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  احمد پرتوی

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٣
  

   خريد آبرو برای جمھوری اسالمیۀپخش نوار يا پروژ
  

 شان صادر شده بود، به مباحث جديدی  به اعدام زندانيان سياسی که احکام دادگاه"منتظری"پخش نوار صوتی اعتراض 

  . د آن جنايات در گذشته داردأئي ھمکاری در جنايت و يا تۀ که ريشه در سابقئیبحث ھا. دامن زد که تازگی دارد

تواند ھمچون قبل به حياتش  جمھوری اسالمی با فراز و نشيب ھای فراوان گذشته اکنون به نقطه ای رسيده که ديگر نمی

  .ادامه بدھد

ی دھندگان به قريب پانزده ميليون نفر در انتخابات مجلس يازدھم، و سلب اعتماد جامعه نسبت به کل أھش شديد رکا

جمھوری اسالمی از بدو تشکيل با شعار ھای توده گرا .  جناح ھا، عدم مقبوليت جمھوری اسالمی  واقعيتی آشکار شد

ھمراه با جنگ و سرکوب و " تشکيل شورا ھای اسالمی"و " ملی کردن صنايع" و " سرمايه داران زالو صفت"ھمچون 

  . زندان و شکنجه و اعدام منتقدان و مخالفان خود، پايه ھايش را محکم کرد

عنوان اصول فرھنگی اش،  حجاب اجباری، نفی موسيقی و ه جمھوری اسالمی از ابتدای تشکيل سه اصل را ب

بايد گفت که . کرد ا ابزار مختلف سرکوب به جامعه تحميل میکيد و بأ مورد تًجلوگيری آزادی بيان و تشکل، شديدا

 وسائل تبليغاتی و ۀکرد، علی رغم استفاده از ھم را تبليغ می جمھوری اسالمی در انجام ھر سه اصلی که چھار دھه آن

  .    سرکوب، شکست خورده است

موران رژيم اين روزھا با برداشتن أ مھم اکنون حجاب اجباری به سخره گرفته شده و زنان با پذيرش خطر مواجھه با

  .  به شکست رسانده اندً حجاب اجباری را عمالۀروسری در اتوموبيل، برنام

رو بود ولی اکنون نه تنھا حمل ساز بلکه اجرای ه ساز با خطر بازخواست و شکستن آن روب] وسايل[زمانی حمل 

  .ی ھم متداول شده استطور فردی و گروھی  توسط زنان حتی در معابر عمومه موسيقی ب

ی نويسندگان و فعاالن سياسی با ئگرفت، بعد از قتلھای زنجيره  آزادی بيان و عقيده که ھمواره مورد تھاجم قرار می

  .در اين ميان پيشرفت تکنولوژی و رسانه ھا ھم مزيد بر علت شد. پيگيری کانون نويسندگان وسعت بيشتری يافت

 ۀ بسياری از جوانان فعال جنبش سبز به تبع رھبرانشان به گذشت٨٨زش اعتراضی سال بايد يادآور شد که تا قبل از خي

با تسری سياست سرکوب به . دادند سراسر سرکوب و تبعيض و زندان و شکنجه و اعدام جمھوری اسالمی اھميتی نمی

اھی، سرکوبگری گذشته  فعاليت خانواده ھای اعدام شدگان برای دادخوۀدليل ادامه  و ب ٨٨معترضان انتخابات سال 

  .رژيم ھم به وسعت بسيار بيشتری در جامعه مطرح شد
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 رژيم، و ۀ سرکوبگرانۀبا سکوت و طفره رفتن رھبران جنبش سبز در پاسخگوئی به انتقادات و اعتراضات به گذشت

 ۀ ھر سياست مداری دربار که ھم اکنونئیتا جا. نقش شان در سرکوبھا، پيگيری و تالش برای دادخواھی افزايش يافت

  .شود ال واقع میؤنقشش در سرکوبھای گذشته مورد س

 اکنون پاسخ به چگونگی سرکوب ھای گذشته و واقعيت اعدام ھای پنھان رژيم به معضل بزرگی که چشم انداز رژيم 

 جنبش اعتراضی، ۀگونه ای که در صورت اوج گيری دوباره ب.  جمھوری اسالمی را تيره و تار کرده، تبديل شده است

 حيات جمھوری اسالمی با خطر جدی ۀدليل عدم مقبوليت و از دست دادن آبرويش نزد جوانان اصالح طلب، ادامه ب

 در "منتظری"در اين شرايط است که اصالح طلبان با طرح اطالعات سوخته مانند نوار اعتراضی . مواجه خواھد شد

اين پروژه توسط جناح اصالح طلب با ھدف حفظ جمھوری .  اندکار شدهه سطح گسترده برای حل اين معضل دست ب

  . جناحی عليه جامعه برنامه ريزی شده استئیاسالمی و برتری جو

بيانيه ھا ی صادر شده از طرف اصالح طلبان خارج از کشور و نظرات ھمتايان شان در ايران، افراد ملی مذھبی 

 يکی از افراد مطرح باند "علی مطھری"ھا، نامه ھای  با رسانه "احمد منتطری" ۀخارج از کشور و مصاحب

 ۀ و نمايند"احمد خمينی"ه و فرزندان ئي قضاۀو رياست قو" پور محمدی"د انجام اعدام ھا توسط أئي و ت"رفسنجانی"

  .   اعدامھا استألۀ در نماز جمعه، ھمگی سخن از برنامه ريزی و توافق قبلی در طرح مس"خامنه ای"

اعدامھا با نظرات فقھی :"گويد  که می"کديور" ۀ حامی اصالح طلبش در مجلس، گفتۀ و نمايند"یعلی مطھر"سخنان 

 ھمه نشان از ھماھنگی نظری "خمينی" برای برائت "کديور"د نظر أئي در ت"تقی رحمانی"کيد أو ت" خمينی مغاير است

  .   و جلوگيری از گزند به جمھوری اسالمی است"خمينی"و عملی برای حفظ قداست 

 مقابل دادخواھی خانواده ھای اعدام شدگان و ۀدر يک جبھه مدافعان و محافظان جمھوری اسالمی قرار دارند و در جبھ

 آمران و مجريان و بازخوانی پرونده ھای اعدام شدگان، و ۀجامعه برای روشن شدن نام، محل دفن، علت اعدام، محاکم

  .ه اندچگونگی جلوگيری از تکرار چنين وقايعی صف کشيد

 "ملک حسن"وقتی پسر . تواند ھشدار آميز باشد  می"ملک حسن" مراکش پس از حکومت سرکوبگر ۀبازخوانی تجرب

ه انتخاب گروھی از زندانيان تشکيل داد تا بت از افراد شکنجه شده أبه قدرت رسيد برای آبرو خری حکومت، يک ھي

اين سياست نه  .  کنندتعييندن بررسی و مقدار خسارت را درستی و يا نادرستی ادعاھای افراد را در مورد شکنجه ش

  .  کردئیابعاد شکنجه را روشن کرد و نه آمران و عامالن و نه داليل را شناسا

 ی اين نمايش فقط با ھدف خريداری آبرو برای حفظ جمھوری اسالمۀ عوامل کنونی پشت پردۀرسد که مجموع ر مینظ

  .به ميدان آمده اند

 درستی برای دادخواھی ۀتواند نتيج دن مسائل اجتماعی و ابعاد عمومی اين جنايت است که میفقط  برجسته کر

  .خصوصی ھم فراھم آورد

تواند راھگشای  شرکت وکالی جامعه گرا در اين دادخوھی عمومی کشوری و اطالع رسانی کامل عمومی می

  . در آينده شودئیجلوگيری از تکرار چنين سرکوب ھا

  

                     ٢٠١۶ست  آگ٣٠
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