ھﺷدار!

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﭘس از ﮔذﺷت دو ھﻔﺗﮫ از اﻋﺗراف رﺳﻣﯽ وزارت اطﻼﻋﺎت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷرﮐت واﺑﺳﺗﮕﺎن اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ
در ﻗﺗل ﭘدر و ﻣﺎدر ﻣﺎ ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺎم و ﻣﻘﺎم ﻗﺎﺗﻼن ﻓﺎش ﻧﺷده و ھﯾﭻ ﻧوع آﮔﺎھﯽ از ﭼﻧد و ﭼون ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای
در درون اﯾن ارﮔﺎن ﺣﺳﺎس دوﻟﺗﯽ داده ﻧﺷده،
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﻧد ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه ﺗﺣﻘﯾق ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗول ﻓﺎش ﮐردن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﻣﺎرده ﺷد ،ﺑﺎ ﺳﮑوت طوﻻﻧﯽ اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓت و ﺳراﻧﺟﺎم در اطﻼﻋﯾﮫ ای ﺳوال ﺑراﻧﮕﯾز و ﻣﺑﮭم ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣﻔﻠﯽ ﮐوﭼﮏ و ﺧود ﺳر ﻧﺳﺑت
داد،
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ از ﺳوی ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﯾت ﺻﺎﻟﺢ داﺷﺗن ﻗﺎﺗﻼن در اﻧﺟﺎم اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ
ﻣطرح ﺷد و از ﺳوی اﯾﺷﺎن ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ زودﺗر ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﺧﺎﺗﻣﮫ داد،
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﭘروﻧده اﯾن ﻗﺗل ھﺎ ﺑطور ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ دادﺳرای ﻧظﺎﻣﯽ ارﺟﺎع ﺷد و ﺳراﻧﺟﺎم ﻧﯾز ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺋول اﯾن
ﭘروﻧده در اﯾن ﻧﮭﺎد ﺑﮫ دادن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘرداﺧت ﮐﮫ در ﻣﻐﺎﯾرت ﮐﺎﻣل ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ھﺎ و ﻣدارﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ از طرﯾق ﻗﺎﺿﯽ
اول ﭘروﻧده درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾم،
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﭼﯾﻧﯽ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت ﭘﺷت درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ زد و ﺑﻧدھﺎی ﺷوم
ھﻣواره ﺗﻧﮭﺎ درﭘﺷت درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻣﻣﮑن ﺑوده اﺳت،
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ روزاﻓزون ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗدﻻﻟﯽ از ﺳوی دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑرای دور
ﻧﮕﺎھداﺷﺗن اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ از واﻗﻌﯾت ھﺎ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﺷﺎره ای ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ آﻧﮕﺎه ﺑﮫ
زﯾر ﺳوًال ﺧواھد رﻓت ﮐﮫ دﺳت ھﺎﯾﯽ از درون ارﮔﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ دﺳت ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت زﻧﻧد و دﯾﮕر ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑﺎ ﺳﮭل اﻧﮕﺎری و ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﺑرﺧورد ﮐﻧﻧد،
ﺣﻘﺎﻧﯾت ﺧواﺳت ﻣﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻧظﺎرت ﮐﺎﻣل ﻣردم و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﻏﯾرواﺑﺳﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑر ﭼﻧد و ﭼون ﺑررﺳﯽ ﭘروﻧده
ﻗﺗل ﭘدر و ﻣﺎدرﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.
اﯾﻧﮏ ﺷﮏ ﺷوﻣﯽ ﺑر ذھن ھﺎ ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧد ،ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻗرﺑﺎﻧﯽ زدوﺑﻧدھﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود و وای ﺑر آﻧﺎن ﮐﮫ ﺳرﯾر
ﻗدرت را ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺧون آزادﮔﺎن ﺑﺧواھﻧد.
اﮔر اﻣروز ﺑر ﻓﺎش ﺷدن ﺣﻘﯾﻘت ﭘﺎی ﻧﻔﺷﺎرﯾم ،ﺧﺷوﻧت ﺗﻧﯾده در ﻧﮭﺎدھﺎی واﭘﺳﮕرا و اﻧﺣﺻﺎرطﻠب ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﺗﺎزه
ﺧواھد ﮔرﻓت و ﻓرزﻧداﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﯽ ﯾدر و ﺑﯽ ﻣﺎدر ﺧواھﻧد ﺷد.
اﯾن ﮔﻧﺎه ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ اﺳت.
ﭘرﺳﺗو ﻓروھر -آرش ﻓروھر
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