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 سيامک بھاری

 ٢٠١٣ جوالی ٠۶
  

  انتخاباتۀپس از مضحک
  

 اگر برای جمھوری اسالمی" بيت رھبری"بر سر کار آوردن روحانی از ميان رقبای دستچين شده و کم ھزينه تر برای 

 انتخاباتی ۀ برای ميليونھا مردم شريف و محرومی که مضحک،به معنای عبور موقت از سنگالخی به نام انتخابات است

 ۀ ادام،حکومت را  ھرگز باور نداشته اند و برای مطالبات خواسته ھايشان رو در روی جمھوری اسالمی ايستاده اند

  . نبردی است که سه دھه است در جريان است

 ،قدر کفايته  خاتمی و احمدی نژاد ب، ھاشمی رفسنجانی،روحانی و اسالفش! می امروز متولد نشده استجمھوری اسال

 سياه ۀ سابقۀ شان جرم و جنايت عليه بشريت دارند که معرفۀقدر کفايت در پرونده ب! از مردم قربانی گرفته اند

  . حکومتشان باشد

شالقش را بيش از سه دھه است . خوبی شناخته شده استه مت بتبعيض و نابرابری زمخت و نھادينه شده در اين حکو

  !  می بينم، خالی مانۀ بر سفر،بر پيکر خود

دھد و پس از عبور از آن   جمھوری اسالمی اندکی و در ظاھر فشارھای معينی را کاھش می، چند روزهۀدر يک فرج

 ۀالفاصله بعد از تمام شدن روزھای مضحکب. گردد  دوباره با شتاب و ھراسان به موقعيت سابق خود بر می،دوره

طنابھای .  توحش ھميشگی اش را ادامه داد، جمھوری اسالمی با طناب دار و قطع دست و سنگسار و سرکوب،انتخابات

حکم قطع دست شش جوان در شيراز صادر شد و سنگسار چھار زن و مرد در . دار در مراکز شھرھا برافراشته شد

ندانی و ھجوم به جوانان و دستگيری و احضارھای امنيتی و اطالعاتی و غيره به روال تبريز و قتل يک کارگر ز

 . ھميشگی ادامه يافت

اين حکومت با کشتار بر سر کار آمده است و با ھمين . جمھوری اسالمی نه انتخابات بردار است و نه اصالحات بردار

  . روش بر سرکار مانده است

 انتخابات ولو به ظاھر و در جنجالھای تبليغاتی شنيد که حق کودک ۀحک مضۀچه کسی در کل دوران چند روز

کسی !  حق بدون چون چرای کودک است، دارو،مين غذاأ ت،؟ کودکی کودکان را بايد به آ نھا بازگرداند!جھانشمول است

 بگويند؟ از ھفت  بيت رھبری کلمه ای راجع به ميليونھا کودک کار و خيابانۀد صالحيت شدئيأشنيد اين نمايندگان ت

ميليون کودکی که ھمين حکومت از درس و مدرسه محروم کرده است حرفی زده شود؟ قولی به کسی داده اند؟ از بيش 

 ترين حقوق شھروندی ھم ئیاز نيم ميليون کودک بی ھويت و بی شناسنامه که اين حکومت با بی رحمی تمام از ابتدا

   چيزی بگويد؟،محرومشان ساخته
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   کلمه ای به زبان آورد؟ ، کپری، کانتينی، مدارس استيجاری،رس تخريبیکسی از مدا

 بيکاری و گرانی به ميليونھا خانواده و متالشی کردن ،با تحميل فقر و فالکت! جمھوری اسالمی ھمان است که بود

  .  تباھیۀخط فقر به سمت سقوط در ورط.  که اين خانواده ھا با مصيبت به چنگ آورده بودندئیھمان  حداقلھا

از روحانی توقع : گرد و خاک انتخابات ھنوز فرو ننشسته بود که خاتمی ھراسان از توقعات مردم به صحنه آمد و گفت

خاتمی ھر انتظاری برای .  از جمھوری اسالمی توقع آزادی و برابری نبايد داشت،گفت راست می. بيجا نداشته باشيد

  . نامد بھبود اوضاع را توقعی بيجا می

 موش و گربه بازی مجلس اسالمی و دولت اسالمی و رھبر ،مدت چھار سال ديگره  حکومت بر اين است که بتالش

اما اين .  يک بار ديگر و اينبار مشمئز کننده تر از ھر وقت ديگر ادامه دھد،اسالمی را با اسم رمز عقالنيت واعتدال

  . خواب خوش به سحر نرسيده مشوش خواھد شد

  .  وحشت حاکميت اسالمی چه قبل از اين مضحکه و چه بعد از آن از ھمين طوفان استۀ ھم!طوفان در راه است

 ئی عميق تر و تيز و تندتر خودنما،مطالبات فوری مردم برای خالصی از وضعيت جھنمی موجود روز به روز شفافتر

.  می کندئی خود نما،ز بيابد در ھر شکلی که امکان برو، شادی در خيابانھاۀشعارھای ھزاران نفر به بھان. می کند

  .شد  حکومتی ھم مطرح میۀھمانطور که به درست پيش از مضحک

 اوضاع ۀ بايد صحن، قدرت در نبرد پيش روۀرات جدی درموازنيي برای ايجاد تغ،ن حقوق کودکاناعنوان مدافعه ما ب

  .نيم مھم و اساسی را بايد دقيق کۀچند نکت. سياسی را درست ارزيابی کنيم و بشناسيم

 ،در بين تمامی جناحھای آن از غالب و مغلوب. که جمھوری اسالمی پيروز از اين مضحکه بيرون نيامد ــ اول اين

  . شکست خورده ترين آنھا در اين ميان است، بيت رھبریۀمجموع.  عميقتر شد،شکافھا و اختالفھا

نه دولتھای غربی که نگران تحوالت راديکال  روحانی و کليد مشکل گشا را نه خود جمھوری اسالمی و ،که ــ دوم اين

 ھمان شب اول اعالم نتايج و بعد در ابراز شادمانيھای پيروزی ،اين را مردم.  کسی جدی نگرفته است،در منطقه ھستند

 موضع مردم در قبال ،و غيره"  فکری به حال ما کن،سوريه را رھا کن "، نشان دادند، با شعارھايشان،تيم فوتبال

جمھوری اسالمی نيازمند کليدی است که قفلھای زنگ زده اش را باز کند و .  ستراتژيک حاکميت را نشان دادسياستھای

 غرب در شرايط حساس سياسی و در ۀ گزين،غرب نيازمند کليدی است که قفل رابطه با جمھوری اسالمی را بگشايد

برای ھمين ھم بر . ساز جمھوری اسالمی است يکی از جناحھای کمتر درد سر ،گردبادھای غير قابل پيش بينی منطقه

 ئیسياست چماق و ھويج کماکان تز نھا. کنند تا از تنش و کشمکش بکاھند سرکار آمدن روحانی را مدام توی بوق می

  .آنھاست

 در شرايطی که جمھوری اسالمی ضعيف تر و شکننده تر از ھر وقت ،دنــ سوم ھمين واقعيتھا و فاکتھا به ما ميگوي

 در  توپ واقعاً ، قبل گفتيمۀھمچنان که در شمار. حق ما بايد تھاجمی تر از ھر وقت باشده  ما و خواستھای بۀجبھ ،است

 جمھوری اسالمی با ئیرويارو. دست نيامده است و نبايد از دست بروده فرصت کنونی آسان ب. زمين حريف است

از اين رو بايد ھر . شود حق مردم در اين شرايط برای جمھوری اسالمی بسيار گران تمام میه مطالبات اعتراضی و ب

  .  خواستھا و مطالبات را افزايش دادۀچه بيشتر دامن

عنوان مطالبات فوری بخش وسيعی از جامعه در دستور کار ه خواستھای فوری و حداقلی دفاع از حقوق کودکان بايد ب

 عليه ، عليه محروميت ميليونھا کودک از تحصيل،عليه کار کودکان. وقت ديگر مناسب تراستزمان از ھر . قرار بگيرد

 عليه دست درازی مذھب و کودک آزاری و تبعيض و نابرابری مھندسی شده بايد ،عدم دسترسی به دارو و درمان

  . حضور علنی در جامعه داشت
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اين .  کارگری در جامعه استۀز جبھه و جنبش مبارز بخشی ا، تشکلھای راديکال دفاع از حقوق کودکان،ــ چھارم

شکل کار و مضمون .  در اشکال متنوع ايجاد کرد، با ابتکار و بسته به شرايطئیتشکلھا را بايد تقويت کرد و در ھر جا

  . ملموس تر و علنی تر باشد،فعاليتھا اما بايد مدام اعتراضی تر

قربانيان اين .  امکان تحمل آن ديگر به ھيچ وجه امکان پذير نيستگرانی و بيکاری سرسام آور چنان کمرشکن است که

مراقبت و دفاع از کودکان ھيچ معنای عملی ديگری جز .  کودکان ما ھستند، در صف نخست،وضعيت بدون ترديد

 آموزش و ،ميليونھا کودک از تحصيل بازمانده اند! سازمان دادن اعتراض عليه بانيان اين وضعيت جھنمی ندارد

 بخشنامه ، مدارسۀ راجع به افزايش نرخ شھري، تحصيلۀجای امکانپذير کردن ورود اين کودکان به چرخه رورش بپ

انگار نه انگار که ھمين وزراتخانه . کند خود متوجه نمیه وليتی  در قبال اين کودکان را بؤھيچ نوع مس. کند صادر می

 ھفت ميليون کودک بازمانده از ۀرقم تکان دھند. ر کرده استاست که آمار کودکان محروم از تحصيل در ايران را منتش

 سياه وزرات آموزش و پرورش جمھوری اسالمی و بخشی از تبعيض و نابرابری ۀ تحصيل بخشی از کارنامۀچرخ

  .  دولتی اين حکومت استۀسازمان يافت

چشم پوشی مانند آتش سوزی شکار به سالمت و امنيت کودکان و بروز فجايع تکان دھنده و غيرقابل آبی توجھی 

 ۀ بخشی از ھمين کارنام، مکرر از مدارس تخريبی در کنار آموزش سازمان يافتهۀکالسھای درس و مدرسه و استفاد

ثير أاز ھمين رو ما بارھا به نقش و ت. اعتراض به چنين سيستمی بايد در وسيعترين سطح صورت گيرد .سياه است

کيد کرده ايم و باز أنوان اولين ھسته ھای سازمان دادن اعتراضات در جامعه تعه ب" جمع ھای کودکان مقدمند"فوری 

 . کيد داريمأھم ت

افزايش نرخ شھريه مدارس و مھد کودکھا برای . شود از جای ملموسی شروع می. مبارزه در خالء اتفاق نمی افتد

 د؛کنن  دست و پنجه نرم می، و پنھان کارگری و ھزاران خانواده ای که با بيکاری و گرسنگی آشکارۀھزاران خانواد

  . معنای محروميت از تحصيل کودکان آنھا و قربانی کردن اين کودکان در بازار بيرحم کار و سرمايه استه  بعمالً 

 درمقابل ادارات آموزش و پرورش با خواست آموزش و پرورش رايگان در ،سازمان دادن اعتراضات در مقابل مدارس

اين خواستی است که جمعھای کوچک و بزرگ در محالت و . د به خواستی ھمگانی بدل گردد مقاطع تحصيلی بايۀھم

 ھمين حاال که فصل نامنويسی ھا شروع اعتراض به شھريه دقيقاً . توانند سازمان دھند و عمومی کنند نواحی مختلف می

  . به اشکال و ابتکارات متنوع ادامه يابدشده بايد قوام و شکل بگيرد و مداوماً 

جمع ھای کودکان مقدمند با حضور در . استاندارد ايمنی مدارس يکی ديگر از موارد فوری و ضرب العجلی ما بايد باشد

 حضور در جلسات انجمنھای خانه و مدرسه و مشابه آن بايد موضوع ايمنی کالس درس و تجھيزات ،جلسات مدارس

. کند را نيز در خود مھيا می ت امکان انجام آنمطرح کردن توقعا. مدارس را به يک نرم ھميشگی خود بدل کنند

 مرگ ۀ به اين معنا که اين کالسھا تلدقيقاً . اين بايد درشکل واقعی اش معنی شود. مدارس کودکان ما ايمن نيستند

خواھد کودکان ما را در اين قربانگاه ھا به نام مدرسه و محيط آموزشی  شود و آموزش و پرورش می محسوب می

  .ما بايد باشدۀ انعت از ادامه کاری اينگونه مدارس بخشی از کار روتين و روزانمم. نگھدارد

 برای ما بخش غير قابل ،بنابراين برای سر و سامان دادن به اعتراضات و مطالبات فوری در دفاع از حقوق کودکان

  . تفکيک از فضای به اصطالح بعد از انتخابات است

 ئیاين ابتدا. حق ما توقعات بيجا نيسته  اين است که خواستھای بآنھا دقيقاً مثال و اخاتمی و روحانی  لی ما بهپاسخ عم

سالمتی و امنيت و رفاه کودکان نه تنھا . ترين و در عين حال فوری ترين خواستھای مبرم ماست که بايد متحقق شود

 . بلکه بخش غير قابل تفکيک خواستھای ماست،توقعی بيجا نيست

  .کنيد ن میييبيجا کرديد که برای مردم عدم  توقع تعشما و امثال شما خيلی 
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لطفا آقازاده ھايتان را از مدارس فوق مدرن در داخل و خارج از ايران به ھمين کالسھای تخريبی و مدارس دولتی 

  .  توقعات بيجا نيست، تا با چشم خود ببينيد که اين خواستھا،برگردانيد

حق ما تحت عنوان ه  ترين خواستھای بئی مادام که ابتدا،خواھد باز کند وانگھی شاه کليد روحانی کدام قفل را می

  ؟! کنار گذاشته  شود،توقعات بيجا قرار است

کنيد که  شما بيجا می! آزادی آنھا خواست فوری ماست. دھھا فعال دفاع از حقوق کودکان کماکان در بازداشت ھستند

  . منيت کشور در زندان و شکنجه گاه نگھداشته ايدجرم اقدام عليه اه ن دفاع از حق کودکان را بفعاال

  ! گو باشد جمھوری اسالمی برای پايمال کردن سيستماتيک حقوق کودکان بايد پاسخ

  

 ١٠٥ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري: منتشره در 

 

 


