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  تز دكترگنجي آنتي
  حقوقدان -اميرفيض

   .مطلب درخط مقدم قرارگيرد اجا زه فرمائيد که اشاره بدو ؛قبل ازشروع اين قسمت

  گنجيمنوچهردكتر آقاييكم اعتراض 

 آقایسوی  از اعتراضی ،ذریآسياوش  آقایگرامی  پس ازانتشارمتن تز سلطنت گروگان ازبرنامه ايرانيار
   .الزمه جواب استدن سلطنت گروگان بو اقتضای تزبه گنجی مطرح شد که منوچھر

**  

را ميتوان ادعائی  قوی ومحکم ميگردد. تز تز آنتیبا  تز ؛شود روبرو؛ تز آنتیھمين است که با  ،تز نفسِ 
تز سبب بوجود  آنتی ن است که برخورد تز وآن فعاليت ھا برای آومجموعه  ،ناميد که حريف ميجويد

   .تز قرارگيرد آنتیجديد و تز مدار در نتز ابدی نيست وممکن است بازسِ  ِگردد که خود نتزمدن سِ آ

 ؛موازين اصلی تز ميداند را مقيد به دفاع از فرق بين تز ويک مقاله تحقيقی اين است که نويسنده تز خود
موازين اصلی  ميدانند که دفاع از ؛کرده اندن دفاع آ از را نوشته و ليسانس ويا دکترای خود کسانی که تز
    .تز يعنی چه

سلطنت تز  موضوع اصلی در ،باب تطبيق از ؛حاوی موازين اصلی وموازين تبعی وفرعی است ؛تزی ھر
ادله ومسائلی است که جھت  ن است وموضوعات فرعی شھادت وآوتبعات  پرشتطرح ھنری  ،گروگان

بمنزله گوشواره ھای تز خواند که  را نھاآو ميتوان  ،ئه شده استاثبات موضوع اصلی تز ارا استحکام و
چندين صد  باب مثال ممکن است يک تز از؛ ندارد ھم نباشد ويا کم باشد تاثيری دراصل موضوع تز اگر
حقوق  اسالم و (تز باب مثال از باز ؛نيست بيشتر تز يکی دوسطر یحاليکه موضوع اصل باشد در برگ
  .بشر)

اين  ؛تزسلطنت گروگان ھم رعايت شده در و ،پياده ميشود تز جھت در نآ وتبعی از موضوعات فرعی
تسھيل  را تز آنتی ِبه عبارت ديگر کار و ،قرارداده باشد تز آنتیرا  درمسيرھمکاری با  ، خوداست که تز
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 ؛نيست تز جنگ آنتی تز و زيرا مقصود از .پاسخ را کوتاه وغيرقابل الزم بنمايد جريان پرسش و و ،کند
تاثيرطرح < ميشودمورد تزسلطنت گروگان  که در ؛ھمکاری صادقانه برای رسيدن به يک سنتز است

  .>توقف تداوم سلطنت ايران ھنری پرشت در

زيرا نسبت به اصل موضوع تز که  ؛شناخت تز آنتیرا نميتوان بعنوان  ؛گنجی دکتر آقاید اظھارات ھرچن
 ايرانيان به مسئله تز و معھذا چون ما ن اشاره ای نداشته،ان است کوچکتريگروگان بودن سلطنت اير

تزی)  آنتیبه ايرادی (بھتراست  ،ن چندان خودمان را مقيد نميدانيمآموضوع اصلی وحواشی  تز و آنتی
   .کرده است  توضيح داده شودمتوجه تزسلطنت گروگان  ،گنجیمنوچھر دکتر آقایکه 

    دكترگنجي آقايتز  آنتي

اين  مشتمل بردوقسمت است يک قسمت  ايراد داشته تز آنتیھرگنجی دفاعی که بعنوان دکترمنوچ آقای
  :اميرفيض نويسده تز دروغگوستاست که 

 ند که خودشان برنامه سلطنت گروگان را نشنيده اند بلکه يکی ازه اايشان توجه داد ،درھمين اظھارات 
    .دوستانشان برای ايشان تعريف کرده است

تحقيق  نشنوند و تاخود نبينند ونخوانند و ؛دننور ھيچگاه به شنيده ھا احتمال وحتم نميدھمّ  مردان عاقل و
  :م مولوی بيتی دارد که ميگويديحک ،نکنند نقل مطلب نميکنند

  عاقل سخن از ديده گويد      عامی سخن ازشنيده گويد

  :حکيم قاآنی توصيه با معنائی دارد وميگويد

  مخوانش کافرکزرسم مردمی دوراست      کسی کزديگری شنوی حديث کفرِ 

بدھد  نچنان اعتبارآمردم شناسی به حديث کسی  ادعايی ن سابقهآ گنجی با چطور ميشود کسی مانند دکتر
  ؟که نويسنده تز سلطنت گروگان را دروغگو بنامد

 ن است که يک دانشجوی دانشکده زحمت تدوين يک تزی را متحمل ميشود وآدرتطبيق مورد ھمانند 
 را تز؛ دارد استادی را اين بين يکنفر که عنوان در ميسازد و نرا منتشرآبرای ارائه گروھی متخصص 

نويسنده تز  ؛فرياد بزند ،مطلبی به او گفته بابت تز کسی ازچون فقط  و بررسی نکرده؛ نخوانده
ت به آن خورنی اس يا چنين چيزی معقول است وسابقه اجرائی دارد؟ واقعا خيلی تاسفآ ؛دروغگوست
  مدرک دکترا.

دروغگوئی ھم باشم به تز چه مربوط  فاسد و دم بد وآبرفرض که بنده  ؟مقصود ازدروغگوئی بنده چيست
است نه  ن دروغ متوجه تزآبرفرض محال که دروغ باشد  اگر ؛است بيان يک موضوع رويداده تز ؛است

واقع است. اين دقت بجاست که  نچه نوشته خالفآاثبات شود که نوييسنده تز  شخص نويسنده تز مگر
 نظر و ؛ھم دروغگو محسوب نميشود خالف واقع باشد باز و ؛اگرنويسنده تزمطالبی ازنظرخودش بنويسد

  . نه دروغ.نادرست تلقی ميشود
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طول مبارزه نوشته  در نچه اين سربازآت دروغگوئی به اينجانب متحمل اين نتيجه است که کلی صفتوجه 
درست ومنطقی نباشد ولی نميتواند نوشته ھا  ،ممکن است ؛روغ وخالف واقع استومنتشرساخته ام ھمه د

  .مستند دروغگوئی نويسنده سنگرباشد. چنين قضاوت خام وبی ربطی را درشان ھيچ کس نميدانم

با استفاده  ،نقل قول ديگران ونه نه به اعبتار ،دکترگنجی عالقمندم آقایتز  آنتیبنده اتفاقا خيلی ھم به 
مورد  تز آنتیبعد  و ؛ن دقت کنندآبلکه ھمانند يک تز دانشياری به تمامی  ؛ن تزآ ش کوچکی ازبخ از

دارند  سياسی تبحر کار به حقوق بين الملل و مدعی ھستند نجا که ايشانآ از .نظرشان را ارائه بفرمايند
ولی  ،است تز نياز مقرب و ايشان بسيار تز آنتی ،يافته است حقوق سياسی بار مبانی و اين تزھم از و

تصورنميکنم   به دروغگوئی متصل کند قضيه را ، بدون رسوب جزييات آن،را نخوانده ھمينطوری تز
    .وجدان حقوقی وسياسی باشد قابل قبول ھيچ

اين تدبير! چه کمکی به جمھوری اسالمی وبه مبارزات جبھه سلطنت طلبان  يا سرکارمتوجه ھستيد که باآ
   که بھرحال قائمه مبارزه عليه جمھوری اسالمی محسوب ميشود وارد ساخته ايد؟

  قسمت دوم 

روزھای نزديک به شورش  مربوط به برخی ازخدمات ايشان در گنجیمنوچھر  آقایقسمت ديگراظھارات 
ايشان  تز آنتیکه تقريبا تمام مدارس وغيره  دانشگاه و نھا ازآوتصفيه  مالھا مخالفت باقبيل  از ؛است ۵٧

  .درحول وحوش اين مطلب بود

 ؛تعريف ازخدمات خودشان بود و ؛سلطنت گروگان نداشتتز ه موضوع ان ارتباطی بنکه اظھارات ايشآ با
 ؛گنجی است آقایھنری پرشت با ھمان سند مالقات  ،نآاعتبارصحت  فرمايشاتشان صحيح است و معھذا

 گنجی در آقایمده است که آن سند آ در و ؛تزسلطنت گروگان منعکس شده است در ؛ن سندآ که بخشی از
دولت  داشته ودرعين حال از پاسدارھا ومالھا ابراز استقرار پرشت نگرانی خودش را ازی گفتگوی با ھنر

   .پايان ) ری ميکردهرش طرفدائی شوآمريکادرواقع جناح يزدی وچمران ( بازرگان و

مخالفت گنجی با اقدامات شاه  ؛اشدنشان نميدھد که گنجی با اساس سلطنت ايران مخالف بھمان سند 
 ناشی از ؛مطرح شده است گنجی آقایکه ازسوی  ن کتابی درباره اشتباھات شاهوعالقه گنجی به نوشت

> شد تعرضات نسبت به او متولد  ميشود حاکم که ضعيفايرنيان است که < ما برخی از ھمان عادت بد
   .ايرانيان غافل نبوده است درايران ھم ازدرک اين روحيه ما آمريکا بنجامين اولين سفير

 گرفت و به عدم انتقال سلطنت به وليعھد قرار =  دکترگنجی درجريان طرح ھنری پرشت دائر توضيح
 ليت ويا سخنی درحفظ تداوم سلطنت ازفعا شخصيت ھای سياسی درجھت طرح حرکت کرد و مانند ساير

ھت رھبری او ميبرد که فعاليت ھای درفش کاويانی را درج گھگاھی عباراتی بکار و ؛او درميان نبود
سلطنت طلبان  بود ازنظر قاھره مستقر راديوی درفش کاويانی گنجی که در برای اداره کشورنشان ميداد.

به ھمين   .است> لنگه کفش کھنه دربيابان نعمت خداق <مصدا ؛يک فرستنده سلطنت طلبی بشمارميرفت
ادامه   ن درآ که شرح بيشتر ؛گرديد )(طرح برژنسکی به نيست شدن مبارزه مالحظه ھم مشمول طرح سر

   .مدآپشت جبھه  تز سلطنت خواھد 
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  ش پنجمخمربوط به ب توضيح -قسمت دوم 

ه مھر طنتی ايران که خود ايشان ازــــيم سلژز رت که ايشان اــــفروغی اين توضيح الزم اس آقایدرمورد 
 ئیآمريکابرای  ۵٧، درجريان شورش بود ن رژيمآ ھای حساس وشخصيت ھای شناخته شده بين المللی

  .راھی نبود ھا غيرباور ئیآمريکابرای  کهورده بود آ چھره ای بنمايش در  ھا

اسناد  ١٢ دجل  ٨١ درصفحه  ٣/١٢/١٣۵۶برابربا  ١٩٧٨تاريخ فوريه  ١٢سند محرمانه ای بشمارره 
برھام آپرفسور  آقایبه  آمريکا ايران در مقام سفير فروغی در آقاین آ وجوددارد که در آمريکاسفارت 

فروغی به  آقای ،مده بودآئت علمی دانشگاه ملی به ايران ويرجينيا که برای مذاکراه با ھي دانشگاه از
تبريز بعلت وجود اختالف  شوب درآ<گسترش  برھام گفت کهآ پرفسور آقایگزارشگرھمراه  گربرنشل آقای

وجود رشوه  ندارھای اجتماع ايران حکايت از«فروغی گفت که  >؛اقتصادی درميان طبقه متوسط است
مورد يک  بعنوان مثال فروغی به گزارش اخيرروزنامه ھای فارسی زبان در »ندندرميان طبقات باال ميک

ن به يک رقاصه محلی برای انجام يک آ داده شده اشاره کردکه در ميھمانی پرخرج که درتھران ترتيب
 .گر گفت واقعا اين کارھا مردم را منقلب ميکندبرشلن آقای .داده شده بود دالر ۵٠،٠٠٠رقص عريان 

  )پايان(

 رشلنبرگ آقایچنين خبری را به  )درايران  حضورداشته که دراين جريان( آمريکا ی سفيرايران درتوق
 نوقت خبرمزبور که ازآی ثروتمند ھم غيرقابل تحمل است آمريکان برای آبری که درحد فساد ميدھد  خ

پرونده سياسی  ساخته ھای يک روزنامه شورشی عليه نظام سلطنتی ايران است ميشود يک حقيقی که در
 آقایپرشت با ی فروغی با شلنبرگر بوده که ھنر آقایاز اين گفتگوھای  بعد  ؛ايران خودنما ميگردد

گاه بوده آھنری پرشت  آقایزيرا  ؛دبيرخانه انتخاب ميگردد درنھايت به ماموريت  در روغی مالقات وف
   .فروغی کامال مھياست آقای در آمريکابرای پيشبرد طرح وزارت خارجه  ھای مورد نظرش هکه زمين

 يا باورآ ؟اشراف داشته است خبر نآ فروغی بر آقایيا واقعا آ و؟ حقيقت داشته واقعا چنين خبری ياآ
 اسم دھنده و و پول بدھد دالر ھزار ۵٠ ؛پنجاه وشش ن سالِ آ کردنی است که کسی به رقاصه ای در

يا شورش آ؟ وظيفه سفيرايران است در ئیآمريکااساسا انتقال اين خبربه يک مقام  ؟ھم معلوم نباشدگيرنده 
چرا خالف واقع گزارش  بی استمذھ ،؟ فروغی که ميدانسته شورشتبريز اقتصادی ورفاھی بوده يا مذھبی

وقتی سفير ايران که قاعدتا بايد حافظ منافع   ؟به بيگانه ای که نبايستی طرف گزارش باشد ھم؛ آنداده
ه داشتند که شايعاتی که عليئی ھا حق آمريکانظام وشخص مورد اعتمادی است چنين خبری را ميدھد 

شاھنشاه ايران با  کندی از رسناتو وند کن باور ساواک توسط شورشيان ميساختند شاھنشاھی ورژيم 
   .يشمن ياد کندآعنوان 

  ازماست که برماست       اين دود سيه فام که ازبام وطن خاست

  (ملک الشعرای بھار)                                                    

             پايان بخش اول قسمت ششم                                                

  


