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در حاليكه دهه اول قرن بيست و يكم رو به پايان 
است بحرانهاي گوناگون سراسر جهان را فرا گرفته 
در حاليكه دهه اول قرن بيست و يكم رو به پايان 
است بحرانهاي گوناگون سراسر جهان را فرا گرفته 
در حاليكه دهه اول قرن بيست و يكم رو به پايان 

اســت. بايد راههاي نويني را آزمود. از اين روست 
كه مي بينيم كانديداي رياست جمهوري در آمريكا 
تحــت لواي     " تغييــر " پاي به عرصــه مبارزات 
انتخاباتــي نهاد و پــس از پيــروزي در برابر بحران 
شــديد اقتصادي امريكا و جهان ضرورت تغيير در 
سياست هاي دو دوره گذشــته رياست جمهوري را 
خواســتار گرديد . در كشــورهاي اروپايي هم كه 
انتخابات داشــتند به تغيير و دگرگوني سياست هاي 
خواســتار گرديد . در كشــورهاي اروپايي هم كه 
انتخابات داشــتند به تغيير و دگرگوني سياست هاي 
خواســتار گرديد . در كشــورهاي اروپايي هم كه 

گذشــته توجه بيشــتري كردند و ما شاهد تغييرات 
آشكاري در سياســت هاي كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا هســتيم وقتي كه انتخــاب رئيس جمهوري در 
ايران به گونه اي به ظاهر متفاوت از سه دهه گذشته 
اروپا هســتيم وقتي كه انتخــاب رئيس جمهوري در 
ايران به گونه اي به ظاهر متفاوت از سه دهه گذشته 
اروپا هســتيم وقتي كه انتخــاب رئيس جمهوري در 

گفتمان فعاالن سياســي شروع شد اين فكر گسترش 
يافت كه به دليل پيوستگي و تاثيرات متقابل مسائل 
گفتمان فعاالن سياســي شروع شد اين فكر گسترش 
يافت كه به دليل پيوستگي و تاثيرات متقابل مسائل 
گفتمان فعاالن سياســي شروع شد اين فكر گسترش 

سياسي و اجتماعي در جهان، انتخابات ايران هم مي 
تواند تغييراتي را در كشــور ايران موجب شــود. 
شنيده مي شــد كه اين بار انتخابات آهنگ ديگري 
دارد ولي مرحله نخست به طريق ساليان گذشته عمل 
شــد يعني عبور از صافي شوراي نگهبان . انتخابات 
تنظيم شــده بــود دو اصالح طلــب و دو اصولگرا 
را شــوراي نگهبان تاييد كرد. ميدان آراســته شــد 
تنظيم شــده بــود دو اصالح طلــب و دو اصولگرا 
را شــوراي نگهبان تاييد كرد. ميدان آراســته شــد 
تنظيم شــده بــود دو اصالح طلــب و دو اصولگرا 

داوطلبان تاييد شــده شــوراي نگهبــان و همگي از 
نخبــگان حاكميت بودند و آمــاده مبارزه انتخاباتي 
شدند. مردم كه در پي تغيير بودند با اعتقاد بر اينكه 
اگر به يكي از اين افــراد كه مطالباتش نزديك تر 
شدند. مردم كه در پي تغيير بودند با اعتقاد بر اينكه 
اگر به يكي از اين افــراد كه مطالباتش نزديك تر 
شدند. مردم كه در پي تغيير بودند با اعتقاد بر اينكه 

به خواســته هاي تحقق نيافته مردم در سالهاي اخير 
باشد راي دهند و با احســاس مسئوليتي كه بايد در 
همه انسانها باشد تصور چنين بود كه انتخاب رئيس 
جمهــوري كــه با اتكاء بــه راي اكثريتــي از ملت 
برگزيده مي شــود تغييراتي در پي دارد و به بهبود 
شرايط سياسي و اجتماعي كمك خواهد شد. ازين 
رو گروههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي به اعالم 
كف مطالبات خويش اقدام كردند پيگير شدند كه 
رو گروههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي به اعالم 
كف مطالبات خويش اقدام كردند پيگير شدند كه 
رو گروههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي به اعالم 

چگونه مي توان از راههايي گام برداشت كه قانون 
كف مطالبات خويش اقدام كردند پيگير شدند كه 
چگونه مي توان از راههايي گام برداشت كه قانون 
كف مطالبات خويش اقدام كردند پيگير شدند كه 

اساسي با آن در تضاد نباشد و از طريق همين قانون 
اساســي كه بخش هايي از آن به خصوص بخشهاي 
حقوق فــردي و اجتماعي و آزاديهاي مردم مغفول  

مانده است  گامي به تحقق خواسته ها نزديك شد و 
خروج ايران  را از بن بســت هاي سياسي و فرهنگي 
و اقتصادي فراهم ســاخت در قانون اساسي تعاريف 
متعددي درباره حقوق بشر وجود دارد كه با اعالميه 
جهاني حقوق بشر هماهنگ است تنها نكته مبهم آن 
است كه مواد قانون اساسي نبايد در تعارض با شرع 
مقدس اسالم باشد اين نكته هم مانع حضور مردم در 
مبارزات انتخاباتي نمي شد چون فقها و آيات عظام 
و صاحبنظران مسائل ديني ديدگاههاي متفاوتي در 
مبارزات انتخاباتي نمي شد چون فقها و آيات عظام 
و صاحبنظران مسائل ديني ديدگاههاي متفاوتي در 
مبارزات انتخاباتي نمي شد چون فقها و آيات عظام 

تفسير حقوق انسانها داشته و دارند. چنانكه مي بينيم 
عده اي دمكراسي را در تعارض با دين نمي دانند و 
عده اي ديگر دمكراســي را نقطه مقابل دينداري به 

شمار مي آورند.
تبليغات انتخاباتي به شــيوه اي متفاوت از دوره 
هاي قبل و همرنگ كشــورهاي داراي دمكراســي 
و آزادي برگزار شــد و مخالفــت هاي متعصبين در 
ممانعــت از  نحوه تبليغ كاري از پيش نبرد. مطالبات 
مردم در كليات كســب آزاديهاي فردي و اجتماعي 
سياســي و فرهنگي برابر اعالميه جهاني حقوق بشر 
مردم در كليات كســب آزاديهاي فردي و اجتماعي 
سياســي و فرهنگي برابر اعالميه جهاني حقوق بشر 
مردم در كليات كســب آزاديهاي فردي و اجتماعي 

بود كه به نظــر برخي اجراي كامل قانون اساســي 
جمهوري اســالمي و ناديده نگرفتن جمهوريت مي 

توانست حركتي اميد بخش باشد.
رشد اجتماعي مردم ايران در مبارزات انتخاباتي 
و ميزان تحملي كه طرفين شركت كننده در انتخابات 
از خود نشــان دادنــد جهان را حيــرت زده كرد و 
احترام از دســت رفته اي را به ملــت ما بازگرداند. 
همه از عدم خشونت و تقاطي فكر سخن مي گفتند. 
احترام از دســت رفته اي را به ملــت ما بازگرداند. 
همه از عدم خشونت و تقاطي فكر سخن مي گفتند. 
احترام از دســت رفته اي را به ملــت ما بازگرداند. 

شــادي و شــور به جامعه ايراني بازگشته بود به نظر 
همه از عدم خشونت و تقاطي فكر سخن مي گفتند. 
شــادي و شــور به جامعه ايراني بازگشته بود به نظر 
همه از عدم خشونت و تقاطي فكر سخن مي گفتند. 

مي رسيد كه اگر در انتخابات آزاديهاي راي دهنده 
و داوطلبان رعايت شود و انتخابات حتي االمكان از 

تقلب به دور باشد مرحله نويني فرا مي رسد.
پس از اخذ رأي ناگهان همه چيز دگرگون شــد 
خبر از كودتاي انتخاباتي به ســرعت انتشار يافت و 
اصالح طلبان راي گيري را درســت ولي نتايج اعالم 
شــده را ســاختگي خواندند. موج بازداشت فعاالن 
اصالح طلبان راي گيري را درســت ولي نتايج اعالم 
شــده را ســاختگي خواندند. موج بازداشت فعاالن 
اصالح طلبان راي گيري را درســت ولي نتايج اعالم 

انتخاباتي و سياسي همراه با اعالم نخستين نتايج  آرا  
آغاز شــد. درصدهاي آرا كه به نفــع اصالح طلبان 
بود مورد قبول آنان قرار نگرفت و اعتراضات مردم 
آغاز شــد. درصدهاي آرا كه به نفــع اصالح طلبان 
بود مورد قبول آنان قرار نگرفت و اعتراضات مردم 
آغاز شــد. درصدهاي آرا كه به نفــع اصالح طلبان 

اوج گرفت.
بود مورد قبول آنان قرار نگرفت و اعتراضات مردم 

اوج گرفت.
بود مورد قبول آنان قرار نگرفت و اعتراضات مردم 

ميليونها نفر در نهايت آرامش ســئوالي داشتند 
كه آراي ما چه شد؟ حكومت جناح اصولگرا حتي 
بــدون در نظر گرفتن موازين قانوني خود  برنده را 
كه آراي ما چه شد؟ حكومت جناح اصولگرا حتي 
بــدون در نظر گرفتن موازين قانوني خود  برنده را 
كه آراي ما چه شد؟ حكومت جناح اصولگرا حتي 

اعالم كــرد و اقبال مردم به راي دادن را تاييد نظام 
تلقي نمود ولي حضــور ميليوني مردم در اعتراض 
به تقلب در انتخابات اين ادعا را بيرنگ كرد و دنيا 
تلقي نمود ولي حضــور ميليوني مردم در اعتراض 
به تقلب در انتخابات اين ادعا را بيرنگ كرد و دنيا 
تلقي نمود ولي حضــور ميليوني مردم در اعتراض 

با روشهايي كه به صورت ابتكاري با بهره گيري از 
وسايل ارتباط جمعي نوين چون اينترنت و راههاي 
ارسال عكس و خبر از آنچه در انتخابات ايران واقع 
شده بود به ســرعت آگاه شد. نتيجه زود هنگام آن 
ارسال عكس و خبر از آنچه در انتخابات ايران واقع 
شده بود به ســرعت آگاه شد. نتيجه زود هنگام آن 
ارسال عكس و خبر از آنچه در انتخابات ايران واقع 

ســقوط از موقعيتي بود كه حاكميت با تبليغات در 
كشــورهايي چون افغانســتان و عراق و لبنان براي 

خويش فراهم ساخته بود.
حاكميــت از فرداي انتخابات براي آرام كردن 
معترضــان كه نتيجه اعالم شــده را نمــي پذيرفتند 
دســت به اقدامات شــديدي زد و بازداشــت هاي 
دســته جمعي در كوچه و خيابان، دستگيري صدها 
فعال سياســي، تيراندازي و كشــته شــدن دهها نفر 
در پــي تظاهرات آرام و مســالمت آميز كه در پي 
آن معترضان اقدام حاكميــت را كودتاي انتخاباتي 
ناميدنــد و نتيجه انتخابات را غير دمكراتيك و فاقد 

مقبوليت دانستند.
اكنــون نزديك چهار ماه از انتخابات رياســت 
جمهوري مي گذرد. خشــونت همچنــان ادامه دارد 
خشــونت جامعــه را بيش از پيــش بــه بيعدالتي و 
نابساماني كشــانده اســت و تا زمانيكه حاكمان مي 
انديشــند با ايجاد رعب و وحشت مي توان حكومت 
كرد جامعه روي آرامش نخواهد ديد .در ايرانزمين  
آزاديهاي فردي و اجتماعي پايمال حاكمان اســت. 
در دادگاههايــي كــه بــراي محاكمــه معترضين به 
انتخابات تشــكيل شده است نه قوانين بين المللي كه 
حتــي قوانين مورد قبول حاكمان نيز رعايت نشــده 
اســت. زندانيان اين كودتــاي انتخاباتي همچنان در 
شــرايطي طاقت فرسا گرفتارند. تجربيات  مبارزات 
آزاديخواهانه نشان داده است كه در راه مبارزه براي 
آزادي و دمكراســي بايد خســتگي ناپذير و مقاوم  

گام برداشت زيرا كه مقاومت شرط پيروزيست.
آزادي و دمكراســي بايد خســتگي ناپذير و مقاوم  

گام برداشت زيرا كه مقاومت شرط پيروزيست
آزادي و دمكراســي بايد خســتگي ناپذير و مقاوم  

مقاومت شرط پيروزيست


