
   ساله ای، که همچنان25اقتدار
  به شکنجه و اعتراف متکی است

  
و  عضو برجسته رهبری حزب توده ايران که در اسارت  احسان طبری، تاريخی، ازینقل قول

  .  ثبت است57 در سينه تاريخ انقالب زندان بدرود حيات گفت،
 جر به تسخير و رويدادهای من، با پيگيری سماجت گونه58در همان ماه های نخست سال او، 

نگاه متعجب نقل  باکه  هرگاه . را با جزئيات دنبال می کرداشغال دو روزنامه آيندگان و کيهان
 اين حادثه که برای چندمين بار اطالعات خود را برای وی تکرار می کردندجزئيات کنندگان 

شيوه هائی تجربه همه انقالب های جهان ثابت کرده، نوع تالش ها و «:  می گفتروبرو می شد،
ه ب با هدف تثبيت حاکميت خويش ،که حاکميت های پس از انقالب، برای تسخير نخستين سنگرها

چنان، که پس از . ، بعدها، اين شيوه ها به روش های عام حکومتی تبديل شده استکار گرفته اند
 و حتی درونی" که بر که"تثبيت حاکميت نيز نتوانسته اند از اين شيوه دست بکشند و در نبرد 

  » .اختالفات داخلی حاکميت نيز از همين شيوه استفاده کرده اند
تعطيل اين دو روزنامه به محل يا روزنامه نگاران و اخراج ، حزب اهللا را با شعار در آن دوران
بعدها که اين مرحله پشت سر گذاشته شد، اتهام جاسوسی و . ها اعزام می کردند انتشار آن

  .مطبوعات به امريکا و اسرائيل باب شدوابستگی مطبوعات و اهل 
اين مطبوعات ... بحث پيرامون زياده روی ها، چپ نمائی ها و ( گلوی آزادی مطبوعات را

بعدها اين شيوه ها  . چنان بود که خوانديد نيزمی خواستند بگيرند و شيوه ابتدائی) محفوظ است
های مقابله و سرکوب کل آزادی کامل شد، همچنان که يورش به مطبوعات و آزادی قلم، تا مرز

دستگيری، بازداشت، شکنجه، اعتراف گيری، انتشار توبه نامه، نمايش . های سياسی تکامل يافت
رتکاملی آن شيوه ايست که يس... تلويزيونی، وادار ساختن دستگير شدگان به خودزنی سياسی و

کار گرفته شد و بعدها چون ه در ابتدای تاسيس جمهوری اسالمی، در نبرد برای تثبيت حاکميت ب
 نيز از همين به شيوه ای حکومتی تبديل شد، در تصفيه های درونی حاکميت و اختالفات درونی

  .شيوه بهره گرفته شد، که ادامه دارد
در جمهوری اسالمی اند، گرچه   سال است که همگان شاهد اين اکروبات امنيتی25به اين ترتيب 

و يا خود به قربانيان اين شيوه تبديل شده ) امثال الجوردی( اشندنسلی و افرادی ديگر در حيات نب
عنوان ه اين شيوه، ب. ها شده باشند جانشين آن) امثال مرتضوی( باشند، و نسل و افراد ديگری

 در) تعبيری که علی خامنه ای از اقتدار ارائه می دهد( شيوه تثبيت موقعيت و اقتدار حکومتی
  . سال از تاسيس جمهوری اسالمی می گذرد25ست، حتی اکنون که جمهوری اسالمی جا افتاده ا

تکرار مشمئز کننده بازداشت چند وبالگ نويس، روزنت نگار و فعال  هفته گذشته، با آنچه که
، همان شيوه و  اند شاهد بوديمسازمان های غيردولتی، که اکثرا از نسل دوم جمهوری اسالمی

  . باز می گردد58های آن به سال همان داستان غم انگيزی است که ريشه 
دو قربانی از جمع قربانيان وبالگ نويس و " روزبه رفيع زاده"و " جواد تميمی"توبه نامه 

 ساله ستيز با 25روزنت نگار، که هفته گذشته در مطبوعات منتشر شد، ادامه داستان کهنه و 
  .آزادی است

ی گرفته و نه پرچم آزادی بر زمين ظاهرا، نه حاکميت درسی از گذشته خود و گذشته شاهنشاه
جای بزرگانی که سرشان بر دار رفت و يا در شمار قربانيان قتل های زنجيره ای ه ب. مانده است

 و حاکميت نيز پاسداران تازه نفس پا به سن آزادی خواهی گذاشتهنامشان ثبت است، نسل ديگری 
اين ستيز، به شهادت تاريخ، . ده استکر" الجوردی"تری را برای مقابله با آزادی جانشين امثال 



از اين بگيرو ببندها، توقيف ها، اعتراف گيری ها، توبه . هميشه به سود آزادی تمام شده است
  . خاطر دارده تاريخ بسيار ب... نامه ها و

  


