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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بيژن فتحی

 ٢٠١٧ سپتمبر ٠٩
 

 تفاوت دو زندانی سياسی
برای آنانی . در آنھا باقی مانده است  وجدان انسانی) جو( يک دانه ۀاين نوشته را برای آنانی می نويسم که ھنوز به انداز

که در اين مورد خاص تا کنون را يک دانه ارزن شھامت اعتراف به اشتباه کردن در راھی ۀ می نويسم که به انداز

    دارند،پيموده اند

داشته اند به خودشان بيايند و اسير  برای آنانی می نويسم که اگر در گذشته افتخارات مبارزاتی عليه ظلم و ديکتاتوری

ھای حکومت گران اسالمی نشده و خود را ارزان و يا گران نفروشند به اين دو تصوير خوب نگاه فريب سياست بازی 

ی به خامنه ای جانی و فاسد ھيچ توھينی نکرده ، در ئعليرضا رجا. کنيد ھردو در زندانھای جمھوری اسالمی بوده اند 

او سالم و سرحال وارد زندان . نکرده تظاھرات شرکت  ی وئخارج از کشور ايران عليه حکومت اسالمی در راھپيما

اوين شد و با بيماری سرطان خارج گرديد البته به خانه نرفت بلکه به شھری دور دست تبعيد شد و بعد مدتی اجازه يافت 

که به خانه اش برود و ھم اکنون به علت عدم رسيدگی پزشکی در زندان اوين به بيماری سرطان مبتال شد و چند روز 

   . از فک و يک چشم او را تخليه کردند و ھنوز ھم معلوم نيست که زنده بماندپيش قسمتی 

در تظاھرات ھای خارج از کشور شرکت داشت با اکثر سازمانھا، . مصطفی عزيزی، به خامنه ای توھين ھا کرد

لی خيلی خيلی آنھا روابط دوستی خي احزاب و گروه ھای اپوزيسيون رابطه برقرار کرد، وارد آنھا شد با تعدادی از

برای گروه ھای معاند جمھوری اسالمی برنامه ھای تلويزيونی سياسی . سيس کرد أ فرھنگ تۀخان. نزديک برقرار کرد 

اما در حين انجام تمامی اين اقدامات عليه جمھوری اسالمی و به . لمبرداری تھيه نمود فضد نظام در موارد متعدد 

 ۀاران جشنوارذخصوص با بنيانگه ب!!! می در تورنتو ھم ھمکاری می کرد موازات آنھا ، با البی ھای جمھوری اسال

 ھواپيما تکتمصطفی عزيزی عضو کانون نويسندگان در تبعيد بود و حتی قبل از سفر به ايران و ھنگامی که . تيرگان

به گشت و گذار يک ماھی . به ايران رفت .  کانون در تورنتو شرکت کرد ۀبه مقصد ايران را در جيب داشت در جلس

   !پرداخت و بعد زندانی شد

گروه ھای معاند نظام جمھوری اسالمی از او حمايت کردند و فرياد زندانی سياسی آزاد بايد گردد را برای مصطفی 

 ۀوقتی مشخص شد که قاضی پروند. . . عزيزی سرداده و عکس آن را در اکسيونھای خود بر سر دست بلند کردند و 

کسيون جھانی ااست، دوستان خيلی نزديک او فرياد زدند که ھمه بايد برای آزادی مصطفی عزيزی ، قاضی صلواتی او

راه اندازی کنند و آقای بابک يزدی که خيلی خيلی خيلی به او نزديک بود و امروز نيز اين نزديکی بيشتر شده و به 
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بايد ھمه از او دفاع کنند مانند دفاع از و  شيفتگی رسيده است اظھار می داشت که حکم او اعدام است و يا حبس ابد

 سال ١٣ سال تقليل پيدا کرد و ھم اکنون بيش از ١٠معلمی که به اعدام محکوم شد و بعد حکم او به ( دی وارژنگ داو

و يا ) جديد به زندان زابل تبعيد شده و قاضی صلواتی او را آزاد نمی کند سر می برد و بدون حکم ه است که در زندان ب

 سال ١١ سال تقليل يافت و بدون يک روز استفاده از مرخصی ،١٠ايشان حکم اعدام داشت بعد به ( جردی بروکاظمينی 

ی بابک يزدی با استفاده آقا) . او را در زندان نگه داشته و ھم اکنون ھم بعد از آزادی از زندان در حصر خانگی است

ی سفر مصطفی عزيزی به ايران را کم رنگ نموده و فقط ئاز اھرم فشار غوغا ساالری و شانتاژ سعی داشت که چرا

فرياد  می زد که او يک زندانی سياسی است و بايد از او دفاع کرد و نبايد پرسيد که چرا ھمچون شخصی با اين سطح 

  !!! ارتباط و نفوذ در اپوزيسيون به ايران سفر کرده است ؟از فعاليت عليه جمھوری اسالمی و

    نقدی محکوم شدۀمصطفی عزيزی در دادگاه قاضی صلواتی به ھشت سال زندان و جريم

مصطفی ! او از مرخصی استفاده می کرد ! او ھر شب از داخل زندان برای دخترش در تورنتو کتاب خوانی می کرد 

   !!!فو رھبری آزاد شدعزيزی بعد از حدود يکسال با ع

ن جمھوری اسالمی در روز عاشورا و شکست اسالميان حکومتی در ا مخالفۀ پيروزمندانۀمصطفی عزيزی بعد از مقابل

  . به تورنتو فرستاده شدًتورنتو ، مجددا

ھای البی . کار شد ه مشغول ب  تيرگان که وابستگی بنيانگذارانش به جمھوری اسالمی مشخص شده است،ۀدر جشنوار 

   . حکومت اسالمی را به حرکت در آورد

کتاب خاطراتش از زندان اوين را، در جمھوری اسالمی برايش چاپ کرده ارسال نموده که در راه رسيدن به تورنتو 

   !!!است

  B.B.C مصاحبه با صدای امريکا و

لمساز و تھيه کننده در يک فبا عنوان يک زندانی سياسی ، مصطفی عزيزی متأسفانه با تلويزيون اتحاد چپ کمونيستی 

 اين مصاحبه ھا با زيرکی و شانتاژ و دروغ سعی بسياری نموده که دامان ۀھمکه در  مصاحبه نموده...و !!! تبعيد 

اين . معمولی جلوه دھد و گونه ای تبرئه کرده و يا کم رنگ ه جمھوری اسالمی را از شکنجه ، قتل و غارت و اختالس ب

  .يدئد درلينک ھای ذيل مشاھده نمامصاحبه ھا را می تواني
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ن عليه حکومت جنايتکار جمھوری اسالمی آيا مصطفی عزيزی زندانی امردم ايران ، ايرانيان ساکن تورنتو، مبارز

 ؟! سياسی است

  ؟!او در زندان اوين زندانی سياسی بود

 

 


