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طی مقاله ای ادعا کرده است که مردم در ایران خواهان سرنگونی حکومت اسالمی نيستند  اخيرا اکبر گنجی،

ج انعکاس صدای این مردم هستيم و سعی می کنيم و جمهوری اسالمی را می خواهند و در نتيجه ما در خار
 .کسی در صفوف ما خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی نباشد

 شما چه کسی و چه نهادها و احزاب و سازمان هایی به  راسيد که این نمایندگی ملت ایرانپرباید از گنجی 
در خيابان و در صفوف ميليونی  مگر شما چشم و گوش خود را به مردمی که ،محول کرده است؟ عالوه بر این

آیا حکومت بی ! سر می دهند، بسته اید؟ اسالمی برکناری حکومت شعار ، یعنی»مرگ بر دیکتاتور«خود شعار 
 در زندان ها زیر شکنجه می ؛ به گلوله می بنددی را که خواهان سرنگونی آن نيستندجهت در خيابان ها مردم
د که تظاهرکنندگان دنبال چه هدفی هستند؟ این همه وحشی ن فهم نمی؟ آیا حکومتيانکشد و تجاوز می کند

   ! ناشی از چيست؟ب آنگری حکومت اسالمی و ارگان های سرکو
در » سرنگونی حکومت اسالمی«گنجی و همفکرانش به خوبی می دانند که اگر موفق به جلوگيری از شعار 

اج اصالح طلب حکومت اسالمی در خارج کشور تظاهرات ها و تجمعات خارج کشور شوند، آن گاه به فعاليت جن
در تقویت این سياست گنجی ها، برخی از دیپلمات ها و کارمندان سفارتخانه ها و  . رسميت خواهند بخشند

کنسولگری ها و دیگر مراکز حکومت اسالمی کشورهای مختلف و هم چنين برخی از دانشجویان مهمان نقش 
فاء می کنند و برای پيش برد این سياست حتی بودجه های  ای به طور مستقيم و غيرمستقيممهمی

 مهم تر از همه در شرایط موجود، با سياست !سخاوتمندانه ای نيز از راه های گوناگون اختصاص می دهند؟
مدی نژاد نمی توانند در خارج کشور مانور بدهند بنابراین، حتی تقویت سياستی حهای علی خامنه ای و دولت ا

دن شعار سرنگونی حکومت اسالمی در تظاهرات ها و تجمعات خارج کشور است نيز جذابيت که مانع سر دا
  .م قداره بند دارداکزیادی برای این جناح ح

باین ترتيب، اکبر گنجی و همفکرانش در ادامه طرح های خود در سوء استفاده از مبارزات مردم جان به لب 
ش اعتراضی و خيابانی مردم آزادی خواه ایران ادامه دهند، رسيده ایران، قصد دارند موج سواری خود بر جنب

ئه و طهمواره برای مردم امر و نهی می کنند و برای پيش برد اهداف سياسی خود، به هر ترفند و تو
 مورد انتقاد و  راسعی دارند هر کسی که سياست های آن ها. پرخاشگری و غيره نيز متوسل می شوند

  . دهندمی تاخی و پرخاشگری جواب افشاگری قرار می دهد با گس
  

 :فرمان می دهد  چنيناکبر گنجی،
  :از همين لحظه به طور شفاف و به صراحت تمام اعالم می کنيم... «

  : به شرح زیر است» جنایت عليه بشریت« شعار کمپين -اول
   .جنگ؟ نه

  . تحریم اقتصادی؟ نه
  ؟ آری "جنایت عليه بشریت"محاکمه سران رژیم به جرم 

  
 خواه سال دیی، شعار محاصره اقتصادی نه و جنگ نه را نيروی چپ و انسان دوست و آزانجهت اطالع اکبر گج

ی ورن هم زمانی که بوش، ریيس جمهآ. دن گومیه ای ن، و در این مورد وی چيز تازهاست که مطرح کرده اند
 و احتمال حمله نظامی را مرتب آمریکا بود که تيم وی در کاخ سفيد، همواره مساله محاصره اقتصادی ایران 

بنابراین، اکبر .  ما از گنجی و دوستانش در آمریکا و یا در کشورهای دیگر ندیدیم را چنين فرمانی،تبليغ می کرد
 را پيش می کشد که خاصيت خودش را از دست داده میگنجی هنگامی مساله محاصره اقتصادی و حمله نظا

کا، طرفدار برقراری ارتباط با حکومت اسالمی است و لحن تهدیدآميز هم  و اوباما، ریيس جمهور فعلی آمریاست
در حکومت اسالمی نيز سال هاست که هيچ کس و هيچ جناح حکومتی مخالف برقراری . چون بوش را ندارد

رابطه با آمریکا نيست، مشکل شان این است که چه کسی و چه جناحی ابتکار مذاکرات را در اختيار داشته 
  .باشد

 بایکوت سياسی حکومت اسالمی ایران است ما آن چه که امروز بسيار مهم است و زمينه اجتماعی نيز دارد ا
 زیرا بایکوت حکومت اسالمی، شامل حال جناح اصالح طلب  آورد؟می گنجی در این مورد حرفی به ميان نکه

 بيش جدیت پيش با  سال ها، از سوی دیگر، محاکمه سران حکومت اسالمی.حکومت اسالمی نيز می شود
 محاکمه سمبليک حتی برگزاری اما به دالیلی از جمله . در دستور کار اپوزیسيون چپ و آزادی خواه بودیتر

 از یک سو و دیالوگ انتقادی دولت های  مستلزم هزینه بسيار باال نيزسران حکومت اسالمی در دادگاه الهه
بطه با جنایات حکومت اسالمی، انبوهی از اسناد به ویژه اما در را.  بودغربی با حکومت اسالمی از سوی دیگر

هم چنين آرشيو دولت ها وجود دارد و الزم نيست گنجی در آرشيو سازمان ملل و دیگر نهادهای بين المللی و 
جنایات حکومت . این همه تالش به خرج دهد تا جنایات حکومت اسالمی را فقط به جنایات اخير آن محدود نماید

  .  سی سال پيش آغاز شده و هم چنان ادامه دارداسالمی از
تجربه نشان داده است که تا روزی که دیکتاتورها بر سر کار هستند امکان محاکمه بين المللی آن ها بسيار کم 

برای مثال، تا روزی که . است اما پس از این که آن ها از قدرت برکنار شدند این مساله امکان تحقق پيدا می کند
وشه بر سر قدرت بود هيچ دولتی وی را به دليل جنایت عليه بشریت تحت پيگرد قرار نداد تا این که از ژنرال پين

 که برای معالجه به این  و دولت انگليس هم وی رادر دستور روز قرار گرفت ش پرونده جنایات،قدرت برکنار شد
مع آوری اسناد و مدارک در رابطه با  در هر شرایطی، جاما.  تحت نظر نگاه داشتکشور رفته بود، مدت کوتاهی
 طرح محاکمه سنبليک سران جکومت اسالمی به دليل جنایت عليه بشریت، به جنایات دیکتاتورها هم چون

  . مثبتی استتعنوان افشاگری فعالي



ر  اکب.اما در این جا نيز باید دید که چه گرایشی و چه کسی و به چه منظور و هدفی این مساله را دنبال می کند
  :دیاین کارها را می کند تا این که بگوگنجی 

  
  . ، سبز سبز است و ما هيچ پرچمی، جز نماد سبز باال نخواهيم برد"جنایت عليه بشریت" نماد کمپين -دوم«

  »... تمامی افرادی با این شعارها موافقند، می توانند در این کمپين شرکت کنند-سوم
  

 .نجی پرچم سبز اسالمی به رهبری ميرحسين موسوی را باال می بردبدین ترتيب، دم خروس بيرون می زند و گ
 پهن  از یک جناح حکومت اسالمی طرفداری می کنند و برای آشکارا وی و همفکرانش در آمریکا و اروپا،یعنی

 سياستی که از دوم . تمام نيرو و انرژی خود را به کار می اندازند در خارج کشوری جناح حکومتاینکردن بساط 
در گذشته نيز  . آغاز شده و اکنون به اوج خود رسيده است، با آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی،٧٦رداد خ

 اکثریتی، جمهوری خواهان الئيک و ملی و فعالين گرایشات ليبرال و -يف توده ای ط این جناح از طرفداران
 چپ و آزادی  سوسياليست،وزیسيونسعی کردند بساط این جناح را در خارج کشور پهن کنند اما اپاپورتونيست 

 اجازه ندادند این  آنت حکومت اسالمی و تاکيد بر سرنگونی کليتا جنایی مداومخواه سرنگون طلب با افشا
 به رهبری  اميد به دنيال جنبش، موج و یا راه سبزهمين گرایشات و افراداکنون نيز . تالش به سرانجام برسد

 هم ، دیر یا زود در الک خود فرو خواهند رفت این بار نيز شکی نيست که.موسوی، خاتمی و کروبی افتاده اند
 هر کدام در موقعيت  به دليل این کهزیرا حکومت اسالمی و جناح ها و عناصر آن. چنان که در دوره خاتمی رفتند

 اجتماعی  و عامل اصلی فجایع انسانی وبودندو جایگاه خود، در ریختن خون ده ها هزار انسان بی گناه سهيم 
، هر جریان هستند و هنوز هم به سياست های غيرانسانی و وحشيانه خود ادامه می دهند از این روجامعه ما 

. ددی خواه طرد می گرد از سوی جامعه و مردم آزا به سرعتدهر کدام از این جناح ها نزدیک شوو فردی به 
 به رهبری موسوی  بردن پرچم سبز اسالمی، جناح اصالح طلب حکومت اسالمی، این بار با باالان طرفدارپس

ی ور کل حاکميت جمه بهرسانند بدون این که یاری آنبه ميدان آمده اند تا با تطهير این جناح، به قدرت گيری 
  .ی وارد شودسيبآاسالمی 

را نماد ما سبز سبز است و ما هيچ پرچمی جز نماد سبز باال نخواهيم برد آشکا«اکبر گنجی، با گفتن این که 
  . را در خارج کشور باال ببرد» پرچم سبز«قصد دارد نظر و سياست های ميرحسين موسوی، از جمله در مورد 

  
  : می افزاید،گنجی

کنيم که برای اعالم  همچنين ما امضا کنندگان این نامه از تمامی هموطنان مقيم آمریکا دعوت می ... -٢«
م همبستگی با بازداشت شدگان اعتراضات هفته های اخير در حمایت خود از جنبش سبز مردم ایران، و نيز اعال

ایران در تاریخ های یاد شده به این همایش اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل متحد بپيوندد، و سفير و صدای 
  »...رسای هموطنان خود در این روزهای حساس و دشوار باشند

  
الت به فکر باال بردن پرچم سبز اسالمی هستند که قبل باین ترتيب، اکبر گنجی و هفکرانش همواره و در هر ح

 سبز پرجم و کاله گذاشتن جناح ها بر سر همدیگر با تقلب انتخاباتی شان، ٨٨ خرداد ٢٢از مضحکه انتخابات 
  . اسالمی را رسما و علنا ميرحسين موسوی برافراشت

  
  : ميرحسين موسوی، در رابطه با انتخاب رنگ سبز، چنين نوشته است

برای آن بزرگواران . قرن ها پيش و برای هميشه تاریخ، ائمه اطهار عليهم السالم این رنگ را انتخاب کردند... «
قرآن کریم لباس بهشتيان را . حتما انتخاب رنگ سبز دالیل هستی شناسانه ای داشته و اتفاقی نبوده است

سبز . در قيامت می پوشد) ص(امبر سبز دانسته است و براساس بعضی احادیث، سبز رنگ ردایی است که پي
است و در هجمه ظلم و بی عدالتی یادآور اميد و انتظار ما برای ظهور ) ع(رنگ نماد اهل بيت و پرچم امام علی

  ». ...است) ع(حضرت مهدی 
  

 از طيف های مختلف جمهوری خواهان، سپسبدین گونه پچم سبز اسالمی را نخست موسوی برافراشته و 
 مذهبی ها، ليبرال ها، اصالح طلبان و حتی -یتی و به طور کلی گرایشات موسوم به ملی  اکثرای،توده 

 بتراشند و تاریخ کاذبی علم و کتل سبز اسالمی، به صحنه آمده اند تا برای این  نيزاپورتونيست های سياسی
اران سرنگونی کليت  و در خصومت و دشمنی با طرفد اسالمی با باال بردن پرچم سبز هم چنين و.تئوری ببافند

 عمال  متوسل شوند و به ویژه عليه کمونيست ها و آزادی خواهان و اهانت پرخاشگری، بهحکومت اسالمی
  . به هرگونه خفت و خواری تن دردهند حکومت اسالمی در خارج کشور، اصالح طلببرای پهن کردن بساط جناح

 
» جنبش سبز«سو با   با یک مبارزه سياسی همگنجی و همفکرانش» حقوق بشری«بيانيه کمپين در این ميان 

جدایی دین از دولت به رهبری ميرحسين موسوی، تناقض آشکاری با قوانين جهان شمول حقوق بشر از جمله 
 مهم تر از همه اگر قرار است .دارد اعدام و غيره  هرگونه شکنجه ووغ ل عدم تبعيض،،و آموزش و پرورش

يرانسانی خود، هر غ در سی سال حاکميت ،حکوم شود این حکومتحکومت اسالمی از موضع حقوق بشر م
در حالی که . ن المللی محکوم شده استشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بيون حقوق بيسيسال از سوی کم

را پرده پوشی می   سال نخست از جنایات حکومت اسالمی٢٠ دست کم حقوق بشری که مدنظر گنجی است
یعنی دوره ای که تضادها و کمشکش های دو جناح درون حکومت . ير محدود می کند سال اخ١٠کند و نهایت به 

 در حالی که حکومت اسالمی در سی سال .اسالمی، جناح محافظه کار و اصالح طلب شدید شده است
دوره ای که هر دو .  سال نخست حاکميت خود٢٠ مرتکب جنایات بزرگی شده است به ویژه در ،حاکميت خود
 از جمله . بودند و سنگسار اعدام دسته جمعی مخالفينوحشت، ترور و  جنگ و سرکوب،شغولجناح سخت م

 سال ٢٠این  عناصری است که دست کم در  نخسترهبر جنبش سبز، یعنی ميرحسن موسوی در ردیف
پس وی، .  استنخست حاکميت جمهوری اسالمی، مستقيما در همه جنایات آن عليه بشریت سهيم و شریک

  حکومت بوده نفر سوم،رهبر حکومت اسالمی، خامنه ای ریيس جمهوری، به عنوان نخست وزیراز خمينی 
ست گذاری بوده و هرگز جمله ای در اعتراض به ا سيمشغولپس از آن نيز در پست های مختلفی   او،.است

ه بيش تر و نه ه یک جملنجمهوری اسالمی  کشتارها و سرکوب ها به زبان نياورده است و اکنون نيز تاکيد دارد



 معرفی می »سبز« را  نماد حرکت های خود و همفکرانشدر چنين شرایطی، گنجی از یک سو کمپين! کم تر؟
 وی چگونه این تناقض ؟می شودکند و از سوی دیگر، خواهان تعقيب و مجازات مرتکبان جنایت عليه بشریت 

  !آشکار و بزرگ خود را توضيح می دهد؟
نش می خواهند زندانيان سياسی آزاد شوند چرا زندانيان سياسی را فقط به  واقعا گنجی و همفکرااگر

محدود کرده اند؟ مگر در کشور تحت حاکميت جمهوری اسالمی، قبل از این » ماه های اخير«زندانيان سياسی 
تاریخ زندانی سياسی وجود نداشت؟ آیا زندان های رسمی و مخفی حکومت اسالمی در سراسر کشور مملو 

دانيان سياسی نيستند؟ از نظر گنجی، نباید همه زندانيان سياسی آزاد شوند؟ در حالی که هر فرد و از زن
جریان انسان دوستی باید خواهان هم آزادی دوستان و همفکران اصالح طلب گنجی که در هفته های اخير 

 چرا دفاع از  است که سئوال این.باشد و هم همه زندانيان سياسی قدیم و جدیدزندانی و شکنجه شده اند، 
  حقوق بشر گنجی و دوستانش، شامل همه زندانيان سياسی نمی شود؟

  
هموطنان عزیز در روزهای اعتصاب غذا و مقاله های توجيهی متوجه شدند که نماد «  که، ادعا می کندگنجی

 این یعنی و» و هر کس نماد دیگری دارد برود برای خودش تظاهرات بگذارد» سبز سبز است«این حرکت فقط 
  توجيهی چنين سياستی!؟دفاع از حقوق بشر و محاکمه سران حکومت اسالمی به دليل جنایت عليه بشریت

 خارج  نفوذ آن در ميان اپوزیسيون گسترشبرای رسميت دادن به جناحی از حکومت اسالمی در خارج کشور و
 تبليغ و ترویج دن در مقابل درست کر مانع با به هم ریختن مرزهای سياسی،برای  و تالشی استکشور

 همفکران گنجی، رسما در تظاهرات های خود مانع سردادن شعار سرنگونی !سرنگونی حکومت اسالمی
 ربی در مالقات های خود با نمایندگان احزاب پارلمانی و مقامات و نهادهای دول غ وحکومت اسالمی می شوند

   . اسالمی دفاع می کنندرسما از موسوی و کروبی، یعنی جناح اصالح طلب حکومت
تصاب عذای خود را با رنگ سبز  و همفکرانش تمام دکور محل برگزاری اعبی جهت نيست که گنجیباین ترتيب، 

ونی بر شانه سخنرانان می یين های تلویزوربيه کرده بودند که در مقابل د؛ حمایل سبز تهانده بودندپوش
وسط تئوریسن های و طراحان جنبش سبز برای این حرکت پيشاپيش ت  و غيره، اقداماتی بودند کهانداختند

اشاره شده بود، در حالی که » رژیم اسالمی«حتی در اولين بيانيه گنجی، به محاکمه . تدارک دیده شده بودند
و  موضع گيری این دو بيانيه در اساسی یمحدود شده است تغيير» محاکمه سران رژیم«در بيانيه دوم، به 

 حالید، در گردن حکومت می رو محاکمه رژیم اسالمی، شامل همه سران و جناح های د.تغييری متضاد است
 از این شاید کسانی که.  کدام یک از سران رژیم است نویسندگانکه محاکمه سران رژیم، روشن نيست منظور

 بدون ،اند کرده ء از یک حرکت اعتراضی عليه جنایات حکومت اسالمی حمایت کنند آن را امضاطریق خواسته اند
  عميقی کردهبه اهداف و سياست های گنجی و همفکرانش دقت این که به این تغييرات و مهم تر از همه

  . باشند
 گفته بود ما هيچ گونه پرچمی نداریم و از هيچ  به رسانه ها در ابتدای تحصن مقابل سازمان ملل، حتیگنجی

 ع آوری جماشم شد و امضاهایی نيز در زیر  بيانيه ن که تحصن تماآحزبی دفاع نمی کنيم، در حالی که پس از 
 هم بيانيه را با زرنگی تغيير داد و هم پرچم سبز و حزب و یا تشکلی که فعال در راس آن ميرحسين ، ایشاندش

جنگ «این هنر آن بخش از عناصری است که راه انداختن .  اند را باال بردهموسوی، کروبی و خاتمی قرار گرفت
 را در سپاه پاسداران و وزارت اطالعات حکومت  در جامعهو غيره» تحریف افکار عمومی«نگی و چگو» روانی

این دیگر بستگی به کسانی دارد که در آن روزها در ميان !  دیده اند آموزشاسالمی در زیر نظر حجاریان ها
 به خيابان ها ریخته بودند  خود مردم ایران در صفوف ميليونیو در شرایطی کهانبوهی از احساسات انسانی 

 و اهداف و موضع  اما اکنون که کمی از این فضا دور شده اند،توجهی چندانی به سياست های گنجی نکردند
 سخنرانانی که  هم چنين کنندگان فراخوان وی وء البد امضاگيری های گنجی نيز تا حدودی علنی شده است،

 در پهن کردن بساط جناح اصالح طلب  گنجی و همفکرانش سياست های به شرکت داشتند، نسب ویدر برنامه
حکومت اسالمی در خارج کشور و تقویت این جناح حکومتی در نزد دولت ها، سازمان ملل و دیگر نهادهای بين 

در این مورد تجدیدنظر  تا شاید تعمق بيش تری به خرج دهند المللی و هم چنين در افکار عمومی مردم جهان،
  .ادی خواهانه خود را در دفاع از جنبش مردمی از صف گنجی ها جدا کنند و صف آزنمایند

در چنين شرایطی، دور از انتظار نيست که امضاء کنندگان بيانيه گنجی، یک بار دیگر سياست های وی را مورد 
  . اردزیرا بيانيه وی انبوهی از تناقضات سياسی و اجتماعی و توهمات را در بطن خود د! بازبينی قرار دهند؟

اساسا برپایی یک دادگاه عادالنه و لو سمبليک سران حکومت اسالمی، برای آگاه کردن افکار عمومی مردم 
در کارنامه حکومت اسالمی، اعدام های . ایران و جهان از حقيقت این نوع جنایات و جلوگيری از تکرار آن است

 ٦٠رکمن صحرا، اعدام های دسته جمعی سال ، ترورهای پس از آن، کشتار مردم کردستان و ت٥٧پس از انقالب 
، ادامه جنک خانمانسوز ایران و عراق به مدت هشت ٦٧ و به ویژه قتل عام زندانيان سياسی در سال ٦٢تا 

سال، ترور فعالين سياسی در خارج کشور و داخل کشور، ترور نویسندگان، سنگسار و قوانين وحشيانه قصاص 
دليل اش این . انيه کمپين گنجی، کوچک ترین اشاره ای به آن ها نشده استو غيره عليه بشریت است که در بي

نيست که گنجی ها از این جنایات بی خبرند، برعکس به دليل این که خود وی و به طور کلی جناح اصالح طلب 
خ، هم امروزی حکومت نيز در همه این جنایات سهيم است، سعی کرده اند آن ها را قلم بگيرند و با تحریف تاری

  .خود را تبرئه کنند و هم جلو حقيقت یابی را بگيرند
  

نمی از اکبر گنجی، همواره به عنوان یک روزنامه نگار اصالح طلب نام برده می شود، اما به این مساله پرداخته 
 در حکومت اسالمی ایران مشغول چه فعاليت هایی بوده است؟ به خودش ٢٠٠١ تا ١٩٩شود که وی از سال 

رین عالقه ای ندارد از وی در رابطه به فعاليت ها و سمت هایش در ده دهه نخست حاکميت جمهوری نيز کم ت
 نظامی خود در بارگاه حکومت اسالمی را - سال ناقابل از فعاليت های سياسی٢٠یعنی . اسالمی سئوال شود

 .برمال نشوددرز می گيرد تا واقعيت ها در رابطه با جنایات بی شمار حکومت اسالمی و هم خودش 
 وارد سپاه پاسداران شد و در واحد عقيدتی با عنوان ١٣٥٨، در سال ٥٧اکبر گنجی، پس از پيروزی انقالب 

 ايدئولوژيک سپاه پاسداران در -او هم زمان در مرکز تحقيقات سياسی . به فعاليت پرداخت» واحد ايدئولوژی«
  .قم فعاليت داست

سپس همکار دو وزارتخانه . ماندهان سپاه پاسداران در کردستان بودگنجی، در حمله به کردستان، یکی از فر
  . ارشاد اسالمی و وزارت خارجه بود



 به وزارت ارشاد اسالمی که در آن زمان توسط سيدمحمد ١٣٦٣ در سال و از سپاه بيرون آمد ١٣٦٣وی در سال 
، به عنوان کارمند خانه فرهنگ ١٣٦٦او، اوايل سال . خاتمی اداره می شد رفت و در آن جا مشغول به کار شد

  . گنجی، پس از سه سال به ايران بازگشت١٣٦٩در آغاز سال . به ترکيه رفت
باین ترتيب، گنجی از سازمان دهندگان و فرماندهان سپاه پاسداران و از همکاران و همفکران سعيد حجاریان 

زاران نفر به جوخه های مرگ سپرده در سال هایی که آن ها از عناصر اصلی سپاه پاسداران بودند ه. بود
هزاران نفر در حمله وحشيانه سپاه ترکمن صحرا و کردستان به خاک و خون کشده شدند و یا دستگير و . شدند

  . بدون محاکمه تيربارن شدند
بی شک وی و همفکرانش در ایجاد زندان های سياسی، اقرارگيری از زندانيان در زیر شکنجه و در قتل عام 

  . ن سياسی، نقش داشته اندزندانيا
طرفداران و همفکران امروز گنجی، آن جریانات و افرادی هستند که در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی از 

و » ليبراليزه کردن اسالم«پروژه و طرح وی و همفکرانش تحت عنوان . این جناح حکومت حمایت می کردند
  .ستتضمين بقای حکومت اسالمی و جلوگيری از سقوط آن ا

 
، در جواب اصرار ٢٠٠٩ ژوئيه ١٤گنجی، در تازه ترین موضع گيری خود، در سخنرانی اش در لندن، روز جمعه 

بعد از آن هم .  در سپاه پاسداران بودم و مشغول دفاع از ميهن١٣۶٣من تا سال «: سئوال کنندگان گفته است
  »...در سفارت جمهوری اسالمی در ترکيه خدمت می کردم

  
حمله به تجعمعات، حمله به سازمان های سياسی و :  و سپاه از جمله عبارت بودند از هاگنجی» نیدفاع ميه«

نهادها دمکراتيک و انحالل آن ها، حمله به رسانه های مستقل و تشدید خفقان و سانسور، تعقيب و دستگيری 
تن زندان های مخفی فعالين سياسی و جنبش های اجتماعی، سازمان دهی ترور در داخل و خارج کشور، ساخ

و علنی، شکنجه و اعدام، اجرای سنگسار و قصاص، کشتار در شهرهای ایران به ویژه در کردستان و ترکمن 
وی هم چنين دورانی که در سفارت حکومت اسالمی در ترکيه نيز ماموریت داشت مشغول . صحرا و غيره بود

ن کشور، تبليغ پان اسالميسم و حکومت سازمان دهی جاسوسی و تهدید عليه پناهندگان ایرانی در ای
اسالمی، و هم چنين کمک به اعزام گروه های مذهبی تروریستی ترکيه ای به آموزشگاه های تروریستی ایران 

  .بود
. سپاه پاسداران و وزارت اطالعات هستند گنجی از همکاران نزدیک سعيد حجاریان و هر دو از بنيان گذاران

.  ترور، شکنجه و اعدام است، است کسب و کار دایمی شان تهدید، تعقيبارگان های مخوفی که سی سال
 ، یعنی ار اوج وحشی گری حکومت اسالمی و کشتار مخالفين حکومت اسالمی،١٣٦٠گنجی، در سال های 
از این رو، . شناسایی، دستگيری، بازجویی، شکنجه و اعدام نيروهای چپ و آزادی خواه بود سرپرست تيم های

بی  تاریخ بيست سال اول حاکميت جمهوری اسالمی سئواالتی در رابطه باسو، در تالش است وی از یک 
از سوی دیگر، وی تمام سعی و کوشش خود را در همه .  و این جنایات به فراموشی سپرده شودجواب بماند

  .دگردجا به کار می اندازد تا جناح اصالح طلب درون حکومت اسالمی از این جنایات مبرا 
 عضویت کسی در یک ، است همين کشورهای غربی که مناسبات سرمایه داری پيشرفته حاکمحالی که در در

 را ریخته است، جنایت عليه بشریت ناميده می شود و عاملين آن  هاارگان سرکوب و جنایت که خون انسان
  برای نمونه،.می گيرندحتی اگر سال هال و دهه ها بعد از جنایت خود نيز شناسایی شوند، مورد محاکمه قرار 

 سال ١١بعد از  پاک سازی قومی در یوگسالوی سابق بود،  جنگ داخلی وکاراجيک، یکی از سازمان دهندگان
 ی که سن باالیی نيز دارند هنوز هم اگر نازی های دوران هيتلر. دستگير و به دادگاه سپرده شدزندگی مخفی

  بازمانده از دوران آلمان هيتلری، یک نازیا اخير.ند به دست عدالت سپرده می شودنی ش شناساسدر صورت
  . دادگاهی شد و به زندان محکوم گردید ودستگير

، در صفحه اصلی سایت »مسبب يک کشتار در ويتنام ابراز ندامت کرد«هم اکنون خبر کوتاهی تحت عنوان 
  : درج شده است» کارگران ایران«
به گزارش منابع آمريکايی،  .ستور اقدام به کشتار کرده استکلی کماکان تاکيد می کند که در تبعيت از د«

در جريان جنگ ويتنام مجرم شناخته » مای لی«افسری آمريکايی که به خاطر ايفای نقش در حادثه کشتار 
  .شد، برای اولين بار به خاطر اعمال خود عذر خواهی کرده است

روزی نيست که «نقل قول کرده است که ) William Calley(نشريه کلمبوس لجر انکوايرر از ستوان ويليام کلی 
  ».من در آن از آنچه اتفاق افتاد احساس پشيمانی نکنم

  .او اين اظهارات را در جريان يک گردهم آيی کوچک در شهر کلمبوس در ايالت جورجيا عنوان کرده است
، زن و کودک در ويتنام به قتل  مرد۵٠٠ که در آن ١٩۶٨ سال سن دارد، در جريان اين کشتار در سال ۶۶کلی که 

  . مورد مجرم شناخته شد٢٢رسيدند، در 
من به خاطر ويتنامی هايی که کشته شدند، خانواده هايشان، و سربازان «: اين فرمانده پيشين آمريکايی گفت

  ».من بسيار متاسفم. ها پشيمانم آمريکايی که در اين حادثه دست داشتند و خانواده های آن
 به خاطر نقشی که ١٩٧١او در سال  نقطه عطفی در روند جنگ ويتنام ايجاد کرد» مای لی«شتار انتشار خبر ک

در کشتار ايفاء کرده بود به حبس ابد محکوم شد، اما ريچارد نيکسون که در آن زمان رئيس جمهور آمريکا بود 
  .حکم او را به سه سال حبس خانگی کاهش داد

 چاپ عذرخواهی او، به نقل از اين نظامی سابق تاکيد کرده که او نشريه کلمبوس لجر انکوايرر با وجود
  .اقداماتش را تنها در تبعيت از فرامين انجام داده است

 با هدف ريشه »جستجو و انهدام«در زمان وقوع اين کشتار، سربازان آمريکايی مشغول انجام يک ماموريت 
  .ا تلقی می شدکنی کمونيست ها در مناطقی بودند که خاستگاه ويت کنگ ه

چارلی «گرچه سربازان آمريکايی نتوانستند در اين ماموريت دشمن خود را بيابند، اما نيروی موسوم به 
که درواقع گردان سوم تجسسی آمريکا در ويتنام را تشکيل می داد، غيرنظاميان غيرمسلح را جمع » کمپانی

  .کردند و به گلوله بستند
منتشر شد، به وجهه ارتش آمريکا ضربه ای جبران ) May Lai(ثه مای لی وقتی بيش از يک سال بعد، خبر حاد

  ».نشدنی وارد کرد و اعتقاد بر آن است که اين حادثه باعث شد نظر افکار عمومی درباره جنگ ويتنام تغيير کند



 و انوجدکسانی که از اخالق و  . آموزنده باشددوستانشان گنجی ها و ، شاید برای موسوی ها،این نمونه ها
انسانيت دم می زنند، برای گنجی ها و موسوی ها و خاتمی ها و دیگر عناصر جناح اصالح طلب حکومت 

 که جناح  بياندیشندآیا بهتر نيست این ها در خلوت خود هم شده، به انبوه جنایاتی. اسالمی هورا می کشند
صه های اقتصادی، سياسی، های مختلف حکومت اسالمی در این سی سال بر عليه مردم ایران در همه عر

اجتماعی و فرهنگی مرتکب شده اند، ده ها هزار انسان را در زیر شکنجه و تجاوز جنسی به قتل رسانده اند، یا 
به جوخه های مرگ سپرده اند و اکثریت مردم ایران را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به خاک سياه نشانده اند و 

يمان باشند و از مردم ایران به طور علنی معذرت خواهی کنند بر عکس با امروز بدون این که از گذشته خود پش
به خود می گيرند تا » حقوق بشری«و » اپوزیسيون« ،» رهبریپز«پرده پوشی جنایات حکومت و خودشان، 

حمایت از  در  این هاحکومت اسالمی کمی تعدیل شده پيش ببرند، شایدء سياست هایشان را در جهت بقا
 . در سياست های خود تجدیدنظر نمایند کمی دچار عذاب وجدان شوند وا و همکاری با گنجی هاموسوی چی ه

احتماال در آن موقع، اگر هم تالشی برای سرنگونی حکومت جهل و جنایت و ترور اسالمی انجام ندهند الاقل به 
  !برد سياست های جناح های حکومتی و عناصر آن یاری نرسانند؟ پيش

 مجرم شناخته شوند،  عليه بشریت جنایتهم پيمانانش روز روزگاری به دليلدیگر همقکران و این که گنجی و 
قيقت قبل از حکار دادگاه علنی ذیصالح است، ولی کسانی که با وی همکاری و همفکری می کنند، در 

حکومت قيقت یابی و جلوگيری از ادامه جنایات در ح به  نيز کمکی ودادرسی گنجی ها را تبرئه می کنند
 ی را به دنبال دارد که درچنين اعمالی تنها تبرئه عناصر.  از حقوق بشر نمی کنندمی و هم چنين دفاعاسال

 عضویت داشتند و حتی به کسانی که امروز نيز ارگان های مخوف سياسی، نظامی و امنيتی حکومت اسالمی
  . دندر این ارگان ها عضویت دارند قدرت بيش تری در سرکوب مردم می ده

 با محاکمه ، بلکهاین مساله نه انتقام گيری است و نه جلوگيری از حق دمکراتيک و آزادی بيان امثال گنجی ها
 کسانی می شود که در آینده  گروه هایی وعلنی همه کسانی که مرتکب جنایت شده اند درس عبرتی به
 برای  از پيش تعيين شدهانهنجه و طرح آگاهکجرات ساختن زندان های سياسی و زندانی سياسی در زیر ش

  . دنکشتن انسان ها توسط دولت، یعنی اعدام را نداشته باش
 با تحریف واقعيت ها و پرده پوشی آن ها، یک جناح  تااز سویی امثال گنجی ها، این موقعيت را پيدا نکنند

این بار تحت  ،حکومت اسالمی را آن هم پس از سی سال حاکميت جنایت کارانه همه جناح های این حکومت
 دفاع از موج سبز اسالمی، مترادف با دفاع از جنبش آزادی خواهانه .به جامعه غالب کنند»  سبزموج«عنوان 

 باید توجه داشت که مردم در خيابان های تهران و شهرهای دیگر کشور، در صفوف ميليونی خود .مردم نيست
 خروشان مردم نبشج در مقابل این فردی جریانی و  هر،بنابراین. حکم رفتن حکومت اسالمی را صادر کرده اند

 هم  مذهبی دیگری بتراشد-بدیل ملی  و  یا قصد سوء استفاده سياسی از آن را در سر بپروراندایران بایستد و
   .چون حکومت اسالمی به سخره ها کوبيده خواهد شد

ان و جناح های حکومت  که اکنون شکاف بزرگی در بين سرعموما هر انسان آزادی خواهی خوشحال است
زه بر حق و عادالنه ارزیرا هر چه قدر این شکاف در حاکميت عميق تر شود به نفع مب.  افتاده استمیاسال

 کروبی ها و غيره و یا گنجی ها ،از این رو، االن که موسوی ها.  چون که حکومت تضغيف می شود.مردم است
 اما این . جای خوشحالی است، می زنندمحدودی به هر دليلی در مقابل جناح حاکم دست به افشاگری

 با  که همين عناصر و جناح های حکومت اسالمیبی تفاوتی و یا خوش باوری تبدیل شودخوشحالی نباید به 
را برای » کمی تعدیل شده ای« محصول مبارزه و جانفشانی مردم را بچينند و بقاء حکومت اسالمی دیگر بتوانند

 این چرخش برخی از جناح ها و سران حکومت اسالمی، نباید موجب گردد بنابراین،.  کننددوره ای دیگر تضمين
 باید در این مورد . به فراموشی سپرده شود اصلی و عناصر هاتا جنایات و اعمال غيرانسانی این جناح

بدون  سرانجام. روشنگری شود و به ویژه نيروی جوان باید به وافعيات تاریخ گذشته جامعه خود آگاه باشد
حسابرسی علنی و عمومی و عادالنه کسانی که در راس حکومت و ارگان های سرکوب سياسی، نظامی و 

 خوش خيالی بيش  موضوعيت بودند سخن از برقراری یک جامعه عادالنه و دمکراتيک و انسانیکشورامنيتی 
مردم و رادیو و تلویزیون  امثال گنجی ها و موسوی ها باید در مقابل بی شک روزی فراخواهد رسيد که. نيست

ها اعتراف کنند که با چه ابزارها و مکانيسم هایی این همه جنایت کردند، فاجعه پشت فاجعه آفریدند تا با 
اسی و کرمبارزه برای آزادی و دم. شناخت آن ها، راه های چنين وحشی گری هایی در جامعه بسته شود

 نه با سرپوش گذاشتن بر جنایت و تبرئه پيشاپيش جنایت احترام به حقوق انسان، از چنين مسيری می گذرد و
  اپوزیسيون چپ و آزادی خواه سرنگونی طلب از این رو، هر چند که امروز نوک تيز مبارزه و افشاگری!کاران

 جناح اصالح طلبان حکومتی و  و امنيتی نظامی، سياسیوابقد اما در مورد سگردکز رعليه جناح حاکم باید متم
 نيز آن که در گذشته متحد با جناح حاکم فعلی جنایات بی شماری عليه بشریت مرتکب شده اند عناصر اصلی

  .باید روشنگری صورت گيرد
شکی نيست که تاریخ در مورد عملکردهای هر جریان و فردی که به فعاليت های علنی سياسی، اجتماعی و 

سياسی و افرادی هم چون گنجی و شاید برخی از گروه های . فرهنگی دست می زند قضاوت خواهد کرد
 بر عليه گی خود مایه گذاشته اند وز مبارزات مردمی که از جان و زندهمفکرانش بتوانند موج سواری کنند و ا
 به ، حکومت رهایی پيدا کنند اینبتنک از شر و  بلکهن آمده اند تاا به خيابزور و ستم و سرکوب حکومت اسالمی

سرانجام پيروزی قطعی از . ، جنایت دیگری مرتکب می شونده برداری کنند بهرخودنفع سياست های جناحی 
 جامعه انجهل و جنایت کليت حکومت اسالمی، از آن مردم حق طلب و آزادی خواه و محروم، چپاولسلطه، 
 !است
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