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  1 به آقاي دكتر خسرو خزاعي پرديسپاسخ 
  حقوقدان - اميرفيض

  ايران يارگرامی  جناب اقای دکترخسروخزاعی پرديس 

   .شنا وطرف مکاتبه قرارگرفته امآمفتخرم که بادانشمند بزرگی 

شد که عرض پاسخ احساس کوچکی وجسارت  ،که ارزانی فرموديد گاھی ازدرجات علمی وپژوھشی حضرتعالیآپس از
   .ودش

  يدآنجا درشمارآچه باشد پشه مسکين که         چو عنقا پروبال خود برای جلوه بگشايد     

  .ولی به مصداق اينکه عقابھا به گنجشکھا ھم اجازه پروازميدھند مباھی به عرض پاسخ ميشوم

   .کرده ام ونده را نديده ام نتيجه گيری غلطگناه بنده را بخشيده ايد که چون پر خوشوقتم

خاصه که ميدان  .د کنم متاسفملی ازاينکه ادعا شده بنده کوشيده ام تاعده ای که از سايه خودشان ھم ميترسند دلسرو
   .محدود ھم نساخته ايد را وارد خود نا و اتھام  ادعا

نه  ر محدود به يک دادخواست ويک ضميمه ميباشدوعليه موزه لو امضا وتائيد دادخواستِ حضرتعالی به  درخواستِ 
 پرونده را ،ن اشاره فرموده ايد مگرازھمه کسانی که خواسته ايد داد خواست راامضا کنندآای که حضرتعالی به  پرونده

  ؟ ديده وازسوابق مطلعند

   .خواھان ھست دردادخواست ھم ھسته ، گويای جريان وپرونده است  يعنی ھرچه درپروندخواستددا

  تصميمات است قرارميگيرد  و تحت الشعاع پرونده که حاوی مدافعات، دادخواست ولی ھنگاميه دادخواست به جريان افتاد

نين بين وھمچ ،اظھارنظراينجانب دادخواست بوده وبين داوری واظھارنظرھم تفاوت بسياراست بنابراين مقتضا ومستند
  ازحضرتعالی بعيد وملتھب کننده است)  ،تاسی به اھانت ھای خمينی( .تودھنی زدن و نظر اظھار

به  زيرا امضا درميدان علم يد امضاکننده رابنمايددتقاضای امضای کسی رادارد موظف است رفع ابھام وتروقتی کسی 
برسم  نراآمتقاضی امضا عالقمند باشد اشکاالت درخواست  به پيشرفت. واگرامضاکننده ورضايت معتبراست موضوع 

که  حيرت کردم  ؛م دادمانجا عالقمند به موفقيت طرحست که بنده واين درست ھمان کاری ا ،درميان ميگذاردخيرخواھی 
    .ن غفلت شده استآدرک درست  از

 به دادگاه برای رفع تظلم واحقاق حق داده ميشود  و که دادخواستِ  اين برداشت راعرضه کردم ،حد بضاعت حقوقیدر
وداد خواست حقوقی ارسال ميشود جنبه کيفری داشته باشد به محکمه کيفرواگرجنبه حقوقی داشته باشد به دادگاه  اگر

برعھده  نآدرصالحيت دادگاه کيفری واثبات  دارددی بيشرمانه ودز مورد بحث بمناسبت اينکه اتھام کالھبرداری ورشوه
دردادخواست  دِ ھدف مقيّ  تجديد نظر ورفع مواضعی بود که تحققِ نچه عرض شد باھدف آ ،است ، يعنی حضرتعالیخواھان

شنائی داريد الی آبه پيچ وخمھای سيستم ھای اروپائی ازنزديک ولی اکنون که اعالم داشته ايد < ق ميساختمعلّ  را
 ،نھم از نزديکآداريد  حرن تبّ آنکه نفھميدم که پيچ وخم ھای سيستم ھای اروپائی چيست که حضرتعالی برآ با >اخر..... 

  معھذا نظرمعروضه راھمراه باعذرخواھی مسترد ميدارم  

                                               
 ک- ست. حنامه آقای خسرو خزاعی پرديس در پايان و آخر اين نوشته جھت آگاھی گنجانده شده ا - ١
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نفر ھموند کانون ما در  ٨٠٠ديگري را نميشود براي آن بکار برد. افزون براين در ميان نزديک به 
 بروکسل

سه نفر حقوقدان ورزيده فرانسوي داريم و اگر نيازي بود   چھل در سد آنھا اروپائي ميباشند) ( که 
    ميتوانيم از آنھا بھره بگيريم.

برخالف تصور شما بزرگترين پيروزي و شادماني ما زماني خواھد بود که موزه لووراين دعوا را به 
ين سود تبليغاتي را از اين کار ببريم و به دنيا دادگاه ببرد چون در اين زمان است که ميتوانيم بزرگتر

اعالم کنيم که ايراني ھويت اسالمي ندارد و ھيچگاه نخواھد داشت حتي اگر دولتش اسالمي باشد. ولي او 
اينکار را نخواھد کرد چون ميترسد که بوي بد آن بيشتردر آيد و رسانه ھا در اين زمينه بيشتر کنجکاو 

 شوند. 

با اينکه من شما را بعنوان يک مبارز ديرينه ميشناسم و از اين ديدگاه براي شما احترام  جناب امير فيض،
قائلم ولي بايد بگويم که شما در نامه خود ھم در مورد ھدف ما از اين دادخواست اشتباه کرده ايد و ھم در 

ما نيستيد يا پرونده مورد حقانيت دعواي ما. البته گناھي ھم متوجه شما نيست چون يا در جريان کارھاي 
 را بطور کامل نديده ايد. 

داوري و   پيش از اينکه در باره يک پرونده يا يک دعوا» حقوقدان« حتما ميدانيد که نخستين وظيفه يک 
در اينجا روشن است که شما کوچکترين شناخت و آگاھي از   قضاوت کند شناخت کامل آن پرونده است.

گيري غلطي که از آن کرده ايد کوشيده ايد تا عده اي را که از سايه خودشان اين پرونده نداريد و با نتيجه 
ھم ميترسند دلسرد کنيد. اين نوع داوري نه شايسته يک حقوقدان است و نه يک مبارز سياسي. اين يک 

ميتوان به   توھيني است به عقل شعور ايرانيان که فکر ميکنيد ھمه چيز را بدون پژوھش و برسي الزم 
آنھا داد ! خورد   

بد بختانه ما ھنوز درماني براي اين بيماري مزمن و واگيرکه « خودشيفتگي» نام دارد و پس از انقالب 
اسالمي دامن بسياري از کوشندگان سياسي را گرفته پيدا نکرده ايم. نتيجه اين بيماري يک « خود 

 خرابي» اندوه باري است که در سطح گسترده اي روزانه شاھد آن ھستيم.  

 ھدف و دعواي ما با لوور براي چيست ؟  

که   ھدف اصلي ما بيدارکردن وجدان ايرانيان است   آرمان نخستين ما محکوم کردن موزه لوورنيست.
براي نگھباني از ھويت ايراني خود وارد گود شوند و به دنيا بگويند ھويت ما اسالمي نيست. اين يک 

کوھمند را بگوش مردم جھان برسانند. در اين رابطه کاري را که تمرين بزرگ ميھني است تا اين پيام ش
موزه لوور کرد يک ھديه آسماني بود که به دست ما افتاد. پس بايد دودستي به اين ھديه بچسبيم و 

 بزرگترين بھره ھا را از آن ببريم. 

سترده تري تکرار در آينده از اين نوع کارھا، در صورت پيش آمدن دوباره موقعيت، باز در سطح ھاي گ
 خواھد شد. 

ما ميتوانيم به آساني ثابت کنيم که برچسب اسالمي زدن به بزرگان فرھنگ و ھنر ايران چه از ديدگاه  
و چه از ديدگاه علمي کامال بي پايه و اساس است.   اخالقي، چه از ديدگاه حقوقي  
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به گونه اي مصنوعي خلق شد  واژه اي است که درميانه سده بيستم درغرب» ھنراسالمي « چون واژه 
و ھيچ پايه و اساس علمي ندارد. بھمين دليل است که ناميدن ھنرھاي اروپائي رونسانس ، نئوکالسيک، 

چون شکسپير،   رئاليست، امپرسيونسيت، اکسپرسيونيست، کوبيزم و کتابھاي شاعران و فيلسوفان اروپائي
ناميدن نه تنھا اساس علمي » ھنر مسيحيت« غيره را مولير، ولتر، بودلر، گوته ،نيچه، کارل مارکس...و 

است يا يک موزه » موزه ديني « ندارد بلکه مسخره ھم ھست. آيا موزه لوور يک » حقوقي« و 
اگرموزه ھنري و فرھنگي است پس چرا در مورد اسالم به موزه ديني تبديل ميشود ؟!   ھنري؟  

ه به لوور پرداخته اند نياز به ثابت کردن نيست چون در مورد پولي که عربھا براي اين دزدي بي شرمان
اين کار در جلوي دور بين تلويزنھا و با حضور خبرنگاران ، مسئولين لوور و سفراي عرب انجام گرفت 

آنرا نوزده مليون   پرداخت شده دقيقا روشن نيست ولي دست اندر کاران» دھش« که بعنوان   و مقدار آن
   يورو تخمين زده اند. 

 شاد وتندرست و ييروز با شيد

 خسرو خزاعي پرديس

  ٢٠١٢دسامبر  ۶ 

                

    

 


