הפחד מגורבצ'וב חדש :לא רק
זיוף באיראן ,אלא זיוף מזעזע.
האם זה יעבור בשקט?
מאת ד”ר גיא בכור
מלאכת גניבת הבחירות לנשיאות ,שהתבצעה הלילה באיראן פשוט מזעזעת
בניגוד לכל סבירות .האם המליונים האדירים
בחוצפה ובגסות שלה,
שהגיעו להצביע במאסה גדולה ,ואשר דרשו שינוי ,יסכימו שכך יזייפו
האייתולות את התוצאה? ולשם מה היה צורך בכל ההצגה ה”דמוקרטית”
מראש?
הידוע
הניצחון
אחוז
את
לבסוף
לפרסם
כדי
הזו,
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לפנינו עשר סיבות ,מדוע אני סבור שמדובר בהיפוך ,פשוט כך ,של
רצון הבוחרים באיראן .ומי יצא נלעג מכל זה? מי אם לא הנשיא מעריץ
תרבות האסלאם ,ברק חוסין אובמה.

 .1השתתפות רבה מאוד בבחירות ,של מעל  70%מן הבוחרים ,באה
מסיבה אחת :לסלק את אחמדינג’אד .מלאכת הגיוס של מתנגדיו
במשך שנים ,בערים ,בכפרים ,במפעלים ,היתה גדולה .היתה
השתתפות גדולה מאוד של נשים ,שרצו מועמד שיבטל את החובה
לכסות את הראש ,ושרצו יותר מקום בחיים החברתיים במדינה,
השתתפות גדולה מאוד של צעירים ,שרצו איראן אחרת .איך אני
יודע? משום שעיתונאים רבים מכל העולם ראיינו את העומדים
בתורים ,והמגמה הזו היתה סוחפת .זו הסיבה שהביאה את המועמד
הרפורמיסטי ,מיר חוסין מוסאוי ,להכריז במסיבת עיתונאים מיד
עם נעילת הקלפיות ,כי ניצח ניצחון גדול .אם הקולות היו
נספרים באמת ,אין לי ספק שהיה מקבל מעל  ,60%אך זה ,כמובן,
לא קרה.

 .2ועדת הבחירות המרכזית כפופה לאנשי אחמדינג’אד ,ואולי עוד
יתברר )או שלעולם לא( מה קרה שם עם קולות הבוחרים התמימים,
שהאמינו שביכולתם באמת להביא לשינוי ,ולו קטן .כמי שנשאר
ער כל הלילה ,תוך שאני עוקב אחר התקשורת האיראנית ,כמעט כל
חצי שעה יצאה ועדת הבחירות המרכזית בהודעה על ניצחון גדול
לאחמדינג’אד ,כאילו היא עובדת במטה שלו .מייד לאחר סגירת
הקלפיות ,כבר הודיעה ועדת הבחירות המרכזית שאחמדינג’אד
ניצח ניצחון גדול .איך היא בדיוק ידעה זאת? האם היא עוסקת
באסטרולוגיה?

 .3המועמד מוסאוי טוען כי ממליוני מצביעים נמנעה ההצבעה,
למרות שהאריכו את זמן ההצבעה ,ומליונים אלה יכלו להכריע,
שכן הוא יודע שבאו להצביע במיוחד בשבילו .לדבריו בערים
גדולות היו חסרים פתקים שלו בקלפיות ,ומן המשקיפים שלו
נמנעה הכניסה למרכזי הצבעה רבים .הדילמה של מוסאוי עכשיו
היא איך להמשיך מכאן :האם להוריד את מליוני תומכיו
לרחובות ,ולהבעיר את איראן ,או להסכים לשקר?

 .4יום לפני הבחירות אסרו השלטונות באיראן לשלוח הודעות SMS
בתוך המדינה ,מתוך ידיעה כי מי שולח הודעות כאלה? הצעירים
והאינטליגנציה ,אוהדיו של מוסאוי ,שתאמו את צעדיהם באמצעות
הודעות כאלה .כך שובשה באופן חריף יכולת הפעולה של המטה
בכל רחבי איראן .לא רק זאת .עיתוני אופוזיציה נסגרו בצו
הנשיא ,אתרי הבחירות של המועמדים נגד אחמדינג’אד נחסמו,
ואוהדי המתנגדים הוכו על ידי המשטרה ,השייכת כמובן
לאחמדינג’אד .בריונים נשכרו על ידי מישהו להכות עוזרים של
המתנגדים ,לפרוץ למשרדיהם ,לאיים ולהטיל אימה.

 .5תמונת מראה הפוכה :בעולם הערבי המשטרים הלאומיים מזייפים
את הבחירות ,כדי שלא לאפשר לאסלאם הפוליטי לעלות לשלטון
באופן ודאי .באיראן האסלאם הפוליטי הוא שמזייף את הבחירות
כדי שלא לאפשר ללאומיות הפרסית לעלות למעלה ולנצח בודאות.
שניהם מזייפים ,שניהם לכן מזויפים .לחשים ,מלמולים ,טריקים

וקסמים :הכל זיוף .אלה יעבו נזיד ,יעלו ניחוח סיד ,ומעי
נמר מסריח ,תבשילנו עוד ישביח.

וויליאם שייקספיר

מקבת’ – פתיחת המערכה הרביעית

מכשפה ראשונה :בשלישית ילל חתול,

מכשפה שניה :הקיפוד נתן קולו,

מכשפה שלישית :הינשוף זועק עכשיו!

כרמִינה בורָאנָה ,ולחש המכשפות סביב הקדירה המבעבעת *

מכשפה ראשונה :סבו את הסיר סביב,

תנו מעִי מורעל בפיו,

בו קרפד ,ימים שלושה,

תחת אבן כפור קשה,

זב מיצק הרע עד תום,

טוס ראשון לסיר קסום!

כל המכשפות :כוח-רוח-לא-ננוח,

אש עולה וסיר נפוח.

;Double, double toil and trouble

.Fire burn and cauldron bubble

מכשפה שניה :נתח של נחש בלה,

עוף לסיר והִצלה,

גף צפרדע ,עין טריטון,

ראש אפעה ,עקצי שפיפון,

בדל פרווה של עטלף,

כנף האח הטורף.

הבו קסם מג רב כוח,

חושי תופת חיש לרתוח.

כל המכשפות :כח-רוח-לא-ננוח,

אש עולה וסיר נפוח.

מכשפה שלישית :עור דרקון ושן הזאב,

מלתעות כריש רעב,

שפוטם בבשר אנוש,

יד חנוט ושורש רוש,

כיס מרה של פר ערוף.

כבד של יהודי חצוף,

)“(”Liver of blaspheming Jew

עלעלים של לענה,

קטוף לילות בלי לבנה,

חוטם של תורכי שמן,

אצבע קטנטנה של בן-

הזונה אשר נחנק,

ולתעלה נזרק.

אלה יעבו נזיד,

יעלו ניחוח סיד,

ומעי נמר מסריח,

תבשילנו עוד ישביח.

כל המכשפות :כוח-רוח-לא-ננוח,

אש עולה וסיר נפוח.

 .6התקשורת

האיראנית

הממלכתית

שייכת

לאחמדינג’אד

ולממסד

האייתולות ,העומד מאחוריו באופן מוחלט .היא לא רק תמכה בו
ועודדה בעצם להצביע עבורו ,אלא שהיא דיווחה מייד לאחר
סגירת הקלפיות שהוא ניצח ניצחון גדול .סוכנות הידיעות
אירנה ,מקור חשוב של העיתונות האיראנית ,הכתירה את
אחמדינג’אד כמנצח הגדול תוך דקות מסגירת הקלפיות .כלי
התקשורת הממלכתיים ,ביחוד הטלויזיה הועמדו לרשותו של
אחמדינג’אד על חשבון כל המועמדים האחרים.

 .7אם הייתם מבקשים ממני :גיא ,איזה אחוז של ניצחון מפוברק
היית נותן לאחמדינג’אד מראש ,הייתי אומר לכם :האחוז של
מובארק .מובארק תכנן את האחוז שלו כבר חמש פעמים :בסביבות
 65אחוז פלוס מינוס .וכמה קיבל אחמדינג’אד?

 .8המתמודד הרפורמיסט מהדי כרובי מקבל  ??0.8%האחוז הזה ניתן
לו כדי לבייש אותו ,לא פחות .רבים מבני הנוער הפכו אותו
לגורו החדש שלהם .אז פחות מאחוז ,במדינה שרוב אזרחיה
צעירים? נו באמת .הלאה .למייסד האגדי של משמרות המהפכה,
מוחסן רד’אאי ,שמאות אלפים חייבים לו כל כך הרבה במשמרות,
נתנו  ,2.3%נו ,באמת .האחוז הזה נועד להשתיק אותו בצד.
לסלק אותו מן המירוץ להבא .הכל מבויים ומתוכנן מראש.

 .9העם באיראן פשוט מאושר מן הכלכלה המשגשגת במדינה ,משיעור
האינפלציה האפסי ,שיעור ההשתתפות בעבודה העצום ,הסרת
הבידוד הבינלאומי ,התל”ג המזנק ,תדמיתה המצוינת של איראן
בעולם ,עד שרץ בהמוניו להצביע בשביל מי שחולל את כל הברכות
האלה ,מחמוד אחמדינג’אד .נו ,באמת.

 .10וזו הנקודה החשובה :המשטר רועד מפחד פן יעלה מן גורבצ’וב
חדש ,לכאורה בן המשטר ,שיבגוד וימכור אותו .מיר חוסין
מוסאוי ,כאשר אושר על ידי הגופים המכוננים במדינה ,לא
הופיע כרפורמטור גדול ,אלא שבשבועות האחרונים הוא הלך
והרחיב את המצע שלו ,לפתיחת משא ומתן ויחסים עם ארצות
הברית ,עם המערב ,חופש יחסי לנשים ,למיעוטים ,ביטול משמרות
הצניעות ,התעסקות בכלכלה ופחות ביצוא המהפכה ,ועוד .אלא
שלא זו היתה הדאגה :החשש של האייתולות הוא שאוהדיו הצעירים
של מוסאוי ידחקו אותו לעבר רפורמות ,שלמהפכה לא תהיה שליטה
עליהן ,והמהפכה כולה עלולה ליפול .זו הסיבה שבכיר משמרות
המהפכה הזהיר מ”מהפכת קטיפה” באיראן ,בסגנון מזרח אירופה,
והוא הודיע שארגונו לא יתן לדבר הזה לקרות .אז הוא לא נתן.

זו תרבות השקר שהביאה את נסראללה להכריז על “ניצחון אלוהי” למרות
שהפסיד תבוסה נוראה ,את חמאס להכריז על ניצחון למרות שהוכה קשות,
ועכשיו את אחמדינג’אד .זו הרי מדינת הפוטושופ :טיל לא מצליח
להתרומם? לא נורא ,נשתול אותו כבר בתמונה .הונאת הגרעין ,השקרים
על הטרור ,כזבי המאבק בשואה ,ומה לא .הבחירות שוליות בעיני
האייתולות לעומת המהפכה האסלאמית ,ולכן הכל מותר .על מה כל זה
מעיד על חולשה גדולה של איראן ובני בריתה ,על פחד גדול מן האמת,
ובמיוחד על פחד מן המחר.

ומי יוצא לחלוטין לא רלבנטי לשקר הגס והנורא הזה ,אפילו נלעג?
נשיא ארצות הברית חובב האסלאם ,ברק חוסין אובמה .הוא הרי אמר כי
המימשל שלו “נרגש” לנוכח הדיון הציבורי הענף באיראן בקשר
לבחירות .אכן ,יש לו הרבה סיבות עכשיו להתרגש .במאמר הבא באתר

נבחן את האופציות המרגשות של נשיא ארצות הברית לנוכח התהדקות
השורות הזו של הקיצונים ביותר בטהראן ,כשהכל ברמייה .אכן ,מזרח
ואחוות עמים.
תיכון של דמוקרטיה ,שגשוג

◄קיראו את התגובות למאמר זה ,בפורום החדש של האתר.

◄אני מבקש באופן אישי ,ממי שכבר חבר במועדון ,Gplanet Prime
והמנוי שלו הסתיים ,לא לשכוח ,ולחדש אותו .כדי לחדש את המנוי יש
להכנס לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.
◄למבקשים להירשם
בלחיצה – כ א ן.

לקבלת

התראות

על

מאמרים

חדשים

–

עושים

זאת

◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,יש להירשם לשירות
המאמרים בתשלום .Gplanet Prime ,קוראים את כל המאמרים בתשלום
שכבר פורסמו ,וממשיכים לחודש או לחצי שנה .ניתן להירשם – כ א
ן.
◄האם תצרפו עוד קוראים לאתר שלנו? את החברים שלכם? אנא ,ספרו להם
על האתר ,שמחו אותם .עושים זאת באמצעות הכפתור “המלץ לחבר” ,כאן
למטה.

◄חידת סיזיפוס,
לחורבנם

ומדוע

המאמץ

הגרעיני

של

האיראנים

◄לקריאת מאמרים נוספים באתר בנושא איראן
_____________________________________________
*ומה אומרות מילות “כרמינה בוראנה” בלטינית?

או המזל,

עוד

יביא

כמו הירח שנמצא תמיד בהשתנות,

אתה תמיד גדל או מתמעט.

הוי החיים השנואים ,כל כך אלימים,

אתה המזל ,מתבל את רגשותינו במשחק שלך,

עוני ,כוח ,אתה מתיך אותם כמו קרח.

