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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھروز سورن

  ٢٠١٧ اگست ٢٢

  وحشت حسن روحانیۀکابين

  
 شصت چه جناياتی ۀکه ايشان در دھ اين.  در تفتيش خانه ھای متھمين مشارکت می کرده استًاز اين ھم فراتر حضورا

 شود ھمانند ساير وزرای دولت جديد روحانی بماند برای را مرتکب شده که ھم اکنون در چنين جايگاھی نشانده می

 حضور فعال ايشان در خانه گردی ھا و ضبط و ر شرح مبسوط تری را ازگمنابع حقوق بشری دي. فرصتی ديگر

آزار و شکنجه و به تعبيری  . کرده اندءاسترداد وسايل ارتباط جمعی در منازل و کامپيوتر ھای بازداشت شدگان افشا

چنانچه در نظر بگيريم که دو نھاد وزارت اطالعات و ارتباطات  .ی فنی نيز از تخصص ھای اين فرد بوده استئبازجو

  ...  با حقوق ًمستقيما

  مشاھده آماری ليست کانديدا ھا 

*****  

توان در له يا   انتخاباتی رژيم تا چه حد دست ساخته و مھندسی شده بوده است قابل بحث است و مییکه سناريو اين

 خود برای انتخاب شدن خود و حفظ ۀ ابزار فريبکارانۀی از ھمئکه حسن روحانی به تنھا اما اين.  آن بسيار گفتعليه

  .  ندارد ایمشروعيت برای کليت جمھوری اسالمی استفاده کرد جای شبھه

ليونی بی شکل را توان گفت که اين فرد نه تنھا توده ھای مي ھم اکنون و با عملکرد کوتاه مدت او پس از انتخابات می

دنبال ه ی فريب داد بلکه بخش بزرگی از روشنفکران داخل و خارج کشور را نيز بأبرای کشاندن به پای صندوق ر

  .  اين مکار را بيش از پيش نشان دادۀوقايع اخير چھر. مانورھای تبليغاتی خود روانه کرد

 اين قاتالن دست در دست ھم در نقاط مختلف یھر دو.  اين اقدامات وی بودۀجای پورمحمدی از جمله  ب"یئآوا"معرفی 

 اين جنايتکاران طبق مصوبات قانونی اروپائيان یھر دو.  شصت مشغول کشتار زندانيان سياسی بوده اندۀکشور در دھ

  . شوند ی دارند و مورد پيگرد واقع میئممنوعيت سفر به کشورھای اروپا
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او در افاضات . کند  نيمه پنھان خود را ھر روزه بيشتر آشکار میۀرحسن روحانی شياد بر اساس اين روند پرشتاب چھ

در !  شصت به نيکی ياد کرده و او را از خدمتگذاران حقوق بشرۀاخير خود از پورمحمدی جالد زندانيان سياسی در دھ

 رژيم ۀه شددر امتداد اين وقايع شاھديم که محمد جعفر صحرارودی که از تروريست ھای شناخت. ايران دانسته است

ول گروه ترور قاسملو در شھر ؤاين فرد مس.عھده داشته استه جمھوری اسالمی است مديريت مراسم تحليف وی را ب

    . بوده است١٣۶٨وين در سال 

  پورمحمدی را اينجا ببينيدفيلم تعريف و تمجيد روحانی از جالد 

  . ترور قاسملو بسيار نوشته شده استۀدربار 

  بخشی از چگونگی اين ترور را اينجا بخوانيد

شود و پس از اندک مدتی با ساخت و پاخت با مقامات  محمد جعفر صحرارودی در ھنگام ترور زخمی و بازداشت می

  .علت مشارکت در تروريسم حکم جلب دارده او ھم اکنون ب. گردد باالی دولت اتريش آزاد و روانه ايران می

عنوان نامزد اين ه برا جھرمی  واد آذریمحمدجاز سوی ديگر روحانی برای وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات 

 ۀ ھشتاد ھم در زمينۀمحمد جواد آذری جھرمی بنابر افشاگری ھای بازداشت شدگان دھ. وزارت معرفی کرده است

ن و ای وزارت اطالعات و ھم در بستر امکانات و بھره برداری از آنھا برای شنود و استراق سمع عليه منتقدئبازجو

  . حرکت می انداخته استه ه چرخ سرکوب استبداد را بمخالفان رژيم فعاالن

 شصت چه جناياتی ۀکه ايشان در دھ اين.  در تفتيش خانه ھای متھمين مشارکت می کرده استًاز اين ھم فراتر حضورا

شود ھمانند ساير وزرای دولت جديد روحانی بماند برای  را مرتکب شده که ھم اکنون در چنين جايگاھی نشانده می

منابع حقوق بشری ديکر شرح مبسوط تری را از حضور فعال ايشان در خانه گردی ھا و ضبط و . ی ديگرفرصت

آزار و شکنجه و به تعبيری  . کرده اندءاسترداد وسايل ارتباط جمعی در منازل و کامپيوتر ھای بازداشت شدگان افشا

  .ی فنی نيز از تخصص ھای اين فرد بوده استئبازجو

زادی ھای شھروندی و دمکراسی ارتباطی مستقيم دارند آيريم که دو وزارت اطالعات و ارتباطات با چنانچه در نظر بگ

 اطالعاتی امنيتی شناخته شده برای اشغال اين دو پست از سوی حسن روحانی پيامی است به تمامی ۀانتصاب دو مھر

کماکان سرکوب و کشتار و ارعاب و دگرانديشان کشورمان که ھيچ تغييری در سياست ھای دولت وی ايجاد نشده و 

  . اعدام و شکنجه و شالق و پيگرد ادامه خواھد داشت

 بازداشت ھای سياسی و بازگرداندن رضا شھابی فعال ، زندانيان با جرائم عمومیۀاعدام نوجوانان و اعدام گسترد

تغيير و اصالحی در کار . ه باشيدکارگری شناخته شده به زندان پيامی فوری به مردم کشورمان بوده است که توھم نداشت

  !نبوده و نيست

در رسانه ھای عمومی و به نقل از روزنامه ھای رژيم اين تخصص ھای جانبی نيز برای جھرمی وزير ارتباطات  

  :شمرده شده است

ای  کيفھۀو با سوابقی مانند تھي» جواد ناظری«و » یئزھرا«را با نامھای مستعار » آذری جھرمی«ھای رژيم  رسانه

لمان و ايھا، سفر به روسيه، ئشنود برای ارگانھای اطالعاتی و امنيتی، خريد کپسولھای روان گردان برای بازجو

اند؛ ولی يک مقام از وزارت بدنام  فريقای جنوبی برای مالقات با تيمھای آموزشی سرويسھای اطالعاتی، معرفی کردها

» مدار وزارت اطالعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتاز مديران خوشنام، پاکدست و قانون«اطالعات وی را 

  )]اسد[مرداد٢٧- سايت آی تی آناليز. (معرفی کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ئيد ھر دو جناح أچنانچه به آمار ارائه شده دقت کنيم جز در يک يا دو مورد وزرای معرفی شده از سوی روحانی مورد ت

شيادی که از دھان اصالح . مھور حسن روحانی بوده است نقش مکار رئيس جۀقوی مجلس بوده اند و اينھم نشان دھند

  .طلبان بيرون جھيد

  بھروز سورن
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