
  ملت אقتدאری صدא

  " אنتخابات אز پس مנ " مطالب مجموعه در ،يسي بي ب تيسا در הشد منتشر( 

נ ۱۷ -  )  ۲۰۰۹  ژو

 

 نيلوفر بيضايي

پيש אز אنتخابات نوشتم شركت كردנ در אنتخابات غير دمكرאتيكي رא كه تمام قوאعد آנ توسط         
  نوشتم كه هر چند دعوא مياנ جناحهای  . نهادهای غير אنتخابي تعييנ مي شود درست نمي دאنم

.   گوناگوנ حكومتي وאقعي ست، אما موضوع אيנ نبرد نه حقوق ملت، و نه آزאدی و دمكرאسي ست     
موضوع אيנ نبرد تاميנ سهم و منافع جناحي ست مياנ نيروهای تشكيل دهندה ی حكومت             
ولوژيכ אسلامي كه زماني در كنار يكديگر بودה אند و به مرور زماנ منافعشاנ در تقابل با              אيد

אختلافات אيנ نيروها در زماנ حيات آيت אلله خميني آغاز شد אما         .  گرفته אست يكديگر قرאر 
אمكاנ بروز عيني نيافت، چرא كه رهبر كاريسماتيכ بعنوאנ منشاء مشترכ قدرت אيנ نيروها،          

پس אز مرگ خميني אيנ   . منافع و مصلحت نظام رא فرאی تمام אختلافات جناحي قرאر دאدה بود          
 گرفت و در دورאנ אنتخابات دهم رياست جمهوری در جرياנ مناظرה های       אختلافات دوبارה بالا  

منتها آנ فضای    . تلويزيوني به عريانتريנ شكل در معرض ديد و شنود همگاנ قرאر گرفت    
אنتخاباتي فضايي بود كه پس אز دورאנ ياس چند ساله ی عمومي مي رفت تا دوبارה چارה ی رאה    

 يابد و چوנ تصميم بر شركت بود، حمايت بي قيد و شرط در        رא در جانبدאری يكي אز جناحها باز    
ديدנ ديگری، אسطورה ی دو پارה ی نگاה      " ناحق"  ديدנ يכ جناح و " حق" پي آمد و شور و هيجاנ  

خير و شر و حق و باطل אيرאني رא باز زندה كرد و אينچنيנ شد كه در نگاה بسيارאني عاليجناب      
 ديدה شد و آنچه در پس אيנ مناظرאت مي شد دربارה ی          سرخ پوש در برאبر رهبر مستبد مظلوم     

بدينگونه آنچه برאی جلب    . مافيای قدرت و ثروت بوضوح دريافت ، אز نظرها و مناظرאت دور ماند      
ديو چو بيروנ   "منظور مي شد، به ناگاה به شعار آشنای " بدتر"و " بد" אعتماد بعنوאנ گزينه ی 

چناנ بر فضا غالب شد كه هر    " ديو "بر " فرشته "  אز پيروزی بدل شد و אطميناנ" رود فرشته در آيد 
سخني برאی يادآوری אينكه אی مردم عزيز، هم ميهناנ فرهيخته، אستفادה אز جنگ قدرت در           
حاكميت يכ معنا دאرد و خود رא به تمامي به يكي אز طرفهای ماجرא سپردנ معنای ديگر، شنيدה          

شود، אمكاנ تقلب كمتر خوאهد شد و در چنيנ فضای            گفته شد كه هر چه شركت گستردה تر       . نشد
אگر هم كسي אشارה אی كرد، بسرعت         . تهييج آميزی،  كمتر كسي جرאت كرد در אيנ אدعا شכ كند      

خوאندה شد و بديנ ترتيب هماנ تכ   " دور אفتادה אز وאقعيتها " و " خوאهاנ نابودی אيرאנ" و" دشمנ"
 .  صدאها نيز در نطفه  خفه شد  

 درصد پس אز سي سال تجربه ی        ۸۵كه گستردה تريנ طيف های جامعه ی אيرאנ يعني     نتيجه אين
زندگي در زير سايه ی پدرخوאندה ها در אنتخاباتي شركت كردند كه نتيجه אש آشكارتريנ تقلب           

يعني آنچه אتفاق אفتاد صد و هشتاد درجه با آنچه אز سوی . אنتخاباتي אيנ سي سال شد  
 ! شركت گستردה אدعا شد، متضاد بود  سازماندهندگاנ فكری אيנ   

هزאرאנ نفر كه بيشترينشاנ رא جوאناנ אيנ سرزميנ تشكيل مي         . אينכ אما ورق دאرد برمي گردد   
אعتماد كردند، در سرאسر אيرאנ به     " بزرگترها  "دهند، همانها كه برسم عادت شايد، باز به حرف     

 .  ميدאנ آمدה אندآنها برאی دفاع אز حقوق אنساني خود به     . خياباנ آمدה אند



چهار نفری كه شايد אگر אيرאנ كشوری     . چهار كانديدא אز سوی نهادهای قدرت پيشنهاد شدند  
دمكرאتيכ مي بود و نمايندگاנ فكری طيفهای گستردה ی سكولار אيرאנ אمكاנ كانديدא شدנ مي            

נ ميدאנ   با אينهمه و در אي  . دאشتند،  هيچيכ كانديدאی محبوب آزאديخوאهاנ אيرאנ نمي بود    
يس جمهور نشدנ يكي به ميدאנ هميנ         محدود و در زميנ بازی حكومت אسلامي باز بناچار برאی ر

 .  אما هميנ آرאء  تحميلي و אز سر ناچاری نيز برسميت شناخته نمي شود       .  بازی آمدند

حق   . كه شهروندאנ جهاנ אمروزند  " خس و خاشاכ   "مردم ميهנ ما به ميدאנ آمدה אند  تا بگويند نه  
حق آزאد بودנ، آزאد زيستנ، آزאد     . شهروندی مي خوאهند، حق زندگي אنساني مي خوאهند 

 . אنديشيدנ ، حق אنتخاب

אيנ نمايש אقتدאر ملتي אست كه ديگر تحمل تحقير و دروغ و پايمال شدנ אوليه تريנ حقوقש رא            
يرאني كه אز صد      א.  אيנ صدאی آנ بخש پنهاנ ماندה، سركوب شدה אما آيندה ساز אيرאנ אست           . ندאرد

אيرאني   . جدא كردה אست  " خاورميانه אی "و אندی سال پيש حساب خود رא אز مناسبات אستبدאدی       
كه روح و אنديشه ی آزאديخوאهانש رא هموאرה در بطנ وجودש حفاظت كردה و چوנ گنجي گرאنبها                

 .  در نا خودآگاה تاريخي אש با خود حمل كردה אست    

אيرאנ به گستردگي و به وسعت אيנ سرزميנ پهناور، نيمه ی پنهاנ  بار ديگر گسترה ی אقتدאر ملت 
אقتدאری كه چهار خوאست אساسي رא به سر فصل        . شدה در پس پردה ی سركوب  رא باز مي نماياند

جدאيي ديנ אز حكومت، تاميנ آزאديهای فردی، אجتماعي و      .  حضور تاريخي خود بدل كردה אست  
 به عملي شدנ אيנ  خوאستها كه در אيرאנ كنوني پيوندی  نياز . سياسي ، دمكرאسي و حقوق بشر  

جدאناشدني با يكديگر دאرند، אينכ آنچناנ با حيات ملي ما در هم آميخته אست كه عدم تحقق   
 . آنها ناشدني بنظر مي رسد  

"   پدر خوאندگي"و ذهنيت " پدر خوאندگاנ"آيا سرزمينم  سر אنجام خوאهد توאنست خود رא אز   
  و بشكوفد و بسازد؟    برهاند و ببالد

נ ۱۶  ۲۰۰۹ ژو
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