
  : می نويسداکبرگنجی
  خواب های خونين
  فرمانده کل قوا

  در جمهوری اسالمی
    

 که در زندان بسر می برد،  افشاگر دوران اوليه جنبش اصالحات،ر گنجی، روزنامه نگار باک
دفتر دوم مانيفست جمهوریخواهی خود را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران به خارج 

. اهميت تر است ه ای بر این دفتر نوشته که بنظر ما از متن دفتر پراو مقدم. از زندان فرستاد
اینکه او، بعنوان یک زندانی ارتجاع و مافيای قدرت چگونه می اندیشد بجای خود محترم است، 
اما اینکه او در زندان اوین شاهد چه تدارکاتی برای پس از انتخابات ریاست جمهوری است، 

همين دليل بخش های مستند و خبری مقدمه دفتر دوم مانيفست او به . اهميت عام و عمومی دارد
این شماره راه توده می خوانيد  را، برگرفته از اصل متن سند و در تکميل سرمقاله ای که در

  .منتشر می کنيم
  

  :اکبر گنجی فاش می سازد
  دهيد پرستیًا با صرف  آه گانی استیرهبری خدا.  انتقادی را ندارد نی آوچكتر  رهبری تحمل مقام   
های اختصاصی مدرنی    بازداشتگاه نی او در زندان. فهمد  ی را م  و بنده گانی خدا  رابطه فقط. شود

   پاسداران  سپاه  اطالعات  حفاظت بازداشتگاه) (  الف2 ( بند دو الف:  است دهی د برای خود تدارك
  ، و بخش) هي قضائ  قوة  اطالعات ت حفاظ بازداشتگاه (240 بند   اول ، طبقة)ی اسالم انقالب

در . رديگ  یروی انتظامی قرار مي ن  اطالعات ار حفاظتي بعضًا در اخت  آه240گری از بند ید
 توبه«های جسمی روحی برای   شكنجه  و اقسام ها از انواع   بازداشتگاه نیهای انفرادی ا سلول

   زهرا آاظمی و پروندة ، پروندة سانینو   وبالگ پروندة(شود   ی م زندانی استفاده»  یسینو  نامه 
  تی محدود عی، هر نوعي طور طب به). ها هستند  روش نیری اي آارگ  از به نظرسنجی چند نمونه

ر یپذ   رهبری امكان  مقام مي با دستور مستق ، فقط )یگنج(سندهیای جانی، برای نو ا حادثهید، یجد
 و  اعترافات.  ای است  آقای خامنه  با شخص  اقدامات ةي آل مي مستق تيولئ مس بي ترت نیبد. خواهد بود

 .  ارزشی ندارد چي انفرادی ه مانی سلوليپش
مورد »  ینیساالری د  مردم«دهد   ی م  نشان  آه كی از مواردی استی،  سندهی طوالنی نو حبس

   شكنجه ای، بلكه رهيهای زنج   قتل پروژهتنها   نه.  دارد  در انبان  چه  عمل ادعای رهبر، در مقام
 و  نی مورد ادعا اگر امكانیساالری د   مردم  داد آه  زهرا آاظمی نشان  و قتل  پرونده  آن متهمان
، گوشه  سانینو  بالگ ونی ویزیهای تلو  شینما! دی بهشتی خواهد آفر ابد، چهي ب  تحقق فرصت

   آردن ستي ن د سر بهیشا .نی بوديهای استال   روش قی از طر  هدف  به دنيآوچكی از تمنای رس
 بشر   حقوق تی آزادی و رعا  در راه  از مرگی آه  باك  رهبر را خشنود سازد، اما چه ،سندهینو

 آزادی  لي جلوی س توان  ی نم تیبا جنا.  آغاز شد امی ا نیار زودتر از ايبس»  بازی با مرگ«. باشد
  .را گرفت

 


