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  امامزاده  اكبرگنجي
  آنحقوقد - اميرفيض

ستی ھائی داشت آنی اکبرگنجی دآقاراجع به ی آنصمدی دکترآقااز  دريافت داشتم مقاله ای بود آندرايميلی که ازجاويد اير
سيب پذيری مبارزه ازعناصرناباب وبيشتروابسته به جمھوری اسالمی راتداعی آمقاله مزبور، گويای حالت  ،هبار بھر

مد که آيادم   ،سرازيرميشود آنوگندابی به آب ده آنوام ھر ازسطحی بودن مبارزه که چون گودال،ی بود آنشآنميکرد وي
امامزاده <: آنرج ازکشورپيداشد مقاله ای زيرعنوخا آنمبارز آنسال وماھی که اکبرگنجی سروکله اش درمي آندرھم

 ی دکترآقاممکن است مقاله  آنبه قسمتھائی از                    ِ پياده شد که باعنايت   ١٣٨۴شھريورماه سال  ١۵> درسنگراکبرگنجی
  .متصل سازد آنآری مبارزه وسطحی بودنسيب پذيآ رابه ابعادی آنصمد

  امامزاده  اكبرگنجي 

به اين طريق است که يک شخصيت مورد  آنست وزی ازھنرھای مذھب شيعه اطورکه مستحضريد امامزاده ساآنھم
محل امامزاده  آن تاريخ آنواز ،ازائمه دفن است یيک آننقطه يکی ازفرزند ناحترام ده وياشھر خواب ميبيند که درفآل

 بر ن خوابی راشخصيت بود بطوری که اگرمثال يک فردعادی چني آنھم ،خواب ،شد البته شرط عمده اين کاريشناخته م
   .ميساخت به خواب اواعتباری داده نميشد وميگفتند پرخوری بوده است ال َ م  

 اکبر از ،نام اتی رسما باذکرنای بوش دربيآقاجام شد وشخص نای بوش آقامريکا وآامامزاده سازی ازاکبرگنجی بوسيله 
روزنامه نگارشجاع که شھامتش  يک آنمريکائی ازاکبرگنجی به عنوآی مايکل ليدن آقا آنگنجی حمايت کرد وبعد ازايش

  )٣٩٣٠روزنامه عصرامروزازروسای دولتھا بيشتراست ياد کرد (

 ی وابسته بهناريکائی اورابه امامزاده ای تبديل کرد که جرائد ايرآی بوش از اکبرگنجی وديگرشخصيت ھای آقاحمايت 
طورکه وقتی امامزاده ای کشف ميشود ھمه آنمريکا يکسره به بزرگداشت گنجی پرداختند وھمآمريکا وياچشم داشت به آ

 از تظارناروزنامه ھای خارج ازکشوربه استقبالی غيرقابل  ،امامزاده تالش ميکنند آننزديکی وعظمت دادن به  برای
   .گنجی شتاب برداشتند اکبر

د ناميت نادرصورتی که خواسته شودکيھ«ست مريکا گفته اآبه سفير بود مصباح زاده نآيرلندن که مد آنروزنامه کيھ
  »بسازد آنيک قھرم مقصود اعضای جبھه ملی است >درعرض چند ھفته ازاينھا <

  )٢صفحه  ١٣مريکا جلد آاسناد سفارت (                                                                                  

   )اھين  فاطمیمقاله ھای ش( گنجي يك امامزاده طالئي ساخت اكبر از

بدست ننه نگاه کن غربيله عکاسی از تجليل ھای مايک ليدن ازگنجی است <نامقاالت شاھين فاطمی  که  جالب اينجاست
  >کن

ا صيل ترين <ی پرويز قاضی سعيد ازاکبرگنجی به نام آقاای بقلم  درمقاله ناروزنامه عصرامروز به مديريت عباس پھلو
پاکبازی امروز او ھمه خطاھای ديروزش راشست وپاک کرد ميخواستم باتمام < :ی يادکرد ونوشتآناير ناوارث شجاع

  >حترامه اآنوجود خودم دربرابراوتعظيمی کنم به نش

 ست نوشتی قاضی سعيد چندين مقاله تند درباره گنجی واينکه اومامورجمھوری اسالمی اآقااين توجه بجاست که ھمين 
يفست نما است نابنويسد ودرحاليکه درزند يفستنام وبی رحمی جمھوری اسالمی ناچگونه ممکن است درسيستم خفق<

وعصرامروز که تنھا  آناروزنامه صبح اي ندی بوش ومايکل ليدن ازگنجی حمايت کردآقاولی ھمينکه  اوچاپ شود؟> 
 نسانيويورک قائلند که به گزارشگر  آناتی برای خوديموقع ناخارج ازکشورھستند وچن آنيناروزنامه ھای يوميه اير
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 ناردازی رژيم تھآناد واگرشماقصد بنای ھا باھم متحد شده نامريکائی بگوئيم  که ايرآماميخواھيم به مقامات د <ناگفته 
  )٨۴(مشروح درسنگراول خرداد                                                     >راداريد بايد مستقيما باما صحبت کنيد

 ناندآنااعتراض خ ناھا نبود  وصبح ايرآن ناند گنامدند که قابل تحمل برای خوآبراه تکريم وکرنش ازگنجی بر ناچن
   :روزنامه رامنعکس وچنين پاسخ داد

منه ای رافرد غيرضروری درسيستم حکومتی گنجی دارد سيستم رابھم ميريزد  وخا، به سوابق گنجی نبايد کاری داشت<
  >مريکا ازاوحمايت کرده استآد بھمين علت است که رئيس  جمھوری ناميد

زادی آ برای نابتحريک روزنامه ھا وراديو ھا شام غريب نانا، جوشعرھابود که برای گنجی ساخته شد نادرخارج  ازاير
  .ی اوراخواستارشدندزادآمريکائی ھا آگرفتند وشخصيت ھای خارجی خاصه  او

دررابطه باگنجی معين واعالم  آنيناتکليفی برای اير  ۴۵٩٠روزنامه درشماره  آنبقلم شرفشاھی سردبير   ناصبح اير
  :است کرده که بسياربامعنی است نوشته

ل ھای ھا وفکسھا وايمي اين است که تلفن آنبرون مرزی يک وظيفه مھم واساسی داريم و آنينادرچنين شرائطی مااير«
واينکه سياسی واعتصاب غذای گنجی  ناينامريکا ووزارت خارجه اين کشوربفرستيم ومسئله زندآپی درپی به کاخ سفيد 

ناچارشود دراين رابطه سخنی بگويد ويادست به  مريکاآکه رئيس جمھور بزرگ کنيم آناست راچن گه مرآنستآ در او
  )وياست(خط تاکيد ازتحريراست که درجه حماقت راگ اقدامی بزند

 شنائی باآ جلس به اعتبارآنروزنامه ھای يوميه فارسی لوس  آن ه اين تحرير تصورکند که مديرندناممکن است خو 
 تجليل از ،چنين برداشتی قابل تجديد نظراست .ميدھند ناه رابه اونشناچنين گرايش چابلوسسوابق گنجی ويامقاالت او 

ين بود که بوش ومايکل ليدن ازگنجی تجليل کردند  فقط برای ا ،استور واستثنائی آکه بدون شک حيرت  حدی آنگنجی در
 نامايکل ليدن ھم( اھستيم تو م آنگوش بفرم آنصديق وغالم نابه بوش گفته باشند نوکر روزنامه ھا آن نامدير تا
مشروح ائه داد (ر ار اھ رابه سرزمين سوخته ناوتبديل اير نامريکائی است که تز حمله نظامی به ايرآ

  )ناتيم نه نوکربادمجوکرشماھسنا م(مصداق  )٣٣٢+۴٧٠درسنکر

شناشوند يک آی ووابستگی مبارزه عليه جمھوری اسالمی بيشترناشند محترم اين تحريربه حقيقت پريآنبرای اينکه خو
   .د شناسائی شوندناکه باصطالح ھدايت کننده مردم  ،مطبوعات  راه اين است که

ديروز < :> نوشتيھا بوش رادوست دارندنااير چرا< نادرسرمقاله ای زيرعنو ۴۵٠٨درشماره  ناروزنامه صبح اير
وھم صدائی  ناوارازمنافع مردم ايرراکه شنيدم که تاچه حد محکم واستپريزيدنت بوش  ناوقتی که برای چندمين بارسخن

  > م نشستنای مختصراشکی درکنارچشمنا، براستی من نويسنده ازشادماست هسخن گفت ناملت اير با

  .مقاله اش اينطوردستورکارراداد نارفشاھی مديرروزنامه مزبور درپايشی آقا

مريکا آجمھوری  م بايد ازرئيسی ھا چون برای اولين باراست که ازچنين حمايت ھائی برخوردارشده اينامااير<
تاچه  ناسگزارباشيم وبخاطرچنين حمايتھائی برای اوفکس وايميل ھای سپاس بفرستيم تا متوجه شود که مردم ايراسپ

  >حدی مردمی قدرشناس ھستند

  گنجي نادستاوردهاي جري

مبلغ قابل توجھی  مريکاآازگنجی اين بود که برای اولين بارکسی که اقرارواعتراف ميکند که  ناورد جريتآيکمين دس
يعنی  ميشود ميدھد) دريافت کرده اين چنين تجليل ناھزاردالرنش ۵٠٠ھزاردالروبرخی ديگر ۵٠ رارشيو سنگر مبلغ آ<

 ناگنادرست است که شاھين فاطمی ومدنی وشاپوربختيارھم ازبيگ .ه بکل ناديده گرفته شدناول ازبيگقبح دريافت پ
وری ميشد ونه اينکه آھا ياد آناتھام  ،خارج ازکشوربويژه نشريات نايناھمواره ازطرف ايرد ولی نادريافت ھائی داشته 
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به وتوصيه ھم بشود که < شناخته شود ناوشجاع شجاع سطورهتاجائی که گنجی اند گنجی بکل فراموش شود آنھم
  ١  >گذشته گنجی نبايد کاری داشت

 نايناداد که اير نامريکائيھا نشآاسالمی باپول گرفتن گنجی به  مخالف جمھوری نايناگنجی وکيفيت برخورد اير ناجري
تاريخ  آنواز ندمنفعل نيست آنخارجيلودگی به حمايت ھای مادی آاری ازبه پاکی واصالت مبارزه وبيز ناخارج ازکشورچند

  ٢. غازکردندآ ناخارجي را ناينامع ترخريداری ايراعلنا فصل کمک وبه عبارت ج

   [[!!]]مريکاواسرائيل دريافت ميکنند وسربلند ھم ھستندآز امثال گنجی بسته ھای سياسی ا بطوری که امروز بسياری

درمورد عدم رعايت حقوق بشرخاصه نسبت به   ھای حقوق بشری  ناگزارشات سازم دومين دستاورد اين بود که تمام
   .سياسی را تحت الشعاع نادرستی وحب وبغض قرارميداد آنينازند

 ۶٠يفست جمھوری خودش رادرنازادی داشت که مآ قدرآنبود  نات باجمھوری اسالمی زندگنجی درحاليکه بعلت مخالف
چه  سالمی رابلند کندجمھوری ا يفست ھم داد محکوميتنام آند ودرنابه چاپ برس آنزند زصفحه بنويسد ودرخارج ا

يفست نام ؟وترزيرسوال ببردسياسی وحتی داشتن کامپي ناينازادی کامل زندآ د اين شاھد وقرينه عينی رادرناکسی ميتو
بداری کرده ناون اساسی جمھوری اسالمی به خالف اسالم ھم ھست زيرا از الئيک جناجمھوريخواھی نه تنھا خالف ق

  ؟کميسيون ھای حقوق بشری درمقابل اين واقعيت عينی محکم چه پاسخی داشتند ،ستا

يک مصاحبه مطبوعاتی  نازند) بالفاصله درمقابل است جمھوریتخاب ريناموقت ( نازادی اززندآ اکبرگنجی پس از
اين مصاحبه  ،وحمايت از جمھوری الئيک اعالم کرد ت به واليت فقيهناراھمراه بااھ تشکيل داد ونقطه نظرھايش

   .بالفاصله درمطبوعات به چاپ رسيد وھيچ تعرضی ھم به گنجی نشد

ی که نزادی ھائی ممکن است ويافقط برای کسآاين چنين يا دريک حکومت خودکامه مذھبی جمھوری اسالمی آ
  ؟درماموريت ھای خاصی ھستند ممکن است

ی بمناسبت مخالفت ھای سطحی وياداشتن يک اعالميه نايناھای حقوق بشری حاکی است که اير ناسازم گزارشات
   .ھا کجاستآن ناند که عزيزناھا نميدآن ناد واصال بستگنت افتاده قابدون حق مال ناسالھاست که درزند ،ھمراه

 چگونه است که وکيل گنجی وھمسرش مرتبا ازگنجی ديدارميکنند وازاوعکس ميگيرند و ،اگراين گزارشات درست است
استثنائی بودن  ازحقوق اوليه ويا ناينا؟ کدام درست است محروميت زنداو فورا درمطبوعات منعکس ميشود تصاوير

  موضع گنجی برای ماموريت خاص؟

  ورد Ĥدست سومين

ھای حقوق  ناھای جمھوری اسالمی است گزارشات سازم ناگنجی متزلزل شدن شکنجه درزند ناورد جريآسومين دست
 زگنجی منتشربھی دارد ودرتصاويری که اافصل مش ناينااجرای شکنجه عليه زند از ناينازند نابشری وھمچنين بستگ

 بنابر ميدھد و نادرحال نزع دراثرشکنجه نشيف وازپافتاده وشخصی نح را لندن گنجی آنزجمله درکيھشده ا
  )لندن ناگنجی امروز وفرداتلف ميشود= کيھاظھارھمسرش <

ست چگونه است که ھرروز نامه ھای مفصلی به مقامات ازجمله دمی که زيربارشکنجه درحال ازبين رفتن اآاين چنين 
بوده است که خبرنگاری ازھمسرگنجی ميپرسد قدر اين مقوله عجيب آنومقاالت برای روزنامه ھا مينويسد؟   منتظری

  )لندن آن(کيھ  > نااين مقاله ھاراخود گنجی مينويسد ياديگر اآي<

                                               
 دريافت پيشکش از سوی آقای منوچھر گنجی ھم قابل ذکر است.  - ١
من به فاحشه ای که برای درآوردن پول و تامين نان «از بيگانگان می گفت: » مزد گيری«امروز يک ديپلمات کارکشته پيشين در رابطه  -  ٢

می گذارد ايرادی ندارم، به آن ايرانيانی که از ايران و سرنوشت کشور ما مايه می گذارند و فاحشگی سياسی می کنند از جان خود مايه  خانواده
 ک- . حگفته اندبسيار زيبا »  ايراد دارم. بسيار
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 ناوياعالمت اين است که جري  ؟ھای جمھوری راکم رنگ ازاعتبارنميسازد نا، گزارشات شکنجه درزندگنجی نايا جريآ
  يتی دارد؟سياسی ديگرتفاوت ھای حکومتی ومامور نايناگنجی بازند

 زير و نارژيم تھر نازمخالفگنجی که ا< :> نوشتگنجی درخطراست ناج< ناروزنامه ليبراسيون چاپ پاريس باعنو
  ٣کيلو ازوزنش کاسته شده است>  ٢۴روزه خود  ٣٢اعتصاب غذای  شکنجه است  با

از طريق اينترنت  ناش اززندناد مدام لوايح مفصل به مطبوعات ودوستنابتواين چنين شخصی چگونه ممکن است 
 يد واگراھل قبول معجزه نيستيد قضيه رانايفست گنجی رابخونالوايح وم .بفرستند اين کار، معجزه امام است نه امامزاده

  .............استثنائی  نابه يک جري وصل کنيد

                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

                                               
اميرعباس فخرآور و حشمت هللا طبرزدی و چند تن ديگر در رده ھمين مبھمات و شکيات قالبی رژيم اسالمی با وضعيت  در تطبيق نمونه  - ٣

 ک-ھمچنان بقوت خود باقی است. ح ووو  ل، مايکل لدين، و تا حدودی کنت تيمرمنکمک  ريچارد پر


