
 وروشنفکرانی که دست همکاری بسوی اکبرگنجی درازکرده اند سخنی با هنرمندان

  را بازکنيد چشم و گوش خود  اما .آيد اين سخنان من سخت ناگوار .دکه درگيرمبارزه بارژيِم جنايتکاِراسالمی هستي شايد برای شما

    گنجی - ضروريست که با بانِد موسوی دازه،احمدی نژاد همان ان -خامنه ای مبارزه با بانِد

-رهبری موسوی اصالح طلبان حکومتی به بيشتراز من ازشما اينست که فقط چند دقيقه ازوقِت گرانبهای خودرابه شناخت تقاضای  

  ام دو مطلب را برايتان گردآوری کرده بدين منظور.اختصاص دهيد گنجی،

  موسوی ٥اول اطالعيه شماره 

  لطف کنيد هردورا با دقت بخوانيد" بذر"ی دانشجويی ای ازنشريهدوم مقاله 

  هيچ وقت ديرنيست نظرودرکنارمردم بودن، برای تجديد

  ازشاگرداِن صمد بهرنگی و احمد شاملو جهانگير با احترام
  :ميرحسين موسوی ٥اطالعيه ی شماره 

ما  .سپاهی حافظ انقالب ونظاِم ماست نيستيم، با سپاهی روبرو ن راهمادراي .برادرماست بسيجی ما دراين راه با بسيجی روبرونيستيم،"

   ...حافظ مرزهای ماست ارتش نيستيم، روبرو با ارتش 

  

 سياسی بااهداف غيرمردمی وفريبدهنده است گنجی پرچِم يک جبهه ی

 ت مردم ايران نداردکه ربطی به منافع اکثري است"جنبشی"گنجی قهرمان

 همين حکومت اسالمی بوده وهست مجری گنجی خدمت گذارو

 متفکراوليه دوم خرداد بود گنجی ازطراحان ومغزهای

 طراحی کردند را برای تداوم حاکميت اسالمی پيش کشيدند و خرداد گنجی ويارانش طرح دوم
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رد که برای آزادی خود تالش کند و وکالی مورد نظر خود را داشته باشد و خانواده اش گنجی هم به عنوان يک زندانی سياسی حق دا

گردانندگان اين رژيم حق زندانی کردن هيچ کس را ندارند زيرا مسئول تمام . هم هر اقدامی را که الزم می دانند برای آزادی وی بکنند

 . ن تا فقر کشنده اکثريت مردم هستند و خودشان بايد به زندان بروندفجايع رخ داده در اين کشور، از سرکوب سياسی و کشتار مخالفا

اما . گنجی همانند هر زندانی بايد از تمام حقوق فردی برخوردار باشد وحق استفاده از همه امکانات را در دفاع از خود داشته باشد

ر گرفتن تمام پارامترهای اجتماعی، طبقاتی، سياسی و بين جنبش دانشجويی بايد با ديد عميق تر و تيز بينانه تری اين مسئله را با در نظ

چرا که اين موضوع حامل اهدافی به مراتب فرا تر از اعتصاب غدای يک زندانی سياسی برای حقوق فردی است و . المللی بررسی کند

. ياسی مشخص تبديل کنندجرياناتی می خواهند آن را به سمبلی برای جلب حمايت مردمی درجهت گشايش جبهه جديدی با اهداف س

  . اهداف سياسی شان به آزاد کردن گنجی محدود نمی شود

آنها می خواهند با استفاده . بخشی از جريان اصالح طلب حکومت می خواهد جنبش جديدی به حول اعتصاب غذای گنجی راه بياندازد

اين . ز جريانات خارج از حاکميت با خود بپردازنداز سمبل سازی هايی از اين دست به جلب حمايت های مردمی و متحد کردن بعضی ا

بخش ازرژيم که با بی اعتمادی و انزجار روزافرون جنبش دانشجوئی و روشنفکرانی که آنها را در جريان دوم خرداد بازيچه دستشان 



ياری از مردم به جعلی بودن کليه چرا که بس. قرار دادند، مواجه هستند وحاال به دنبال راه جديدی برای باز آفرينی اعتماد مجدد هستند

ادعاهای آنان پی برده اند وحاال آنان می خواهند با مظلوم نمايی اکبر گنجی مردم را در محضوربت قرار دهند که يک بار ديگر سياهی 

 از اين طريق آنان را آنها سعی دارند با اين کار دوباره روشنفکران و دگر انديشانی را به سوی خود باز گردانند و. لشکرشان آنان شوند

آنها سعی می کنند جنبش های سياسی و اجتماعی اصيل مردمی را به انحراف کشانده يا به حاشبه . به کبريتهای بی خطر تبديل کنند

بی جهت نبود که اين جريانات از زندانيان سياسی چون ناصر زرافشان که اعتصاب غذا کردند حمايت فعالی نکردند و يا در . برانند

 تير در زندان دفن شده اند و يا زندانيان سياسی کرد و گمنام نمی ١٨هيچ اسمی از دانشجويانی که از زمان . رد آنها سکوت کردندمو

از همين رو جنبش دانشجوئی بايد هوشيارانه خود را از اين . نام برده می شود» قهرمان دمکراسی«برند و فقط از آقای گنجی به عنوان 

اينان هنوز پشت پرده يک . چون که اين هم يک خدعه و نيرنگ ديگر اصالح طلبان است. کارانه دور نگاه داردکارزار سياسی فريب

  . کار می کنند و در صحنه جور ديگر می نمايانند

شته جنبش دانشجويی برای اينکه به دامهای جديد اصالح طلبان حکومتی گرفتار نشود بايد درک روشنی از نقش و جايگاه اکبر گنجی دا

  . باشد و معيارهای درستی را در برخورد به گنجی جلو بگذارد

آقای گنجی خودش . آقای گنجی ته تنها قهرمان دموکراسی نيست بلکه خدمت گذار و مجری همين حکومت جمهوری اسالمی بوده است

ای تداوم حاکميت جمهوری اسالمی آقای گنجی و دوستانش طرح دوم خرداد را بر. از طراحان و مغزهای متفکر اوليه دوم خرداد بود

جوهر طرح دوم خرداد آن بود که حزبی يا جريانی در چارچوب نظام جمهوری اسالمی راه بيندازند که . پيش کشيدند و طراحی کردند

ظاهرش اين باشد که مخالف وضع موجود و مخالف رژيم است تا اينکه مرجع شکايات مردم شود و مردم دست به عمل مستقل سياسی 

جمهوری اسالمی " خودی های"يعنی در واقع کاری کردند که در دعوای ميان مردم و رژيم، داور از . برای رسيدن به حقشان نزنند

اين کلکی بود که با . ها" غير خودی"بشوند داور در رابطه با شکايات " خودی ها. "باشد و مردم از خودش به خودش شکايت ببرند

  . و گنجی يکی از طراحان و مجريان آن بودطرح دوم خرداد به مردم زدند 

پس از پايان جنگ ايران و عراق از سهم شان در قدرت کاسته ) که عمدتا حول محفل کيان گرد آمده بودند (آقای گنجی و همفکرانش

ت رژيم انجام داده شد، علی رغم اينکه آنان خدمات تعيين کننده سياسی، امنيتی و اطالعاتی و نظامی در طی سالهای قبل در جهت تثبي

او به همان انداره که در قدرت سهيم بوده است در جنايت هايش . گنجی خود يکی از اعضا نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود. بودند

ان گنجی زندانی سياسی است اما نه از آن دسته زنداني. به زندان افتادن وی ربطی به دفاع وی از منافع مردم ندارد. هم دخيل است

  . سياسی که بخاطر تحقق آمال وآرزو های مردم در زندان بسر می برند

با مراجعه به . در طول تاريخ ايران به کرات مشاهده شده است که نظام های خودکامه و ديکتاتورخدمت گذاران خود را قربانی کرده اند

يمور تاش مسندش را به چنگ آورد او را زندانی کرد و در تاريخ، نمونه های زيادی را می توانيم پيدا کنيم، رضا شاه از ترس اينکه ت

جناب آقای کديور . نهايت به قتل رساند، در حالی که تيمور تاش در راه استحکام و استقرار ديکتاتوری رضا شاه کمک شايانی کرده بود

ت بدهد به يک بابی ساندز ديگر تبديل در مصاحبه ای با راديو فرانسه اشاره کردند که اگر گنجی در اعتصاب غذا جان خود را از دس

گنجی نمی تواند به يک بابی ساندز تبديل شود چراکه بابی ساندرز هرگز بخشی از نظام ستمگر انگلستان ! نخير آقای کديور. خواهد شد

ی دعواهای خانوادگی او از ابتدای امر بخشی از مبارزه ملت ايرلند عليه رژيم انگلستان بوده است ولی آقای گنجی قربان. نبوده است

. دارند و اين امر تازه ای نيست" خودی"تمام رژيم های مستبد جهان زندانيان ! ها"خودی"دعوای ميان . جمهوری اسالمی شده است

او اعتصاب غذا هم کرد و . نمونه اش رژيم حاکم در مالزی که نخست وزير رئيس جمهوری مادام العمرش سالهاست که در زندان است

  .  که می خواهد استبداد را در مالزی از ميان بردارد ولی اين کارها موجب غسل تعميد او نشدادعا کرد

البته هر انسانی احتمال دارد که خطا کند و بعدها به اشتباه خود پی ببرد و بخواهد در صف مردم قرار گيرد اما رفتار و برخورد آقای 

  : گنجی نشانی از اين امر بر خود ندارد چرا که 

به اعمال . او از مردم ايران به خاطر سالها خدماتش در مقامهای مهم امنيتی و نظامی و سياسی به اين رژيم عذر خواهی نکرد : الاو

او نه تنها از خانواده های زندانيان سياسی که در زمان مسئوليتهايش شکنجه و اعدام شدند پوزش نطليبده است . خودش هم انتقادی نکرد



.  اعالم کرد که زندانی سياسی در اوين از زمانی اعتبار پيدا کرده است که کديور و ياران خودش به زندان افتاده اندبلکه چند سال پيش

  . يعنی او فقط کسانی را که در دعواهای قومی و باندی درون هيئت حاکمه به زندان افتاده اند زندانی سياسی محسوب می کند

 امنيتی و نظامی و سياسی و فرهنگی و اقتصادی نظام حاکم از روز اول و تمام افرادی که در او تا کنون شرح روشنی از کارکرد:ثانيا

البته او اطالعات قطره چکانی در رابطه با تاريک خانه اشباح و عالی جنابان سرخ پوش . مصدر امور بودند به مردم ارائه نداد

ست که اين نظام مخوف چگونه حقوق سياسی اوليه مردم را از هر قشری لگد اما به هيچ وجه با صراحت تشريح نکرده ا. منتشرکرد

مال کرده و چگونه جناح های مختلف و افراد مختلف اعم از راستها و اصالح طلبان همه چيز مردم و اين کشور را چپاول و حيف و 

  . ميل کردند

رده اند و وقتی پی به جنايات آن بردند يا وقتی جنايات رژيم از در تاريخ معاصر جهان افرادی بوده اند که در يک رژيم ارتجاعی کار ک

حد تحمل اين خادمان گذشت، صادقانه و با جسارت از آن بيرون آمده و با آشکار کردن حقايق امنيتی و سياسی آن رژيم خدمات بزرگی 

 ميالدی وزير جنگ دولت آمريکا ٦٠ه  سال در ده٥که مدت (مثال شخصی همچون مک نامارا . به آگاهی و هشياری مردم کرده اند

که خيلی دير و در اواخر عمرش پی به جنايت هايش برد بجای اينکه خود را قهرمان و منجی مردم و قهرمان دموکراسی خواهی ) بود

و عدالت جوئی جا بزند، مصاحبه ای کرد و با صراحت اعالم کرد که خودش و همکارانش بخاطر جناياتی که در جريان جنگ 

آيا آقای گنجی جرات و صداقت آن را دارد که همه . ريکاعليه مردم ويتنام مرتکب شده اند، بايد بعنوان جنايتکار جنگی محاکمه شوندآم

متشکل از برخی متفکرين وزارت اطالعات و سران (اعمال خود در گذشته را برای مردم علنی کند يا حداقل بگويد که در محفل کيان 

چه گذشته است؟ چه نقشه هايی را برای به کج راه کشاندن مبارزات مردم و جنبش دانشجويی ) ب اسالمیسازمان مجاهدين انقال

  طراحی کرده اند؟ چه سکه هايی به نام شعارهای آزادی خواهانه مردم جعل کرده اند؟ 

 او مانند هم فکران خود آگاهانه تالش . جايی ندارد٦٧ و ٦٠در ادعا نامه گنجی عليه خامنه ای قتل عام های زندانيان سياسی در سالهای 

 و تعقيب عاملين ٦٠ را از يادها بزدايند و از دادخواهی مردم نسبت به کشتارهای دهه ٦٠می کنند تا خاطره قربانيان کشتارهای دهه 

کسانی نيست که در آيا ناميدن گنجی به عنوان سمبل آزادی و دمکراسی خواهی ظلم در حق . وآمرين اين فجايع ممانعت به عمل آورند

زير شکنجه تا آخرين لحظه برسر موضع خود ايستادگی کردند و به خاطر پا فشاری بر عقيده خود در دفاع از منافع مردم به جوخه 

  های اعدام سپرده شدند؟ 

در مانيفستش مدافع گنجی . مسئله آقای گنجی فقط به گذشته و حالش خالصه نمی شود بلکه شامل آينده ای هم است که نويدش را می دهد

در مانيفست . او بمباران هيروشيما و ناکازاکی و اشغال ژاپن توسط آمريکا را ارمغان دمکراسی برای ژاپن دانست. بازار آزاد است

دمکراسی که گنجی » .به دنبال گسترش دمکراسی درديگر کشورها و خصوصا منطقه خاور ميانه است«: دومش مدعی شد که آمريکا 

دموکراسی که بر اشغال ). شکنحه ای که در عراق برقرار کردند» دمکراسی«همان نوع (ست دمکراسی ابوقريبی است طرفدارآن ا

دمکراسی که حاصلش تحميل يک دار و دسته ارتجاعی ديگر به مردم است و اين امر نشانه . نظامی ، زندان و شکنجه استوار است

اصطالحی در (در حقيقت مانيفست گنجی يار دوازدهم . ا برای رسيدن به قدرت استتمايل آشکار گنجی و همفکرانش در اتکا به آمريک

به همين دليل است که دولت آمريکا از ميان اين همه زندانيان . آمريکا برای کنترل و تسلط بيشتر بر ايران می باشد) بازی فوتبال

ين امر از زمان جنگ سرد که آمريکا خواهان آزادی ا. سياسی در سراسر جهان و ايران خواهان آزادی بی قيد و شرط گنجی شد 

  . تعدادی از فعاالن حقوق بشر در شوروی شده بود بی سابقه است

بازار آزادی که گنجی وعده ميدهد يعنی ادامه همان باليی است که جمهوری اسالمی طی اين سالها طبق فرامين بانک جهانی و صندوق 

يعنی خرد کردن بيشتر استخوان های مردم زحمت کش و به فقر و . اکثريت مردم آورده استبين المللی پول از نظر اقتصادی بر سر

  . فقر و فالکتی که با زندان و شکنجه گاههای اوين و ابوقريب همراه است. فالکت کشاندن بيشتر آنان

اين تغييرات در تز نظام . نعکس کرده استگنجی با ارائه تز نظام سلطانی دامنه تغييراتی را که در نظام دولتی ايران خواهان آن است م

. او فکر می کند که با حذف راس هرم قدرت در ايران مشکالت جامعه حل می شود. سلطانی او به شخص ولی فقيه خالصه می شود

ه بهای اين نه يک راه حل بلکه يک مقدمه چينی برای فريبی ديگر است، يک اقدام برای حفظ پابه های هرم قدرت جمهوری اسالمی ب



او با تغييراتی جزئی می . طرفداری آشکار او از انقالبات نارنجی و مخملی بيان کننده اين واقعيت است. کنار گذاشتن راس هرم است

  . خواهد پايه های نظام استثمار، ظلم و ستم و سرکوب را حفظ کند

  . به همين داليل است که می گوييم گنجی قهرمان آزادی و دمکراسی نيست

م می گوييم که جمهوری اسالمی صالحيت زندانی کردن اورا ندارد ولی او سمبل آزادی خواهی و دمکراسی خواهی مردم ايران باز ه

چرا که نه گذشته درخشانی دارد و نه برنامه اميدوارکننده و مثبتی برای . نيست و پرچم دار مبارزات آزادی خواهانه مردم ايران نيست

او . ای الزم برای پيوستن به صفوف مردم را عملی کرده و نه خواهان تغييرات ساختاری و راديکال استنه شرط ه. آينده مردم دارد

   .ردااست که ربطی به منافع اکثريت مردم ايران ند" جنبشی"او قهرمان . پرچم يک جبهه سياسی با اهداف غير مردمی و فريبنده است

  

**************  

 
گنجی سينه می زنند؟ پرچِم اکبر آزادی، زيِر چه کسانی به بهانه ی دفاع از  

  

  ١٣٨٨ ماه تير ٢٨                      ريجهانگ

 ی نبرد را به دروِن خانه هايشان ُهل دادند -ه حاضردرصحن اصالح طلباِن حکومتی به رهبری سيد ميرحسين موسوی،مردِم

 .درنمازجمعه، تنزل دادند ازباالی بام هاوشرکت"اله اکبر"راديکال تر شود،تنهابه دادِن شعاِرارتجاعی ومبارزاتشان راکه ميرفت

به رهبری "جنبش سبز"درحمايت از" مدافعان حقوق بشر "و" هنرمندان"،"سياسی فعاالن"درخارج ازکشورهم اکبرگنجی وعده ای از

  .دربرابر مقر سازمان ملل متحد اعتصاب غذا خواهند کرد موسوی

  گنجی کيست؟ اکبر

اين همان سپاه پاسدارانی است که دراين .(سپاه پاسداران هستند گنجی ازهمکاراِن نزديک سعيد حجاريان وهردوازبنيان گذاراِن

  ).يختندنداهاوسهراب ها رابرسنگفرش خيابانها ر اواخرخوِن پاِک

  . ی آزاديخواهان بود-شناسايی،دستگيری،بازجويی وشکنجه سرپرسِت تيم های١٣٦٠گنجی درسالهای

  .کردند الزم،با کمک سعيد حجاريان،وزارت اطالعات حکومت اسالمی را بنيان گذاری اوپس ازاتمام آموزشهای

  .رهبری محمد خاتمی در آمد بعنوان روزنامه نگاربه استخدام اصالح طلباِن حکومتی به١٣٧٠گنجی درسال 

   سال زندان محکوم ودريکی ازهتلهای نزديک به ٦به . درگرفت درجنگی که بين جناح های رژيم برسرقدرت١٣٧٩گنجی درسال 

  .نظربود زندان اوين تحت

  .بارها اعتصاب غذا کرد"زندان"اکبرگنجی درطول چند سال 

  ثرشکنجه های زيادگنجی درا :بين المللی ازقوِل همسرش گفتند خبرگزاريهای

بسيار حيرت  ازدرشتِی هيکل وسرخی صورتش.من بعدهاکه اورادرآمريکا ديدم.(اندازه ی گنجشک شده است وگرسنگی،جثه اش به 

 .)کردم

  .نازنين آخه روزگار عجيبی است؛

وعجبا که . وقلم وکتاببه کاغذ چه رسد.حتی يک چوب کبريت نمی توان يافت.هايی که زندانيان سياسی را نگهداری می کنند درسلول

ونيز "تاريک خانه ی اشباح"و " عالی جناباِن سرخ پوش وخاکستری"بنام دوکتاب.بود" زندان"آقای گنجی درطول چند سالی که در

  .رابه رشته ی تحرير درآورد"خواهی مانيفست جمهوری"

درحالی که ممنوع (ت داشتن پاسپورتوبراحتی وبادردس.آزاد می شود١٣٨٤اوين،درسال گنجی پس ازپايان تحصيالت دردانشگاه

سرکوهی، محسن سازگارا،محسن  مسعود بهنود،سيدابراهيم نبوی،فرخ نگهدار،فرج(ازکشورخارج وبه جمِع اصالح طلبان)بود الخروج

  .پيوندد می...مخملباف،مهرانگيزکار،فاطمه حقيقت جوو



جامه شناسی،دکترنيره توحيدی ودکتر کاظم علمداری  لِمدرآمريکا مدعياِن ع.ازاکبرگنجی درفرانسه،علی کشتگر نگهداری می کند

 درضمن.واشنگتن رئيس جمهوِرجنگ افروز جورج دبليوبوش ازگنجی پذيرايی ومراقبت می کرد ودر.ميزبان گنجی بوده وهستند

  .کند جورج بوش به معاونش ديک چينی گفته بود که مخارج سفرو احتياجات مادی گنجی را فراهم

  .وسام آدِم خسيس وبی معرفتيستبازهم بگوييد،عم

  .شمه ای بود ازکار نامه ی سياه وننگيِن اکبرگنجی اين

  .وديگرآن حيواِن دوپاِی سرکوبگرنيست می گويند گنجی متحول شده

  .است می گويند گنجی به عنصری آزاديخواه تبديل شده

  .می گويم عوام فريبی نکنيد

  ،زندگِی ننگيِن خودرا نقد وبطوِرشفاف که.می گويم گنجی زمانی متحول ميشود

  .درکنارمردم قرارگيرد بعدازآن است که می تواند.محکوم کند 

  .سياسِی اصالح طلبان -درپايان می پردازم به معرفی آخرين نمايشنامه ی کمدی

   !اعتصاب غذا: نام نمايشنامه

   !اکبرگنجی: نويسنده

   !محسن مخملباف: کارگردان

   !ابی: خواننده

   ! قنبریشهيار: آهنگساز

   !فرامرزاصالنی: نوازنده ی گيتار

 رضا -علی کشتگر - نهضت فرنودی- شهرنوش پارسی پور- نيره توحيدی- مهرانگيزکار - فاطمه حقيقت جو-گوگوش :بازيگران

  !...... مهرداد مشايخی و-کريمی حکاک  احمد -منصورفرهنگ - کاظم علمداری-براهنی

   ! نيويورک :مکان

   !مرداد ماه ٢ ا ت ماه تير ٣١  از :زمان

 تا برموِج نا رضايتی مردم سوارشده و جنبِش سرِخ آنان را به انحراف آيا گنجی وهمفکرانش به ميدان آمده اند

  بکشانند؟
 

 جهانگير

  ١٣٨٨ تيرماه ٢٨
  

 

 


