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  جنايتکاری که بر صندلی جالد پورمحمدی می نشيند
  

   
  عکس گور جمعی زندانيان سياسی در حوالی شھر اھواز

  

ی در ئرد پای عليرضا آوا.  نشان داد که چنين طرحی در کار نبوده است ی توسط حسن روحانیئمعرفی عليرضا آوا

. ويژه در ده سال اول حاکميت آن در کشتار زندانيان سياسی تمام قد ديده می شوده طول حاکميت جمھوری اسالمی  و ب

عبيری ديگر ايشان نيز نه تنھا اعدام بلد بوده و در اين زمينه يد طوالئی داشته است که مھارت بسياری در کشتار به ت

ی با مصطفی ئتعويض آوا. زندانيان سياسی بی دفاع در زندانھای جنوب کشور و ايجاد گورھای جمعی داشته است

اسالمی در ابعاد استانی ده سال اول حاکميت  پليد با ديگری است که در طی ۀپورمحمدی تنھا تغيير يک چھر

  جنايت می کرده است) خوزستان(

****  

که حسن روحانی در تبليغات پيش انتخاباتی خود مکرر گفت که برخی فقط اعدام بلد بودند و در سی و چند  ياد داريمه ب

ت مرگ زندان ھا در سال أيپس از اين گفته ھا نگاه ھا به مصطفی پورمحمدی عضو ھ. سال گذشته اعدام کرده اند

بسياری اميد داشتند .  خيره شد، که کشتار سراسری زندانيان سياسی در آن سال را از افتخارات خود دانسته است١٣۶٧

 ۀ جنايتکارانۀی در افشای بيش از پيش چھرئ منتظری نقش بسزاۀکه نوار منتشر شد( رسوا ۀکه ضمن برکناری اين مھر

 اعدام و طناب و گورھای ۀنوعی بری از چوبه ی و چند سال گذشته اعدام نکرده باشد و بجايگزين او در س) او داشت

  . جمعی باشد
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ی در طول ئرد پای عليرضا آوا. ی توسط روحانی اما نشان داد که چنين طرحی در کار نبوده استئمعرفی عليرضا آوا

به . ر زندانيان سياسی تمام قد ديده می شودويژه در ده سال اول حاکميت آن در کشتاه حاکميت جمھوری اسالمی  و ب

تعبيری ديگر ايشان نيز نه تنھا اعدام بلد بوده و در اين زمينه يد طوالئی داشته است که مھارت بسياری در کشتار 

ی با مصطفی ئتعويض آوا. زندانيان سياسی بی دفاع در زندانھای جنوب کشور و ايجاد گورھای جمعی داشته است

حاکميت اسالمی در ابعاد استانی  پليد با ديگری است که در طی ده سال اول ۀپورمحمدی تنھا تغيير يک چھر

  . قضائيه قرار داده استۀجنايت می کرده است و ھم اکنون روحانی او را در صدر قو) خوزستان(

دستان عمومی و انقالب دزفول و سپس وزير دادگستری پيشنھادی روحانی به مجلس شورای اسالمی در آن اوان دا

ت مرگ آور زندان يونسکو دزفول و اھواز به ھمراه شمس الدين أشود که او نيز عضو ھي گفته می. اھواز بوده است

 اروپا وی را ناقض حقوق بشر دانسته ۀاتحادي.  بوده است١٣۶٧کاظمی رئيس زندان و نماينده ای از اطالعات در سال 

ی ئھمين اتحاديه بنابر اسناد منتشر شده و سوابق وی کليه دارائی ھای آوا. کند  کشورھا جلوگيری میو از سفر او به اين

ی مدارج ترقی خود را در دستگاه جنايتکار حاکم با عبور از روی اجساد پاک بسيار ئآوا. در اروپا را توقيف کرده است

تکاری با سابقه و شناخته شده و سوگلی دولت روحانی عبارت ديگر جنايه ب. ورده استآدست ه جوانان مجاھد و مبارز ب

  .است

 ، استان اصفھان– استان مرکزی – رئيس کل دادگستری لرستان ، رئيس کل دادگستری تھران،معاونت وزير دادگستری

 رئيس جمھوری و مستشار عالی انتظامی قضات از ديگر ۀ رئيس دفتر ويژ،رئيس سازمان ثبت و احوال کشور

رفت بار ديگر اعالم کرد که نه تنھا به  روحانی با اين اقدام خود ھمانطور که انتظار می.  او بوده استوليت ھایؤمس

گفتارھای پيش از انتخابات خود پايبند نيست بلکه در صدد است که سياست اعدام و خشونت تا کنونی را ھمچنان ادامه 

مومی انقالب دزفول و اھواز به بی رحمی و وحشی عنوان دادستان عه وليت خود بؤی در طول مسئعليرضا آوا. دھد

 در حوالی زندان  سال و١٨زير (روايتی در اعدام و قتل نوجوانان زندانی سياسی ه گری معروف بوده است و ب

  .شرکت داشته است) يونسکو

  بھروز سورن

 


