
 

ادرین یامکس اله:مق  

 

۶۷ امع تلق یینهوآ ،۹۶ انتخابات  

 

یا مهندسی آینده نظام؟   ؟ مهندسی انتخابات   

 اینبارمهندسی انتخابات معطوف به مهندسی آینده نظام بود. 

 

اجازه نمی دادند که رأی اگر رأی دادن چیزی را تغییر می داد، » نیست:« مارک تواین»درباره این رژیم وانتخاباتش واقعیّت چیزی جزسخنان 
  ابد.ی یم شروعیتم، کمذ حزتنفیا سپ نهات ردم،ء مراآ رغم، بوریهمج یاستر هکمچنانه بدهید!

 

اما اینباردرانتخابات۹۶ پارادوکس وفالکت رژیم والیت فقیه آنجاست که روحانی رئیس جمهورنظام، درمیتینگ های انتخاباتی، ناگزیراست برای 
جلب آراء مردم، ازقضا همان شعارهای مردم بستوه آمده وآنطور که حداد عادل می گوید:»قصه زیر پوست مردم « طی چهاردهه تحت حکومت 

 فاشیستی راسر دهد؟، شعارهایی که تمامیّت رژیم را برباد می دهد:

 »- "مردم ما اعالم می کنند کسانی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را نمیخواهند."

- "اگر شما جوانان درخانه بنشینید بدانید درپیادهروهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمیشناسید من آنها را میشناسم. آنها روزی در 
جلسهای تصمیم گرفتند که درتهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها می خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند همانطور که در محل کارشان 

 بخشنامه تفکیک جنسیتی را صادر کردند."

  -"آقای قالیباف ... شما می گفتید دانشجویان بیایند تا ما گاز انبری برنامه داریم تا کار را تمام کنیم."

 - "مگر شما هر روز فشار نمیآوردید که فضای مجازی بسته و اشتغال زنان متوقف شود؟"

 - "آمده ایم تا به خشونت طلبان و افراطیون بگوییم دوره شما تمام شده است."

- "منطق شما »ممنوعکردن« است چیزی دیگری ندارید،...منطق شما »هوچیبازی« است و چیز دیگری ندارید. جوانان غیور ما راه آزادی را 
 انتخاب کردند."

 - "ما قانون را برای همه دستگاهها میخواهیم، ما نهادهای استثناء شده از مالیات نمیخواهیم." 

 - "دورانی که فقط یک صدا و سیما بخواهد بر افکار مردم حاکم باشد تمام شده است."«

 

درحالیکه روحانی خود بخشی ازرژیم وبعنوان آمرین ومبلغین اعدام وزندان، پیش ازاین خواستار اعدام های علنی درمیادین ونماز جمعه ها  
 ومبارزه با بی حجابی زنان و اخراج آنها از ادارات ودیوارکشیدن وحکم قتل دادن درقیامهای مردم است:

 

 
 

به همین دلیل حداد عادل به»صحبتهای ساختارشکنانه« روحانی انتقاد کرده ومی گوید:»اگر فردا در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸سال قاتل 
 بودید وحکم قتل صادر کردید ورئیسجمهورتان این را بیان کرده که آدمهایی بودند درنظام شما که کارشان دادن حکم اعدام بوده چه باید بگوییم؟«

 

ومفهوم را بازتاب دهد، معنا « مهندسی انتخابات»رایج پیشین(، پیش وبیش ازآنکه  های کاندید شدن رئیسی )برخالف سنوات وترم ها واصطالح
را بازتاب می دهد.« آینده نظام» سترسازیب مهندسی کلیّت نظام ووالیت فقیه وآرمان های  خمینی ودرواقع  



درسطح وسیعی مطرح وحتّی بین عناصرهمین رژیم  ۶۷یکبار دیگرموضوع ممنوعهسال، ۲۸شار فایل صوتی منتظری پس ازبا انت ۹۵تابستان  
آیا »:صراحتا پرسیده بود واینکه ۶۷های پافشاری مطهری برموضعش درباره اعدام همچنین یدی داشت.بازتاب جدنایب رئیس مجلس وتاج زاده و

.«هللا خمینی[ صحت دارد یا خیر؟درباره نحوه اجرای حکم امام ]آیت ۶۷شایعات درباره اتفاق سال   

 

برگزاری  رسد به چها وعیت بخشیدن به این قتل عام است!برای ریاست جمهوری، معنا ومفهومش مشر ،نفس کاندید شدن رئیسی، لیلد مینه هب
ه این شکل .  باست به منزلهٔ مشروعیت دادن به عامل قتل عاممردم،  میلیونی ۱۶وازهمه مهمتر، کسب آرای  ،رئیسیانتخاباتی  یمیتینگ ها
میلیونی مردم به رئیسی را پشتوانه وتکیه گاه و نشانه مشروعّیت این نظام و این قتل عام می داند. این همان تفاوت ۱۶آراء ، «آینده نظام»مهندسی 

 کیفی این انتخابات واین مهندسی نظام است. 

میلیون آراء وامضا  ۱۶بار  این ماکردند. اکه ازاین قتل عام دفاع می  بودند یتنها این مسئولین نظام آخوند ،ارهب رایند کوتس الهاس مغربدرگذشته 
 را هم پای این فرمان خمینی و جالد آن رئیسی گذاشتند. امری که هرگز در سه دهه گذشته صورت نگرفته بود. فاصله نبوغ و کاّلشی، یک پوست

دودره کردن برای آینده نظام ساخت. آنها فرزند و  رفندتچنین به نزدیک به چهاردهه، نظام وخامنه ایی را ناگزیر هنر کاّلشی آخوندی، .پیاز است
برسرکار آوردن رئیسی...  متوّجه مهندسی انتخابات و ،مهعا افواهو ذهانا خلف خمینی دراین شامورتی بازیها هستند. درسطح وظاهر امر، همهٔ 

ریوی مهندسی نظام را درسرداشت.    ی سنابودند. اّما درپس این ترفند ودراعماق، خامنه ا  

، تا هم ی هم پس ازانتخابات به صحنه می آیداتخاذ سکوت بود، اینبار خامنه او ابوت ک، ی۶۷ واکنش نظام درباره قتل عامدهه گذشته،  هردرساگ
جای » ُگل مهندسی انتخابات نظام رابچیند وبگوید:و یوهم ،وهم به اصطالح ،عده کندم وارانهٔ دستپخت روحانی رابه قاوهرسخنان ساختارشکنانه 

مخدوش هرگونه زیراومیخ اش را درجامعه  بکوبد.  ،تا مهرختامی براین مسئله و تابوی سی ساله زده ودراذهان ثبت« !شهید با جالد عوض نشود
واگراین مسئله مخدوش شود  ،شده ودستگاه حاکم را زیرسوال می ک، ناگزیرتمامیّت والیت فقیتوسط پایه نظام )خمینی(۶۷شدن فرمان قتل عام 

جاییکه نوه خمینی)حسن( که درصف روحانی و  .  تاآیدمیان  هو... ب ۸۸و ۷۸و سایرقتل ها  ۶۰-۶۱الجرم باید پای سلسله قتل ها و اعدامهای سال 
عام خمینی حمایت کرد. خامنه تل فت وازفرمان قری قرارگدرطرف خامنه ا ،دربرنامه تلویزیونی رکتش اب  ۶۷درباره قتل عام  یز،ن حامی او بود

تضمینی برای نظام والیت فقیه بیابد. چه  ،می خواهد این مسئله را حل کرده وپیش از اینکه بمیردث آینده نظام ) پس ازمرگ خود( هم، ی برای بحا
واین هردویک معنا ومفهوم واحد را داراست.  ،روی هم افتاده مهندسی انتخابات با مهندسی آینده نظام ،بسا بهتر است بگوییم  

مهور ج ئیسر عنوانبگذشت واصل نظام را لرزاند، وجود روحانی  ۸۸عالوه برپرهیز ازآنچه درسال ،یا انتخابات برای خامنه از دراین دوره
 ،زسرناگزیریا لیلد مینه هب رئیسی!مپ( کارکرد بهتری دارد تا )شرایط جدید جهانی ومنطقه ایی وآمدن ترا وفرستادن اوروی صحنه سیاسی

 بویژه اینکه .دنمی پذیر اراحمدی نژاد  ازدیگری مدل  ،جهاندیگر زیرا !  وحانیرزج یستن سیک ،وریهمج ئیسر رایب مه یا امنهخ نتخابا
ی همان عاملی که خامنه اگرفت. )د درانزوا وطرد وتحریم قرارخواه ،دهه، بیش ازاحمدی نژادچهارو اعدامهای  ۶۷بعنوان یکی از قاتلین رئیسی 
  .(بپذیرد رابرجام  ؟"نرمش قهرمانانه"تعبیر  با کرد رامجبور

 

سردر آورده ومی پاسداران از دفتر خبرگزارى تسنیم، وابسته به سپاه  ،ی همداریوش سجاد ،(۷۶ امع تل) ق یا امنهخ خواسته ی یدرهمین راستا 
...«تواند به سبد آرای وی کمک کندمی ۶۷شهروندی ایران عملکرد قاطعانه رئیسی در اعدام منافقین در سال بدنه :» گوید  

، كه شاید «احتمالى»، مجرى برنامه دقیقا به همین موضوعِ «شصت دقیقه»در گفت و گوى بى بى سى با اكبر گنجى، در برنامه ى همچنانکه 
می کند. هان مردم، براى او راى جمع كند، اشارهدر اذ« منافقین»برخورد قاطع رییسى با   

 

شدگان سال مشترکی از احتمال تخریب یک گورستان حاوی اجساد اعدامالملل و عدالت برای ایران در اطالعیه سازمان عفو بین دیدا  ج هکنانچمه
در اهواز خبرداده اند. ۱۳۶۷  

 ۶۷شدگان سال جمعی اعدامت برای ایران رسیده است. بر اساس این گزارش گورستان دستههای مشابهی به سازمان عدالاز شهر مشهد نیز گزارش
.در حاشیه گورستان رضای مشهد در معرض تخریب قرار دارد  

 

می تواند صورت مسئله راتغییر داده وازصفحه ذهن  ۶۷وبدنبال آن تخریب مزار قتل عام  ی فکر می کند که باچنین اقداماتیخامنه ا
ومیهن پاک کند.مردم   

 

 
 

 



نگفرشس راینب هک بینب نکآ  

  بحص رازستارهت خمیز

ن خوب تادهف لیگ وسره  

ربدارس ازهایر گوی اشف ینا  

 

 هرانت هعمازجمن هب اهنت ینوا !دش۷۶ عدامهایا جریانم هب« ادند دالم» انهواوخ مدهآ حنهص هب  اتمیخ حمدا یزن  وینارس زاینا هدرپ رآخریند 
شد.ن الصهخ  

 

 رونب وانت نهو ،اردد ار لعیدنشن وبرودادف وانت هن  ،قیهف یتالو یمرژ هک یستا شندهوکُ  اردارخ لقمه مثابه، بههد هس زا سپوزهن ۷۶الس نایتج 
.« شود؟ن وضع جالدو هیدش ایج »:هک ستا دعیم ،لوج راربهف یاستس ریکداگزیرن ینک، اودنب وبتات وکوس ههد زسه. پس ااش ردندا
 یمرژ جناحهایو ظامن ونیرزاندا و،ا رست و یا امنهخ خاطبم د!ش خواهدن وضعرگزه هک اشندن بطمئم وانندمی ت ،رددگ رمیب ردمم هب اجاییکهت
!داننخچرن وا رگلوی، دودش یم سمبلیزه ۷۶ماع رقتلد هک ار اروکشندهدارخ مهلق ینوا کشدن سواییر هب نایتیج نینچ زاینا یشب ات .ستا  

 

 کلیّت ،بلکه همپا وهم عرض ،درپی دارد ،راه به چهار دهه جنایت واعدام ها را ،است که نه تنها دومینوییبمثابه جنایت علیه بشریت،  ۶۷قتل عام 
انتخاب نفس  جنایت،این ومطرح شدن  ۷۶ ی نفس مقولهبرای نظام است.  ۶۷م نظام را به زیرمی کشد. این تمام داستان ممنوعه ها وتابوی قتل عا

را تافته  افتهی بوبرخالف سازوکار یکساله اصول گرایان ) جمنا( برای معرفی کاندیدا، یکباره رئیسی آمد وهمه رشته ها !کاندید شدن رئیسی استو
 ۲۳میلیونی رئیسی و  ۶۱ی آراء خامنه ا یل حتّی پس ازانتخابات،به همین دل بود!ن ینزروحاج یساگزیرکن ی،ا امنهخ نتخابا رحالیکهکرد. د

...«. مصادره می کند والنهایه به عنوان فصل الخطاب می گوید: هرچه بوده تمام شده  «اصل نظام»رأی به عنوان  بهمیلیونی روحانی را   

فقط یک جا » وپیش از انتخابات هم گفت: ،وهست همغتنم بود ،بعنوان ضربت گیر مسائل سیاست خارجی ،ی اگرچه وجود روحانیرای خامنه اب 
داشت عام این بود که سخن نوعی بر هوب .«و آن جایی است که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بِایستند ،بنده دخالت میکنم

غیر منتظره  مرگازبویژه پس . می خواهد ۹۶روحانی ضعیف رادرسال یک ،یا با یک تبصره باید گفت: خامنه ا. امّ استی بنفع روحانی خامنه ا
دربرابراو قد علم کند.، یناجفسنبه ر کیهت ابنتواند روحانی  (، تابودمقابل که ستون وپشتوانه جناح  )رفسنجانی وخوش یمن  

 

تا این دو رقیب   .رئیسی« آراء حالل » عبارت آخوندی بهمیلیونی رئیسی دامن می زدند و یا ۱۶بحث وکشاکش آراء بیش از ، بهبه همین دلیل هم   

میلیون به  ۲۳میلیون و آرای روحانی از  ۱۹میلیون به ۱۶آرای رئیسی از » موحدی کرمانی از جنتی می خواهد: آراء نزدیک به هم داشته باشند.
«باید بدانند که یک چشم بینا باالی سر آنها است. ،اندمیلیون تغییر یابد. ازاین رو کسانی که تخلف کرده۲۱  

توان نتیجه گرفت که رای آقای رئیسی دست کم دو برابر آراء اعالم به آسانی می»شریعتمداری نوشته است: ئولی حسینروزنامه کیهان به مدیر مس
میلیون رأی شود، به یقین  ۱۶انسته است صاحب روزه تو ۴۰چرا که وقتی با امکانات اندک و فرصت  .میلیون است ۳۰یعنی نزدیک به  ،شده

«ماند.ایشان باقی نمی اگرامکانات فراوان وفرصت چهار ساله آقای روحانی را دراختیار داشت، تقریبا رأی چندانی برای رقبای  

شود.به دریا می ریزد، اگر دوغ شود! یک دریا دوغ می  یهانی!ک دزر ورنالیستژردچنین کاسه ماستی که شریعتمداری   

 

امکان تخلف کالن  بنفع رئیسی  ،بدلیل اینکه نیروی اجرایی دردست روحانی است ،زیرا درپای صندوق .چنین محاسبه هایی هستند بهآنها ناگزیر 
کشد.بکار به صحنه خیابان ومیدان ، ۸۸، و مشابه سال شود قتا یک دریا دوغ محقّ  ،وجود ندارد  

کما اینکه  ،الخطاب دیگری، جایگزین جنگ وجدالهای رژیم نخواهد شد تا بطور بالمنازع به آنها دهنه بزندبا مرگ خمینی هیچ فصل  ذیرفتپ ایدب 
با  ،خارجرد چهو ردمم ابذاتی سیستم والیت فقیه، چه درداخل  ،رونید جدالو گجن و یگارپ چندو وپارگید تاکنون اینچنین بوده و ازاین پس هم

 جهانی که رو در روی اندیشه وعملکرد قرون وسطایی وتوسعه طلبانه رژیم قرار دارد ادامه خواهد داشت. 

 

هنوازم ییرتغ  

ی سخنان اورا به ی آمد ودرتقابل با سخنان خامنه ای می گرفت، روحانی بالفاصله به صحنه مهرموضعی که خامنه ا ،پیش ازمرگ رفسنجانی
وسعی می کند این موازنه  ،ی است که پیشدستی کرده ودست به تهاجم می زنداین خامنه ا ،کرد. اّما پس ازمرگ رفسنجانی میچالش کشیده وتهاجم 

« به اختیارآتش »، مستمسکی برای فرمان دهش هک مه ربنای شجریانی براند، وبا بهانه  گوشه زمین هب اآمده را حفظ کرده، و روحانی ر بدست
نه تنها نقش  ،ی اکنوناّما خامنه ا !تندسهمه جناحهای رژیم سرجای خود می نش ،می کشید هیبننقش والیت فقیه وقتی یک . خمینی دریابدب

، فرمانده نیروهای لباس شخصی وخودسر وچماقدار ظاهر می شود. نفس چنین رویکردی سوتکه درکاپوزیسیون روحانی را خود بعهده گرفته، بل
بایک فقره عقب  الفاصلهناگزیرشد، بی اورا نشان می دهد. اگرچه خامنه اوالیت فقیهی  ی وجامه رنگ ورورفته ،خامنه ایی زارقامت ن و قد

ازفحاشی وبی نظمی درروزقدس جدا کند. زیراچنین اقدامی)استفاده ازگروههای فشارولباس شخصی ها( به معنای عملی کردن همان  آنرا ،نشینی
ی ناشی ازخطردرهم شکستن صدر یاد کرد. عقب نشینی خامنه ا ت عنوان قطب بندی کردن جامعه ومسئله بنیتح ،تهدیدی است که ازآن

است. وااّل آتش به اختیار  ۸۸ازبه میدان کشیده شدن منازعه به خیابان وتجربه قیام  ،یوحشت خامنه ا و زقرم خطذهان جهان وساختاررژیم درا
!ونه کارفرهنگی ومطبوعاتی، انبخیاو رمیداندبکارگیری نیروهای لباس شخصی  ،یعنی  

وپس ازکسب آرا  ،سخنان چالش برانگیزی طرح می نمود «یک تنه »، روحانی پس ازمرگ رفسنجانی وبویژه درفرصت انتخاباتی ،دیگر ویازس
است را  یا امنهخ ابتا وزنه وقدرتی که الزمه رویارویی  ،اختهس لیمتجّ ورا هم درخودش سرجمع  «رفسنجانی» کارکردو قشن ،نیزمی خواهد

وتثبیت این  یگرد طرف یرگیچموضوعش آینده نظام است، باعث  هک دوطرف دراین مقطع وتوازن قوا زسویانمایندگی کند. هرگونه کوتاه آمدن 
  د.ش واهدصورت وضعیّت جدید خ



 

هد:د یم شانن ار مینه یزن عدیب حوالتت ما، اسیدر یم یانپا هب راینجاد تارفوقشون گرچها  

 

 جنگ گرچها ابد.ی یم مفهومو نامع، هدینآ رایب امی نظبسترسازو ستگاهد رهمیند ،مه قاییب میدو ح وحانیر ریدونف اختنس ندانیزو  لبج کمح
 اهبردیر نظرمزا اکتیکی،ت زاهدافا دایا جم. استا طرحم ،مه...و دیدج ابینهک رایب زروحانیا رفتنگ متیازا اکتیکیت اهدفب ،اریج درگیریهایو
 دلیلب ودخ که، ار ادنژ حمدیا تّیح لیلن دمیه ه. بندک نیچی مینهو ز ردهک ستید پیش ،یندهآ قداماتا رایوب چیندبار وحانیرپرو الب واهدخ یم
 ودش یم یا امنهخ  اغدم ویم م،حزاک می، وحلم یب روسخ ون، چاه ربزنگاهد ما، ا«دهش یچیق» امظن دیریتیی م رخهچزا زاینش ای، پمّردت
  ست.ا ظامن یاسیه سزصحنا دنژا حمدیا اروکردنف، جدو ه شندمی ک ندانز هب ار اییبق مید. حندک مین لحمّ ت ظامن یندهآ رایب

 ...و ینجانفسر زمرگا سپ زادآ انشگاهن دردک بضهق اب ارحتی. کدبای یم داقصنظرمم رهمیند انیوحر ناحامیو فسنجانیر ارانی خبارجاروکردنا
 دهش نصوبم معهج مامانا هب ودب تهگف زاینا یشپ یا امنهخ ه، کیشپ سال۷۳ری دمینب خنصوم معهم جماا عفریی جحیی یدس تی، حاردد دامها
   ود.ش یم اعفستا جبوربهم شارهاف راثر، بند!ز مین ستد جهو هیچ هب مینیخ وسطت

فرزند امام جمعه کرمان که به تازگی  .مجبوربه استعفا شده« بخاطر برخی فشارها»کرمانامام جمعه » خبرمی دهد: ۹۶تیر۳۰بی بی سی در
امام  استعفای خود را به رهبر ایران ارائه داده، گفته است که پدرش به خاطر "برخی فشارها" مجبور به استعفا شده است. ...هادی جعفری، فرزند

برای اقامه نماز جمعه "مشکل جسمی" ندارد و این استعفا به خاطر "برخی فشارها" بوده جمعه کرمان به خبرگزاری ایلنا گفته است که پدرش 
«است.  

گفته شده که آقای جعفری در زمان اقامه نماز عید فطر امسال دچار "مشکالتی" شده بود اما در آن زمان گزارشی در باره این "مشکالت" 
 منتشرنشده بود.

«افراد اینطور وانمود کردند که ایشان مشکل تنفسی دارد و از مسئولیت امام جمعه کرمان کناربرود.فرزندآقای جعفری گفته است "برخی   

جمعه بیرجند که به طور غیررسمی استعفای امام  پس از کرمان، امام جمعه بیرجند هم استعفا داد.» خبرمی دهد:یزن ۹۶تیر۱دویچه وله فارسی در

امامان جمعه تائید شد. چند روز پیش امام جمعه کرمان نیز که از حامیان دولت است به دلیل "برخی  گذارینتشر شده بود از سوی شورای سیاستم

  .گیری کرد...فشارهای سیاسی" کناره

گیری رضایی از روی اجبار ها کنارهزنیشود. مطابق برخی گمانهگرا و حامی دولت حسن روحانی محسوب میعلی رضایی از روحانیان اعتدال
«.های نماز جمعه استاین مسئله بخشی از پروژه حذف یاران و نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از تریبون بوده و  

 

 حتمالیمرگ ا اقوسن زج یستن یزیچ فسنجانیر یرمنتظرهغ رگم ت،هس می هجدّ و اردد ه، کداشتن مه« ماریبی»حتی اگرخامنه ایی 
 ارهپ ندچ درباطن ماا وپارهد اهرظرد هی کظامن یندهآ رایب بسترسازی ناریویسزج ،ستنی یزیچ عملو رذهند نآ نینوط ودش،خ یرمنتظرهوغ
.ستا  

قالهم ایانپ  

 


