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  یادداشت سیاسییادداشت سیاسی

 
 مهدی سامع

 
اهللا   جنجال مفتضحانه در مورد چاپ یک کاریکاتور در روزنامه حیات نو و تالش رقتبار باند مؤتلفه و بـه ویـژه حبیـب                      

عسگراوالدی مسلمان برای به اصطالح دفاع از بیضه اسالم و حفظ قداست امـام راحـل آنچنـان تنفـر و انزجـاری در                        
 دی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با انتشار یک اطالعیـه بـا تشـکر    23یخت که روز    سطوح مختلف جامعه بر انگ    

معرفـی  » مراجع عظام تقلید، فضال، مدرسان و طالب حوزه های علمیـه « فراوان از ارازل و اوباشی که اطالعیه آنان را
 .»مساله را فیصله یافته تلقی کنند«:کرده خواستار آن شده که

اهللا عسگراوالدی از رهبر بـال جـواب    تضحانه بود که درخواست حبیبفجنجال مربوط به چاپ این کاریکاتور آنچنان م      
ل و اوبـاش بـرای دفـاع از    ازماند و خاتمی که موج اصلی حمله علیه او بود و در مراسمهای سـینه زنـی و عـزاداری ار    

مقایسه شد،  » امیر عباس هویدا  «خطاب و با    » نوکر و مزدور آمریکایی   «برگزار شد، بارها    » ماسالم و اما  «حریم مقدس 
در حقیقت وقتی باند موتلفه خاتمی را با امیر عباس هویدا مقایسه می             . فقط از نا مناسب بودن این اقدام سخن گفت        

 اصـلی دولـت بـود و هویـدا بـه قـول              کنند، ولی فقیه نظام را به جای شاه نشانده است که ارباب قدرتمند و مسـئول               
به هر حال انتخاب این سوژه برای جنجال آفرینی به منظور تصفیه حسـاب بـا                . خودش فقط یک چاکر سرسپرده بود     

رقبا خیلی زود رنگ باخت زیرا اکنون جامعه در شریطی است که این گونه عوامفریبیها و الم شنگه راه انـداختنها نـه              
مومی مردم از این حرکتهای ابلهانه، و هم چنین از کل نظـام و بنیانگـذار آن مـی شـود،                     فقط موجب تنفر و انزجار ع     

ین سرکردگان رژیم که  بحران سـرنگونی         ا بلکه حتی در درون و در بدنه حکومت هم خریداری پیدا نمی کند و بنابر              
 وحشـیانه و قـرون      صـدور احکـام   . را به خوبی درک می کنند به وحشیانه ترین شکلهای سرکوب متوسـل شـده انـد                

ها و منـازل مـردم در سراسـر     وسطایی از جانب بیدادگاههای انقالب اسالمی، دستگیریهای گسترده با یورش به مغازه      
ایران، افزایش اعدامها و قطع اعضای بدن، یورش پاسداران و بسیجیان برای ضـبط آنتنهـای مـاهواره ای، سـی دی و                       

توجه بـه   . ار بر زنان و جوانان از حرکتهای سرکوبگرانه ی روزمره رژیم است           فیلم ویدیویی، ترور مخفیانه مخالفان، فش     
چند نمونه از این رفتار قرون وسطایی و و حشیانه ابعاد سرکوب استبداد مذهبی حاکم بر ایران را  بهتر نمایـان مـی                        

 .کند
یت دو نفـر دیگـر بـه نـام هـای            دبیرخانه کومله با انتشار بیانیه ای از محکومیت ساسان آل کنعان به اعدام، محکوم             -

عدنان قادری و عثمان مرادی به ده سال حبس در تبعید محکوم  و همچنین محکومیت محمد رستم زاده، نقـاش و                      
 ضربه شالق و نگهداری وی در بند معتادان و روانیهای زندان بوکان             50 روز زندان و     91استاد دانشگاه، اهل بوکان به      

 . خبر داده است
  جـوان کـه قـادر و امیـر نـام      2 دی خبر داد که حکم قطع انگشتان دست 24تی انتخاب در شماره روز روزنامه دول -

 .دارند و  محکومیت آنها از سوی قاضی دادگاه جنایی صادر شده بود، صبح روز گذشته در اداره آگاهی مرکز اجرا شد
فیروزکـوه  –وی را در جاده قدیم سمنان ،مردی که پس از به قتل رساندن دختر جوان :  دی نوشت  23روزنامه جوان   -

 دفن کرده بود به قصاص محکوم خواهد شد
 . ساله به نام داود به جرم نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شـد 19به حکم بی دادگاهی در شهر ری جوانی     -

  . دی اعالم کرد21این خبر را روزنامه دولتی ایران در روز 
 دی در   19 شعب بی دادگاههای انقالب اسالمی تهران صادر شده بـود روزپنجشـنبه               نفر از  که توسط     6حکم اعدام   -

 زندان اوین به اجرا درآمد



بنا به حکم بیدادگاه انقالب اسالمی شیراز که متن آن در صفحه اینترنتی گفتمان درج شده، چهار جوان در شـیراز                     -
 سـاله،   22رضـا نظریـت،     . عضای بدن محکوم شـدند    به اتهام قیام مسلحانه علیه جمهوری اسالمی و دزدی، به قطع ا           

 ساله به قطع دست راست و پای چـپ محکـوم            23 ساله و حسین امیری      23 ساله، مهدی بویری،     22محمد صفوی،   
 .شده اند
 روز که داد خبر امجدى على حسین نام به زندانى یک آویز حلق از خود دی 28شماره  در اسالمى جمهورى روزنامه

 .شد آویخته دار به مالعام در درود شهر در پنجشنبه
 زنـدان  در دى 24شـنبه   سـه  روز احمـد  نام به ساله 22جوان  یک :نوشت خود دی 28شماره  در آفرینش روزنامه
 .شد آویخته دار به کرج شهر رجایی

 .گرفتقرار اعدام آستانه در وى اتوبوس، راننده یک اعدام حکم تایید با ، قدس روزنامه دی 26شماره  گزارش به
 .آنچه در باال به آن اشاره شد از حرکتهای ننگین نظام منفور والیت فقیه در مورد شهروندان ایرانی است

اما باید توجه کرد که اگر حکومت نمی تواند با جنجال آفرینی مردم را فریب و یا سرکوب کند، به طـور مسـلم نمـی             
ه در شرایطی که رفتار رژیم با افشاگری و واکنشهای مخالفـت  به ویژ. تواند این احکام وحشیانه را به سادگی اجرا کند 

. آمیز و گسترده ایرانیان خارج از کشور مواجه می شود و رژیم ایران تحت کنترل دولتها و نهادهای بین المللی اسـت                     
ل توجه ای   تجربه نشان داده که حرکتهای متحدانه ایرانیان در خارج از کشور می تواند رژیم را به عقب نشینیهای قاب                  

 اجتمـاعی ایرانـی و بـین المللـی و ایرانیـان             -یـر، گروههـای سیاسـی     پیرامون جنایتهای رژیم در ماههای اخ     . دارد وا
کمیتـه  «انساندوست و شرافتمند در سراسر جهان به فعالیتهای قابل توجه ای دست زدند که یک نمونه آن تشـکیل                    

بایـد ایـن تالشـها را هرچـه         . در شبکه جهانی اینترنت اسـت     » نجات محکومین بیدادگاههای رژیم جمهوری اسالمی     
هر ایرانی می تواند از طریق فاکس یا پست الکترونیکی توجه سازمانها و نهادهـای مـدافع حقـوق بشـر،                     . ر نمود بیشت

دبیر کل و اعضای ملل متحد، کمسیون حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر آن  و کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا را                      
ما  ایرانیان می تواند حکومـت را بـه عقـب نشـینی      ی حرکتهای افشاگرانه و تالشهای همه    . به این جنایتها جلب کند    

 .دمنش را تسریع می کندرژیم دوادار کند و هر عقب نشینی رژیم گامیست که سرنگونی این 


