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  سلطنت گروگان و نامي از آقاي منوچهر گنجيتز 
  حقوقدان -اميرفيض

  ذری آقای سياوش آايران يارگرامی 

  با درود فراوان 

مد که خوشايند ايشان نبوده ـمنوچھر گنجی به ميان  قای دکترآ نامی ازدررابطه با تحقيق سلطنت گروگان 
واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی  واکنش خودشان اينجانب را دروغگو جيره خوار برای تسکين و و

  .معرفی کرده اند

اسناد سفارت  ۶٨جلد  ١٧٠صفحه درراجع با ايشان مطرح شده  گروگان سلطنت تز مسئله ای که در
کا؛ آمرياسناد سفارت  در ون استناد شده است آبه  تز ن است که درآ از مريکا درج است ومفصل ترآ

اگر ايشان  .نگرفته ھم ھست که چون ارتباطی به تز مزبور نداشته مستند قرار تنھا ھمان سند نيست  باز
گاھی آ شان ورشيو ايآمريکا درج است برای آاسناد سفارت  ايشان در تمام سوابقی که ازشند مايل با

  .ھمگان ارسال ميگردد

  اين بيت مستتراست مفھوم  ھم درفلسفه وھم درعلم حقوق

  روايتی که کس ازقول ديگران گويد     اگردرست وياخالف بود نه مسئول است

اين مورد  قای گنجی درآايراد  ؛مريکاستآستندات اسناد سفارت بيشرين مبانی تز سلطنت گروگان ازم
 اسناد معتبر ازمريکا آولی فرصتی است که به استحضارشان رسانده شود که اسناد سفارت  ،وارد نيست

اری مطالب رفته است بسيگاسناد سفارت بھره  سلطنت گروگان نيست که از . تنھا تزاست ۵٧شورش 
   .يافته استمستند  بارِ  امريکآ اسناد سفارت سنگرھا از

را نادرست  برای سلطنت گروگان به ھمين منظوراست که اھل تحقيق ويا کسانی که مندرجات تز ،عنوان تز
مقابله با تز را  قای دکترمنوچھرگنجی انتظارآ بنده از و يندآويا ناقص ميدانند درمقام دفاع ورد تز بر

رد ويا تضعيف  ارائه شده و با استدالل و سند وسند تز با استدالل .داشتم نه متھم به دروغگوئی بشوم
   .فضاحت ميگردد نه با فحش  و

ورند که آسلطنت گروگان به اشارت  تز چقدرخوشحال ومتشکر ميشوم که موارد دروغگوئی بنده را  در
   .ميشوم سال اولين باراست که با اين اتھام روبرو ٣۵بنده ھدايت شوم زيرا درمدت 

  .ندگان سنگرھا ورساالت وتحريرات ميگذارمبه عھده خوان ت مورد راودرمورد حمايت بنده ازمالھا قضا

ھرچند کارخالفی نيست ولی بنده مفتخربه است گيری  یاتھام جيره خواری که به معنای نوکری ومستمر
 مشاور و شده وکيل کتاب خاطرات وکيل دربار اشاراتی که در بنده به حکايت اسناد موجود و ،ن نبوده امآ

 و وکيل –بوشھری مھدی قای دکترآيل ھمسرشان وک –واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی حقوقی 
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، و وکيل ديگر کسان در خاندان زاده شفيقآ واالگھر فرزندانشان واالگھرشھرام پھلوی نيا و مشاورحقوقی 
 گرفته ام بسيار قرار واالحضرت  دفتر بوده ام درخارج ازکشورھم درمواردی مورد مشاوره حقوقی پھلوی

 مفتخرای ايشان محبتھ وپھلوی ھم ازخدمات حقوقی به خاندان پھلوی بويژه واالحضرت شاھدخت اشرف 
مقصود  ايشان ترجمه ومنتشرشده است  طريق دفتر رساله ھای منتشره سنگر از از وبرخی  سربلندم و

 نجی ھستگقای آھم بنظر  اگر ونيست  ازاشارات مزبور اين است که وکيل ومشاورحقوقی جيره خوار
   .وبازھم مفتخرم بنده بحثی ندارم

منتھا طوفان ازملترمين ومالزمين خاندان پھلوی بوده است   ۵٧قای دکترگنجی ھم قبل ازشورش آخود 
  مانند بادمھرگانی بود که دربيت معروف ناصرخسروتداعی ميشود  ۵٧شورش 

  پديد که ازما دو، مرد کيست نگه شود آفردا که زد برمن وتو باد مھرگان                   

**  
  : دھخدا در لغت نامه و مزدور خوارجيره 

). غيره دھند. (آنندراج ). راتبه ٔ ھر روز که بمردم فوج و. (غياث اللغاتِر ] (ِا) طعام راتبه / رَ  [ . جيره
ھفتگی يا ماھيانه يا ساالنه بکسی دھند، مقابل مواجب  مقدار محدود و معين از مواد غذايی که روزانه يا

 کرةالملوک چ مينورسکی ورق. (تذعليق . (يادداشت مرحوم دھخدا). مقابل مواجب که نقدينه است ومقابل
 ٢ص  ٩٨

). نوکر مقرر کنند. (برھان روزيانه باشد و آن چيزی بود از گندم و آرد و نان و امثال آن که بجھت غالم و
  .، اجری خوار، جریِاجری ظاھراً از عربی جری عليه اجراء، مقايسه شود با

 :ثالم
  جيره ٔ کسی را بر يخ نوشتن

  می گويند دوستانم به طنز
  .جيره ات را به يخ حوالت داد

----  
زياد است. نجی نوشته ھای مستند به استناد اسناد سفارت آمريکا و کتاب خود آقای گنجی مورد آقای گدر 

  موجود است که بخشی از آن اين است:  ٢٠١٢ای از استاد اميرفيض به تاريخ سوم دسامبر نوشته 
  

<اودرمحافل  :اينطور معرفی شده است ،مريکا کتاب رابطين خوبآقای منوچھرگنجی دراسناد سفارت آ«
سياسی نچه که معمول است درمعرض ديد قرارگرفته است اودارای جاه طلبی ھای آ مريکائی اينجا بيش ازآ

 سفرھائی انجام ميدھد درجريان بحثی که درخانه من با حقوق بشر باشاھدخت اشرف درارتباط با است او
مريکا رابگيريم حتی درباره مسئله آاگرماطرف قای گنجی گفت <آقای شب استون ازبنياد فورد داشتيم آ

     ب خواھد کرد>خرا را ايالت متحده است اين امرھمه کارھا ای که ماھمه ميدانيم که حق با
  رابطين خوب) ١۵(صفحه                                                            
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ھمراه  گشکست روبروست وبارسوائی ونن مريکا باشد درايران باآلوده به نام آ<ھرمبارزه وتالشی که 
  )٨۵(دکترگنجی سال        است>

مريکا واقف آ ارات ايشان ازاين باب است که او دقيقا به قبح عملش درتماس وجانبداری ازاستناد به اظھ
اين  بگيرد  کارھا خراب خواھد شد بنا بر مريکا راآھرکس که طرف  يا و ميدانسته که او بوده است و

 ن کشورآمريکا قرارگرفته وبه ماموريت ھای محول آايران درخدمت به  تظاھر ايشان به اينکه برای نجات
مريکا قرارگرفتن به نجات ايران آميدانسته که نه تنھا درخدمت  وارد است زيرا خود او اقدام کرده نا

   .رسوائی ھمراه خواھد شد ننگ و مربوط نميشود بلکه بطورحتم ھمه کارھاخراب وبا

است که به داشته يعنی کسی  قای گنجی مقام رياست دانشکده حقوق راآدراين معادله، فراموش نشود که 
   .گاه استآذم ھمکاری ھای غيرقانونی بابيگانه گفته است دقيقا  نچه که درآ حکم قانون و

دارد که يک  مريکا (سازمان سيا) حکم ھمان دستمزد ھائی راآ بنابراين دستمزد ھای دريافتی ايشان از
واعتباراورابرباد  زن فاحشه باعلم به اينکه نزديکی وخدمت جنسی به مرد اجنبی ودريافت پول حيثيت

  »....  .تن ميدھد ن کارآميدھد به 

؛ تا سيه روی شود آذری برای آگاھی شما و بينندگانتان کامل نوشته استخراج و فرستاده خواھد شدآقای 
  ھرکه درو غش باشد و مفھوم جيره خواری و مزدوری ھم روشن ميشود. 

  
  ک-ح


