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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جون ١٨

 !خر ھمان خر است فقط پاالنش عوض می شود
  )در رابطه با نتايج انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی(

  

ايج نمايش پوچ و بی معنی انتخابات رياست جمھوری اسالمی شوم ضروری می دانم که در قبل از اين که وارد بحث نت

انتخاب تيتر اين مطلب از ھمه حيوانات پوزش بخواھم به ويژه خر اين حيوان بی دفاع و بی گناه که ھمواره توسط 

 استثمار می گردد در  و شديداً برخی از مردم، مورد شديدترين توھين ھا و تنبيه ھا و رنج ھا و دردھا قرار می گيرد

بنابراين، نبايد خر و يا ھر حيوان بی آزار ديگری را با . حالی که ھرگز آزارش به ھيچ موجود زنده ای نرسيده است

خر ھمان خر است فقط «اما مثل معروفی چون . کار و جانی حکومت اسالمی مقايسه کنيمتبھھيوالھای آدم خوار، 

  . ما نيز به کار برده می شودۀيژه در جامع، به و»پاالنش عوض می شود

 خرداد ماه برگزار شد و شيخ حسن ٢۴ نمايش انتخابات رياست جمھوری ايران، در حالی روز جمعه ۀيازدھمين دور

ی، أ ميليون ر١٨يد ھمه جناح ھای حکومت اسالمی است، با کسب بيش از أئروحانی، که از قبل نيز روشن بود مورد ت

 اعالم شده توسط وزارت کشور ايران حاکی از اختالف ئینتايج نھا. ھور حکومت اسالمی ايران شدجم س ئيھفتمين ر

 گذشته، ۀدو دھاز روحانی، در بيش . ترين رقيب او، محمدباقر قاليباف است  ميليونی ميزان آرای روحانی با نزديک ١٢

   . ای در شورای عالی امنيت ملی بوده است  هللا خامنه نماينده آيت

ی دادن در ايران را بيش أپيش از انتخابات، مصطفی محمد نجار وزير کشور حکومت اسالمی، تعداد واجدان شرايط ر

 را کسب نکرده و تنھا در ءبنابراين، خالف ادعاھا، شيخ حسن روحانی اکثريت آرا.  ميليون نفر اعالم کرده بود۵٠از 

  . ی بيش تری کسب کرده استأمقابل رقيبانش ر

 ھای پس از پيروزی انقالب   حکومت اسالمی است که در سالۀنی، يکی از عناصر و چھره ھای شناخته شدحسن روحا

 ۀ ھا به عنوان نمايند  مردم ايران، در سرکوب دستاوردھای اين انقالب نقش مھمی داشته و از اين رو، سال۵٧بھمن 

مصلحت نظام، و عضو منصوب شورای  مجلس خبرگان رھبری، عضو مجمع تشخيص ۀمجلس شورای اسالمی، نمايند

س مرکز ئياو، ھم چنين ر. ن حکومت و بقای آن مشغول به فعاليت بوده استاعالی امنيت ملی در جھت سرکوب مخالف

ھای بسيار نزديک به اکبر ھاشمی رفسنجانی است که  تحقيقات ستراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، و از چھره 

 روحانی قبل از رد صالحيت رفسنجانی، علناً .  اما ھم چنان از روحانی حمايت کرددر انتخابات اخير رد صالحيت شد

  .اعالم کرده بود که اگر رفسنجانی بيايد به نفع او کنار خواھد کرد

 شورای عالی ۀول دبيرخانؤ سال مس١۶ ھای اکبر ھاشمی رفسنجانی و خاتمی، به مدت  روحانی، ھم چنين در دولت 

  . را در دولت دوم محمد خاتمی بر عھده داشتئیی ايران و سه کشور اروپائ  يت مذاکرات ھستهولؤامنيت ملی بود، مس
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س ھمه سيدعلی أ روحانی نشان می دھد که او روابط خوبی با ھمه جناح ھای حکومتی و در رۀبه اين ترتيب، سابق

حکومتی دارد از قبل ھای ناح بندی  ايران و تحوالت آن و جۀ به جامعئیاز اين رو، ھر کسی که آشنا. خامنه ای دارد

 به زبان نمی ھر چند آن را رسماً . برايش روشن بود که کانديد مشترک مورد حمايت جناح ھای حکومتی روحانی است

گوھای راديو تلويزيونی خود، اين پيش بينی را کرده  و  خودم در مقاالت و گفتۀبر اين اساس، من ھم به نوب. آوردند

 و واليتی و غيره ئیباف و رضانجانی و روحانی و عارف و چه قاليکيد کرده بودم که چه رفسأحال تاما در عين . بودم

ر ييثيری در سياست ھای کالن حکومت اسالمی به وجود نخواھد آورد، تنھا چھره ھا تغأبه جانشينی احمدی نژاد برسند ت

سی و چھار سال است به طور کسالت آوری در  خواھند شد که ئیخواھند کرد و چھره ھای جديد، بازيگر ھمان سناريو

  . ايران قربانی می گيردۀ ايران تکرار می شود و ھم چنان از جامعۀجامع

چرا که به زعم خود، برای .  نفس راحتی بکشند سران و جناح ھای حکومت اسالمی فعالً ۀست که اکنون ھمااما طبيعی 

الب تر از ھمه، آن است که برخی از اپوزيسيون راست که اما ج.  ديگری حکومت شان را حفظ خواھند کردۀيک دور

قبل از حمايت خاتمی و رفسنجانی از نامزدی روحانی به نوعی سرخورده شده بودند و نسبت به نمايش انتخابات 

را تبليغ می کردند، اما ھنگامی که » نافرمانی مدنی« خودشان ۀنشان می دادند و يا به گفت» بی مھری«حکومت اسالمی 

ر موضع دادند و نه تنھا به حمايت از روحانی برخاستند و پيروزی او ييوضع خاتمی و رفسنجانی را ديدند بالفاصله تغم

آن ھا، . را جشن گرفتند، بلکه بی شرمانه و به شکل ھيستريک و زشت و زننده ای نيز به سرنگونی طلبان حمله کردند

کومت جھل و جنايت، سانسور و ترور، شکنجه و اعدام، تجاوز و با تمام قدرت شان به طور غيرمستقيم به دفاع از ح

در اين ميان، راديوھا و تلويزيون ھا و سايت ھای اينترنتی فارسی زبان دولت ھای . سنگسار، دزد و چپاولگر برخاستند

کومت غربی و به اصالح روزنامه نگاران و تحليل گران آن ھا به طور حيرت آوری از روحانی و به تبع آن از ح

 - برخی از اين عوامل جناح اصالح طلب حکومتی و ھم چنين تحليل گران به اصطالح ملی . اسالمی دفاع می کنند

، که در رسانه ھای فارسی زبان دولت ھای ... اکثريتی، روزنامه نگاران و-ی ئمذھبی، جمھوری خواھان، طيف توده 

حتی برخی از آن . و يا ارتباط دارند مبلغ و مروج روحانی شده اندلمان و غيره فعاليت الند، فرانسه، ا، ھامريکاانگليس، 

، که در ۵٧ھی سال ھای نخست انقالب لھا، در فيس بوک ھا و سايت ھای شخصی خود ھمانند زھرا خانم ھای حزب ال

ار ديگر پس مقابل دانشگاه تھران به ھمه حمله می کرد و پرخاشگری می نمود با يادداشت ھای خود، ياد زھرا خانم را ب

  . از بيش از سه دھه در ذھن ھا زنده کردند

ن و شخصيت ھای آن ھا در لجن زار جناح ھای حکومت چه بھتر که جايگاه اين بخش از اپوزيسيون و چھره و فعاال

  .اسالمی باشد تا نتوانند با سياست ھای تزوير و ريا و دروغ و اپورتونيستی خود، خاک به چشم جامعه بپاشند

ن سست موضع و مقام پرست و رياکار حکومت اسالمی، بار ديگر نشان دادند که با سياست ھای ا از منتقداين بخش

 حکومت اسالمی ھم چون تجاوز به ۀآزادی ستيزی، زن ستيزی، کودک آزاری و ديگر قوانين غيرانسانی و وحشيان

له مھم ندارند که تا أ آن ھا کاری به اين مسزندانيان، قتل آن ھا زير شکنجه، قصاص، سنگسار و اعدام آن کاری ندارند؛

س جمھور شود؛ تا ئيروزی که حکومت اسالمی بر سر کار است حتی ھيچ زن حکومتی نيز نمی تواند در ايران ر

 سياسی چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش - جنبش ھای اجتماعی ۀروزی که اين حکومت سرپاست فعاليت آزادان

حقوق کودکان، حقوق بشر، طرفداران محيط زيست، سازمان ھا و احزاب سياسی، تشکل ھای دانش جويان و جوانان، 

 زندانيان سياسی، لغو سانسور و ھرگونه ۀدمکراتيک مردمی، رسانه ھای مستقل، آزادی بيان و قلم و انديشه؛ آزادی ھم

  .شکنجه و اعدام و غيره ميسر نخواھد شد

م عادی را بايد با ارگان ھای حکومتی و طرفداران آن در داخل و خارج کشور البته در اين ميان، موضع و عملکرد مرد

اگر برای مردم عادی، پای . صل و درمانده و گيج و در عين حال رياکار و اپورتونيست جدا کردأو اپوزيسيون مست
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حکومت اسالمی رفتن يک نوع توھم و بيم و اميد محسوب می شود اما برای بخشی از اپوزيسيون ی أصندوق ھای ر

 يک ئیراست و اپورتونيست و شخصيت ھای آن، تنھا قدرت و دشمنی و خصومت با سرنگونی حکومت اسالمی و برپا

 و جامعه در فضای آزادتر چون که اگر حکومت اسالمی سرنگون شود.  آزاد و برابر و عادالنه و انسانی استۀجامع

 جريانات سياسی از حاکميت و جناح ھا و عناصر مختلف آن گرفته تا اپوزيسيون را ورق بزند و حسابرسی ۀ ھمۀکارنام

کند بسياری از اين ھا، به دليل شرکت مستقيم و غيرمستقيم در جنايات بی شمار حکومت اسالمی عليه بشريت محکوم و 

، اپوزيسيون راست و جاه طلب و فرصت طلب، در تالش است کنترل شده و آرام و آھسته از اين رو. طرد خواھند شد

حاال اگر اين مسير را رفسنجانی و خاتمی و روحانی و يا .  شرکت مستقيم آن ھا در حاکميت فراھم شودۀآھسته، زمين

له برای آن ھا، اين است أمسمھم ترين .  برايشان مھم نيست،ھر جانی ديگری از عناصر حکومت اسالمی ھمواره سازد

 ايران، به دست کارگران و ۀ حاکميت آتی جامعکه اين حکومت جانی، با قدرت مردمی سرنگون نشود تا احياناً 

کمونيست ھا و محرومان جامعه و به طور کلی به دست عدالت خواھان و آزادی خواھان و برابری طلبان بيفتد و دکان 

 امريکاافراد و جرياناتی که يک روز سياست ھای خود را با سياست ھای .  بسته شوددو نبش سياسی و معامله گر آن ھا

 نظامی به ايران می شوند و روز ديگر، طرفدار ۀ اقتصادی ايران و حملۀھماھنگ و منطبق می کنند و طرفدار محاصر

شده است تا » تعديل«می در ھر صورت منافع طبقاتی آن ھا، در بقای حکومت اسال. ، می گردند...خاتمی و روحانی و

  . فعاليت سياسی جامعه ايران را تضمين کندۀورود آن ھا به عرص

ر پست رياست جمھوری پاسدار احمدی نژاد با شيخ حسن روحانی را از بيت رھبری، يي در حال حاضر، تغنھايتاً 

و برخی آيت هللا ھا گرفته ستادھای فرماندھی سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، بسيج و جناح ھای رنگارنگ حکومتی 

،  و ھم چنين عناصر و چھره ھای اپوزيسيون راست و ...، روسيه، چين، سوريه عربستان سعودی وامريکاتا دولت 

حتی برخی ھا از اين ھا، آن چنان دچار . ن و ناراضيان و رانده شدگان بارگاه حکومت اسالمی، جشن گرفته اندامنتقد

ش کرده اند اين حکومت سی و چھار سال است از يک سو، چنين نمايش ھای انتخاباتی  سياسی شده اند که فراموۀخلس

را برگزار می کند و نتايج ھيچ کدام از آن ھا نيز به  نفع مردم حق طلب تمام نشده است و از سوی ديگر، ھمان روند 

ن نمايش انتخابات ھا و انتصابات ھا و يعنی از فردای اي.  شان را تا به امروز ادامه داده اندۀسابق و سياست ھای جانيان

، نه خبری از لغو و يا کاھش قوانين ضدزن، ضدکودک، سانسور و ... پوچ و غيرواقعی وی ھا و وعده و وعيدھا تقلب

اختناق، زندان و شکنجه، تجاوز و اعدام حکومتی شده و نه بی کاری و گرانی و فقر و آسيب ھای اجتماعی کاھش پيدا 

  ! د ماندھخواھد شد و روسياھی به زغال خوانين شرايطی، باز ھم به قول معروف، زمستان تمام در چ. کرده است

 فارسی زبان دولت ھا و يا رسانه ھا و وبالگ ھای ی سياسی و اجتماعی کسانی که تاکنون از رسانه ھائیيعنی رسوا

ده اند و در اين روزھا به طور ديل شخود، به سخن گويان جناح اصالح طلب حکومت اسالمی و اکنون آخوند روحانی تب

گان حکومت  اسالمی و خانواده ھای جان باختزکننده و ديوانه واری دھن کجی حق به جانبی به قربانيان حکومتئممش

اسالمی و به طور کلی سرنگونی طلبان و کمونيست ھا و آزادی خواھان تحويل می دھند، چنگ و دندان نشان می دھند 

اما ھيچ انسان . ا و دردھا و رنج ھا و محروميت ھای مردم آزاده می پاشند، چيز تازه ای نيستو زخم بر روی زخم ھ

واقع بين و انسان دوست و برابری طلب و عدالت جو، کم ترين شکی ندارد که اين دھی کجی آن ھا، به زودی در لبان 

 رفت و توجيه گر اين رفتار و اعمال شان خشک خواھد شد و باز ھم به طور شرمگينانه ای در الک خود فرو خواھند

  !   سياسی شان در تاريخ ايران باقی خواھد ماند و ھرگز پاک نخواھد شدئیاما رسوا. ضدمردی خود خواھند شد

سرکوب و اختناق، تورم و .  ايران، آبستن تحوالت بسيار و حتی غيرقابل پيش بينی استۀھمگان می دانند که جامع

حکومت اسالمی، در بحران ھای شديد اقتصادی، . ان اکثريت مردم ايران را بريده استگرانی، بی کاری و فقر ام

سياسی و ديپلماتيک غرق شده است ھر کسی ھم سکان اين کشتی پوسيده و ترک برداشته را به عھده بگيرد محکوم به 
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 خواھد گرفت ھمانند از اين رو، شيخ روحانی که به زودی جای احمدی نژاد را. شکست و نابودی و غرق شدن است

ديگر ھم فکرانش سی و چھار سال است که ماشين آدم کشی حکومت اسالمی را به پيش می رانند و کمربسته امام زمان 

  . نيز ھمانند دولت امام زمانی احمدی نژاد، ھيچ معجزه ای نخواھد کرد،و امام رضا و خدا ھستند

 یرين حالت شايد بتواند کمی تنش بين دولت و ديگر ارگان ھاروحانی تحت امر خامنه ای و سپاه پاسداران، در بھت

او، در بھترين حالت شايد بتواند در بند . حکومتی را که در دو سال اخير دولت احمدی نژاد، باال گرفته است کاھش دھد

مذاکره بر و بست با دول سرمايه داری و نھادھای سرمايه داری جھانی چون صندوق بين المللی پول و بانک جھانی و 

 بردارد تا بلکه کمی از فشار جھانی بر دستگاه جھل و جنايت و ترور ئیسر فعاليت ھای اتمی حکومت اسالمی، گام ھا

  . حکومتی شان را کم کند

اما حکومت اسالمی و جناح ھای آن و به خصوص طرفداران جناح اصالح طلب و سبز حکومت اسالمی در داخل و 

ھا، در اظھارنظرھا و تحليل ھای خود به طور آگاھانه يک فاکتور مھم در تحوالت ايران خارج کشور و ھم چنين دولت 

س جمھور و دولت و وعده ئير ريغييعنی بيش از اين نمی توان با ت. را ناديده می گيرند که آن ھم، فاکتور مردم است

ر جامعه وارد کرده اند به فراموشی ھای پوچ و غيرواقعی شکم مردم را سير کرد و دردھا و زخم ھای عميقی که بر پيک

  . سپرد و يا به سادگی درمان کرد

ر يکی از چھره ھاست نه سياست ھای يير رياست جمھوری در دستگاه حکومت اسالمی، صرفا تغييکيد کرد که تغأبايد ت

قوانين حکومت  که بسيار وحشيانه و جانيانه ھستند و در دل قانون اساسی و ديگر ئیسياست ھا. کالن حکومت اسالمی

ی مردم أدر چنين حکومتی، مبنا ر. اسالمی، به خصوص ابدی بودن مقام و جايگاه واليت فقيه، جا خوش کرده اند

از اين رو، نبايد کسی متوھم شود که با رفتن پاسدار احمدی نژاد و آمدن . ی رھبر و سپاه پاسداران استأنيست، بلکه ر

رومان جامعه کاھش پيدا کند؛ سرکوب و استثمار کم شود و چيزی باز ھم شيخ روحانی، درد و رنج مزدبگيران و مح

اگر به باور جناح ھای رنگارنگ حکومتی و . جز سرکوب و درد و رنج و فقر نصيب اکثريت مردم ايران گردد

طرفداران آن ھا در داخل و خارج کشور و ھم چنين دولت ھای سرمايه داری جھانی، مواضع حکومت اسالمی ايران 

ر چھره ھای دو عنصر حکومتی که يين حکومت اسالمی، جز تغار خواھد کرد اما برای اکثريت مردم ايران و مخالفييتغ

ر چندانی ييسی و چھار سال است در جھت تقويت ماشين سرکوب و سانسور و آدم کشی حکومت اسالمی کوشيده اند؛ تغ

رات قطره ييکليت حکومت اسالمی، باور دارند نه به تغ خود عليه ۀ متحدانۀپس مردم به مبارز. صورت نخواھد گرفت

  . چکانی در باال و توسط حاکميت جانی

جويان و جوانان، مردم حق طلب و برابری طلب، در کار بی امان کارگران، زنان، دانشدر چنين شرايطی، مبارزه و پي

ادالنه و انسانی بدون وقفه ادامه  آزاد و برابر و عۀ يک جامعئیجھت سرنگونی کليت حکومت اسالمی با ھدف برپا

  !دارد

  ٢٠١٣ جون ھفدھم - ١٣٩٢ ]جوزا[دوشنبه بيست و ھفتم خرداد

 

 


