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ت  ذ ن آنا     ی 
  حقوقدان - اميرفيض

ازخدمت ،  نخست تجليل وبقای جامعه انسانی است انسان ، گويند که دوچيزمايه کسب شرافت واصالتارباب بصيرت
سبب  آفت و ودومی ریاسبب زيادت خدمت وعامل فداکبرکت و . که اولی تنفير وراندن خائنان ،گذاران به جامعه ودوم

  .ميباشد خيانتقلت 

. اين توجه وتوصيه اخالقی نصيب کسانی نيست که به جامعه گفته شده است که ايرانيان حرف پشت مرده رانکوھش کنند
شخص باشد متوجه  نکه متوجه شخصيت آ مت بيش از. محکوم کردن عمل خيانت وياتجليل ازخدکشورخيانت کرده اند و
   .ن محدود به حيات شخص نيستآجليل وياتنفيربرای ازدياد وياکسرعمل است که بقای ن است وعمل تآثارآ

، بد دھن بودن ، خلف وعده، ترس، نامھربانی، بدخلقیورمتوجه صفات شخصی متوفی است مانند بخلبتوصيه اخالق مز
که سبب زيان ويانفع جامعه ميگردد ه نچآ ،اثراجتماعی عام دارد نميباشدپذيرای اعمالی که  ،ولی توصيه ،نھاستآوامثال 

   .ثارعمل عام متوقف نميشود وھمچنان ادامه خواھد داشتآکه بامرگ شخص  عمل است نه شخص چرا

 نھا گرفتارشد کارش تمام وباصطالح مرده است زيراآجامعه وقتی به بيماری فراموشی وسھل انگاری وگذشت وامثال 
  .است قدرت دفاع وجلوگيری ازتعرضات فاقد

وتجليل ازخدمات  جامعه درمحکوم ساختن اعمال افراد ی جلوگيری ازتعرضات وتکرارحوادث ھشياربودناامل اصلی برع
   .ن سلب گرددآخدمتگزاران است ووای به روز ملتی که قدرت  تشخيص از

  وامـــــا بعد 

تد پرس شيسوآه سمت خبرنگاری ) کنويسنده تاريخ فراماسون درايران برادرشادروان اسماعيل رائينقای پرويز رائين (آ
که  منتشرساخت ۵٧ماه سال  داشت خبری رادرتاريخ ھشتم بھمن ١٩٧٩=١٣۵٧ درايران درجريان سالھای  را

   :خبراين است تصورميکنم کمتربياد ايرانيان باشد

جرائد . درپاريس خبرنگاران قای حسن نزيه رايکی ازشخصيت ھای پشت صحنه انقالب اسالمی ايران ميدانندآايرانيان «
قای حسن نزيه که خود آ ،قای نزيه گفتگو کردندآشنائی نداشتند ونگران بودند با آخارجی که باکيفيت حکومت اسالمی 

زمحافل سالمی درک کرده بود درباره اھداف خمينی توضيحاتی داد ونگرانی بعضی اازحکومت ا نگرانی خبرنگاران را
يت هللا خمينی مردی فوق آحسن نزيه گفت  ،بی اساس جلوه داد تالش خمينی برای ايجاد حکومت اسالمی از غربی را

   ».العاده باھوش است وميخواھد باھمه گروھھا فعاليت مشترک داشته باشد

 ٢٤روز جمعه [ که چند روز قبل فوت شدند  ۵٧قای حسن نزيه وکيل دادگستری ورئيس کانون وکال درايام شورش آ
المی نقشی داشته اند کامال درکتمان حقيقت واغفال جھانيان نسبت به ماھيت حکومت اس ]٢٠١٢=١٣٩١شھريور 

او بودند واظھارنظر يک حقوقدان ظاھرا ودند که ھمراه خمينی ومحل مشورت زيرا تنھا حقوقدانی ب ،انحصاری وموثر
اظھارنظر چنين شخصی که سمت  خبرنگاران اروپائی برای که هوبويژ گاھی به قانون استآومنطق وبرمبنای اصول 

   .غتنم ورافع نگرانی استرياست وکال راھم داشته بسيارم

گاه بوده اند که نگرانی آو قای نزيه دقيقا ميدانستند که ماھيت حکومت اسالمی برتعلق حاکميت مردم به خدا واسالم استآ
  .خبرنگاران اروپائی بمالحظه اعالميه جھانی حقوق بشروسيردمکراسی است

گاه آن باپيروان اديان ديگر آری بودن اسالم ومخالفت خبرنگاران خارجی کم وبيش ارمالحظات وتاکيدات اسالمی برانحصا
   .بوده اند که ازتولد حکومت اسالمی نگران بوده اند
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واگرھم جرائت تشريح حکومت  ، تکليف داشت که خبرنگاران طرف سوال راگمراه نميکردقای نزيه به حکم وظيفهآ
   .نداشت الاقل سبب گمراھی خارجيان وايرانيان نميشد اسالمی را

   :ازباب مثال ؛قای نزيه بود که شخصيت کينه توزی ونادانی وعقب ماندگی خمينی پوشيده ماندآدفاع 

قای حسن نزيه ھم بود آمريکا تمام کرده وازدوستان نزديک آدکترميرسپاسی جراح معروف قلب که تحصيالتش رادر
کند سه سال  مھود تحصيالتش راتمازبان صحبت ميکند وبرای اينکه درعبری وديانت ي ٧به < :درباره خمينی ميگفت

  )١٣٨٩ارديبھشت  ١۵اقراری کيھان لندن  دکتر( >دراسرائيل زندگی کرده است

قای حسن نزيه بنابه اظھارخودشان درمقابل اين پرسش خبرنگاران خارجی که حکومت اسالمی چگونه حکومتی است آ
  )کتاب نزيه( >گفته است <عين حقوق بشراست

ی حسن نزيه امساک وياخودداری ازذکرحقيت وياتقيه نيست خدعه است يعنی خيانت وجنايتی که انسان قاآنام اين اعمال 
ن ممکن آگاه ساختن عمومی وجھانيان کوچکترين احتمالی برای جلوگيری ازآ ميداند درشرف تکوين است وميداندبا

   .ن بلکه به اغوای مردم ھم پرداختآميگردد ونه تنھا برخالف 

ه يکدرتر  ١٣۶٢درسال  ذربايجان راآری ی حسن نزيه اولين ايرانی خارج ازکشوربود که مسئله خودمختاقاآ=    حاشيه 

درصدد تشکيل  عنوان و احمد کاراجا><ذربايجانی وباحضور پسرسيد کاظم شريعتمداری ويک ترک بنام آباتفاق چند 
ی وسرھنگ پرويز تيمساررضوان ،لقازجمله شھيرمط ھم وچند نظامیمد آی برنبايجانيان مخالف خميذرآ جمعتی از

  سپھربا اوھمکاری داشتند

 ذربايجان تحت فشارآ یماترکھا> چاپ استانبول مصاحبه ای کرد وگفت <گرايدننوامبرباروزنامه < ١۶قای نزيه درآ
ميشد که > ھمان روزھا گفته ه ماميخواھيم استقالل نيست بلکه يک دستگاه مستقل ترک ميخواھيمچنآزيادی قرارداريم 

نان خاصه آ> به فعاليت ھای دامنه داری برای تطميع بعضی ايرانيان ومتمرکز کردن قره باغيک افسرقفقازی بنام <
  )١٨٧رگمشروح درسن(نظاميان پرداخته است 

 =========   

****  
بود.  کانون وکالی دادگستری ايران و رئيس مھدی بازرگان در دولت شرکت ملی نفت ايران رئيس ھيأت مديره نزيهسن ح

خلق مسلمان و آيت هللا سيد کاظم شريعتمداری  مخالف بود و مخالفينش وی را در ارتباط با حزبوی با دادگاه ھای انقالب 
منزل نزيه،  در بازرسی ازدر سمينار وکالی دادگستری)  ۵٨خرداد اعتراض آميزش ( معرفی نموده و بعد از سخنرانی
  !مجالت سکسی و... پيدا شده است

  

  

   

 


