
 حقوقدان -يرفيضام -آقای دکتر منوچھر گنجی                                                           ١ از ١ برگ ٣٠/١٢/٢٠١۶ه آدين=شيدناھيد  

     -قاي دكترمنوچهرگنجي  آ
  است از ايميل جاويد ايران فرستاده شده قای دکترمنوچھرگنجی آاقدام  و ايميل برای استحضار نوشته بصورت ناي

  حقوقدان -اميرفيض

اليحه ن ايريائی سبب تقديم آشھادت حضرتعالی دربرنامه قرائت تز سلطنت گروگان درتلويزيون  ،با درود
   .است

 براستدالت وراھی بسوی تامين امنيت جھانی> مشتمل وان <ننظربه اينکه  اينجانب  رساله ای تحت ع
 وتدوين  ١٣٨٢سال  در  ،را ندارد ،سازمان ملل متحد عضويت در حيتداليلی که جمھوری اسالمی صال

 برخی ازنان روبروشد (آبا استقبال  ارسال و ،مريکائیآ و برای شخصيت ھای سياسی کانادائی واروپائی
  .)نامه ھای استقبال شخصيت ھای مزبور ضممه ھمين ايميل است

رويدادھايئ  مواقع مناسب استفاده و در در ر به کرات ورساله مزبو ن سال تاکنون ازآ ازنظربه اينکه  و
   .ن رساله مطرح شده استآ ،مربوط ميشدهجمھوری اسالمی  شوب سازی جھانیآبه نقش که بھرترتيب 

نقطه عطف وضعفی خواھد بود درجھت پيشبرد اھداف بنده  لذا شھادت حضرتعالی به دروغگو بودن 
  .ساله مزبورميھنی ر

 نجا که حضرتعالی دارای سابقه ومقام مھم درگذشته ايران بوده ايد وبه موقعيت شناخته شده چه ازآ از و
  .داريدشھرت نظرعلمی ومبارزاتی درخارج ازکشور

نميتوان درعرض شھادت لذا شھادت شما را  ؛ھستنيدنجا که مشھور به مخالفت با جمھوری اسالمی آ از و
   .ن نگران نبودآ تاثير يتوان از نمالمتقاب عادی دانست و

 غير شھادت ناموزون و از ،ه معمول وقابل قبول استک یباال بجاست که حضرتعالی بطريق بنابرمراتب
   .بفرمائيد که درمورد اينجانب متاسفانه داده ايد رفع اثر واقعی 

   :يکتورھگو يادم ھست که تقريبا چنين استسايش فکری حضرتعالی سخنی ازوآبرای 

ھائی ويا اتھاماتی ويا حرکاتی ميکند   که انسان حرفيد آل انسان خرابی ھائی بوجود ميگاھگاھی درد
   .نھاستآ داری ازتکرار خود نھا وآ از اينھا مھم نيست مھم رفع اثر

بی التفاتی به اين ايميل کمک شايانی است برای بی اميد وارم سرکارھم با اين عقيده ھمراه باشيد که 
   کزسوی جمھوری اسالمياعتباردانستن رساله مزبور ا

  با احترام اميرفيض                                                                                                

  غازينآمختصرشده گزارش  –برگ فتوکپی نامه ھای شخصيت ھای سياسی   :ضمميه

  رانجاويد اي يست بزرگلو ايرانيان مشترک درذری آقای سياوش آ قای دکترگنجی وآ -گيرندگان 


