکم دراين ب

 ات سياسینظراری ازلحاظ ان اعتبسازمانهای که در خارج از کشور هستند چندو ها  واکنش مستقل مردم نشان ميدهد که احزاب، گروه

 پيش رفته است ادامه پيدا کند، ه تا کنونای ک اگر مسائل به شيوهبويژه نسل جوان وفعال ايران ندارند، به عبارت ديگر در بين مردم 

 اين موضوع پس از .هيچ جريان سياسی در خارج از کشور نميتواند ادعای رهبری، سازمانذهی و آلترناتيو سياسی آينده در داخل باشد

  ها و احزاب سياسی به طور جدی به اين موضوع بينديشند   سال حائز اهميت است و جا دارد که گروه٢٨

  ه اندازه مردم است و تا چدر کشور ما حائز اهميت   مسائل سياسیحضور مردم بخصوص جوانان و زنان نشان ميدهند که تا چه حد -

  اقتصادیبا وجود شرايط اسفبار  سال سرکوب شديد و نقض حقوق بشر٣٠پس از. هستندل سياسی که به آنها مربوط ميشوندمسائدرگير

ديده ل گذشته کمترهائی که در سی سا صحنه -. قش آفرين هستند و تماشاچيان بی نظر و بی تفاوت نيسنتدمردم هنوز در صحنه سياسی ن

  . آنها حضور دارندتجسم پيدا کندبين بد و بد ترانتخاب ارزه درشده اين مبحتی اگر. حيه مبارزاتی مردم داردميشود نشان از رو



  اقتصادی  در رابطه با مسائل ی هر دو طرفايران صورت گرفت و افشاء گريهادرلين بار مناظره تلوزيونی بين کانديداها که برای او-

های او با رجائی و بهشتی بار از رياست جمهوری بنی صدر و درگيريبرای اولين بار پس . و سياسی تحميلی بود به جناح احمدی نژاد

از اين به بعد برای احمدی نژاد و دار و دسته او . تر شده است ديگر شکاف بين دو جناح حاکم بيش از هر زمان ديگر عريانتر و عميق

اين شکاف ميتواند حتی در مواقعی به . بدون سرکوب عريان و ارگانيزه بسيج و اطالعات ادامه حيات سياسی امکان پذير نيست

  .سرکوب و دستگيری اطرافين و نزديکان رژيم حاکم هم منجر شود

موضوعی است که ميتواند ی دمکراتيک اصلی ترين، فراگيرترين و همگرا ترين اديها برای کسب آزای دمکراتيک و مبارزه خواسته-

که محور انقالب بهمن بود هنوز پس از سی سال سرکوب، سی سال درگيری " آزادی"خواست . ميليونها نفر را به خيابانها بکشاند

ای و هوادران اين يا آن  انی محل فعالين حرفهری اسالمی اگر زمزندانهای جمهو. دای دار  جايگاهی ويژهی برای مردم مطرح وسياس

فرهنگ و ان عليرغم سرکوب سی ساله و زنحضور  .ی آزاديخواهانه استجريان سياسی بودند اکنون محلی برای هر فرياد و هر صدا

اولين گام و اولين " دیآزا"را که چجستجو ميکنند " آزادی " طلبانه خود را در گرو برابریخواستهای مذهبی، طرحسنت های پوسيده 

  .برابری است مرحله در راه

لغومجازات  تشکل، حق اعتصاب،ق انتخاب پوشش و حق داشتن  ح،کراتيک انديشه بيان، قلممهای د خواستهواقعيت اين است که  -

  . استگره خورده در کشور ما  سياسی و برابريهای جنسيتی با مبارزه طبقاتی اعدام و آزادی زندانيان 

 مقايسه ٥٧بايد بگيرد و آنرا با تجربه اوائل انقالب " انتخابات"اسی و انقالبی از ي که در اين ميان هر نيرو و جريان سای ولی تجربه

رفتن بدون در نظر گشد پا فشاری ه ضد امپرياليستی و ضد آمريکائی مبارزدر سی سال پيش اگر تنها بر . کند بيش از همه اهميت دارد

 از يک سو و جدائی و آزاديهای دموکراتيک" آزادی"اقعی مردم اين بار بايد به خواستهای ملموس مردم يعنی ملموس و وای خواسته

اهد بود آلترناتيو  حزب انقالبی قادر خوت که يکنين صورتی استنها در چ. ردبدون قيد و شرط مذهب از قدرت سياسی پافشاری ک

  . شداب را در دست داشته ب و رهبری ادامه انقالواقعی مردم باشد

  

  مرجان افتخاری

 ٢٠٠٩ژوئن 

Eftekhari_marjan@yahoo.com  

 


