
  مخالف سرافرازی انسانی است» انتخابات«شرکت در 

  فاضل غیبی

  

فرستادند،  نمانند کوبا و چی ،»انقالبی«مالیان تازه به قدرت رسیده گروهی را به کشورهای  ،ویا بالفاصله پس از انقالبگ

در واقع آنان اما  . برپا کنند ناپذیرنظامی سرنگون موجود  با استفاده از تجربیاتو  آنها را بررسی نمایندهای تا نارسایی

 ییروبنا  ،»والیت مطلقه«شتناک هد برای ماهیت. بدین صورت که ندپرداخت» شترمرغی«ساختاری  با مانندنظامی بی
را به رخ جهانیان میمشروعیت خود  ،»انتخابات«سیرکی به نام برگزاری  بای هرچندگاه و ندفراهم آورد» دمکراتیک«

ل از همۀ امکانات و عوامبدین سبب  و ه و هستبرای مالیان از اهمیتی حیاتی برخوردار بود» انتخابات« کشند. از این نظر

 ملت ایران جز توهینی به» یشیانتخابات نما «اما د.  ل و خارج از کشور برای برگزاری آن استفاده می کننخود در داخ
،  و غارت سرکوبتوهین و تحمل همه نوع ملت با وجود که این  کندجهانیان اعالم می هربار به ، زیراو نیست نبوده

  وفادار است! »نظام اسالمی«همچنان به 

الفت قرار مخ هرگاه رهبر مطلقه  موردتابحال زیرا  اند. نا کردهب ناپذیربه خیال خود بدین ترفند سیستمی ضربهمالیان 
از کنترل سیرک انتخابات ) ۸۸(مانند سال  و هر وقت که شدندمی گردانصحنه» ریاست جمهوری«و » مجلس« گرفت،می

  . ها ایرانی را به زباله دانی می ریختمیلیونرهبر مطلقه به جمله ای رأی د، شمیخارج 

 »اکخس و خاش«خود غافلند که در صحنۀ تاریخ آخرین حرف را مردمی می زنند که در نظر آنان » زرنگی«مالیان با همۀ اما 
دان تاریخ ر یک  قدمی  تسخیر دنیا به زبالهها را د. حرف آخری که هیتلرها و استالینکنندجلوه می )۱( »حشرات«و 

  نیز همین سرنوشت را رقم خواهد زد.  حکومت مشتی آخوند  خت و بیشک  دیری نخواهد پایید که برایاندا

 هکنندریمتح خابات پیشین  به اکثریت کنندگان در انتاغلب شرکتامروز که روزگار از خودکامگان اسالمی برگشته و 
در ایران سیرک انتخابات را دوباره و دوباره چهار دهه  چگونه مشتی آخوند را ممکن شد، باید پرسید، اصالً پیوسته اند، 

  پاسخ به این پرسش دشوار نیست: ؟ برپا کنند

و  »اسالمی«ۀ تیر (در دو ها »چپ« کردند،همۀ رقبای خود را کشتار و سرکوب  »خوی بیابانی«پس از آنکه مالیان به 

یبوق تبلیغی حکومتگران اسالمی م درمالیان شدند و متأسفانه هنوز هم  بخشی از آنان  معرکۀ هیزم بیار  )»غیراسالمی«

  از نظر بگذرانیم: ه در دو نمون این واقعیت رادمند. 

 ربطی به  روشن شد، ۵۸سال المی است  که از همان رفراندوم انتخابات نمایشی در حکومت اس  نمونۀ نخست  ـ 
می شود. با اینهمه چپ ها که همواره » مهندسی«قط برای گرفتن تأیید از مردم فانتخاب میان دو شّق واقعی ندارد و 

کاندیدهای انتخاب «بیکباره  کردند، می تمسخر »گیری بورژوازیماشین رأی« انتخابات در نظامات دمکراسی را بعنوان

تنها راه جلوگیری از «،  »تمرین دمکراسی« بعنوانرا اسالمی  ی مجلس اسالمی و رئیس جمهوربرا» چین شدهدست

 ی و ملی ای انسانبعنوان وظیفهآن را شرکت در  ستایش کردند و .. »برای بهبود اوضاعوسیله  تنها«و » آمیزخشونتبرخوردهای 

    . دانستند

حکومتی  ،که رژیم اسالمیاین بود،  ، تأیید و تأکیدبرای فراخوان به شرکت در انتخابات انگیزهمهمترین روشن است  که 
را به پیش » اصالح طلبی«روند  ،طلبرفرم هایتوان با پشتیبانی از نیروها و شخصیتپذیر و بهبودیافتنی است و میفرمر 

  د. نمو جلوگیری» تربد«ا دستکم از به قدرت رسیدن جناح برد و ی

حکومت اسالمی برای چند دهه به کمک چنین ترفندهایی خسارات سنگینی به کشور وارد آورد، عمر هرچند  تمدید 
را بخوبی بشناسد و  به شعارهایی  مالیان حکومتگرچهرۀ واقعی » چپ اسالمی«توانست در پس تبلیغات اما ملت ایران 

سوز خانماندو پایۀ اصلی تبلیغات  ،»روحت شاد! ،رضاشاه«ا و ی <»دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست«چون 

با اینهمه هنوز هم قلمد. المی بر میهن ما را به صدا درآور پایان حکومت اسد و ناقوس را در هم شکن »ضدامپریالیستی«
  کنند. فنظر نمیاز هیچ ترفندی برای دفاع از حکومت اسالمی صر »  استمرارطلب«بدستان 

اوضاع سیاسی و  ،اندیشمندانهدوستانه و کوشند با ظاهری ایرانترفندی است، که می چنین نمونۀ  دیگر  ـ

ست در انتخاب راه  دانند کهآنان بخوبی میهایی بکشانند. راهاجتماعی ایران را وارونه جلوه دهند و ایرانیان را به کوره
خیص تش ،مهمترین وظیفه و بستگی داردوهای اجتماعی درست از ماهیت رژیم و آرایش نیر ناخت شبه  أمستقیم مبارزه،

  از سرشت رژیم بعنوان پیش شرط اشتراک نظر و عمل است.   ستدر 



حکومت  ،بگوش می رسد و همۀ کارشناسان علوم سیاسی در میهن ما» صدای پای فاشیسم«سال است که  و یکچهل   

از دو رژیم توتالیتر هیتلری و  از اغلب جهات نمونۀ سومیبشر، اما نظامی یگانه در تاریخ را  بر ایران حاکم اسالمی

  . یص را هزاران بار تأیید کرده استۀ رژیم این تشخمّر روز  اند و عملکردالینی تشخیص دادهاست
   یکدیگر را نیز دهند و  کامالً متفاوت از ماهیت رژیم ارائه »تحلیلی«دوستی ای ایرانحال اگر امروزه هنوز کسانی با ادع

  ، به این عمل آنان چه باید گفت؟  کنند ویقتأیید و تش

در  ادعا می کند،است که نویسنده در آن  )۲(»مبودهای ما در گذار به دمکراسی!مشکالت و ک« نمونه نوشتۀ جدیدی به نام 
تن راه برای یاف شده است و بدین سبب باید »انسداد«دچار نیز » اپوزیسیون برانداز«ایران نه تنها رژیم اسالمی، بلکه 

از  بعنوان دو نمونۀ موفق اواند، استفاده کرد. از دیکتاتوری به دمکراسی  رسیده از تجربیات کشورهایی که ،رفتبرون

از  ،»جنوبی آفریقای«و  »دیکتاتوری فرانکو«چگونگی گذار اسپانیا از  اشاره بهاسپانیا و آفریقای جنوبی یاد می کند و با 
  اسالمی در ایران مقایسه می کند! آنها را با حکومت ،نژادپرستی به دمکراسی

 نشان  آنهادر درون » خواهدمکراسی«ی و وجود قشری این دو کشور با کشورهای غرب نیک نویسنده با اشاره به روابط

در ایران ا گوی اما ی بگشاید. راه بسوی استقرار دمکراس پشتیبانی غرب،با استفاده از مزبور توانست که قشر  دهدمی
و نتوانند نفوذ خود را گسترش دهند  )مانند خاتمی(طلبان باعث شد که اصالح »براندازاپوزیسیون تند و افراطی مخالفت «

است، » ازیون برانداپوزیس«در ایران بر گردن  »انسداد سیاسی«بنابراین گناه  سردمداران رژیم را به عقب نشینی وادارند. 

 است.  و یکپارچگی حاکمیت اسالمی شده» اصالح طلبان«عث ناکامی با مخالفت خود با که
در سطح جهانی بودند و  جنوبی دو رژیم منزویا و آفریقایکند، که اسپانینویسندۀ مقاله این واقعیت را کتمان می

کند، صرف می» انقالب اسالمی«صدور های ملی ایران را به هدف سرمایهتجاوزکارانه آنها با حکومت اسالمی که مقایسۀ 

اف رسیدن به اهدرا برای ملت ایران  ، بلکهاز هیچ جرم و جنایتی برای حفظ خود ابا نداردنه تنها نارواست. حکومتی که 
بخاطر ملتی که بر آن  ،در چهار دهۀ گذشته حاضر نبوده استرژیمی است که  ،ضدملی خود گروگان گرفته است

 هاییشخصیتا چه رسد که وجود نیروها و سرسوزنی از امیال جهانگیرانۀ خود عقب  نشیند، تحکومت می کند، 

  .و برای افکار جهانی پشیزی ارزش  قائل شود طلب را تحمل کندرفرم
کدام تحولی را هدف گرفته  ی دست زنند وخواستند به کدام رفرم واقعباید پرسید، کسانی مانند محمد خاتمی می

 تا ودند، اده بفرستنمحمد خاتمی را به کاخ ریاست جمهوری مالیان  خیر،از آن پشتیبانی نکردند؟ » راندازانب«بودند، که 

نارضایتی مردم را با دامن زدن به قدمی در جهت منافع ملی و آشتی با  جهانیان بردارد، بلکه فقط بدین منظور که 
  یدهای واهی تخفیف دهد. ام

اعتنایی ندارد و  اسالمی از انتخابات  و جناح بازی ،»سیرک دمکراسی«های از نمایشبه هیچیک دیگر ملت ایران  اما

 ملیچ آلترناتیوی جز گذار کانی برخوردارند و بنا به ماهیت خود ههای توتالیتر از انسجامی درو بخوبی می داند که رژیم
است و نه منتظر مرگ » اصالح طلبان« به میدان آمدن جناح جدیدی از گذارند. ملت ایران نه در انتظارا نمیرا بج

» استمرارطلبان«های پردازیبه تئوری ،بار آنبا توجه با کارنامۀ جنایتگذار از رژیم اسالمی زیرا  ای خواهد ماند.خامنه

  یزی است در راستای بازیافت سرافرازی  انسانی و هویت ملی.  نیاز ندارد، بلکه رستاخ
  

  . می نامندچهارپایان می نشینند، (حشراتی که بر » همج رعاع« مردم را های خود،) مالیان در نوشته۱(

 ، ایران امروز۱۳۹۸بهمن ۲۳محمد ارسی، )۲(

 


