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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٠٩ بيست و پنجم آگوست - ٢٠٠٨ )سنبله(سوم شھريور

    

  
 !ادعاھای اکبر گنجی و ھمفکرانش؟

  

ر ايران خواھان سرنگونی حکومت اسالمی نيستند و  اکبر گنجی، طی مقاله ای ادعا کرده است که مردم دًاخيرا

جمھوری اسالمی را می خواھند و در نتيجه ما در خارج انعکاس صدای اين مردم ھستيم و سعی می کنيم کسی در 

 .صفوف ما خواھان سرنگونی جمھوری اسالمی نباشد

حزاب و سازمان ھايی به شما محول کرده بايد از گنجی پرسيد که اين نمايندگی ملت ايران را چه کسی و چه نھادھا و ا

مرگ «است؟ عالوه بر اين، مگر شما چشم و گوش خود را به مردمی که در خيابان و در صفوف ميليونی خود شعار 

آيا حکومت بی جھت در خيابان ھا ! ، يعنی شعار برکناری حکومت اسالمی سر می دھند، بسته ايد؟»بر ديکتاتور

نی آن نيستند به گلوله می بندد؛ در زندان ھا زير شکنجه می کشد و تجاوز می کند؟ آيا مردمی را که خواھان سرنگو

حکومتيان نمی فھمند که تظاھرکنندگان دنبال چه ھدفی ھستند؟ اين ھمه وحشی گری حکومت اسالمی و ارگان ھای 

  ! سرکوب آن ناشی از چيست؟

در تظاھرات » سرنگونی حکومت اسالمی«ری از شعار گنجی و ھمفکرانش به خوبی می دانند که اگر موفق به جلوگي

ھا و تجمعات خارج کشور شوند، آن گاه به فعاليت جناج اصالح طلب حکومت اسالمی در خارج کشور رسميت خواھند 

در تقويت اين سياست گنجی ھا، برخی از ديپلمات ھا و کارمندان سفارتخانه ھا و  کنسولگری ھا و ديگر مراکز . بخشند

اسالمی کشورھای مختلف و ھم چنين برخی از دانشجويان مھمان نقش مھمی به طور مستقيم و غيرمستقيم ايفاء حکومت 

! می کنند و برای پيش برد اين سياست حتی بودجه ھای سخاوتمندانه ای نيز از راه ھای گوناگون اختصاص می دھند؟

دولت احمدی نژاد نمی توانند در خارج کشور مانور مھم تر از ھمه در شرايط موجود، با سياست ھای علی خامنه ای و 

بدھند بنابراين، حتی تقويت سياستی که مانع سر دادن شعار سرنگونی حکومت اسالمی در تظاھرات ھا و تجمعات 

  .خارج کشور است نيز جذابيت زيادی برای اين جناح حاکم قداره بند دارد

 ۀ از مبارزات مردم جان به لب رسيدح ھای خود در سوء استفادهاين ترتيب، اکبر گنجی و ھمفکرانش در ادامه طره ب

ايران، قصد دارند موج سواری خود بر جنبش اعتراضی و خيابانی مردم آزادی خواه ايران ادامه دھند، ھمواره برای 
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 متوسل مردم امر و نھی می کنند و برای پيش برد اھداف سياسی خود، به ھر ترفند و توطئه و پرخاشگری و غيره نيز

گری قرار می دھد با گستاخی و ءسعی دارند ھر کسی که سياست ھای آن ھا را مورد انتقاد و افشا. می شوند

  . پرخاشگری جواب می دھند

 :اکبر گنجی، چنين فرمان می دھد

  :از ھمين لحظه به طور شفاف و به صراحت تمام اعالم می کنيم... «

  : رح زير استبه ش» جنايت عليه بشريت« شعار کمپين -اول

   .جنگ؟ نه

  . تحريم اقتصادی؟ نه

  ؟ آری "جنايت عليه بشريت"محاکمه سران رژيم به جرم 

جھت اطالع اکبر گنجی، شعار محاصره اقتصادی نه و جنگ نه را نيروی چپ و انسان دوست و آزادی خواه سال 

مانی که بوش، رييس جمھوری آمريکا آن ھم ز. ھاست که مطرح کرده اند، و در اين مورد وی چيز تازه ای نمی گوند

له محاصره اقتصادی ايران  و احتمال حمله نظامی را مرتب تبليغ می کرد، أه تيم وی در کاخ سفيد، ھمواره مسبود ک

له أبنابراين، اکبر گنجی ھنگامی مس. چنين فرمانی را ما از گنجی و دوستانش در آمريکا و يا در کشورھای ديگر نديديم

دی و حمله نظامی را پيش می کشد که خاصيت خودش را از دست داده است و اوباما، رييس جمھور محاصره اقتصا

در حکومت . فعلی آمريکا، طرفدار برقراری ارتباط با حکومت اسالمی است و لحن تھديدآميز ھم چون بوش را ندارد

آمريکا نيست، مشکل شان اين اسالمی نيز سال ھاست که ھيچ کس و ھيچ جناح حکومتی مخالف برقراری رابطه با 

  .است که چه کسی و چه جناحی ابتکار مذاکرات را در اختيار داشته باشد

 اما آن چه که امروز بسيار مھم است و زمينه اجتماعی نيز دارد بايکوت سياسی حکومت اسالمی ايران است که گنجی 

امل حال جناح اصالح طلب حکومت اسالمی در اين مورد حرفی به ميان نمی آورد؟ زيرا بايکوت حکومت اسالمی، ش

از سوی ديگر، محاکمه سران حکومت اسالمی، سال ھا پيش با جديت بيش تری در دستور کار اپوزيسيون . نيز می شود

اما به داليلی از جمله حتی برگزاری محاکمه سمبليک سران حکومت اسالمی در دادگاه الھه . چپ و آزادی خواه بود

اما . بسيار باال از يک سو و ديالوگ انتقادی دولت ھای غربی با حکومت اسالمی از سوی ديگر بودنيز مستلزم ھزينه 

در رابطه با جنايات حکومت اسالمی، انبوھی از اسناد به ويژه در آرشيو سازمان ملل و ديگر نھادھای بين المللی و ھم 

ه خرج دھد تا جنايات حکومت اسالمی را فقط به چنين آرشيو دولت ھا وجود دارد و الزم نيست گنجی اين ھمه تالش ب

  . جنايات حکومت اسالمی از سی سال پيش آغاز شده و ھم چنان ادامه دارد. جنايات اخير آن محدود نمايد

تجربه نشان داده است که تا روزی که ديکتاتورھا بر سر کار ھستند امکان محاکمه بين المللی آن ھا بسيار کم است اما 

برای مثال، تا روزی که ژنرال پينوشه . له امکان تحقق پيدا می کندأن ھا از قدرت برکنار شدند اين مسه آپس از اين ک

بر سر قدرت بود ھيچ دولتی وی را به دليل جنايت عليه بشريت تحت پيگرد قرار نداد تا اين که از قدرت برکنار شد، 

 وی را که برای معالجه به اين کشور رفته بود، مدت پرونده جناياتش در دستور روز قرار گرفت و دولت انگليس ھم

 اما در ھر شرايطی، جمع آوری اسناد و مدارک در رابطه با جنايات ديکتاتورھا ھم چون. کوتاھی تحت نظر نگاه داشت

  .کومت اسالمی به دليل جنايت عليه بشريت، به عنوان افشاگری فعاليت مثبتی استحبليک سران مطرح محاکمه س

اکبر گنجی اين . له را دنبال می کندأکسی و به چه منظور و ھدفی اين مساين جا نيز بايد ديد که چه گرايشی و چه اما در 

  :کارھا را می کند تا اين که بگويد

  . ، سبز سبز است و ما ھيچ پرچمی، جز نماد سبز باال نخواھيم برد"جنايت عليه بشريت" نماد کمپين -دوم«
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  »... اين شعارھا موافقند، می توانند در اين کمپين شرکت کنندباکه  تمامی افرادی -سوم

يعنی . بدين ترتيب، دم خروس بيرون می زند و گنجی پرچم سبز اسالمی به رھبری ميرحسين موسوی را باال می برد

اط وی و ھمفکرانش در آمريکا و اروپا، آشکارا از يک جناح حکومت اسالمی طرفداری می کنند و برای پھن کردن بس

، با ٧۶سياستی که از دوم خرداد . اين جناح حکومتی در خارج کشور تمام نيرو و انرژی خود را به کار می اندازند

در گذشته نيز طرفداران اين جناح از . آغاز رياست جمھوری محمد خاتمی، آغاز شده و اکنون به اوج خود رسيده است

ی و فعالين گرايشات ليبرال و اپورتونيست سعی کردند بساط اين  اکثريتی، جمھوری خواھان الئيک و مل-طيف توده ای 

ت  مداوم جناياءجناح را در خارج کشور پھن کنند اما اپوزيسيون سوسياليست، چپ و آزادی خواه سرنگون طلب با افشا

گرايشات و اکنون نيز ھمين . کيد بر سرنگونی کليت آن اجازه ندادند اين تالش به سرانجام برسدأحکومت اسالمی و ت

اين بار نيز شکی نيست که . ال جنبش، موج و يا راه سبز اميد به رھبری موسوی، خاتمی و کروبی افتاده اندب به دنافراد

زيرا حکومت اسالمی و جناح ھا و . دير يا زود در الک خود فرو خواھند رفت، ھم چنان که در دوره خاتمی رفتند

قعيت و جايگاه خود، در ريختن خون ده ھا ھزار انسان بی گناه سھيم بودند و عناصر آن به دليل اين که ھر کدام در مو

عامل اصلی فجايع انسانی و اجتماعی جامعه ما ھستند و ھنوز ھم به سياست ھای غيرانسانی و وحشيانه خود ادامه می 

 جامعه و مردم آزادی دھند از اين رو، ھر جريان و فردی به ھر کدام از اين جناح ھا نزديک شود به سرعت از سوی

پس طرفداران جناح اصالح طلب حکومت اسالمی، اين بار با باال بردن پرچم سبز اسالمی، به . خواه طرد می گردد

رھبری موسوی به ميدان آمده اند تا با تطھير اين جناح، به قدرت گيری آن ياری رسانند بدون اين که به کل حاکميت 

  .جمھوری اسالمی آسيبی وارد شود

نماد ما سبز سبز است و ما ھيچ پرچمی جز نماد سبز باال نخواھيم برد آشکارا قصد دارد «کبر گنجی، با گفتن اين که ا

  . را در خارج کشور باال ببرد» پرچم سبز«نظر و سياست ھای ميرحسين موسوی، از جمله در مورد 

  :گنجی، می افزايد

می ھموطنان مقيم آمريکا دعوت می کنيم که برای اعالم حمايت خود  کنندگان اين نامه از تماءھمچنين ما امضا ... -٢«

از جنبش سبز مردم ايران، و نيز اعالم ھمبستگی با بازداشت شدگان اعتراضات ھفته ھای اخير در ايران در تاريخ ھای 

نان خود در اين ياد شده به اين ھمايش اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل متحد بپيوندد، و سفير و صدای رسای ھموط

  »...روزھای حساس و دشوار باشند

فکرانش ھمواره و در ھر حالت به فکر باال بردن پرچم سبز اسالمی ھستند که قبل از ماين ترتيب، اکبر گنجی و ھه ب

 و کاله گذاشتن جناح ھا بر سر ھمديگر با تقلب انتخاباتی شان، پرجم سبز اسالمی را ٨٨ خرداد ٢٢مضحکه انتخابات 

  .  ميرحسين موسوی برافراشتً و علناًارسم

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

ً برای آن بزرگواران حتما. قرن ھا پيش و برای ھميشه تاريخ، ائمه اطھار عليھم السالم اين رنگ را انتخاب کردند... «

قرآن کريم لباس بھشتيان را سبز دانسته است و .  نبوده استانتخاب رنگ سبز داليل ھستی شناسانه ای داشته و اتفاقی

سبز رنگ نماد اھل بيت و پرچم . در قيامت می پوشد) ص(براساس بعضی احاديث، سبز رنگ ردايی است که پيامبر 

  ». ...است) ع(است و در ھجمه ظلم و بی عدالتی يادآور اميد و انتظار ما برای ظھور حضرت مھدی ) ع(امام علی

چم سبز اسالمی را نخست موسوی برافراشته و سپس از طيف ھای مختلف جمھوری خواھان، توده ای، رن گونه پبدي

 مذھبی ھا، ليبرال ھا، اصالح طلبان و حتی اپورتونيست ھای سياسی -اکثريتی و به طور کلی گرايشات موسوم به ملی 

و ھم چنين با باال بردن . يخ کاذبی بتراشند و تئوری ببافندنيز به صحنه آمده اند تا برای اين علم و کتل سبز اسالمی، تار
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پرچم سبز اسالمی و در خصومت و دشمنی با طرفداران سرنگونی کليت حکومت اسالمی، به پرخاشگری و اھانت به 

ويژه عليه کمونيست ھا و آزادی خواھان متوسل شوند و عمال برای پھن کردن بساط جناح اصالح طلب حکومت 

  . خارج کشور، به ھرگونه خفت و خواری تن دردھنداسالمی در

به رھبری » جنبش سبز«گنجی و ھمفکرانش با يک مبارزه سياسی ھم سو با » حقوق بشری«در اين ميان بيانيه کمپين 

ميرحسين موسوی، تناقض آشکاری با قوانين جھان شمول حقوق بشر از جمله جدايی دين از دولت و آموزش و 

مھم تر از ھمه اگر قرار است حکومت اسالمی از .  لغو ھرگونه شکنجه و اعدام و غيره داردپرورش، عدم تبعيض،

موضع حقوق بشر محکوم شود اين حکومت، در سی سال حاکميت غيرانسانی خود، ھر سال از سوی کميسيون حقوق 

مدنظر گنجی است دست در حالی که حقوق بشری که . بشر سازمان ملل و ديگر نھادھای بين المللی محکوم شده است

يعنی .  سال اخير محدود می کند١٠ سال نخست از جنايات حکومت اسالمی را پرده پوشی می کند و نھايت به ٢٠کم 

دوره ای که تضادھا و کمشکش ھای دو جناح درون حکومت اسالمی، جناح محافظه کار و اصالح طلب شديد شده 

 سال ٢٠يت خود، مرتکب جنايات بزرگی شده است به ويژه در در حالی که حکومت اسالمی در سی سال حاکم. است

دوره ای که ھر دو جناح سخت مشغول جنگ و سرکوب، ترور و وحشت، اعدام دسته جمعی . نخست حاکميت خود

از جمله رھبر جنبش سبز، يعنی ميرحسن موسوی در رديف نخست عناصری است که دست . مخالفين و سنگسار بودند

.  نخست حاکميت جمھوری اسالمی، مستقيما در ھمه جنايات آن عليه بشريت سھيم و شريک است سال٢٠کم در اين 

وی، پس از خمينی رھبر حکومت اسالمی، خامنه ای رييس جمھوری، به عنوان نخست وزير، نفر سوم حکومت بوده 

ر اعتراض به کشتارھا و او، پس از آن نيز در پست ھای مختلفی مشغول سياست گذاری بوده و ھرگز جمله ای د. است

در چنين ! کيد دارد جمھوری اسالمی نه يک جمله بيش تر و نه کم تر؟أ زبان نياورده است و اکنون نيز تسرکوب ھا به

معرفی می کند و از سوی ديگر، » سبز«شرايطی، گنجی از يک سو کمپين نماد حرکت ھای خود و ھمفکرانش را 

 عليه بشريت می شود؟ وی چگونه اين تناقض آشکار و بزرگ خود را خواھان تعقيب و مجازات مرتکبان جنايت

  !توضيح می دھد؟

 گنجی و ھمفکرانش می خواھند زندانيان سياسی آزاد شوند چرا زندانيان سياسی را فقط به زندانيان سياسی ًاگر واقعا

اين تاريخ زندانی سياسی محدود کرده اند؟ مگر در کشور تحت حاکميت جمھوری اسالمی، قبل از » ماه ھای اخير«

وجود نداشت؟ آيا زندان ھای رسمی و مخفی حکومت اسالمی در سراسر کشور مملو از زندانيان سياسی نيستند؟ از 

نظر گنجی، نبايد ھمه زندانيان سياسی آزاد شوند؟ در حالی که ھر فرد و جريان انسان دوستی بايد خواھان ھم آزادی 

جی که در ھفته ھای اخير زندانی و شکنجه شده اند، باشد و ھم ھمه زندانيان سياسی دوستان و ھمفکران اصالح طلب گن

  ال اين است که چرا دفاع از حقوق بشر گنجی و دوستانش، شامل ھمه زندانيان سياسی نمی شود؟ؤ س.قديم و جديد

شدند که نماد اين ھموطنان عزيز در روزھای اعتصاب غذا و مقاله ھای توجيھی متوجه «گنجی، ادعا می کند که 

و اين يعنی دفاع از » و ھر کس نماد ديگری دارد برود برای خودش تظاھرات بگذارد» سبز سبز است«حرکت فقط 

چنين سياستی توجيھی برای رسميت دادن به ! حقوق بشر و محاکمه سران حکومت اسالمی به دليل جنايت عليه بشريت؟

ش نفوذ آن در ميان اپوزيسيون خارج کشور است و تالشی برای به جناحی از حکومت اسالمی در خارج کشور و گستر

ھمفکران گنجی، ! ھم ريختن مرزھای سياسی، با مانع درست کردن در مقابل تبليغ و ترويج سرنگونی حکومت اسالمی

 در تظاھرات ھای خود مانع سردادن شعار سرنگونی حکومت اسالمی می شوند و در مالقات ھای خود با ًرسما

 از موسوی و کروبی، يعنی جناح اصالح طلب ًندگان احزاب پارلمانی و مقامات و نھادھای دول غربی رسمانماي

  . حکومت اسالمی دفاع می کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ذای خود را با رنگ سبز غتصاب اين ترتيب، بی جھت نيست که گنجی و ھمفکرانش تمام دکور محل برگزاری اعه ب

ند که در مقابل دوربين ھای تلويزيونی بر شانه سخنرانان می انداختند و غيره، پوشانده بودند؛ حمايل سبز تھيه کرده بود

حتی در . ه شده بودند و طراحان جنبش سبز برای اين حرکت تدارک ديدوسط تئوريسن ھااقداماتی بودند که پيشاپيش ت

» محاکمه سران رژيم«وم، به اشاره شده بود، در حالی که در بيانيه د» رژيم اسالمی« گنجی، به محاکمه ۀاولين بياني

محاکمه رژيم اسالمی، شامل ھمه . محدود شده است تغييری اساسی در موضع گيری اين دو بيانيه و تغييری متضاد است

سران و جناح ھای درون حکومت می گردد، در حالی که محاکمه سران رژيم، روشن نيست منظور نويسندگان کدام 

 که از اين طريق خواسته اند از يک حرکت اعتراضی عليه جنايات حکومت شايد کسانی. يک از سران رژيم است

اسالمی حمايت کنند آن را امضاء کرده اند، بدون اين که به اين تغييرات و مھم تر از ھمه به اھداف و سياست ھای 

  . گنجی و ھمفکرانش دقت عميقی کرده باشند

ه ھا گفته بود ما ھيچ گونه پرچمی نداريم و از ھيچ حزبی دفاع گنجی، حتی در ابتدای تحصن مقابل سازمان ملل به رسان

ھايی نيز در زير  بيانيه اش جمع آوری شد، ايشان ھم ءنمی کنيم، در حالی که پس از آن که تحصن تمام شد و امضا

بی و س آن ميرحسين موسوی، کروأز و حزب و يا تشکلی که فعال در ربيانيه را با زرنگی تغيير داد و ھم پرچم سب

و چگونگی » جنگ روانی«اين ھنر آن بخش از عناصری است که راه انداختن .  را باال برد،خاتمی قرار گرفته اند

و غيره در جامعه را در سپاه پاسداران و وزارت اطالعات حکومت اسالمی در زير نظر » تحريف افکار عمومی«

اين ديگر بستگی به کسانی دارد که در آن روزھا در ميان انبوھی از احساسات انسانی و ! حجاريان ھا آموزش ديده اند

در شرايطی که مردم ايران در صفوف ميليونی خود به خيابان ھا ريخته بودند توجھی چندانی به سياست ھای گنجی 

نيز تا حدودی علنی شده است، نکردند، اما اکنون که کمی از اين فضا دور شده اند و اھداف و موضع گيری ھای گنجی 

البد امضاء کنندگان فراخوان وی و ھم چنين سخنرانانی که در برنامه وی شرکت داشتند، نسب به سياست ھای گنجی و 

ھمفکرانش در پھن کردن بساط جناح اصالح طلب حکومت اسالمی در خارج کشور و تقويت اين جناح حکومتی در نزد 

ھادھای بين المللی و ھم چنين در افکار عمومی مردم جھان، تعمق بيش تری به خرج دولت ھا، سازمان ملل و ديگر ن

دھند تا شايد در اين مورد تجديدنظر نمايند و صف آزادی خواھانه خود را در دفاع از جنبش مردمی از صف گنجی ھا 

  .جدا کنند

ار ديگر سياست ھای وی را مورد در چنين شرايطی، دور از انتظار نيست که امضاء کنندگان بيانيه گنجی، يک ب

  . زيرا بيانيه وی انبوھی از تناقضات سياسی و اجتماعی و توھمات را در بطن خود دارد! بازبينی قرار دھند؟

 برپايی يک دادگاه عادالنه و لو سمبليک سران حکومت اسالمی، برای آگاه کردن افکار عمومی مردم ايران و ًاساسا

در کارنامه حکومت اسالمی، اعدام ھای پس از انقالب . يات و جلوگيری از تکرار آن استجھان از حقيقت اين نوع جنا

 و به ويژه قتل ۶٢ تا ۶٠، ترورھای پس از آن، کشتار مردم کردستان و ترکمن صحرا، اعدام ھای دسته جمعی سال ۵٧

ال، ترور فعالين سياسی در ، ادامه جنک خانمانسوز ايران و عراق به مدت ھشت س۶٧عام زندانيان سياسی در سال 

خارج کشور و داخل کشور، ترور نويسندگان، سنگسار و قوانين وحشيانه قصاص و غيره عليه بشريت است که در 

جی ھا از اين جنايات بی خبرند، ش اين نيست که گندليل. اره ای به آن ھا نشده استبيانيه کمپين گنجی، کوچک ترين اش

 و به طور کلی جناح اصالح طلب امروزی حکومت نيز در ھمه اين جنايات سھيم عکس به دليل اين که خود ویه ب

  .است، سعی کرده اند آن ھا را قلم بگيرند و با تحريف تاريخ، ھم خود را تبرئه کنند و ھم جلو حقيقت يابی را بگيرند
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له پرداخته نمی شود أه اين مس نام برده می شود، اما باز اکبر گنجی، ھمواره به عنوان يک روزنامه نگار اصالح طلب

 در حکومت اسالمی ايران مشغول چه فعاليت ھايی بوده است؟ به خودش نيز کم ترين ٢٠٠١ تا ١٩٧٩که وی از سال 

يعنی . ال شودؤ نخست حاکميت جمھوری اسالمی سۀطه به فعاليت ھا و سمت ھايش در دھعالقه ای ندارد از وی در راب

 نظامی خود در بارگاه حکومت اسالمی را درز می گيرد تا واقعيت ھا در رابطه -  سياسی سال ناقابل از فعاليت ھای٢٠

 .با جنايات بی شمار حکومت اسالمی و ھم خودش برمال نشود

واحد « وارد سپاه پاسداران شد و در واحد عقيدتی با عنوان ١٣۵٨، در سال ۵٧اکبر گنجی، پس از پيروزی انقالب 

 ايدئولوژيک سپاه پاسداران در قم فعاليت - او ھم زمان در مرکز تحقيقات سياسی . اختبه فعاليت پرد» ايدئولوژی

  .داست

سپس ھمکار دو وزارتخانه ارشاد . گنجی، در حمله به کردستان، يکی از فرماندھان سپاه پاسداران در کردستان بود

  . اسالمی و وزارت خارجه بود

 به وزارت ارشاد اسالمی که در آن زمان توسط سيدمحمد خاتمی ل ساھمان  در و از سپاه بيرون آمد ١٣۶٣وی در سال 

. ، به عنوان کارمند خانه فرھنگ به ترکيه رفت١٣۶۶او، اوايل سال . اداره می شد رفت و در آن جا مشغول به کار شد

  . گنجی، پس از سه سال به ايران بازگشت١٣۶٩در آغاز سال 

در .  فرماندھان سپاه پاسداران و از ھمکاران و ھمفکران سعيد حجاريان بوداين ترتيب، گنجی از سازمان دھندگان وه ب

ھزاران نفر در . سال ھايی که آن ھا از عناصر اصلی سپاه پاسداران بودند ھزاران نفر به جوخه ھای مرگ سپرده شدند

  . ن محاکمه تيربارن شدندترکمن صحرا و کردستان به خاک و خون کشده شدند و يا دستگير و بدوبر حمله وحشيانه سپاه 

بی شک وی و ھمفکرانش در ايجاد زندان ھای سياسی، اقرارگيری از زندانيان در زير شکنجه و در قتل عام زندانيان 

  . سياسی، نقش داشته اند

طرفداران و ھمفکران امروز گنجی، آن جريانات و افرادی ھستند که در ھشت سال رياست جمھوری خاتمی از اين 

 ءو تضمين بقا» براليزه کردن اسالملي«پروژه و طرح وی و ھمفکرانش تحت عنوان . ت حمايت می کردندجناح حکوم

  .حکومت اسالمی و جلوگيری از سقوط آن است

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

بعد از آن ھم در سفارت .  در سپاه پاسداران بودم و مشغول دفاع از ميھن١٣۶٣ال من تا س«: سئوال کنندگان گفته است

  »...جمھوری اسالمی در ترکيه خدمت می کردم

 یمعات، حمله به سازمان ھای سياسی و نھادھاحمله به تج: جمله عبارت بودند ازگنجی ھا و سپاه از » دفاع ميھنی«

ھای مستقل و تشديد خفقان و سانسور، تعقيب و دستگيری فعالين سياسی و دمکراتيک و انحالل آن ھا، حمله به رسانه 

جنبش ھای اجتماعی، سازمان دھی ترور در داخل و خارج کشور، ساختن زندان ھای مخفی و علنی، شکنجه و اعدام، 

 چنين وی ھم. اجرای سنگسار و قصاص، کشتار در شھرھای ايران به ويژه در کردستان و ترکمن صحرا و غيره بود

دورانی که در سفارت حکومت اسالمی در ترکيه نيز ماموريت داشت مشغول سازمان دھی جاسوسی و تھديد عليه 

 گروه ھای مذھبی پناھندگان ايرانی در اين کشور، تبليغ پان اسالميسم و حکومت اسالمی، و ھم چنين کمک به اعزام

  .ی به آموزشگاه ھای تروريستی ايران بودئتروريستی ترکيه 

ارگان . سپاه پاسداران و وزارت اطالعات ھستند گنجی از ھمکاران نزديک سعيد حجاريان و ھر دو از بنيان گذاران

گنجی، در سال ھای . تھای مخوفی که سی سال است کسب و کار دايمی شان تھديد، تعقيب، ترور، شکنجه و اعدام اس

شناسايی،  فين حکومت اسالمی، سرپرست تيم ھایر اوج وحشی گری حکومت اسالمی و کشتار مخالد، يعنی ١٣۶٠
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از اين رو، وی از يک سو، در تالش است . دستگيری، بازجويی، شکنجه و اعدام نيروھای چپ و آزادی خواه بود

االتی در رابطه با تاريخ بيست سال اول حاکميت جمھوری اسالمی بی جواب بماند و اين جنايات به فراموشی سپرده ؤس

يگر، وی تمام سعی و کوشش خود را در ھمه جا به کار می اندازد تا جناح اصالح طلب درون حکومت از سوی د. شود

  .اسالمی از اين جنايات مبرا گردد

در حالی که در ھمين کشورھای غربی که مناسبات سرمايه داری پيشرفته حاکم است، عضويت کسی در يک ارگان 

 و  شود و عاملين آن حتی اگر سال ھا، جنايت عليه بشريت ناميده میسرکوب و جنايت که خون انسان ھا را ريخته است

برای نمونه، کاراجيک، يکی از سازمان . دھه ھا بعد از جنايت خود نيز شناسايی شوند، مورد محاکمه قرار می گيرند

به دادگاه  سال زندگی مخفی دستگير و ١١دھندگان جنگ داخلی و پاک سازی قومی در يوگسالوی سابق بود، بعد از 

ھنوز ھم اگر نازی ھای دوران ھيتلری که سن بااليی نيز دارند در صورت شناساسی شدن به دست عدالت . سپرده شد

  . يک نازی بازمانده از دوران آلمان ھيتلری، دستگير و دادگاھی شد و به زندان محکوم گرديدًاخيرا. سپرده می شوند

کارگران «، در صفحه اصلی سايت »شتار در ويتنام ابراز ندامت کردمسبب يک ک«ھم اکنون خبر کوتاھی تحت عنوان 

  : درج شده است» ايران

به گزارش منابع آمريکايی، افسری . کيد می کند که در تبعيت از دستور اقدام به کشتار کرده استأکلی کماکان ت«

 مجرم شناخته شد، برای اولين بار در جريان جنگ ويتنام» مای لی«آمريکايی که به خاطر ايفای نقش در حادثه کشتار 

  .به خاطر اعمال خود عذر خواھی کرده است

روزی نيست که من «نقل قول کرده است که ) William Calley(نشريه کلمبوس لجر انکوايرر از ستوان ويليام کلی 

  ».در آن از آنچه اتفاق افتاد احساس پشيمانی نکنم

  . کوچک در شھر کلمبوس در ايالت جورجيا عنوان کرده استاو اين اظھارات را در جريان يک گردھم آيی

 مرد، زن و کودک در ويتنام به قتل ۵٠٠ که در آن ١٩۶٨ سال سن دارد، در جريان اين کشتار در سال ۶۶کلی که 

  . مورد مجرم شناخته شد٢٢رسيدند، در 

 خانواده ھايشان، و سربازان آمريکايی که من به خاطر ويتنامی ھايی که کشته شدند،«: اين فرمانده پيشين آمريکايی گفت

  ».سفمأمن بسيار مت. ھا پشيمانمدر اين حادثه دست داشتند و خانواده ھای آن 

 به خاطر نقشی که در ١٩٧١نقطه عطفی در روند جنگ ويتنام ايجاد کرد او در سال » مای لی«انتشار خبر کشتار 

يچارد نيکسون که در آن زمان رئيس جمھور آمريکا بود حکم او را کشتار ايفاء کرده بود به حبس ابد محکوم شد، اما ر

  .به سه سال حبس خانگی کاھش داد

کيد کرده که او اقداماتش را أ او، به نقل از اين نظامی سابق تنشريه کلمبوس لجر انکوايرر با وجود چاپ عذرخواھی

  .تنھا در تبعيت از فرامين انجام داده است

با ھدف ريشه کنی » جستجو و انھدام«، سربازان آمريکايی مشغول انجام يک ماموريت در زمان وقوع اين کشتار

  .کمونيست ھا در مناطقی بودند که خاستگاه ويت کنگ ھا تلقی می شد

که » چارلی کمپانی«گرچه سربازان آمريکايی نتوانستند در اين ماموريت دشمن خود را بيابند، اما نيروی موسوم به 

  . تجسسی آمريکا در ويتنام را تشکيل می داد، غيرنظاميان غيرمسلح را جمع کردند و به گلوله بستنددرواقع گردان سوم

منتشر شد، به وجھه ارتش آمريکا ضربه ای جبران نشدنی ) May Lai(وقتی بيش از يک سال بعد، خبر حادثه مای لی 

  ». درباره جنگ ويتنام تغيير کندوارد کرد و اعتقاد بر آن است که اين حادثه باعث شد نظر افکار عمومی
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کسانی که از اخالق و وجدان و انسانيت دم . اين نمونه ھا، شايد برای موسوی ھا، گنجی ھا و دوستانشان آموزنده باشد

. می زنند، برای گنجی ھا و موسوی ھا و خاتمی ھا و ديگر عناصر جناح اصالح طلب حکومت اسالمی ھورا می کشند

نديشند که جناح ھای مختلف حکومت اسالمی در اين  بيا در خلوت خود ھم شده، به انبوه جناياتیآيا بھتر نيست اين ھ

سی سال بر عليه مردم ايران در ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی مرتکب شده اند، ده ھا ھزار 

مرگ سپرده اند و اکثريت مردم ايران را انسان را در زير شکنجه و تجاوز جنسی به قتل رسانده اند، يا به جوخه ھای 

به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به خاک سياه نشانده اند و امروز بدون اين که از گذشته خود پشيمان باشند و از مردم 

، »پز رھبری«با پرده پوشی جنايات حکومت و خودشان، آن عکس  به طور علنی معذرت خواھی کنندايران

 به خود می گيرند تا سياست ھايشان را در جھت بقاء حکومت اسالمی کمی تعديل شده »حقوق بشری«و » اپوزيسيون«

پيش ببرند، شايد اين ھا در حمايت از موسوی چی ھا و ھمکاری با گنجی ھا کمی دچار عذاب وجدان شوند و در 

جھل و جنايت و ترور  در آن موقع، اگر ھم تالشی برای سرنگونی حکومت ًاحتماال. سياست ھای خود تجديدنظر نمايند

  !اسالمی انجام ندھند الاقل به پيش برد سياست ھای جناح ھای حکومتی و عناصر آن ياری نرسانند؟

کران و ھم پيمانانش روز روزگاری به دليل جنايت عليه بشريت مجرم شناخته شوند، کار فديگر ھماين که گنجی و 

 و ھمفکری می کنند، در حقيقت قبل از دادرسی گنجی ھا را دادگاه علنی ذيصالح است، ولی کسانی که با وی ھمکاری

تبرئه می کنند و کمکی نيز به حقيقت يابی و جلوگيری از ادامه جنايات در حکومت اسالمی و ھم چنين دفاع از حقوق 

نيتی چنين اعمالی تنھا تبرئه عناصری را به دنبال دارد که در ارگان ھای مخوف سياسی، نظامی و ام. بشر نمی کنند

حکومت اسالمی عضويت داشتند و حتی به کسانی که امروز نيز در اين ارگان ھا عضويت دارند قدرت بيش تری در 

  . سرکوب مردم می دھند

له نه انتقام گيری است و نه جلوگيری از حق دمکراتيک و آزادی بيان امثال گنجی ھا، بلکه با محاکمه علنی ھمه أاين مس

ت ساختن زندان ھای أ کسانی می شود که در آينده جره اند درس عبرتی به گروه ھايی وکسانی که مرتکب جنايت شد

سياسی و زندانی سياسی در زير شکنجه و طرح آگاھانه از پيش تعيين شده برای کشتن انسان ھا توسط دولت، يعنی 

  . اعدام را نداشته باشند

حريف واقعيت ھا و پرده پوشی آن ھا، يک جناح حکومت از سويی امثال گنجی ھا، اين موقعيت را پيدا نکنند تا با ت

» موج سبز«اسالمی را آن ھم پس از سی سال حاکميت جنايت کارانه ھمه جناح ھای اين حکومت، اين بار تحت عنوان 

بايد توجه داشت . دفاع از جنبش آزادی خواھانه مردم نيستدفاع از موج سبز اسالمی، مترادف با . به جامعه غالب کنند

که مردم در خيابان ھای تھران و شھرھای ديگر کشور، در صفوف ميليونی خود حکم رفتن حکومت اسالمی را صادر 

بنابراين، ھر جريانی و فردی در مقابل اين جنبش خروشان مردم ايران بايستد و يا قصد سوء استفاده سياسی . کرده اند

  . راشد ھم چون حکومت اسالمی به سخره ھا کوبيده خواھد شد مذھبی ديگری بت-از آن را در سر بپروراند و بديل ملی 

 ھر انسان آزادی خواھی خوشحال است که اکنون شکاف بزرگی در بين سران و جناح ھای حکومت اسالمی ًعموما

چون که .  حق و عادالنه مردم استهزه بزيرا ھر چه قدر اين شکاف در حاکميت عميق تر شود به نفع مبار. افتاده است

از اين رو، االن که موسوی ھا، کروبی ھا و غيره و يا گنجی ھا به ھر دليلی در مقابل جناح . ومت تضغيف می شودحک

اما اين خوشحالی نبايد به بی تفاوتی و يا خوش باوری . حاکم دست به افشاگری محدودی می زنند، جای خوشحالی است

ديگر بتوانند محصول مبارزه و جانفشانی مردم را بچينند و تبديل شود که ھمين عناصر و جناح ھای حکومت اسالمی با 

بنابراين، اين چرخش برخی از جناح . را برای دوره ای ديگر تضمين کنند» کمی تعديل شده ای«بقاء حکومت اسالمی 

ھا و سران حکومت اسالمی، نبايد موجب گردد تا جنايات و اعمال غيرانسانی اين جناح ھا و عناصر اصلی به 
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عيات تاريخ گذشته جامعه قو به ويژه نيروی جوان بايد به وابايد در اين مورد روشنگری شود . وشی سپرده شودفرام

س حکومت و ارگان ھای سرکوب أو عمومی و عادالنه کسانی که در رسرانجام بدون حسابرسی علنی . خود آگاه باشد

ادالنه و دمکراتيک و انسانی موضوعيت خوش سياسی، نظامی و امنيتی کشور بودند سخن از برقراری يک جامعه ع

بی شک روزی فراخواھد رسيد که امثال گنجی ھا و موسوی ھا بايد در مقابل مردم و راديو و . خيالی بيش نيست

تلويزيون ھا اعتراف کنند که با چه ابزارھا و مکانيسم ھايی اين ھمه جنايت کردند، فاجعه پشت فاجعه آفريدند تا با 

مبارزه برای آزادی و دمکراسی و احترام به .  راه ھای چنين وحشی گری ھايی در جامعه بسته شودشناخت آن ھا،

از اين رو، ! حقوق انسان، از چنين مسيری می گذرد و نه با سرپوش گذاشتن بر جنايت و تبرئه پيشاپيش جنايت کاران

ه سرنگونی طلب عليه جناح حاکم بايد ھر چند که امروز نوک تيز مبارزه و افشاگری اپوزيسيون چپ و آزادی خوا

متمرکز گردد اما در مورد سوابق سياسی، نظامی و امنيتی جناح اصالح طلبان حکومتی و عناصر اصلی آن که در 

  .گذشته متحد با جناح حاکم فعلی جنايات بی شماری عليه بشريت مرتکب شده اند نيز بايد روشنگری صورت گيرد

عملکردھای ھر جريان و فردی که به فعاليت ھای علنی سياسی، اجتماعی و فرھنگی شکی نيست که تاريخ در مورد 

شايد برخی از گروه ھای سياسی و افرادی ھم چون گنجی و ھمفکرانش بتوانند موج . دست می زند قضاوت خواھد کرد

 و سرکوب حکومت سواری کنند و از مبارزات مردمی که از جان و زندگی خود مايه گذاشته اند و عليه زور و ستم

اسالمی به خيابان آمده اند تا بلکه از شر و نکبت اين حکومت رھايی پيدا کنند، به نفع سياست ھای جناحی خود بھره 

سرانجام پيروزی قطعی از سلطه، چپاول، جھل و جنايت کليت حکومت . برداری کنند، جنايت ديگری مرتکب می شوند

 !اه و محرومان جامعه استاسالمی، از آن مردم حق طلب و آزادی خو

  

  


