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ن حق آگنجی فکرکرده که اگرسه مليون پيش بينی شده ومثال نيم مليون خرج شده بقيه  آقایاينطوری نبوده است که 
   .ماموراست

 ئيھا دريافت داشته ودارد وخودشان ھم درمريکاآفتی ازگکه چون خودشان سالھا مبالغ ھننجاست آ گنجی از آقایاشتباه 
 مريکا به جاسوسان وعوامل خودشان ميپردازد ازآتائيد کرده اند ومبالغی که سازمان سيای  نراآبارھا  مصاحبه ھا

ام ماموريت ھای برای انجيران ھم که دولت شاھنشاھی ا گنجی خيال کرده که اعتباری آقای ،حسابرسی معاف است
   .سازمان سيا دريافت داشته اند ميداد ھمانند وجوھی است که افراد از سياسی افراد تخصيص

 امينی وشاھين فاطمیھزاردالربه جبھه نجات ايران ( ١۵٠مريکائيھا ماھيانه آگنجی درمصاحبه ای گفت < آقایخود 
 و ياری ازحافظه)( >نجات درماه بيست وياسی دالربيشترخرج نداشتپول ميدادند درحاليکه مجله جبھه  )واسالم کاظميه

بررسی جبھه نجات شد معھذا نه گزارش ايشان منتشرشد ونه مامور  مريکاآمنوچھرگنجی ازطرف   آقایوجود اينکه  با
واقب اين کاظميه بود که ازوحشت ع خودکشی اسالم ،کار نآفقط حاصل  ،ن معلوم نبود کردآ سيا مطالبه وجوھی که خرج

  .رسيدگی خودکشی کرد

  نمونه ديگر

نھا تخصيص آنيم درصد عوارض گمرکی واردات کشوربرای کمک به مستمندان وتامين نيازمندی ھای  ،بموجب قانون
داده شده بود که اين مبلغ به موجب قانونی دراختيارسازمان شاھنشاھی وخدمات اجتماعی  قرارگرفت  بمناسبت ھمين 

   .مد سازمان راتحت کنترل داشتآازبانک ملی وديوان محاسبات دائما ھزينه ھا ودر ینيم درصديک ھيئت

     نمونه ديگر

ملکه عال ء وزيردربارشاھنشاھی بودند ماموريت يافتم که اسناد ھزينه مسافرت شاھنشاه و آقایاينجانب درزمانيکه 
ذارم (  مشروح اين جريان وعلت دعوت من به اين بگ  تتحويل به ديوان محاسبا درباربرای ثريارا تنظيم ودراختياروزير

  مھم درکتاب خاظرات وماجراھای وکيل دربارنوشته شده است )

مقصود ازارائه اين نمونه اين است که حتی شاھنشاه ھم درمسافرتھای به خارج که سياسی تلقی ميشد ازشمول نظارت  
   .مستثنی نبودند برمخارج وزارت دارائی وديوان محاسبات

  سه ميليون تومانمطالبه ادعاي 

سه ميليون تومان برای ھزينه سفر به لندن اين  مبنی بر در مورد ادعای آقای گنجی، داير بر درخواست واالحضرت اما 
د مستن( .ه مراتب مورد موافقت شاھنشاه ايران قرار نگرفتکپيشنھاد واالحضرت بوده ست که مبلغ مزبورنقد بجا

   يادداشت ھای روزانه آقای علم)

ومعلوم  نداشتهسابقه اجرائی برای واالحضرت وھمراھان  که تاکنون پيشنھاد مبلغی برای انجام ماموريت سياسی ياآ
اساب ، زاسباب کينه توزی استولی ا . ؟ خيرجرم نيستبود جرم است ه ھزينه ھای باالسری روبروخواھندباچ نبوده که

  .عوام فريبی وخود پاکسازی است

کميته ايرانی حقوق بشرکه  –سازمان پيکاربابی سوادی  –سازمان زنان ايران  –سازمان شاھنشاھی وخدمات اجتماھی 
مجموعه ای ازفعاليت ھای اجتماعی  ،جنبش نيکوکاری -ن بود وسازمان نوسازی جندی شاپورآگنجی رئيس  آقایھمين 
 ن سازمان ھا درحد اينجانب نيست  وآبيان فعاليت ودستاوردھای  .داشتندعاليه  ن نظارتآ که واالحضرت اشرف بر بود

درسال نخست تشکيل جنبش نيکوکاری جمع مبلغ اعانه  زاين رويداد است کهفاده ااشاره به اين موضوع برای است
خرين سال فعاليت آ برابربودجه شھرداری تھران بود ودر ۶ن سال آ ن رقم درآمليون تومان بود که  ٨٠٠پرداختی مردم 

کيھان لندن  است (مد جنبش نيکوکاری يک ميليارد ودويست مليون تومان بوده آ شد در ۵٧شورش که گرفتار ،جنبش
  افخمی) آقایگزارش 
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مليون  ٣٠شرافت الری  آقایميليون و ۵٠اسناد جنبش نيکوکاری نشان ميدھد که شخصی بنام عليرضا افضلی پور
  .اندبه جنبش نيکوکاری کمک کرده  وری بودهآعظيم وحيرت  ن زمان مبلغآ تومان که در

. انصاف الغير و تماد به شخصيت واالحضرت اشرف بوده استاين استقبال عجيب مردم ازجنبش نيکوکاری به خاطراع
 منوچھر آقای ،زد را ، اتھام قصد سوء استفاده ازسه مليون تومان ھزينه سفرمردانگی نيست که به چنين شخصيتی و

 ،موزش وپرورش شاھنشاھی ايران بوده ایآواالحضرت اشرف وبعدا نيز وزير گنجی که رئيس سازمان حقوق بشر
   >غيرت تماشاکن ،وانمردی کجا! جمروت بين<

  بزرگش نخوانند اھل خر د                که نام بزرگان به زشتی برد

  كافرهمه رابه كيش خود پندارد 

 يا پيشنھاد مبلغی که رابطه مستقيم باحيثيت ايران واعتبارکھن سلطنت ايران داشته اتھام است ولی پول گرفتن ازآ
  وافتخار وسربلندی است؟ ؟گنجی اتھام نيست آقایکائيھا بوسيله مريآ

ياواقعا اين اعالم درست بوده ويابرای سرکيسه آھسته مبارزاتی درايران دارد  ۵٠٠٠ايشان درمصاحبه ای اعالم کرد که 
اتی که ھرکدام ھسته مبارز ۵٠٠٠مگرميشود که چه شدند ن ھسته ھا آ ؟ اگردرست بوده پسمريکائی ھابوده استآکردن 
   .ازھيچ نامردی چنين چيزی ممکن نيست ؟کرد رھا ھمينطوررا نفراست  ۵حداقل 

ی اينھا حسابسازی ھا ،ستھزارساعت برنامه راديوئی داشته ا ٢٠سال  ١٠ايشان درھمان مصاحبه گفته است  درمدت 
ھزارساعت  ٢٠از  ايشان >سنگ مفت وگنجشک مفت ميشوددنبال ندارد < ی است که چون حسابرسی قانونی رابهبلوف

درايران  خبرميدھد ولی از مبلغ وممری که اين اعتباررادراختيارايشان گذاشته  ھسته مبارزاتی ۵٠٠٠برنامه وتجھيز 
  ١. خبری نميدھد

  گنجي درمبارزه سياسي آقايموقعيت 

، کسی که ازنظرمعنوی درمظان اتھام حتی منشاء شخصيت افراد است ،درکشورھای دمکراسی جھان که اعتبار ودرستی
  .بطور طبيعی فاقد صالحيت ميگردد و اخالقی قرارگيرد ازاعتبارعمومی به دور

   .درحقوق اسالمی ھم قاعده مزبور به نحو خاصی وجوددارد

قرارگرفت بايد کنارگذاشته  کسی که ازنظرسياسی زيرسوال< :لمانی دراين مورد گفته استآيکی ازشخصيت ھای سياسی 
  ٢>شود

فاقد صالحيت برای فعاليت سياسی است تا چه رسد که اتھاماتی  ،زيراتھامات قابل طرح  ناسبتمنوچھرگنجی به م آقای
   .رابه ديگران نسبت دھد

   :گنجی است که  گفته است آقایمستند اين اعالم، اظھارات خود 

 > ھم کارھا وھم خودمان راخراب کرده مريکا حق ھم داشته باشدآاگرماطرف اياالت متحده رابگيريم درحاليکه ،
  )رابطين خوب جلد  –ساليوان  –مريکا آاسناد سفارت (   .ايم

  .گنجی متوجه ھمان بی اعتبارشدن وحذف ازجامعه سياسی است آقایخراب کردن دراظھارات  

                                               
 ک-حراديو بود.  تضی لطفی گوينده آنآقای منوچھر گنجی از قاھره برنامه راديويی پخش می کرد و مر - ١
ا قمه در حال زانو است) الزم (به چم خوددری ب» ھاراکيری«در سنت ژاپن که ھنوز ھم جاری است، اگر کسی در مظان اتھام قرار گرفت  - ٢

 ک-ح -می آيد
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معھذا ازاين  ،مريکائيھاآ قاطعی است که ايشان بادرک قبح ونفرت مردم ايران ازھمکاری با گنجی دليل آقایاظھارات 
  )گاھی کاملآيعنی ارتکاب جرم باقصد واراده وال کرده است (سالھا استقب ،ساشيوه نامبارک جرم آ

   :ن درکتابش اينطور شھادت داده استاساليو آقایئيھا مريکاآدرباب وجود نفرت مردم نسبت به 

ما  نچه بخش کوچکی ازمردم ايران درمعاشرت باآمريکائيھا برخالف آفکارواحساسات اکثريت مردم ايران نسبت به ا
وما نبايد چاپلوسی وميھمان نوازی برخی ازخانواده ھای ايرانی رابه پای مردم ايران  چندان دوستانه نيست نشان ميدھند
   )۴۴ن يراماموريت برای ا(                 .حساب کنيم

  موارد اتهامات قابل طرح 

ام ن انستيتوبه مقآدرحدی که بوسيله  )Institute Aspen(سپن آبه انستيتوی  منوچھر گنجی  وابستگی اتھامِ  -١
صحنه سازی  وکمکھای مالی سنگينی که با )مستند کتاب گروگان خمينی(موزش وپرورش رسيده آوزارت 

منوچھرگنجی ھيچگاه درمقام رد (. است سپن ودرنتيجه کمک به شورشيان دريافت ميداشتهآازعلياحضرت بنفع 
برت دريفوس را الاقل طرف سوال ای بود که ردرحاليکه حق مسلم گنج برنيامد ۵٧ن درشورش آ ن اتھام وتاثيرآ

   )قراردھد
   .اتھام راتبديل به  جرم ميسازد رِ با ،مريکائيھا که اين اعتراف ايشانآ زااعتراف به دريافت پول  -٢

 انجآبرای اخذ اطالعات اعالم کرده اند واز طلوب رابه افرادیمريکا پرداخت پولھای نامآنجا که رسانه ھای خبری آ از و
کا خواھان نجات ايران است مريآمريکائيھا جرم نيست چون آنجی درمصاحبه ای گفته است دادن اطالعات به گ آقایکه 

  ) ١٣٨٣مھرماه  ۵سنگر(

 ،نھم بمنظور دادن اطالعاتآگنجی برای عمه جانشان خوبست وپول گرفتن افراد ازخارجی  آقایونظربه اينکه ادعای 
 ورود اتھام ومحروميت از وجای مشخصی درباقی نميگذارد  ذا اتھام مزبور جای گفتگوئی رال است جرمو جاسوسی
    .سی راخواھد داشتفعاليت سيا

  >موافقت شومن درفوق العاده <آمريکائی که مشروح آتوطئه برای خودمختاری کردستان بوسيله تيمرمن  -٣
چراکه متوجه  است، واين اتھامی بسيارقابل اھميت )ن درج استآوسنگرھای بعد  ١٣٧۴مرداد  ١۶سنگر(

   .استقالل وتماميت کشوراست
مه تعقيب سران جمھوری اسالمی رادردادگاه بين المللی به اتھام نقض منوچھرگنجی برنا آقای ١٣٨٣درسال  -۴

 جلسه اين دادگاه تشکيل خواھد شد وبرای پيشرفت کار ٢٠٠۴حقوق بشراعالم کرد وچندی بعد خبرداد که دراوت 
که ھزاردالرخرج دارد ودرپايان ھم قول دادند  ٨٠تا ٧٠ھرجلسه دادگاه بين اھزاردالراست زير ٢٠٠به  فعال نياز

   .اسناد مالی اين اقدام بوسيله حسابداران قسم خورده رسيدگی ومنتشرخواھد شد

که بتصديق نرا آومخارج  ن معرکه گيری گذشته است وايشان حساب پولھای دريافتی ازمردمآ سال است از ١٠
دادگاه  دکان يا مشروح درمقالهتعارف ھم ندارد که اين اتھام است ( ،حسابرسان قسم خورده رسيده باشد نداده است

  )۴١١+٣٣٢سنگر

تامين کننده بودجه مالی  ازطرف سازمان  گنجی ماموريت رسيدگی به وضعيت جبھه نجات آقایبنابراخبارمنتشره  -۵
دريافت  سيا از دالر ١۵٠،٠٠٠جبھه نجات ماھيانه <عھده دارميشوند که بنابراعالم خودشان جبھه نجات ايران را

روزنامه نيويورک  >سی دالردرھفته بوده است ه نجات درحدود بيست ياھجب ميکرده درحاليکه ھزينه انتشارمجله
  .ليون دالربه علی امينی پرداخته استيم  ۵تايمزھم فاش ساخت که سيا برای فعاليت جبھه نجات 

 ولی حيثيت و ،ست نه ايرانيان ن مربوط به سازمان سياآدرست است که پول پرداختی به جبھه نجات وحسابرسی    
 و دالر ١۵٠٠٠٠گنجی موضوع پرداخت ماھيانه  آقایايران وايرانيان دروسط است وبه ھمين دليل است که  شرافت ملی

 وگرنه ضرورتی نداشت که ھم از ھزينه انتشاريک شماره مجله نجات ايران رابه اطالع عامه ايرانيان رسانده است
   .یماموريتشان مردم رامطلع کنند وھم ازاطالعاتی سردست
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  زارش ايشان ازحسابرسی جبھه نجات وامورديگری که سبب تعطيل جبھه نجات شد  حق مسلم ايرانيان استلھذا انتشارگ
   .ازياد تاريخ بدور نماندتا اگرموارد اتھامی باشد 

 ٢٠گنجی دارای يک فرستنده قوی درخارج ازکشور برای ايران وساير کشورھا بود وبه اعالم خودشان  آقای  -۶
گنجی  آقای ،ھسته مبارزاتی درداخل ايران بوده است ۵٠٠٠وھمچنين دارای  رده استھزارساعت برنامه پخش ک

که اين اطالعات رادراختيارمردم گذاشته بايد اطالعات راکامل واعالم کند که کل مبالغ دريافتی برای انجام مخارج 
 اعالم درست وحقيقی ايشان اسنگين باال چه مقداروازکدام کشور بوده است زيرا نوع اتھام ايشان رابطه مستقيم ب

   .دارد وکشف حقيقت
وسرھنگ بای اتھام  مشارکت درترور ارتشبد اويسی  »تش نھفتهآ«منوچھرگنجی درکتاب خودشان بنام  آقای  -٧

اداربه شاه وشاھنشاھی ايران نموده رامتوجه سرھنگ پويا افسروطن دوست ووف !احمدی وترورناموفق خودشان
خود کشی  ام وموسرکوفتھای ھمقطاران ومخالفين تحملش ت ن کتابآاد بااطالع ازمف ياد شده که سرھنگ است
  )سرھنگ پويا باتفاق چند افسرديگر حضور اعليحضرت رضاشاه دوم ھم شرفياب شده بودکرد (

  )( مشروح جريان وشھود قضيه درسنگرھا منعکس است

  

   

   

 


