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  ايرانيان  و براي استحضار خانم ركسانا گنجي

  نه توطئه گر ،خانم باشيد
  حقوقدان -اميرفيض

به اين  ارخاصی قائل است زيرااعتب ،درمبارزه ھای شريکِ ذاتا برای نوشته ھا وايرادات خانم ،تحريرات
قايان. آتا  ؛ن اشراف ندارند احتياط بيشتری ميکنندآ ھا دربيان مطالبی که بر رسيده ام که خانم برداشت

مدافع رساله راھی برای تامين  به ھمين دليل اتھامات خانم رکسانا گنجی به نويسده تزسلطنت گروگان و
 گراميشان است رتائيد اتھامات پد مالھا که چيزی در طرفداری او که بنده باشم از امنيت جھانی مبنی بر

مرا با تکليفی مواجه ساخت که  ،سيروس الھی را جاسوس خطاب کرده دکتر ھمچين اتھام اينکه سنگر و
نسبت به دکترسيروس الھی مورد  قضاوت سنگر نيز مالھا و ايشان مبنی برطرفداری بنده از اظھارات

   .بازبينی قرارگيرد

  اتهام جانبداري ازمالها 

مالھا وحکومت جمھوری  يا طرفدارآ و ،چه اعتقادی است انی طرفدارتشخيص اينکه نويسنده ويا سخنر
 »ف«گفت  تا ،ضرب الثمل و ؛سان ترين دريافت انسانی استآ ن ساده ترين وآاسالمی است يا مخالف 

   .ھمان برداشت وتيزھوشی درک مردم است نشئات يافته از ؛است »حزادفر«ش فھميدن مقصود

 قادر لی) وخودشان اقرار نرا مرتبا دريافت داشته (بنابرآرساالت   و خانم گنجی که سی سال نشريه سنگر
به درک اين مسئله ساده که نويسنده سنگرھا ازمخالفين سرسخت مالھا وغاصب دانستن جمھوری اسالمی 

بدست نياورده چگونه به خودشان اجازده  وقتی به اين مسئله ساده پيش پا افتاده درک الزم را و ،است
احتماالت ناشيه  مانند حق حاکيمت ملی ومسائل اصولی  در ران شده ولت دست گروھی منکآداده اند که 

نھايت محکوميت اعليحضرت  در شکايت اعليحضرت عليه خامنه ای به سازمان ملل متحد وارد بحث و از
   ؟به دشمنی با موجوديت ايران شوند

بنحو  وگردد  بازراه خطائی که رفته  جان سالم اين است که انسان از اقتضای سالمت فکر و ،خانم گنجی
 بفرمائيد و استفاده  اين فرصتی که پيشکش سرکارشده نست که ازآ. مقصود را بزدائيدن آ اثر مقتضی
شويد يک خانم ب و وريدآبه تاسی نھاست آرھنمون  بيان مطالب ھا معموال در خانم که احتياطی رعايت

   .لت دست فتنه گران بی انصافآنه  ؛مبارز اصيل

  شهادت نامطلوب

به زحمت  مراسيروس الھی جاسوس ناميده شده  قای دکترآشھادت خانم گنجی به اينکه درسنگرھا 
نميتوانستم باورکنم که شھادت دروغ  ،نرا نميدادآزيرا حافظه ام اجازه قبول  ؛مراجعه به سنگرھا واداشت

   .به فرزند منتقل شود ازپدر دادن يک خصلتی است که ممکن است ارثی باشد و
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 در  ٣٣٢+٧٩و ٣٣٢+٨١ھای ه سيروس الھی داشته است بشمار درباره ترور دکترمقاله  دو سنگر
يعنی سنگرنگفته است که دکترسيروس الھی جاسوس ؛ وجود نداردنھا ادعای خانم گنجی آ ھيچکدام از
ارائه بفرمايند  و نشان  سند ادعائی خودشان را ،سرگارخانم رکسانا گنجی درخواست دارم از ،بوده است

  .شوند وديگرشھادت کادب ندھند نبهو مت منتفعاين رويداد  يا از و

  :ديدگاه سياسی سيروس الھی مطرح ونيتجه گيری شده که ٣٣٢+٨١مقاله سنگرشماره  در

 گنجی وسازمان درفش کاويانی معرفی شده است ازموچھر دکترسيروس الھی که درمقام معاونت دکتر<
رعايت  ميخواسته با و ،ناراحت بوده است موقعيت گنجی بمناسبت وابستگی ھای به سازمان سيا بسيار

  >ديد نظرشودجوضعيت رھبری سازمان درفش کاويانی ت ت سازمانی دراصول دمکراسی وانتخابا

  )١١ھمان سنگر صفحه (                                                                                          

 سنگر مده به ھيچوجه امکان واجازه نميدھد که ديدگاهآالھی  ديدگاھی که درمقاله مزبور نسبت به دکتر
خانم گنجی تقاضای ارائه مورد  مجددا از معھذا باز ،مريکائی ھا باشدآبرای  او یمتوجه موقعيت جاسوس

    .ا دارمر

دائره ورود اتھام مطرح نيست يعنی موضوع  برای رفع سوء تفاھم اين اشاره الزم است که شخص در
 اسناد متتشره که بخشی از ربسيروس الھی  زيرا بنا قای دکترآتوجه اتھام به  وسيع تراست از و مھم تر

کمک مالی <مريکائی آشخصيت ھای  اظھارات اخير مده وآبه اشاره گروگان  سلطنت ھمان تز ن درآ
مريکا به ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی نه برای براندازی جمھوری اسالمی است بلکه فقط آدولت 

  >برای کسب خبراست

 نظر بنابراين  از ،جاسوسی است بنفع بيگانهحقوق جزای کشورھا ھمان  در، عنوان حقوقی کسب خبر
دريافت ھای نقدی داردند مشمول اتھام مريکا ويا دول ديگری آدولت  کليت موضوع ھمه ايرانيانی که از

   .ن ثابت شودآی ميگردند مگراينکه خالف سجاسو

 ========================== ================ ==============  

  که نوشته است:  در سايت راديو فردا ميرسيم ١٣٨٣پژوھشی يک دقيقه ای به نوشته ای به تاريخ در 

نقض قرارداد  که به دليل» کوبيک ديفنس سيستمز«ک شرکت تجھيزات دفاعي در کاليفرنيا به نام ي((
بدھکار است، به حکم يک دادگاه استيناف  خود با ايران، نزديک به سه ميليون دالر به ايران ١٩٧٠دھه 

 ه بازماندگان دکترپرداخت اين مبلغ به ايران، بايد بدھي خود را ب فدرال آمريکا در کاليفرنيا، به جاي
 ١٣۶٩پرداخت کند که در سال » ،درفش کاويانی«از بنيانگذاران سازمان ضد رژيم  ،سيروس الھی

استاد پيشين  خورشيدی در پاريس توسط عوامل جمھوری اسالمی به قتل رسيد. دکتر سيروس الھي،
از انقالب بود و بعد سالھاي قبل  علوم سياسي دانشگاه ملي ايران و مشاور وزير آموزش و پرورش در

  ...))..کرد و به تابعيت آمريکا در آمده بودمي از انقالب در دانشگاه ميشيگان آمريکا تدريس
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 ک-درفش کاويانی مربوط به آقای منوچھر گنجی بود. ح


