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و وزه  ه  ت ع وا داد   روورات 
  حقوقدان - اميرفيض

ستارگان فرھنگ ايران را بنام عرب واسالم معرفی گفته شده ر فرانسه که واقدام موزه لو قای دکترخزاعی پرديس دررابطه باآاخيرا 
) موجبات موفقيت پتيشنايرانيان خواسته اند که بامشارکت درامضا وتائيد دادخواست ( از دانسته و ضرور کرده اقدام اعتراضی را

   .درپاسداری ازستارگان فرھنگ ايران رافراھم سازند

    .بنظرميرسد ن مانع موفقيت دادخواستآمحظورات موجود دردرخواست ايشان گرچه ماھيت ستايش برانگيزی دارد ولی 

به  ر متھم به گرفتن مبالغ زيادی ازعربستان سعودی شده است  تا درمقابل ستارگان فرھنگ ايران راوموزه لو ،دادخواست وپتيشن در
   .عرب واسالم معرفی کند

ند اين حق رابه متصدی ومسئول موزه ميدھد که تا ر بازميکوچنين اتھامی که باب رشوه ويادريافت غيرقانونی رابرای موزه لو
مذاکره ورسيدگی به درخواست پتيشن  به دادگاه نبرند از رامتقاضيان پتيشن ازاتھام مزبور عذرخواھی نکنند ويا موضوع اتھام 

   .خودداری نمايند

يارفتن به دادگاه برای اثبات موضوع و ن درجھت عذرخواھیآواضح است پتيشينی که بامثال ھزاران امضا به جريان افتاده اصالح  پر
   .بروئی ھمراه خواھد بودآبا چه مشکل وبی  اتھام 

قطب  ورد وچون فعال متاسفانه حکومت ايران درآذکرنام کشورعربستان سعودی دراين ماجرا پتيشن رابه صورت يک کارسياسی درمي
عربستان سعودی زونيالشعاع کارسياسی خواھد ساخت  تحت دارد  جنبه فرھنگی وتاريخی پتيشن را سياسی مخالف عربستان قرار

   .مدعی مسئله خواھد شد

ت مبالغ درماجرای مزبور وپرداخاطمينان دارند که عربستان سعودی  ازکجا ،امضاکنندگان پتيشن درواقع شھود قضيه ھستند اين شھود
  .خواھد شدوھمين موضوع سبب بی اعتباری پتيشن   زيادی مشارکت داشته است؟

دوين گردد نه نھا تآميز ورفع سوء تفاھم وعالقمندی مشترک به حفظ حقيقت وامثال آپتيشن کارھای فرھنگی بايد ازمجرای مسالمت 
به جبھه گيری بطور طبيعی نسبت  راموزه  که اين تند روی ھا .روبستن ومتھم کردن مسئولين موزه به کالھبرداری بزرگ از شمشير

  .بموضوع  واخواھد داشت

  را نھاآ، عمل اين درست نيست که پيشاپيش وقبل ازدانستن نظروماخذ ،نھا دقيقا مطلع شدآر وبرداشت وبايد ازاستدالل موزه لو
اين اصطالحات معمول کارھای مبارزه  .ی وادبی نيستگبکاربردن اين قبيل عبارات معمول رفع اشکاالت فرھن ،دستبرد بيشرمانه ناميد

   .سياسی است

نھا به دوران آويا حافظ چنان بوده اينھا دليل عدم وابستگی  مده است که خيام بامی ومعشوق خوی وعشق داشتهآواست اينکه درداخ
 ورده شده ستارگان فرھنگ ايران درآاين افراد وازجمله فردوسی وابوعلی سينا که درداخواست بعنوان نمونه  ،ايران اسالمی نيست

  .رگان فرھنگ ايران قبل ازاسالمتادوران ايران ا سالمی بوده اند نه س

ر بجای اينکه نوشته باشند ستارگان ايرانی اسالمی نوشته باشند اعراب مسلمان اشتباھی بّين است که والبته اگرمتصديان موزه لو
 اوليای موزه مسلم است که بين ھويت دينی وھويت ملی تفاوت زيرا بر ،ن متشکرخواھند شدآمتصديان موزه ھم ازتذکروھدايت به 

است ھويت دينی متعلق به فرد است وھويت ملی متعلق به ملت وکشوراست وچون متولدين درايران  بطورطبيعی وقانونی دارای ھويت 
   .مسيحی معرفی گردند يا تشی ورز ، ايرانی  مسلمان وياولی ميتوانند ازنظرھويت دينی ،ايرانی ميباشند نميتوانند عرب شناخته شوند
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