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  ي  گشادروان منوچهر فرهن

  و

  زرتشت يموزش جهان بينآكانون اروپائي براي 
  حقوقدان - ضاميرفي

قای خزاعی آ که دراين تحرير برعايت اختصار )ش جھان بينی زرتشتزموآکانون اروپائی برای (مرثيه ای ازسوی 
که ھم موجب تشکراست وھم جای  شادروان منوچھرفرھنگی انتشاريافته !ناميده ميشود بمناست پنجمين سال ترور

   .سوال

   .مده استآ، ازاين جھت که بعداز سالھا نامی ازمنوچھرفرھنگی به ميان تشکر

 دوبرادر تماس کاری داشتم  بمناست خدمات وکالتی ام درايران برای فعاليت ھای تجاری برادران فرھنگی با ھر
ازشھرسازی تا تاسيس کارخانه نوارھای طبی فعاليت ميکردند  ،ی فعال وخودساخته بودندبرادران فرھنگی مردان

 گی قای منوچھرفرھنآبا  قھری تماس بطور ١٩٨٠درسال  بھمين دليل ھنگام فعاليت سياسی درخارج ازکشور
دراسپانيا فرھنگی  ھرفرھنگی که درجريان فعاليت ھایقای منوچآھرچه کوشش کردم  ولی متاسفانه ،مدآبوجود 

 ارسال يک بروشور کتابچه مانند با چندی با پس از .حاضربه فعاليت سياسی نگرديدند ،م شدندبودند وموفق ھ
سنگر منعکس  در نراآازمن خواستند که  ،تاسيس کرده بودند  I.C.Sبنام   وط به کالجی کهبمر توضيحات و تصاوير

گھی تجاری قبول ميکرد ونه آنه  سنگر زيرا ،کنم که درست يادم نيست شايد يک اشاره کوچکی شده باشد
   .ی وغيرسياسیگکارفرھن

 اسپانيا  در را کشته شدن اوتا ھنگاميکه روزنامه کيھان لندن خبر ،ايشان قطع شد ، ديگرتماس سنگربابھرروی
ميگفت نيمه ھای شب ھنگاميکه منوچھرفرھنگی ميخواست وارد خانه شود شخصی که درپشت  خبر .منتشرکرد

   .ھدف قرارميدھد وکشته ميشود را ه اوبوته ھا مخفی بود

نگاه  برايم منقلب کننده بود مرتبا شماره ھای بعدی کيھان را ، خبربراداران فرھنگی شنائی ديرين باآمالحظه ه ب
ولی  .شته شده استه چه علت وازطرف چه کسی کب ميکردم که به بينم منوچھرکه کارسياسی نميکرد چرا و

ويا نوشت ولی به  متھم به قتل شناخته شود که علت و ؛يا نداشت که بنويسدمتاسفانه کيھان ھيچ شرحی ننوشت و
   .ديد من نرسيد

نوشته يک روزنامه اسپانيائی نوشت که قاتل زنی بوده که باتاکسی به در خانه  بعدھا يک نشريه به اعتبار
 وچھر اومنوسينه  بازميکند باسه ضربه کارد به شکم  را در منوچھرفرھنگی ميرود وزنگ ميزند وھمينکه منوچھر

ھمان خبراضافه کرده بود که ھمسرمنوچھرکه درخانه بوده وازجريان مطلع ميشود ازپليس  ،وردآپای درمي از را
منوچھرفرھنگی  .کمک ميخواھد ومنوچھرتابه بيمارستان برسد زنده بوده واطالعاتی دراختيارپليس گذاشته است

   .سال داشت ٨٢ھنگام قتل 

چرا فرھنگی بقتل رسيده واين چگونه قتلی بوده ديگر نسبت به قتل مزبورخبری انتشارنيافت خاصه که معلوم نشد 
    .تاکسی ھم رفته است واظھارات مقتول به پليس چه بوده است با مده وآکه قاتل باتاکسی 

ھائی که شاکی خصوصی  مريکا چنين است که به قتلآاروپا و بعدھا مسئله برايم روشن شد چراکه معمول پليس
  .د وباوصله کردن قتل به گروھای مافيائی پرونده بسته ميشودنندارد اھميتی نميدھ

قای خزاعی واينکه شادروان منوچھرفرھنگی عضو سازمان ايشان بوده اين سوال برايم مطرح آاکنون باانتشاربيانيه 
وشايد  ؟ [!]اقدام بموقع نکرده استناسائی قاتل قای خزاعی برای کشف انگيزه قتل واحتماال شآاست که چراسازمان 
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ازنتيجه  فرصت نداده که ،موزش جھان بينی زرتشت به اروپائيانآ ھم کرده باشد ولی مشغله ھای کارفرھنگی و
. بنوشنديافته اند که جامی به ياد  مقتول  سال فرصتی ۵ولی بعد از .فعاليت ھای خودشان ايرانيان رامطلع سازند

 از ون گزارشی ازفعاليت ھای خودشان الاقل درجھت شناسائی انگيزه قتل منتشرميکردند آھمراه اگر .مبارکشان باد
   .ابھام رفع اثرميشد

قای خزاعی کمک مادی ھم به سازمان ھای فرھنگی وبويژه به آسازمانی که يک عضوبرجسته خودراکه بنابراعالم 
برسازمان واجب وتکليف است که  نراداشته مينموده ازدست ميدھدآفرھنگی عضويت [منوچھر]  سازمانی که خودِ 

دراين قبيل موارد ھمسروبستگان مقتول ممکن است به  ،سنده نکندبقضيه راپيگيری کند وبه يک جام شراب 
 ھائی نتوانند وياترس مانع تعقيب موضوع شود لذا تکليف وسنت دوستی وھمکاری اين است که باحمايت از مناسبت

   .ايستدبستگان موضوع ازتعقيب بازن

  >يارند تاسفره بازاستو رفيق ازمردم مصداق اين سخن اند < بعضی

نوشته است که رعايت بعضی چيزھا شده باشد سال  »گزشت«را  »گذشت«قای خزاعی درحاليکه آدربيانيه 
فکر ميکنم اين تعارض شايسته کاريک کانونی که ميخواھد  نوشته اند  ٢٠٠٨نوروز ترورمنوچھرفرھنگی را 

  .رابه اروپائيان بدھد دور ازصفاست موزش جھان بينی زرتشتآ


