چه کسانی به بهانه ی دفاع ازآزادی ،زیرپرچم اکبرگنجی سینه می زنند؟
اصلح طلبان حکومتی به رهبری سید میرحسین موسوی،مردم حاضردرصحنه  -ی نبرد را به درون خانه هایشان ه"ل دادند
ومبارزاتشان راکه میرفت رادیکال تر شود،تنهابه دادن شعارارتجاعی"اله اکبر"ازبالی بام هاوشرکت درنمازجمعه ،تنزل
.دادند
درخارج ازکشورهم اکبرگنجی وعده ای از"فعالن سیاسی""،هنرمندان" و
مدافعان حقوق بشر" درحمایت از"جنبش سبز"به رهبری موسوی دربرابر مقر سازمان ملل متحد اعتصاب غذا خواهند"
.کرد
اکبر گنجی کیست؟
گنجی ازهمکاران نزدیک سعید حجاریان وهردوازبنیان گذاران سپاه پاسداران هستند).این همان سپاه پاسدارانی است که
).دراین اواخرخون پاک نداهاوسهراب ها رابرسنگفرش خیابانها ریختند
.گنجی درسالهای 1360سرپرست تیم های شناسایی،دستگیری،بازجویی وشکنجه -ی آزادیخواهان بود
.اوپس ازاتمام آموزشهای لزم،با کمک سعید حجاریان،وزارت اطلعات حکومت اسلمی را بنیان گذاری کردند
.گنجی درسال 1370بعنوان روزنامه نگاربه استخدام اصلح طلبان حکومتی به رهبری محمد خاتمی در آمد
گنجی درسال 1379درجنگی که بین جناح های رژیم برسرقدرت درگرفت .به  6سال زندان محکوم ودریکی ازهتلهای نزدیک
.به زندان اوین تحت نظربود
.اکبرگنجی درطول چند سال "زندان"بارها اعتصاب غذا کرد
خبرگزاریهای بین المللی ازقول همسرش گفتند:گنجی دراثرشکنجه های زیاد
وگرسنگی،جثه اش به اندازه ی گنجشک شده است).من بعدهاکه اورادرآمریکا دیدم.ازدرشتی هیکل وسرخی صورتش بسیار
).حیرت کردم
.آخه روزگار عجیبی است؛نازنین
درسلول هایی که زندانیان سیاسی را نگهداری می کنند.حتی یک چوب کبریت نمی توان یافت.چه رسد به کاغذ وقلم
وکتاب.وعجبا که آقای گنجی درطول چند سالی که در"زندان" بود.دوکتاب بنام"عالی جنابان سرخ پوش وخاکستری" و
".تاریک خانه ی اشباح"ونیز "مانیفست جمهوری خواهی"رابه رشته ی تحریر درآورد
گنجی پس ازپایان تحصیلت دردانشگاه اوین،درسال 1384آزاد می شود.وبراحتی وبادردست داشتن پاسپورت)درحالی که
ممنوع الخروج بود(ازکشورخارج وبه جمع اصلح طلبان)مسعود بهنود،سیدابراهیم نبوی،فرخ نگهدار،فرج سرکوهی ،محسن
.سازگارا،محسن مخملباف،مهرانگیزکار،فاطمه حقیقت جوو...می پیوندد
ازاکبرگنجی درفرانسه،علی کشتگر نگهداری می کند.درآمریکا مدعیان علم جامه شناسی،دکترنیره توحیدی ودکتر کاظم
علمداری میزبان گنجی بوده وهستند.ودر واشنگتن رئیس جمهورجنگ افروز جورج دبلیوبوش ازگنجی پذیرایی ومراقبت می
.کرد.درضمن جورج بوش به معاونش دیک چینی گفته بود که مخارج سفرو احتیاجات مادی گنجی را فراهم کند
.بازهم بگویید،عموسام آدم خسیس وبی معرفتیست
.این شمه ای بود ازکار نامه ی سیاه وننگین اکبرگنجی
.می گویند گنجی متحول شده ودیگرآن حیوان دوپای سرکوبگرنیست
.می گویند گنجی به عنصری آزادیخواه تبدیل شده است
.می گویم عوام فریبی نکنید
می گویم گنجی زمانی متحول میشود.که بطورشفاف،زندگی ننگین خودرا نقد و
.محکوم کند.بعدازآن است که می تواند درکنارمردم قرارگیرد
.درپایان می پردازم به معرفی آخرین نمایشنامه ی کمدی -سیاسی اصلح طلبان
! نام نمایشنامه :اعتصاب غذا
! نویسنده :اکبرگنجی
! کارگردان :محسن مخملباف
! خواننده :ابی
! آهنگساز :شهیارقنبری
! نوازنده ی گیتار :فرامرزاصلنی
بازیگران :گوگوش -فاطمه حقیقت جو -مهرانگیزکار – نیره توحیدی -شهرنوش پارسی پور -نهضت فرنودی -علی کشتگر-
!......رضا براهنی -کاظم علمداری -منصورفرهنگ -احمد کریمی حکاک – مهرداد مشایخی و
! مکان :نیویورک
! زمان :از 31تیرماه تا 2مرداد ماه
آیا گنجی وهمفکرانش به میدان آمده اند تا برموج نا رضایتی مردم سوارشده و جنبش سرخ آنان را به انحراف بکشانند؟
جهانگیر
تیرماه 28 1388

