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   ميليون امضاء١و " انتخابات"

  چند گام به عقب 
  ٢٠٠٩ مه ٢٥                                                                                     مرجان افتخاری

  

ا گر           سائ          بطور طبيعی هر حزب، سازمان و ي ل م ه دارد در مقاب ر        وه سياسی وظيف شی مناسب ب ل و حوادث سياسی واکن

ه او اجازه م               .اساس نظرات و برنامه خود داشته باشد       تفاده        و باز تا آنجا که امکانات، فضا و شرايط ب د از فرصتها اس يده

رای سازماندهی و       کردهای مردم تبليغه رنامه خود را در بين توده و نه تنها نظرات و ب      کرده ا هوشياری ب د ب  بلکه ميتوان

ه بررسی مختصر         . تشکل نيروها هم قدم هائی بر دارد       ه ب ات " شرايط    از اين زاوي ران، موضعگير    " انتخاب ر    در اي ی و ب

ات   " ائتالف در  ه يکی از شرکت کنندگان     ميليون امضاء ک   ١ خورد ات در انتخاب  "همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالب

  .است ميپردازم

ت         به معنی مشارکت مستقيم مردم در تعين سرنوشت خود،         " انتخابات"در کشور ما     ه خواس رادی ک ا اف رد ي ين ف ها و  در تع

ان،     شی قدرر هيرا شکل. ته و ندارد  مطالبات آنها را عملی سازند وجود خارجی نداش        ه، شورای نگهب مجمع  ت، واليت فقي

شخيص م ن حق ت دا اي ان ابت ام از هم د صلحت نظ لب ميکنن ردم س ی را از م اماساس.  طبيع م و نظ يج رژي ذهبی  ما در ه

د   " دی انتخاب آزا" و" انتخابات"مفاهيمی مانند    ی از آ   . وجود ندارن ل               ول ی در مقاب ذهيبون و در راس آن خمين ه م نجائی ک

شروط د م ور ش لطنتی مجب وری"ه س د موضوع انتخاب" جمه اب کن ه آرا انتخ م ب روز  ات ه ين ام ا هم د و ت ل ش ا تحمي نه

  . ای که بازيگران آن دائما تکرار ميشوند ادامه پيدا کرده است بصورت نمايشنامه

ر از احمدی     . تند در طی اين سه دهه قبال پستهای کليدی و مهم کشور را در دست داش                ، هرکدام ر کانديدای انتخابی  چها غي

ه از  سن رضائی ، مح   که در حال حاضر رئيس جمهور است       نژاد ا  ١٣٦٠ ک الهائی   ١٣٦٧ ت ا درس ه موج سرکوب   دقيق   ک

روع ردم ش ای سياسی وم دنيروه ر و ش شتار سراس ا ک دانيان سياسی ی ت ال در زن ستان س پاه  پ٦٧ تاب دهی س ست فرمان

  . به سمت دبير دفتر تشخيص مصلحت نظام انتخاب شد پست پس از استعفاء از اين.پاسداران را به عهده داشت

ود    ٦٨ تا ٦٠ یاو در بين سالها . داردتر از محس رضائی      ای سياه  ن موسوی هم کارنامه   يمير حس  ران ب ر اي .  نخست وزي

ی، احتکار و           حشت و اعدام     و  رعب،  هولناکی که از يک طرف     سالهای ود و از طرف ديگر گران ه ب ردم را گرفت وان م ت

الهای    .  مردم را به زانو در آورده بود  ،ائیبرای تهيه مواد غذ   ی طوالنی   صفها ين س ا  ٦٠در ضمن مير حسين موسوی ب  ت

دين               ٦٥ ا سازمان مجاه اتنگی داشت       انقالب    هم عضو مرکزی حزب جمهوری اسالمی و ب از   . اسالمی همکاری تنگ و ب

ود   ه  جمهوری اسالمی   حزب  سر دبير ارگان رسمی     در طی اين دوران    ايشان م   . م ب ی ه د دوره          کروب ر رياست چن  عاله ب

انواده شهدا و        ينه ترين ارگانهای دولتی است که        رئيس بنياد شهيد يکی از پر هز       مجلس، ولين   وظيفه اصلی او بسيج خ  معل

از   اق کشی است           برای نم ا و چم ه، تظاهراته ا    . جمع ار نفرآنه ر از سر   هر چه ا سياسی، اعدام    غي  ،کوب وحشيانه نيروه

  کشور کارنامه ديگری ندارندانی يل جنگ به مردم و ويرتحمکشتار، 

ه  ولی. يکی از اين سرکوبگران استاند انتخاب  تنها راهی که برای مردم باقی گذاشته" انتخابات"در اين     مردم با توجه ب

  . است" تانتخابا" ساله راه ديگری هم دارند و آن تحريم اين ٣٠گذشته هر يک از اين کانداها و با توجه به تجربه 

د       متاسفانه گروه هاود روشنی سابقه هر يک از کانديدا  با وج  ان چشم امي ه اصالح طلب ها و افرادی وجود دارند که هنوز ب

ه اس   . بوجود آورندیوضعيت موجود تغيرو هنوز باور دارند که آنها ميتوانند در  . بسته اند  ه  از همين زاوي ون ١ت ک   ميلي
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تالف         امضاء روه ديگر ائ د گ ات              " با چن ات در انتخاب رای طرح مطالب ان ب بش زن ی جن ه       " همگرائ د و بياني شکيل دادن را ت

  .ريف ميکنداين ائتالف هدف خود را اينطور تع. اند دهمشترکی را امضاء کر

هدف اين ائتالف صرفا طرح مطالبات زنان است و درصدد حمايت از کانديدايی خاص يا مداخله در حق شهروندان برای 
  : مشارکت در انتخابات نيست، بلکه در پرتو اين کنش دسته جمعیمشارکت يا عدم

آميز به سمت  را، که معموال در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت» دولت ـ مردانه«ما می خواهيم گفتمان 
  ١ .تحقق نيازهای جامعهی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهيم

  ر ميخوانيم و باز در پارگراف ديگ

ه        ه های راس هرم قدرت،ک ه الي ما می خواهيم از طريق کنش جمعی خويش، مسئوالن را متوجه کنيم که بايد، نه فقط ب

به گروه های مردمی و اقشار حاشيه ای نيز پاسخگو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان، دانشجويان، معلمان و ساير                

  .در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته های آنان نيز تالش کننداقشار جامعه و کسب مشروعيت هستند، بايد 

ورد   و بيان اينظر روشنی نعدم صراحت وله اول توجه خواننده را جلب ميکند  در وحکه به سرعت و   آنچه    ائتالف در م

ا ه       .  است"انتخابات"شرکت و يا عدم شرکت آنها در اين    روه ي ه هر گ ن توضيح ک د  با اي شکلی ميتوان  و حق دارد در  ر ت

وم در  ی نميتواندل و، و تبليغ کند ترديدی نيست  ترويجها   بات خود را در بين توده     انتخابات مطال  ا مفه   به شکلی دو پهلو و ن

ه ت    .  مردم برخورد داشته باشد      انتخاب با  کت خود در   شرکت يا عدم شر    مورد فافيت و ب رای     عدم ش ز ب عريف من راه گري

  . ه چشم ميخوردده در اين بيانيه کامال بآين

ا             با همه عدم صراحت و در ابهام قرار دادن توده          های مردم ولی جان کالم را در مصاحبه مرضيه مرتاضی لنگرودی ب

  . مه ميتوان يافت١٢راديو فردا در 

همانطور که طی  . گرفته واقعيت اين است که همين کمپين يک ميليون امضا در دل همين جامعه سرکوب و اقتدار شکل(

ان شکل گرفت     ٢۵٠٠هشت سال جنبش اصالحات، حدود    رای زن ات       ان جی او ب د و مطالب ان در آن فعاليت کردن و زن

ه      های جنسيتی از حقوق خودشان و آگاهی و اساسًا درک بيشتریبيشتری را به دست آوردند  د، هم ه دست آوردن شان ب

ان مطرح     . ا صورت گرفت  ه  همين شورای نگهبان و با همين نظارت  اينها در همين کشور و با ی زن ه همگراي ی ک  بحث

ان در عرصه      می ات زن شتر مطالب اعی است    های وسيع   کند، بحث گسترده شدن هرچه بي ر اجتم خط کشی از من    " 2 ).ت

  "است

  ميخوانيم  در ادامه بيانيه مشرک

ه  ـ ما می خواهيم از طريق کنش جمعی خويش، مسئوالن را متوجه کنيم که بايد، نه فقط به اليه             های راس هرم قدرت،ک

به گروه های مردمی و اقشار حاشيه ای نيز پاسخگو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان، دانشجويان، معلمان و ساير                

  3.اقشار جامعه و کسب مشروعيت هستند، بايد در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته های آنان نيز تالش کنند

ا       ١ها و فعاليت    م نظرها، حرکت  ها، اعال  که در همه بيانيه   موضوعی   اال و        ميليون امضاء توجه م ه ب اه ب د نگ را جلب ميکن

وده .  راس هرم قدرت استهای باالئيها و بقول خودشان مسئوالن و اليه   ا      عدم اعتماد به ت درت آنه ردم و ق ا   های م ا آنج ت

ه    ميليون امضاء ١ ه سال٤ مجموعه فعاليتهای. مينامد"  اقشار حاشيه ای" ميليون امضاء آنها را١است که   ی ک و ديدگاه کل

رده خطاب خود و         ميليون امضاء ه  ١. مردم بويژه زنان است   قدرت   نا ديده گرفتن     بر اين جريان غالب است     ميشه تالش ک
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فکر اگر    اين ديدگاه و ت   .  در ميان بگذارد   هرم هستند  و يا افرادی که در اطراف اين         مطالبات خود را با هرم قدرت سياسی      

  . شنا استای در فعاليت سياسی دارند کامال آ اقل سابقه ولی برای آنها که حدجوانترها آشنا نيستبرای 

چنين   قراردهند ها يتصدر الو  در خواسته ميشود که      رئيس جمهور آينده    از مطالبه اول آنها که    ،اين دو نکته مهم   در کنار   

  .آمده است

 »فع هرگونه تبعيض عليه زنانکنوانسيون ر« پيگيری مجدانه ی پيوستن ايران به –

توسط دولت هفتم به مجلس » پيوستن دولت ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان«ميدانيم که اليحه ی 
شورای اسالمی تقديم شد، اما متاسفانه پس از آن که اين اليحه در مجلس ششم به تصويب رسيد، شورای نگهبان آن 

 را برای تصميم گيری به مجمع تشخيص مصلحت نظام، که رئيس جمهور هم يکی از را رد کرد و مجلس اين اليحه
از اين رو، از رئيس جمهور آينده می خواهيم با احترام به اصل برابری ، عدم تبعيض و . اعضای آن است، ارجاع داد

 را در صدر اولويت عدالت جنسيتی، پيگيری مجدانه ی پيوستن ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان
  4 .های خود قرار دهد

ا  زنان کشور خواسته ميکند که اين توهم را ايجاد  ای   طرح چنين مطالبه   ع   ه  پيوستن جمهوری اسالمی ب     م سيون رف کنوان

ان کشور    بر اين بگذاريم که  را اگر خيلی خوش بينانه نگاه کنيم و فرض.تبعيض عليه زنان سازمان ملل است      اکثريت زن

ا از ی   وجم ستند ول ع ه سيونی مطل ين کنوان ی طيف تحصل ااساسود چن ا حت ان م سئله زن وری  م تن جمه ا پيوس کرده آنه

شان     غير واقعی بودنکه  ای به جز طرح چنين خواسته.  کنواسيونی نيستاسالمی به چنين   ان کشورمان را ن ات زن  مطالب

م  ون را يميدهد اين سئوال پيش ميايد که اگر جمهوری اسالمی اين کنوانس           سيونهای ديگر            ه سياری از کنوان د ب ذيرد مانن  بپ

وازين اسالمی     ارع" با اضافه کردن       ديگر همه موارد    يا مثل آنرا اجراء خواهد کرد؟ آ     چگونه ه آن پاسخ      " يت م د ه خوانب

  .در اين صورت شما چه پاسخی در مقابل آن داريد. ؟داد

وده    حد پائين  تا اينسال اخير زنان کشورمان هرگز ٣٠خواسته و مطالبات و مبارزات      ر واقعی نب ا   . و غي ان کشور م  زن

نه آشيل و هويت مذهبی اين رژيم است بارها مورد ضرب و  رعايت حجاب اجباری اسالمی که پاش  بخاطر مبارزه و عدم     

ه            رشتم، بی احترامی و توهين قرا      دان رفت ين خاطر زن د   گرفتند و بارها به هم ان           خواسته . ان بش زن ان و جن حق  های زن

سيون        دستگاه مذهب از دستگاه دو    حق قضاوت و بطور کلی جدائی        ق، حق حضانت فرزندانشان،   طال ه کنوان لت است و ن

ه       .رفع تبعيض سازمان ملل    ای جامع ا و ارگانه  که اين خواسته بنيادين تنها با سرنگونی اين رژيم و پاک سازی تمام نهاده

  .از هيوالی مذهب و مذهبيون است

را             چرا در مورد اين موضو     ا امضاء ق رورش ب شن از   ،دادیرع مهم که آموزش و پ دائ   ٤٠٠٠  بي ه ی و متوسط  مدرسه ابت

ای در بيانيته مطالباتی   اشاره)  ١٣٨٨  فروردين ٣٠٠سايت روشنگری    (ه است ار کرد دخترانه را به حوزه علميه قم واگذ      

   ؟ انی و فرزندان آنها نيستزار خانواده اير آيا اين موضوع مطالبه دهها ه.نشده

مهک خوبی شد برای شناخت بيشتر ديدگاهها، " انتخابات "،ديت و فعاليت سال اعالم موجو٤ بعد از تقزيبا به نظر ميرسد

  . ميليون امضاء١ها و راهکارهای  نظرات، برنامه

com.yahjoo@marjan_Eftekhari  
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