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  ر پاريسوموزه لو –موضوع 

  >زاد وراحله ماندن طريق رهبرنيست<

  حقوقدان -اميرفيض

 سبب  ی کردند کهارائه ورھبر قای خزائی طرحی راآل حدود دوماه قب وريکه مستحضريدطب
اين تحرير  .جلوگيری ازتعدی به حقوق ملی وفرھنگی ايرانيان درعملکرد موزه لور پاريس باشد

   .دررابطه باپيگيری موضوع مزبوراست

ن کارميگردند ولی گاه آانجام  دست بکار ت واعتقاد به حقانيت موضوعسن نيانسان ھا معموال باح
ن آ دراين حال، اگر ،ندن کارنيستآاست قادربه انجام  نھاآن کار خارج ازظرفيت آکه انجام نآبمناسبت 

ن دعوت آرابه ادامه  نيمه تمام رھانميکند بلکه ديگران را شخص معتقد به روال انسانی باشد کار
   .قرارميدھد ماجرا در ولی بھرحال مردم رااحاله ميدھد  ،ميکند ويا کاررابه مردان قابل

که سنگينی کاررااحساس کرد مانند حيوانی که وقتی به روال انسانيت نباشد ھمين معتقد اگراما 
وھمانطور که  عمل مينمايد ،اندازد وفرارميکند پشت خود می از تحمل بارسنگين راندارد باررا

ھم مردم راقابل ندانسته ويامثل خود پنداشته  ن افرادآ، بيان نميکند را بار زير از علت فرار ،حيوان
   .گزارشی به مردم نميدھند و

  .ورده شود بجاباشدآه ای ازروال انسانيت فکرميکنم نمون

مريکا خواستار  آانتخاب وکيلی در با ،سنده کتاب سقوط شاھنشاھی ايرانھنچنيان نويآان جالل شادرو
مشکالت حقوقی بزرگی که درمقابل  ،ن کشورشدآقای کارتر رئيس جمھوری آتعقيب کيفری 

توجه ايشان نبود سبب شد که نتواند به  ھنيچنان وخواسته او وجود داشت ودراوايل کارچندان موردآ
نيمه تمام رھا نکرد تمام سوابق ومشکالت کارش رابرای  را ايشان کار ،خواست خود ادامه بدھد

 در ھم موضوع را ھنچنيانآوخود  ،مان طرح اعالم عام رادنبال ميکرد فرستادن زآ سنگر که در
   .روزنامه حرکت که خود اومنتشرميساخت شرح داد

ميشوند وپای مردم کاراجتماعی وياسياسی  غازگرآ ارائه نمونه باال اين است که کسانی کهمقصود از
بی  نرا بدھند ونميشود مردم راآپيشرفت کاروياموانع  به ميان ميکشند بايد به مردم گزارش ار

ورند تکليف دارند که به مردم حساب آوکيل مردم به حساب مي اين افراد چون خود را اطالع گذارد
    .> استموکلين، شکست اعتباروشخصيت افراد <ن ھاآبدھند زيراشکست  نراآوکيفيت کار 

 ن دانستم که ازآقای خزائی يکی دوتحريرتنظيم کرده بودم خودرااليق آبنده که درجريان اقدامات 
جريان فعاليت ايشان دررابطه باھمان موزه لور وکالھبرداری وارتشائی که سبب تعدی به حقوق 

لذا الزم ديدم که  ،ورم که موفق نشدمآايرانيان شده است اطالعی کم وبيش بدست  وفرھنگی ماملی 
عوا وموانع واميد ھائی که به دبا تھيه اين نامه خواست خود واحتماال ديگران رادرکيفيت پيشرفت 

   ن وابسته است تجديد نمايمآ

               بااحترام اميرفيض                                                                                                 


