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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ دسمبر ٢۵
 

  سياه دولت شيخ حسن روحانیۀکارنام
وان به اين نتيجه رسيد ت  از وضعيت کنونی اقتصادی، سياسی و فرھنگی جامعه ايران، میئیھا با نگاھی گذرا به گوشه

ھای  ھای قبلی نباشد در بھترين حالت ادامه ھمان سياست تر از دولت که کارنامه دولت شيخ حسن روحانی، اگر سياه

به طوری که کسانی که به خصوص در . ھای قبلی حکومت اسالمی در جريان بوده است ست که در دولت ای کارانه تبه

ريختند، به مخالفين حکومت اسالمی بد و   را جشن گرفته بودند، اشک شوق میخارج کشور، به قدرت رسيدن روحانی

گفتند االن جرات سخن گفتن درباره دولت او و  شان به ھمديگر تبريک می گفتند، کبتی و شفاھی و در محافل بيراه می

و سرکوب و اعدام را چرا که دولت روحانی، سانسور و خفقان . ھستند» شرمگين«عملکردھايش را ندارند و احتماال 

  .شديدتر کرده است

نژاد نيز ھنگامی که با  دولت احمدی. اندازد نژاد می اکنون دولت روحانی، ھمه مشکالت خود را به گردن دولت احمدی

اين يک . انداخت شد ھمه تقصيرھا را به گردن دولت خاتمی و دولت رفسنجانی می ھا مواجه می بندی کشمکش جناح

ھای سر کار، برای اين که خودشان را تبرئه  ست که دولت تی جا افتاده در حکومت اسالمی ايران اروش و سنت و سياس

کشان و دستگاه  کاران و آدم در حالی که ھمه اين جنايت. اندازند ھای قبلی می کنند گناه را به طور کلی به گردن دولت

سو در سرکوب   دارند اما در عين حال، از يکشان اگر بر سر تقسيم قدرت و ثروت با ھمديگر رقابت واقعی رھبری

اجتماعی و تحميل فقر و فالکت و بيکاری بر مردم و از سوی ديگر، جنايت عليه  -  ھای سياسی مردم آزاده و جنبش

  . ترين تفاوتی با ھمديگر ندارند ھای عمومی جامعه، کم بشريت و غارت ثروت

نگاران و  ان، کارگران، دانشجويان، نويسندگان و روزنامهبرای نمونه در دولت روحانی، سرکوب سيستماتيک زن

جمعی و فردی مخالفين و   دسته نويسان منتقد و مخالف، تحميل فقر و بيکاری بر اکثريت شھروندان ايران، اعدام وبالگ

نژاد افزايش  ھا و مجازات زندانيان سياسی نسبت به دوره احمدی چنين تھديد دايمی رسانه قربانيان اعتياد و غيره و ھم

  .شود در دوره دولت روحانی به طور ميانگين دو يا سه نفر در ايران اعدام می. گيری يافته است چشم

ھا و مطالبات اکثريت مردم ايران را سرکوب کرده  رحمی تمام خواست حکومت اسالمی ايران، در سالی که گذشت با بی

ھا از   زيادی کسانی مانند ريحانه جباری بودند که پرونده آندر ميان اعدامی ھای. شان را پايمال کرده است و حقوق

  . ھا را اعدام نکند ھا پيش در جريان بود و اميد می رفت حکومت اسالمی آن سال

در اين دوره، نه تنھا از آزادی اکثر زندانيان سياسی غير از يکی دو نفر خبری نبود، بلکه بسياری از فعالين سياسی و 

فشار بر زندانيان سياسی افزايش ياقته و حتی تبعيد و تھديد به . اند نيز مجددا دستگير و زندانی شدهاجتماعی و فرھنگی 
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ھا زندانی سياسی در زندان اروميه در  اکنون ده ھم. ھای سراسر کشور اقزايش ياقته است اعدام زندانيان سياسی در زندان

  . برند اعتصاب غذا به سر می

چون  ھا را قانونی کرده و اين قانون جنگل تجاوز به کودک نيز ھم جاوز به فرزند خواندهمجلس شورای اسالمی، رسما ت

  .ھای ذيربط اعالم شده است شان توسط دولت روحانی به جامعه و ارگان قوانين قبلی

ت را ھا اعمال کرده و حتا در تالش است تا ھويت ھمه کاربران اينترن دولت روحانی سانسور شديدی را بر عليه رسانه

  . کنترل و ثبت کند

ھا به صورت تعدادی از  شان در خيابان »سربازان گمنام امام زمان«در اين دوره سرکوب زنان تشديد يافته به طوری که 

ھا، قانون جديدی در  شان در خيابان زمان با اين اين جنايت ھولناک ھم. اند زنان به ويژه در شھر اصفھان اسيد پاشيده

با اين . ھا و سرکوب شديدتر زنان را تشديد کنند اند تا ھمين اسيدپاشی شان نيز به تصويب رسانده مجلس شورای اسالمی

شوند تا در کنار نيروھای پليس و انتظامی  ھا مستقر می بار به طور رسمی و علنی در خيابان قانون سپاه و بسيج نيز اين

در حالی اين قوانين . می غيراعالم شده بر قرار کنندھا، در شھرھا حالت نظا ای موسوم لباس شخصی و نيروھای حرفه

 زن در اصفھان دستگير ١۵کسی را به جرم اسيدپاشی به صورت حدود  به تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد که ھيچ

ھای  ای در اين شھر با صدای بلند، در يکی از خطبه فتوای اسيدپاشی را امام جمعه اصفھان و نماينده خامنه. اند نکرده

  .اش اعالم کرده بود نماز جمعه

 نشده است، بلکه او ئیاش داده بود نه تنھا اجرا  که روحانی در شعارھای انتخاباتیئیھا يه اين ترتيب، ھيچ کدام از وعده

نژاد فضای سنگين امنيتی و پليسی را به جامعه تحميل کرده است تا قدرت خود را  اش شديدتر از دولت احمدی و دولت

  .نگاه دارد

تر از  ھای انتخاباتی باقی ماند و در پايان نيز با رای کم  نامزدی بود که تا آخر در رقابت۶شيخ حسن روحانی يکی از 

  .س جمھور حکومت اسالمی ايران شدئي سال ر۴ درصد به مدت ۵١

پاه و ای، رفسنجانی، خاتمی، س روحانی از حمايت ھمه و يا اکثريت سران و مقامات حکومت اسالمی، چون خامنه

  .وزارات اطالعات برخوردار است

 روز متحول ١٠٠معيشت مردم را در «را حل کند، » داخلی و خارجی«روحانی از جمله وعده داده بود که مشکالت 

ھای  حل راه«:  کرده بود کهتأکيداقدامات فوری برای حل مشکالت اقتصاد انجام دھد، و » تر از ده روز در کم«، »نمايد

 روزه برای حل مشکالت و معضالت اقتصادی، اجتماعی و سياست داخلی و خارجی در ١٠٠اه و کوتاه مدتی يک م

  ».دولت تدبير واميد داريم

ھايش  کدام از وعده اکنون بيش از يک سال و نيم از رياست جمھوری او می گذرد کارنامه عملکرد سياه است و به ھيچ

  .رنداشته استھايش ب وفادار نمانده و يا گامی در جھت تحقق وعده

 برای نمونه . استھای پيشين حکومت اسالمی کارنامه آزادی مطبوعات در دولت روحانی به ھمان سياھی دولت

اين  .ماه از ھيات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار دريافت کرده بود، توقيف شد  بھمن ١۴که » آسمان«روزنامه 

ما درست ھفت روز پس از انتشار، اين روزنامه به علت انتشار  ماه آغاز کرد ا  بھمن٢۶روزنامه انتشار خود را از 

  .مطلبی درباره قصاص در شماره چھارم خود توقيف شد

ھيات نظارت بر مطبوعات «: باره به خبرنگار ايسنا گفت عالءالدين ظھوريان، دبير ھيات نظارت بر مطبوعات، در اين

شود، بنابراين  ت اين روزنامه در روز دوشنبه رسيدگی میجلسه تشکيل نداده و به وضعي» آسمان«درباره روزنامه 

دھد که ارگان ھای مختلفی در   اين نشان می.از سوی نھاد ديگری توقيف شده باشد » آسمان«ممکن است روزنامه 
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 دادسرای رسانه ١١توسط شعبه » آسمان«بنا گزارش خبرنگار ايسنا، گويا روزنامه . سرکوب و سانسور دخيل ھستند

 . شده استتوقيف

 سال ١۴ اين روزنامه پس از  الواعظين، سردبير روزنامه نشاط، از انتشار دوباره  شھريورماه امسال، ماشاءهللا شمس١٩

 ١٠٠اين روزنامه قرار بود مھرماه انتشار خود را از سر گيرد؛ اما با وجود مستقر شدن بيش از . توقف، خبر داد

 از انتشار اين ئی از آن بدون توزيع عمومی، مراجع قضائیھا شماره تشار پيش اين روزنامه و ان خبرنگار در تحريريه

 . خاموش شد١٣٩٢ آذرماه ١١» نشاط « روزنامه جلوگيری کردند و سرانجام تحريريه

   آبان نيز از نيمه» ميھن ھم « گذشته بود که در خبرھا آمد، روزنامه» نشاط « چند ھفته از انتشار خبر بازگشت روزنامه 

وگو با خبرنگار  ھمان زمان محمد قوچانی، سردبير اين روزنامه، در گفت. آيد فروشی می ھای روزنامه اه روی دکهم

 .گيرد  ماه انتشار خود را از سر می ميھن از آبان  ھم ايسنا اعالم کرد که روزنامه

 ماه موکول کرد، انتشار مستمری  ان آب١٨شماره منتشر و انتشار مستمر خود را به   ماه، يک پيش چھارم آبان» ميھن ھم«

 ضد و نقيض مبنی بر توقيف اين روزنامه ئیشده، خبرھا چند روز مانده به تاريخ اعالم. گاه زمان آن نرسيد که ھيچ

 قوچانی،  ھرچند به گفته.  انتشار منتشر شد توسط ھيئت نظارت بر مطبوعات و توقف فعاليت اين روزنامه در آستانه

 ئینيز با حکم قضا» ميھن ھم«طبوعات در توقف فعاليت اين روزنامه نقشی نداشت، اما به ھر حال، ھيئت نظارت بر م

 .متوقف شد

» بھار « اين ھيئت روزنامه. با حکم ھيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد» بھار « ماه، روزنامه صبح روز ششم آبان 

 .توقيف کرد» ی و يا الگوی ايمانی؟امام؛ پيشوای سياس« دليل انتشار يادداشتی با عنوان  را به

دليل برخی مطالب آن، مجبور به عذرخواھی  ای را با اين عنوان منتشر کرد و به  ماه، مقاله اول آبان» بھار « روزنامه 

تا » بھار «  انتشار روزنامه ن اين روزنامه با انتشار يک نامه، از توقف خودخواستهمسؤوالماه،  چنين چھارم آبان  ھم. شد

 .مدتی خبر دادند

دانسته شد، از مجلس » بھار«چه اظھار تاسف نسبت به توقيف   دليل آن علی جنتی، وزير فرھنگ و ارشاد اسالمی نيز به

 .گرفت» کارت زرد«شورای اسالمی 

به . امتحان پس داده وفادار به حکومت اسالمی ھستندھای شناخته شده و  ھا و سردبيران آن از چھره تازه اين روزنامه

بنابراين . عبارت ديگر در حاکميت جمھوری اسالمی ايران، به ھيچ رسانه آزادی اجازه فعاليت داده نشده است

ای رھبر  به ھمين دليل نيز سيدعلی خامنه.  که در ايران فعاليت علنی دارند حکومتی و يا نيمه حکومتی ھستندئیھا رسانه

ست که روحانی در  در حالیاين . حکومت اسالمی ايران در جھان، به عنوان دشمن درجه آزادی بيان معروف است

  ! نظام را نيز داده بودند؟» ساختار شکنان«زمان تبليغات انتخاباتی شعار آزادی بيان حتی برای 

ترين کابيته  امنيتی  -  از ھمه اطالعاتيتر ھای قبلی است و مھم اکثريت اعضای دولت شيخ حسن روحانی، ترکيبی از دولت

ھای باالی امنيتی حکومت اسالمی  چرا که بخش اعظم اعضای دولت او، سابقه خدمت در ارگان. روند به شمار می

حتا ھنگامی که دولت روحانی تشکيل شد برخی از مقامات امنيتی در ... خود روحانی، ربيعی، پور محمدی و. دارند

کنيم که  ما افتخار می: ھا به نوعی گفت  را به زبان آورد که روحانی در جواب آنمسألهنيز اين مجلس شورای اسالمی 

  .  امنيتی بوديم

، يکی از ۶٧عام زندانيان سياسی در سال  ست که در قتل نژاد و کسی مصطفی پورمحمدی، يکی از وزرای احمدی

ھای بعد از  پورمحمدی طی سال. حانی استبود اکنون وزير دادگستری دولت رو» ھيئت سه نفره مرگ«اعضای 

او در سه سال اول دولت نھم . مقام وزير اطالعات بود نيز قائم» !سردار سازندگی؟«جنگ، يعنی در زمان دولت 

  .يت وزارت کشور و طی پنج سال اخير رياست سازمان بازرسی کل کشور را برعھده داشته استمسؤول
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ھا و ترورھا توسط سعيد  ترين اعدام قائم مقام وزارت اطالعات بود که بيشپورمحمدی، زمانی به وزارت فالحيان، 

 .ھای مرگ وازرت اطالعات و سپاه در داخل و خارج کشور صورت گرفت امامی و جوخه

يکی از » عباد،«روحانی، با نام مستعار » تدبير و اميد«يا علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه دولت به اصطالح 

ای  نيتی فعال و شناخته شده در وزارت اطالعات حکومت اسالمی بوده است که ھمواره به خاطر نقش ويژهھای ام چھره

ترين فرد به   او خود را نزديک.است ھا افتاده  که در سرکوب و دستگيری و شکنجه مخالفين داشته نامش بر سر زبان

خانه شورای عالی امنيت حکومت اسالمی و  س دبيرئيدانست و او رسما مشاور اجتماعی خاتمی، ر محمد خاتمی می

  . اين نھاد امنيتی در زمان رياست جمھوری محمد خاتمی بوده استئیدبير اجرا

قدر مخوف است که علی فالحيان وزير اطالعات سابق حکومت اسالمی،  سوابق اطالعاتی اين بازجو و شکنجه گر، آن

 بعد ھا وقتی در مقطعی دعوا ميان .کند ياد می» ات روانیاستاد عملي«در کتاب خاطرات خود از ربيعی به عنوان 

» .صالبه کشيده بودند«الريجانی و ربيعی باال گرفت، الريجانی صراحتا اعالم کرد که امثال ربيعی مخالفان را به 

او . ودھای خود در وزارت اطالعات حکومت اسالمی با افتخار ياد نم ربيعی در پاسخ به اظھارات الريجانی، از فعاليت

  ». معاندين با وضو بر سر کار حاضر می شدندئیکارمندان وزارت اطالعات برای بازجو« عنوان کرد که ئیدر جا

دبير وقت شورای عالی امنيت جمھوری ( بعد ھا وقتی علی ربيعی از کارھای اطالعاتی کنار گذاشته شد، حسن روحانی

علی را وقتی کنارش گذاشتيم آقای «: طرات فالحيان آمده استدر خا. ، او را به دبيرخانه شورای امنيت برد»اسالمی

خواست او را وزير کار بگذارد  بعد از انتخابات، آقای خاتمی می… حسن روحانی او را برد به دبيرخانه شورای امنيت 

ھو گفتند بشود دبير شورای  يک… و در ھر حال ربيعی وزير کار نشد… اصرار داشت  مسألهو خيلی روی اين 

 مسؤولشد که حاال رسما دبير، ھمين آقای روحانی باشد ولی ) قرار( ھای پشت پرده باالخره با البی بازی… منيتا

  » … اين پست عباد بسيار کليدی است در امنيت کشور البته.  شورای امنيت عباد شودئیاجرا

 عالی امنيت حکومت اسالمی برد بنابراين حسن روحانی، نخست ربيعی اين چھره مخوف امنيتی را به دبيرخانه شورای

و به ھمين دليل فعالين . رحمی تمام جنبش کارگری را سرکوب کنند و سپس او را وزير کار دولت خود کرد تا با بی

ھای روحی و جسمی  ھا ھستند زير شکنجه  ھم که در زندانئیھا کنند و آن  میئیکارگری را بيش از پيش تھديد و بازحو

  . سنگين قرار دارند

ھای ھاشمی و  ھای خود در خصوص نقش دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در دولت لی ربيعی در يکی از مصاحبهع

خواستند که آقای روحانی و  ای را می آقايان ھاشمی و خاتمی شورای عالی امنيت ملی بسيار برجسته«: خاتمی گفته است

  ».ملی زمان ما، در واقع يک کابينه در سايه بودشورای عالی امنيت . تيم دبيرخانه، اين شورا را ايجاد کرد

، در داخل کشور ..زمان با ترور قعالين فرھنگی و سياسی مانند فروھرھا و مختاری و پوينده و شايان ذکر است که ھم

معروف شد علی ربيعی معاون وزير اطالعات وقت در زمان تصدی » ای ھای زنجيره قتل« که به ١٣٧٧در آذر ماه 

 اطالعات مسؤولتوان به  ھای علی ربيعی می از ديگر سمت . بوده است١٣٧۴دولت رفسنجانی تا سال ری شھری و

  . اطالعات استان آذربايجان شرقی اشاره کردمسؤولھای شمالی و  سپاه در استان

ی خود، ھای امنيتی چون حسن روحانی، او با گرد ھم آوری ھم فکران امنيت به اين ترتيب، با به روی کار آمدن چھره

  .امنيتی را به وجود آورد-دولتی اطالعاتی

تنھا امتيازی . تر شده است به اين ترتيب وضعيت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در دولت روحاتی بدتر و وخيم

روابطی که وزير امور . المللی و ديپلماتيک آن است نژاد دارد روابط بين که دولت روحانی نسبت به دولت احمدی

، پرچم سفيد را در مقابل »نرمش قھرمانانه« دولت روحانی و ھيئت ھمراھش با فرمان رھبرشان تحت عنوان خارجه

ھا، در پشت درھای بسته از کيسه مردم ايران، قول  آن. اند گروه پنج به عالوه يک و در راس ھمه آمريکا باال برده
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به عبارت ديگر، منابع . دھند وی کار ارزان را میترين منابع کشور و نير ھا در اصلی ھای آن گذاری شرکت سرمايه

کنند تا موقعيت شکننده و حقير حکومت جھل و جنايت و  ھای طوالنی بذل و بخشش می طبيعی کشور را برای دھه

ھای سازمان  نژاد باز ھم با حمايت رھبر، قطعنامه در حالی که در دوره احمدی. ترورشان را در داخل کشور نگاه دارند

 که دود آن بر چشم اکثريت مردم ايارن به ويژه ئیتحريم ھا. ناميدند می» کاغذ پاره« تحريم اقتصادی ايران را ملل در

بنابراين، . کارگران و محرومان جامعه رفت و اکنون فقر و بيکاری و آسيب ھای اجتماعی در جامعه ما غوغا می کند

ھا موظفند آن را  شود و دولت ھای کالن گرفته می سياستباشد » بيت رھبری«در باالترين ارگان حکومت اسالمی که 

حتا فرمان ھای . به عبارت ديگر انتخابات، دولت، مجلس، قوه قضائيه و غيره در ايران، دکوری بيش نيست. پيش ببرند

 گذاری بدون اجازه رھبرشان جرات ھيچ قوه مجريه، قوه قضائيه و قانون. رھبر باالتر از قانون اساسی کشور است

شان شان است و سرکوب وحشيانه  ھای خود و اطرافيان ھا پر کردن جيب ترين ھنر و قدرت آن تنھا بزرگ. کاری ندارند

  !ھا و مطالبات مردم رحمانه خواسته و بی

ن شھرداری تھران، يعنی در پايتخت مسؤوالحتی به اقرار . کند اکنون فقر و بيکاری و گرانی در جامعه ما غوغا می

ھا کودک به  ميليون. وضعيتی که در ايران چندان سابقه نداشت. خواب وجود دارد  ھزار کارتن۵٠، »خدا«نمايندگان 

اند تا بلکه با  داری شده رحم سرمايه اند و به ناچار وارد بازار کار بی ھايشان از تحصيل محروم شده دليل فقر خانواده

کودکان ھم نيروی کار ارزان و ھم خاموش ھستند که به شدت اين . ھايشان بکنند دريافت مزد ناچيزی کمکی به خانواده

که » نان«گرانی کمرشکن شده است به طوری که حتی . شود ھا می ھای مختلفی از آن کشی شوند و بھره استثمار می

 رسيده و ھا ميليون رقم بيکاری به ده. اند  درصد باال برده۴٠ھای ايرانی است قيمت آن را تا  غذای اصلی اکثريت خانواده

ھا، بحث از خانه، لباس و  در اين خانواده. شان نيز ھستند ھا، حتی نگران تامين نان خشک و خالی روزانه اين خانواده

  . بيش نيستئیچنين از بھداشت و درمان، تحصيل و مھمانی و غيره نيز رويا غذای مناسب، تفريحات ساده، سفر و ھم

مان، دولت روحانی و  حقوقی اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در جامعه در چنين شرايطی و در مقابل اين ھمه بی

بار  اند تا از اين طريق عمر نکبت کليت دستگاه حاکميت جمھوری اسالمی ايران، تنھا سرکوب و اعدام را تشديد کرده

ای و  تحوالت جھانی و منطقهاما . شان را برای چند صباح ديگری حفظ کنند ئیکارانه و مافيا کارانه و تبه حاکميت جنايت

يعنی در آينده نه چندان دور يک . ای است که اين وضعيت بسيار شکننده و ناپايدار است وضعيت خود ايران، به گونه

کاران را  ھای جنايت اجتماعی در جامعه ايران مانند بمب قوی منفجر خواھد شد که صدای آن، کاخ -  انفجار شديد سياسی

گامان و فعالين اين جنبش، تا روزی که با  و پيش. ک جنبش قوی سراسری تبديل خواھند شدخواھد لرزاند و به ي

ھای اين حکومت، يک جامعه آزاد  ای نکنند و بر روی ويرانه حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی تصفيه حساب پايه

  !و برابر و انسانی و عادالنه برقرار نکند از پای نخواھند نشست

  ٢٠١۴مبر  برابر با بيست و سوم دس١٣٩٣ ]جدی[دوم دی

  ٢٠١۴مبر دس - ١٣٩٣ ]جدی[دی ماه ،١٢ ۀ ديدگاه سوم، شمارۀماھنام: منبع

 

  


