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  دكان نانوائي

مطرح ساخت  را گنجی مسئله نانوائی خودمنوچھر قای آ، مک وزمينه سازی برای اعتماد وايجاد شخصيتدرراستای ک
   .يدآای بنفس ايشان به حساب خود کفائی واتک که نمودی از

نھا به آھمايون الزم است که درسابق عاملين بيگانه وخاصه جاسوسان شھرام قای آاين اشاره برای تکميل اطالعات 
ايل  ازباب مثال ماالرد جاسوس انگليسی در ،مشاغلی معمول وشناخته شده مشغول ميشدند که سوء ظنی ايجاد نشود

 >يک االغ عوض کردم ورفتم با زن بختياری ام را< :موريتش تمام شد گفتووقتی ما شغلش دعا نويسی بود یياربخت
رابياد نياوردم> که سالھا برای سفارت انگليس جاسوسی ميکرد نانوای سفارت روس درتھران فريمن = نام اصلی اش <
جريان ( .کرد ديدم واو ازايام خودش صحبت را ن کشوررفت وبنده درلندن اوآبه ازايران فراروکه بکمک انگليس   بود

  دريکی ازسنگرھا ھمان زمان منتشرشد)

محمد رضا ھمان  .مريکا بودآدرحاليکه مامورسازمان سيا درشرکت نفت  مريکا رستوران داشتآی عامل اھمين کرز
   ١. گنجی ھم ازھمان باب بودمنوچھر نانوائی  مدحی که مامورجمھوری اسالمی بود تاجر الماس معرفی شده بود

 مريکا ديگر تظاھرآايران وفرارگروھی ھمجنس باز واصالحيون وولگردان وپناه به  ٨٨پس ازجريان ولی رويه مزبور 
فت درياازامريکا بسته ھای سياسی که متضمن وجه نقد وديگرمزاياست  ن افرادآ ل واشتغال ازگردونه خارج شد وبه شغ

   .مريکا پادوئی ميکنندآای اطالعاتی ميکنند ويا علنا دردستگاھای وابسته به سازمانھ

  گنجيقاي آفحشاء درعمل 

قای منوچھرگنجی آن عمل مبادرت ميکند. آفحشاء به ماھيت ی اطالق ميشود که باعلم به سعرض شد که فاحشه به ک
نچه که آ مريکائی اينجا بيش ازآاودرمحافل < :اينطور معرفی شده است ،ابطين خوبمريکا کتاب رآدراسناد سفارت 

حقوق  باشاھدخت اشرف درارتباط با ت اودارای جاه طلبی ھای سياسی است اومعمول است درمعرض ديد قرارگرفته اس
قای گنجی گفت آقای شب استون ازبنياد فورد داشتيم آ سفرھائی انجام ميدھد درجريان بحثی که درخانه من با بشر

 را مرھمه کارھاايالت متحده است اين ا مريکا رابگيريم حتی درباره مسئله ای که ماھمه ميدانيم که حق باآاگرماطرف <
  )رابطين خوب ١۵(صفحه                                    >د کردھخراب خوا

                     >ھمراه است گشکست روبروست وبارسوائی ونن مريکا باشد درايران باآلوده به نام آھرمبارزه وتالشی که <
  )٨۵دکترگنجی سال (

 مريکا واقف بوده است وآ استناد به اظھارات ايشان ازاين باب است که او دقيقا به قبح عملش درتماس وجانبداری از
بنا براين تظاھر ايشان به اينکه برای  بگيرد  کارھا خراب خواھد شد مريکا راآھرکس که طرف  يا و ميدانسته که او

 وارد است زيرا خود او اقدام کرده نا ن کشورآمريکا قرارگرفته وبه ماموريت ھای محول آايران درخدمت به  نجات
ننگ  خراب وباطورحتم ھمه کارھامريکا قرارگرفتن به نجات ايران مربوط نميشود بلکه بآميدانسته که نه تنھا درخدمت 

   .رسوائی ھمراه خواھد شد و

 داشته يعنی کسی است که به حکم قانون و قای گنجی مقام رياست دانشکده حقوق راآ، فراموش نشود که دراين معادله
   .گاه استآگفته است دقيقا  بابيگانهھای غيرقانونی ھمکاری ذم  نچه که درآ

که يک زن فاحشه باعلم دارد  ) حکم ھمان دستمزد ھائی راسازمان سيامريکا (آ بنابراين دستمزد ھای دريافتی ايشان از
   .تن ميدھد ن کارآبه اينکه نزديکی وخدمت جنسی به مرد اجنبی ودريافت پول حيثيت واعتباراورابرباد ميدھد به 

                                               
يک شعبه يخ و نوشابه فروشی درست روبروی در ورودی سفارت روسيه در تھران قرار داشت که کارمند سازمان اطالعات و امنيت کشور  - ١

دستگيری  .رد يابی کرده بودکه برخی افسران ارتش ايران با روس ھا داشتند و منجر به دستگيری آنھا شد را  یاو رابطه او ھم  بود(ساواک) 
 ک- ح ه سرلشگر احمد مقربی.اسوس روسيبزرگترين ج
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 اشرف پھلوی

) خواھان کمک۶
رقسمت ميز ايرا

مايتش کنيم که
راکه ماشناسائی 
ش افرادی نظير ز

ی مخالف کمون
يزدی ش ه دکتر

د دکترچمران را
ن ايرانی خيلی ب
 شود وگرنه اي

٨ھمان جلد (   

  

انی او ازبين ر

آ مريکا بودهآی 

شناسآکترگنجی 
 وعدم قبول انتق

ی، ومنوچھر گنجی

   .نيست ن

س ، جنايتکارانه
گاھی به اين رآ

گآ واراده وعلم و
ور ومنوچھرآخر

ميکن خراب را ا
                  

ازانجام کارتوس
ضرت شاھدخت

۶٨ھمان جلد  کا
ری برشت مدير

سی بگرديم وحم
ک ازگروھھائی
وجوددارند او از
رند وبطور جد
و فکرميکرد که
 کرد که ما نبايد
ر ازديگررھبران
ی درايران فعال

                

نگر > نشاناد
   .ه

فتن ايران برای

قای دکآ ننده با
سلطنتی ايران

ود فروشیخ        

ن ممکنآھی به

به ماھيت عمل
 غفلتا از سرنا
ايه ھای قصد و
گنجی درکنارفخ

مريکا کارھاآه
            د  نھ

 مقصود گنجی 
وحمايت واالحض

مريکآ سفارت
به ھنر شظھارات

ت بايد دنبال کس
گفتيم که ھيچيک
چنين کسانی و
مريکا عالقه دا

او ، خواھد شد
پيشنھاد گنجی

 ودرحال حاضر
مريکا بايستیآ

  

زدست خواھد د
سلطنت مشروطه

ازبين رف نگران

  )پايان حاشيه

نيکائی گفتگو ک
ی برپايان رژيم س

                

زند که بی توجھ

باعلم واطالع ب
يکند باکسی که

قای گنجی برپاآ
گقای آميشود که

  ريكا

کاری وخدمت به
ن کاری انجام دھ

ورميفرمائيد که
بوده وباکمک و

اسناد( سيده ر
را دراظ صود او

اوگفت ؟ بکنيم
وقتی گ ،حفظ کند

:گنجی گفت ،ند
مآنھا به آوگفت
ن چپی ھاآ ز
بگيرد اما را ت

تبعيد بسربرده
کرارميکرد که

   

لت وقصور ازف
س سنتی وقانونی

ی نج منوچھرگن

پ>   (مريکاست

مريکآن شخص
مريکا مبنیآجه

رق ميزمده ای ب

که ب گناھکاری
 ومباھات ھم مي
آمتاسفانه عمل

ده ميرانيان کش

مرآ ي گنجي با

يدانسته که ھمک
ھا ميخواھد که

تصو ،ين تحرير
نشاھی ايران ب
اداری برجسته

غرض ومقص،ير

 ماچه بايستی
از خمينی ح بعد

برخوردارنيستند
مينی نام برد و
بدھد پيروزی از
 که ضعيف است
 که درلبنان درت
گنجی مرتبا تک

  

کا ايران راباغف
رانيان ونظام س

قایآ ه درکنار

مآايران سھم  <

نآبا نام  ،حرير
ر وزارت خارج

۴ برگ ٠٣/ ١٢

ا يک تفاوت عم

فرق است بين گ
ھم ادامه ميدھد
م ،ندامت ميکند
اير ما شکستگی

قايآت همكاري 

نکه ميدآ نجی با
ھ مريکائیآ ن از

واننده محترم اي
وزيردولت شاھن
وموقعيت ھای ا

ولی خي ؟ی است

جی پرسيده شد
بع ) را وخودش

 وھدف واقعی ب
خم  ستاد ارتشِ 

زدست ب ش را
د جای بازرگان
ی است ايرانی
وی دوساعته گ

 .>ت خواھد داد

مريکآ گرنهو <
ه ھويت ملی اير

سی کهتنھا ک - 

رامروز نوشت

ه محترم اين تح
رح مشھورکه ط

 ٢٠١٢ /

دراينجا

خيلی ف
حاليه ھ
ن اظھار

به سرش

ماهيت

قای گنآ
ازايران

شما خو
چون و
ترقی و
اسالمی

ازگنج<
مريکاآ

حمايت
رئيس

حاميانش
ميتواند

فردی او
گفگو و

ازدست

عبارت
است نه

حاشيه
درعصر

خواننده
است که
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قای ھوشنگ نھاوندی ومحل ابالغ ھم آوابالغ کننده ھم  ،خانواده سلطنتی ايران رادرمبارزه به شاھنشاه ايران ابالغ کرد
  .مکزيک بود

  دستمزد گنجي براي چه كاري بوده است

 وباسابقه ای که از ،سازمان سيا درمصاحبه مزبور صحبت کرده است ھزاردالر ١٨٠دستمزد ماھيانه  ازقای گنجی آ
مرتبا درطول  سنگينی مريکا درايران اين چنين دستمزدآ ايشان ارائه شد باورکردنی نيست که برای توصيه فعال شدن

   :پاسخ اين ابھام را اسناد وشواھد موجود چنين توضيح ميدھد ،سالھا به ايشان پراخت شود

 ساير يا مريکائی درسفارت ايران وآاسالمی به مامورين  مريکا به کرات به ايرانيانی که برای مبارزه عليه جمھوریآ
ونام ومحل  ری کسب اطالعات دقيق ازموقعيتاروپا رجوع ميکرده اند قرارشان ازھمکا ن کشور درآسفارتخانه ھای 
 در نھا داده شده است که اگرآکسانی است که درمخالفت باجمھوری اسالمی شھرت دارند واين تاکيد به اقامت ودوستان 

مريکا آازجمله تماس سرھنگ عقيلی پور بامامورين سفارت مادگی ندارند تماسھا قطع خواھد شد (آدادن اين اطالعات 
 ذرآپشت پرده مبارزه سنگراول  –اجالس واشنگتن عالقمندان به اطالعات بيشتر به مقاله <( )اسناد سفارتدرخارج = 

  .به اين سند استناد ميشود خوانندگان  وبرای جلوگيری ازاتالف وقت )رجوع فرمايند ١٣٨۴سال 

به شاھنشاه ايران نسبت  اریوفاد ابراز با مريکا درايرانآدرمالقات اول خود بامامورين سفارت  سرھنگ حميد شيرازی
وضع جمھوری  از را اسناد سفارت گوياست که اواطالعات مفيدی ،مريکا مطلع شود ميتواند کمک باشدآگفت اگراز نظر

 بعد از، اسالمی دراختيارسفارت قرارميدھد وگزارش سفارت ھم ازکاردانی ولياقت واصالت دراظھاراتش گواھی ميدھد
  .زنشسته ميشودچندی بوسيله جمھوری اسالمی با

   :مريکا درمورد سرھنگ مزبور توجه کنيدآاکنون به اظھارنظر مامور اطالعاتی 

نشان داد که درموقعيت اوبعنوان يک افسربازنشسته امکان دسترسی به  )سرھنگ شيرازی(١-ک تخليه اطالعاتی از<
حتی اگرخودش ھم د دراين موقع وجود ندار او شکاری درتماس باآاطالعات مفيد وجود ندارد وبه اين ترتيب فايده 

  )٣٨صفحه  ۶٨(جلد                                                                    >ميگذاريم عالقمند باشد لذا اوراکنار

 مريکا تخليه اطالعاتی شدند ويا قادربه ادامه جاسوسی نباشند کنارآبه خته فرو دخو مالحظه ميفرمائيد ھمينکه افراد
وامانده   و ويا چھارپاداران که االغھای پير ميماندند رانده ميشدند باز گذاشته ميشوند درست مانند بردگان که وقتی ازکار

 راديو مريکا وآمريکا درصدای آت ايرانيان درخدم ميزآگله  به اظھارات( .بيابان رھا ميکردند که طعمه گرگ شوند در را
  )ھلند رجوع کنيدزمانه 

  برداشت:

  نظربه اينكه:

 بابراندازی جمھوری اسالمیمستقيم  درارتباط ونه ای ازکارھای اجرائی که ی نمجقای منوچھرگنآگزارشات واظھارات  از
بنيابت  ن جبھه راآقای گنجی ماموريت حسابرسی آبه اينکه کل وجزء فعاليت جبھه نجات که  ونظر ،دردست نيست ،باشد

 ،مسئولين جبھه نجات از فاطمی احد (عليمحمد) قای شاھينآسازمان سيا داشتند معطوف به فعاليت ھای خبری بوده که 
ونظربه اينکه  نگر درخواست ھمکاری نمود)ايشان ضمن نامه ای ھم ازسسازمانی ھم برای کسب خبر تشکيل داده بود (

قای منوچھرگنجی تحت نام درفش آلذا ميتوان گفت که فعاليت  ،فعاليت درفش کاويانی دنباله فعاليت جبھه نجات است
مريکائيھا بوده است که عنوان حقوقی آوری اطالعات ازداخل کشور وفعاليت ايرانيان خارج ازکشوربرای آکاويانی جمع 
   .جاسوسی بنفع کشورھای خارجی شناخته شود باشرائطیممکن است  عمل مزبور
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ست که او نجاآمقصود  ،به حساب تابعيت ايشان گذاشت نراآقای دکترگنجی درھمين مصاحبه اشاره ای داشت که ميتوان آ
 )مريکاآ(يعنی ھنوز تابعيت ايرانی خودشان راحفظ کرده اند وتابعيت کشوردوم  ،مسافرت ميکند گذرنامه مصری گفت با

   .نپذيرفته اند را

تطبيق  درکمال تاسف  مريکا رانداشته باشند و ھنوزايرانی شناخته شوندآ، اگرچنين باشد يعنی ايشان تابعيت بنابراين
اين توضيح بدان  جھت   ،جاسوسی استجرم  مصاديق کامل  ازمريکا آايجاد استعداد سياسی واطالعاتی  به  عملشان در

 راتابعيت دوم  د سياسی ونظامی واطالعاتی بنفع کشورقوقدانان عمل اطالع رسانی وايجاد استعداالزم افتاد که برخی ازح
    .نميدانندجاسوسی برای کشورغير کشور مستفيض است جرم نھا آناحيه کسانی که تابعيت دوم  از

  .ده قسمت دوم اين تحريرموکول ميشوب قای دکتر گنجی آمکتب اخالقی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


