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  خود فروشي ، و منوچهر گنجي

  يــــــا

  مكتب اخالق دكترگنجي

  )آخر(قسمت 

  حقوقدان - اميرفيض

  ،زبه چاپلوسی وچاپلوسان ھم موقع شناس بودندن سالھا که دکترگنجی ودرفش کاويانی فعال بودند واقای گنجی نياآدر
شاگردان مکتب اخالق < بازيرنويس ،قای دکتر گنجی ودرفش کاويانی انتشاريافتآاعالميه ای درجھت تکريم وتحسين 

! ن ديروز مکتب اخالقیادتحرير حاضرميتواند ھديه ای باشد برای شاگر ،> بنابرايندرسازمان درفش کاويانیگنجی  دکتر
  .قای گنجیآھی ايران گرايانه باشد برای خود گنجی وتنبّ  دکتر

وھمچنين برای جلوگيری ازطوالنی شدن  متوجه جنبه ھای مادی ومعنوی است ،که  فعل اخالق نجاآاجازه فرمائيد از
اشاره ونمونه ای کافی  زيراکه مشت نمونه خرواراست ودانايان را تحرير به اقتضای مورد يک نمونه بيشتر ارائه نشود

   .است

  نمونه ي ازاخالق معنوي دكترگنجي 

خطاب کرد واين  دزدشاھنشاه ايران را  ١٣۵٨اولين ايرانی است که درتاريخ خرداد ماه سال ی دکترمنوچھرگنجی قاآ

نامردی ونامردمی رابا دشمن شماره يک شاھنشاھی ايران يعنی ھنری برشت درميان گذاشت ودرھمين گفتگو بوده است 
  مريکا)آاسناد سفارت  ۶٨سری جلد  مشروح درسند(                    .پذيرفتن شاھنشاه برحذرميدارد را از مريکاآکه 

يران نسبت داد که به اتفاق ازکتاب اتھاماتی رابه ھمسرومادر وعيال شاھنشاه ا ،اکتفا نکرد نامردیين قای گنجی به اآ
   .> ميخوانيمزندگی پرماجرای رضاشاه<

 رفتار به عنوان انتقاد ازخانواده سلطنتی که اعمال و ١٩٨٠يون سلطنت طلب دراروپا درسال يکی ازرھبران اپوزيس<
، فرح پھلوی مريکا شده است ازفساد اخالقی اشرف پھلویآواره سلطنت طلب دراروپا وآبروئی دستجات آشان سبب بی 

ايران خارج شده حداقل  که ازدکتر گ> ميگفت  فرح پھلوی ظرف يکسالی < .نزد اينجانب درد دل ميکرد ملکه مادر و
سال  ۶٠بيش از اما اشرف با ،لمانی رابطه داردآده معشوقه سرشناس ومعروف عوض کرده وفعال ھم بايک ھنرپيشه 

 سال سن دارد وبه سختی حرکت ميکند بدون مالحظه سن وسال خود ولطمه ای که از ٩٠که نزديک به  سن وملکه مادر
پارتمانھايشان درنيويورک ازمردان خود آ در يدآنھا وارد ميآ طلب وپرستيژاين رھگذربه مبارزات گروھھای سلطنت 

   )٢٢صفحه (  >.بروئی نھضت شده استآفروش نيويورکی استفاده ميکنند واين موضوع باعث بی 

، پيروی ازرويه جمھوری اسالمی است وتشخيص اينکه درکتاب مورد استناد استفاده ازواژه اول نام خانوادگی  - حاشيه 

معرفی شده با خواننده محترم اين تحريراست   >ازرھبران اپوزيسيون<کيست  واينکه بامشخصات انحصاری  »گ«دکتر 
  )پايان حاشيه(
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شاھنشاه  ،گيری ازرياست دانشکده حقوقه بعدازکنار« :شھرام ھمايون گفته است اقای دکترگنجی درھمين مصاحبه با
  » >ميخواھد من به اوبدھمبه دکترگنجی بگوئيد چه پيام دادند که <

!! راخود ارزيابی کند  که مقصودم ازاشاره به مطلب باال اين است که خواننده محترم سطح نامردی اين معلم مکتب اخالق
که پيش  قرارگرفتهپستی وحقارت  ن سطح ازآ در اين حد مورد عنايت وتوجه شاه بوده گنجی که تا منوچھر او يعنی دکتر
مريکائی دشمن تداوم آا فاحشه ونزد يک شاھنشاه  ر خواھر ومادر و ھمسر ،ف خمينیوصھمراه وھم خوند آيک مولف 

   ؟دزد خطاب کرده است ) شاھنشاه راھنری برشتسلطنت (

نھا که حکايت ازنقل قول آامثال  و ،يا درجائی نوشته شده و ،يا ميگويند ،فراموش نکنيد که اقای گنجی نگفته شنيده ام
 وسابقه مراوده با شھادت عينی است که بمالحظه سابقه وزارت ورياست دانشکده حقوق ايشان ديگران باشد  کالم از

نھم به نزد يک مخالف آحقيقتا اين شھادت  .تزلزل پذيرنيست ،برای دشمنان شاھنشاه واالحضرت اشرف وعلياحضرت
  ؟؟!سرسخت ودشمن شاه مکتب اخالق است يامکتب نامردی بتمام عيار

فجايع خاندان درکتاب <  ؟ن حضورآ در داشته ونقش ايشان چه بوده است دت داده حضورنچه شھاآ قای گنجی درآيا آ
ن سعی شده آ > است ودرزندگی پرماجرای رضاشاهھمين نويسنده کتاب <تراوشات ذھنی کينه جويانه  > که ازپھلوی

مراتب خفيفتر ازشھادتی است ن کتاب به آ اتھامات در ،به شاھنشاه وخانواده سلطنتی ايران زده شودزشت ترين اتھامات 
   .قای دکتر گنجی داده استآکه 

   .احساس کنند آزردگی ازخطا کاری  خودرا ،قای دکتر گنجیآ !اميد وارم شاگردان مکتب اخالق 

  نمونه اخالق مادي   مرده خواري

فرق  ،يشودنکه درختم ھا برای خوردن حاضرمآ مرده خوارکسی است که ازمردن ديگران ارتزاق کند مانند گورکن ويا
  .امکانات مالی مرده از الشه استفاده ميکند ومرده خوارگوشت  از شخوراين است که الشخوربين مرده خوار وال

سوال کرد ايشان ھم نحوه ارتزاق خودشان  قای دکترگنجی راآقای شھرام ھمايون نحوه ارتزاق آدرمصاحبه مورد بحث 
باتفاق به کيفيت را ن آ ،کم نمونه و ورآنفرت  نوع بسيار م ازنھآ به کيفيتی بيان داشت که دقيقا مرده خواری است و را

   .ارتزاق ايشان نگاه ميکنيم

که پس ازترور دکترسيروس الھی من به فکرافتادم که عليه جمھوری اسالمی « :گنجی درپاسخ ھمايون گفتند قای دکترآ
سوم متعلق به من گذاشتم که يک سوم مبلغ خسارت متعلق به وکيل ويک  وکيلی قرار دعوای خسارت مطرح کنم با

باشد يعنی پول خون سيروس الھی به نسبت مزبور سيروس الھی  رگنجی> ويک سوم متعلق به برادمنوچھر دکتر<
  .»تقسيم شود

اين را ميگويند مرده خواری که کسی بھترين دوستش ترورشود وبجای اينکه به ورثه او کمک مادی ھم بکند مثل 
حاليکه سيروس الھی معاون گنجی دردرفش کاويانی  در و فتدالشخور روی يک سوم پول خون رفيق ومعاونش می ا

يک سوم پول خون مقتول ھم به جيب مرده خوار  نمکاری رھبردرفش کاويانی ترورميشودبعلت سھل انگاری وندا
  .ميرود

   .مولوی بيتی دارد که مصداق بی باکی وبه اعتنائی  دوست به دوست است

  وست         ره زن مردمان شد ونامرد اوستھرکه بی باکی کند درراه د
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  مرده خواري ازشخصيت حقوقي

ن آقای دکترگنجی وشادروان سيروس الھی قھرمان آعرض شد مرده خواری ازشخص طبيعی بود  که جناب باال  نچه درآ
   .بودند

 رھ کسی که ازمرده خواری ارتزاق کرد خوی وعادت او محدود به انسان ھا نميشود شرکت ھا وشخصيت ھای حقوقی و
ی درمورد خودشان بشرح زيرتوصيف کرده اند  که قای گنجآ اين موضوع را ،کجا که دستش بند شود راھم ميخورد

   .بسيارقابل اھميت باشد ايشان يتواند برای شاگردان ديروزم

دالر ھزار ٩٠٠زانحالل درفش کاويانی ھمايون توضيح دادند که پس اشھرام قای آگنجی به منوچھر قای آايشان يعنی 
بخوانيد به ھمان کيفيتی که يم کردند (ھم نامبردند تقس نھاراآ از سه نفر يا و موجودی نقدی بود که من بين عده ای که دو

  .)پول خون سيروس الھی راتقسيم کردند

 چند ميليونی که بنا چرا) اعتراض شد که !يارجان برکف امام خمينی و کارگزاراحمد مدنی (مد ھنگاميکه به آيادم 
مقصود   ،رانسه قسمت کردمبين افسران ايرانی محتاج درف نراآپاسخ داد که  ؟مريکائيھا گرفته ايدآ د شما ازخو براقرار

وسيله برائت  اشاره مزبور اين است که متجاوزين به اموال وحقوق ديگران ھمواره سعی ميکنند که مصرف پول را از
، سرقت مد حاصله بھرکيفيتی که باشد تاثيری درماھيت جرم ندارد سرقتآ مصرف در حاليکه خودشان نشان بدھند در

 از یدرھمين محاکمه بزرگ متھمين بانکی احد ،نماز وروزه گردد يا وھرچند که مال مسروقه صرف مسجد  ،است
  .عنوان کرد خيريهامورتھای غيرقانونی خودراصرف متھمان مصرف برداش

    مسئله مورد استيضاح 

افراد  نراآه وسرمايه اما مسئله مورد استيضاح اين تحريراين است که مگردرفش کاويانی يک شرکت انتفاعی بود
  .نھا برگشت داده شود؟ البته که خيرآباقيمانده سرمايه شرکاء به  ،ازانحالل که پس دناخته پردا

ن چگونه آوتصفيه مالياتی  ررات قانونی تصفيه صورت گرفته ھيئت تصفيه درفش کاويانی چه کسانی بوده اند وباکدام مق
  ؟انجام يافته است

نھا داده شده به چه آعنوان شده که پول بدرخانه نھا درھمين مصاحبه نام برده شده وآ وجوه پرداختی به افرادی که از
  ؟دالر نبوده است ھزار ٩٠٠وھموندی درحيف وميل  بعنوان ھمکاریيا  آ ؟حساب بوده است

   ؟ن چگونه به حساب رفته استآپرداخت موجه وقانونی بوده ماليات  اگر و ؟يا رسيد دريافت شدهآ

گان اعضای ترورشده درفش کاويانی دين مبلغ حق بازمانيا اگرمجوزی برای صرف اين موجودی نقدی وجود داشت اآ
  ؟گردن کلفتھای مفتخور بود يا

 سال  ٩نھم بمدت آ ميکند »سيا«سازمان  دريافتی درفش کاويانی از ھزار دالر ١٨٠مد ماھيانه آ وقتی کسی صحبت از در
اتی تصفيه درفش کاويانی بناچاراست گزارش محاس دھزاردالرباقيمانده راميدھ ٩٠٠ح گزارش تقسيم  بعد ھم باصطال و
    .واال متھم به صحنه سازی وفريب مردم است ،ھم بدھد را

ور آوياد استثنائی است  کامال  موجودی امری ھزاردالر ٩٠٠داشتن   يادمان نرود که تصفيه يک سازمان مبارزاتی با
توسط سيا اداره ميشود  هگروه سياسی ک مھمترين< :نوشت ١٣٧١/١٠/١٨نوشته روزنامه نيمروز لندن است که در

سرمايه اصلی ومعنوی سازمان   ،وردآدرعرض يک شرکت منحله به حساب  نراآنميتوان  و >درفش کاويانی است
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 حقوقدان -اميرفيض - ١خود فروشی، ومنوچھر گنجی يا مکتب اخالق بخش                                          ۶برگ  ٠۴/ ١٢/ ٢٠١٢ 

ازاظھارات گنجی دردادگاه ميکونوس (   .کردزاد ريش گذاشته بود وکراوات ھم نداشت وازرژيم ھم طرفداری ميفرخ
  برلن)

زادگان داشت که نوشته آريامنش  سازمان پاسداران فرھنگ ايران زمين رابنيان گذاشت ومجله ای ھم بنام پيام آدکتر 
   .د  نه درفش کاويانیھای روشنگرانه ای درباره اسالم منتشرميکرد  وترور اوھم دررابطه باھمان مسائل اسالمی بو

   .ترور شوندگان ھم شوکت دست وپا ميکنند ازب کره ميگيرند ولی نشنيده بوديم که کسانی آ شنيده بوديم که کسانی از

  ،قاي دكتر منوچهرگنجيآ((

 مد ولی وجدان وآبرسم انتقاد  وبه احترام ھموطن بودن مراتبی که نمايانگر زشتی ھا درکالم وروش شمابود  بميان 
   .>امساک درذکرخوبی ھای مردم  مشارکت دربدی ھاستورميشود که <آياد  اين حکم را انصاف

 تائيد احترام و نخست ،مد که غيرقابل انتظاربودآ وجودبمصاحبه حضرتعالی دو برجستگی وفروغ قابل ستايش  در
تور ھوگو افتادم که گفته ويکھمان موقع ياد اين عبارت پرمعنای  ،شاھنشاه ايران بود وھست که براستی سزاوارتحسينی 
  >ن استآ مھم جلوگيری ازتجديد وتکرار ،يدآھائی ببارمي دل انسان ھا خرابی دراست <

ود که مريکا دربراندازی جمھوری اسالمی بآبحق ومستند حضرتعالی به عدم عالقه وصميمت اشاره  ،توجه ديگر 
. مايلم  به ديد مبارزاتی حضرتعالی نزديک نشده بودمتاسفانه درجريان درفش کاويانی  که واقعيتی غيرقابل انکاراست 

   .بمناسبت اين درک فکری احساس کنيد را مخوشحالي

کليد نجات  ،يک پيوند عاطفی وقلبی وھويتی که خارج ازاختيارماست باشاھنشاھی ايران داريم ايرانيان ماوھمه شما 
دوران پرشکوه  ياسه وزيری است که از و ايران ھمين پيوند عاطفی است شاخه ھای مھم اين پيوند عاطفی ھمين دو

   .ن شاخه ھاحضرتعالی ھستيدآ نظام سلطنت مشروطه ايران حيات دارند که يکی از

ت وھويت ايرانی دارد من درمصاحبه شما اين احساس رايافتم که ميشود ازشما انتظاراتی راداشت که تاريخ وسن
  !.اميداوارم که شماھم بااين احساس شريک  باشيد

 ))بااحترام اميرفيض                                                                         

                                                                            

  

 


