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  منتسب به اعليحضرت  بمناسبت جلسه مدرابطه باپيا

  درتورنتو

  ض حقوقداناميرفي

يد درگذشته نيز موارد چندی بوده که آاين اولين بارنيست که درانتساب پيامی به اعليحضرت شک وترديد بوجود مي
   .يام مطرح شده استبھنگام نقد پ

 ن  انتشارآبعد از ،ن شک بوده اين است که  اين پيامآاين پيام با پيام ھای سابق اعليحضرت که دراصالت  ولی تفاوت
 واجد اعتبارنيست پيامھا وبيانيه ھائی که درسايت ايشان منعکس مده  است که <آيافته که درسايت رسمی  ايشان 

 ايشان ديده نشد ومورد استفاده واستناد درجلسه تورنتو قرارگرفت > بنابراين اينکه پيام مورد بحث درسايت نميباشد
نجا که اعليحضرت دوبار تاکيد فرموده بودند آورد  از آنرابه اعليحضرت بطور جدی بوجود آترديد دراصالت وانتساب 

قاف پشت کوه ست ازمن بپرسيد که باحقيقت ھمراه شويد منکه حتی يکبار باناراحتی که <مسائلی که دررابطه بامن ا
> تکليف خود دانستم که درفکسی موضوع اصالت پيام ر ابه دليل اينکه درسايت دنيستم که دسترسی بمن ممکن نباش

  .پرسش کردم ولی متاسفانه مانند ھميشه اعتنائی نديدم دبيرخانه  ازاعليحضرت ديده نميشود

> ديده خدا نگھدارايران باد وھمچنين عبارت < ی ايشان معمول است پيام فاقد نام رضاپھلوی است که درتمام پيام ھا
نجاکه استفاده کننده از پيام آن به اعليحضرت بدون دليل است  ولی از آواز نظر حقوقی متنی است که انتساب  نميشود

ومنطقا ضعيف است که اين فرض تصور شود که او جعل پيام کرده باشد زيراھم به اثرات جعل ست ا  اسماعيل نوری عال
ه است وھم به حساسيت موضوع از نطر سلطنت طلبان خاصه که مصاحبه اوباميبدی درمورد مالقات بااعليحضرت گاآ

بی شاھد ودليل دست به  ،) دست به تھيه شاھدش خوبست يعنی در مورد استفاده از پيامنوری عالنشان داد که او (
   .استفاده از پيام نزده است

ن پيام ھا ثابت وشناخته ونويسنگا د دبيرخانه اعليحضرت فاقد يک مسؤل فرھنگی استاصوال ھمانطورکه ميدانيم وميداني
   ،واجد مفاھيم سياسی ودستورات مبارزاتیشده نيستند ودرواقع ميتوان گفت که پيام ھابيشتر برای رفع تکليف است  تا

وس ميشود درخواست ميکند که درجلسات تورنتو ماي اعليحضرتورد که  وقتی نوری عال از حضورآتصورميتوان چنين 
نچه که مورد آ>  واوھم خودتان يک چيزی بنويسيدواعليحضرت ھم به سبک معمول به او ميفرمايند < پيامی بفرستند

   .نظرش بوده  نوشته وبنام رضاپھلوی دراجالس مطرح ميکند

ی جلوه داشت ودرکارمبارزه ھم قاآ د ديداری ھم بامآشادروان سرلشکر شيرشکار، گھگاھی که به تورنتو مي – حاشيه

قای جلوه گفته اند درکيھان آقای جلوه بمن تلفن کرد وگفت آخانم سرايدارساختمان ھای مشارکتی نداشت وقتی فوت کرد
قای جلوه آلندن يک اگھی تسليت بگذارم واز شما بپرسم که مايل ھستيد که نام شماھم گذاشته شود بنده ھم به احترام 

ی کيھان لندن منتشرشد درکمال وقت .تان بنويسيدگھی تسليت خودآتم يک رد خانم گفت چه بنويسم گفاشکالی ندا گفتم
نوع تعارفات  ز.  جای اعتراضی ھم نبود ا>  معرفی شده استابرمرد تاريخ ايرانعجب ديدم که سرلشگر شيرشکار <ت

نرا آنراميتوان منکرشد نه مفاد آنمود  نه انتساب برای رفع اثران ، وکالت وتفويض اختياراست کاری ھم نميشود معمول
  .( پايان حاشيه)

. وردم راممکن است داشته باشدآتھيه پيام منتسب به اعليحضرت از طرف نوری عال دقيقا وضع ھمان حاشيه ای که  
ماھنگ نبوده باخواسته ھا ونظرات اعليحضرت ھ شدهبااجازه ضمنی منتشر که احتماال پيام تھيه شده از طرف نوری عال

وبنظر ميرسد که اين تنھا کاری  ن درسايت خودشان خودداری ميفرمايندآاست اعليحضرت ھم بعنوان واکنش از انتشار
نرابه دليل اينکه درسايت اعلحيضرت آ است که بعقيده خودشان ممکن است صورت واکنش داشته باشد واصالت

وبه مفاسد اين  استفاده کننده ازپيام که نوری عالست ند وشايد ھمنمنتشرنشده عالمت عدم موافقت بامدلول پيام معرفی ک
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تااين تحرير انتشاريابد پيام ھم درسايت اعليحضرت  گاه است آيعنی عدم انتشار پيام درسايت اختصاصی اعليحضرت کار
  .جاسازی شده باشد

  ناشي گري ها درتنظيم پيام

. چگونه گفتگوھای نشست راتائيد وحمايت کرده استتنظيم شده است   تورنتو پيام که قبل از تشکيل نشست -١
 ؟نرامشوق باشدآممکن است انسانی که ھنوز سخنان ديگران رانشنيده پيشاپيش تائيد وحمايت وادامه 

حدود بيست وچند سال است که اعليحضرت اصراردارند که بمنظور ايجاد وحدت وھمبستگی مصلحت در صحبت  -٢
جمھوريخواھی  ودمکراسی  بايدمحور ائتالف < نشست تورنتو اعالم شد کهولی در از سلطنت وجمھوری نيست

>  يعنی از حال تعين تکليف شده که جائی برای نه صرف تشکيل حکومت سکوالر وحقوق مداری باشد
واين درست نقطه مقابل اصرارھا وايستادگی ھای بيست وچند  وھمکاری سلطنت طلبان نيست سياسی مشارکت 

ن نشست  تائيد آومفھوم پيام اعليحضرت درتائيد نشست تورنتو وتقدير از برگزارکندگان  ساله گذشته است
مبارزاتی برای جمھوريخواھان  ونظريه  عدم حمايت وايجاد امتياز  ستا نظريه  ائتالف برپايه جمھوريخواھی

   .وسلطنت طلبان وتعيين تکليف بوسيله مردم رامنتفی وعدول شده ميسازد

. بايد، حکم است  چه کسی به ايشان حکم استفاده کرده است بايدعال درنشست تورنتو  دوبار از واژه  نوری  -٣

به ديگران منتقل کند؟  وبقول کسی <اگر بايد که ديگر چاره ای  بايد                                ِ واختيار وحق داده که حکم رابصورت  

مده اند آمان گرگان ھستند که بلباس ميش دردمھا که دم از دمکراسی ھم ميزنند ھآگفتن اين قبيل  ،> بايدنيست

  .ھايشان ذات خودشان رانشان بدھند بايدتادروقت مساعد با 

  صياد که برنگذرد از گنجشگی           دانی چه کند چو کبک وتيھو بيند
 نھاآازتکرار ليحضرتنويسنده پيام اعليحيضرت  به ضرورت تشکيل اين قبيل نشستھااشاره و ازطرف اع -۴

ران خواست اکثريت قاطع مردم ايکه <استقبال کرده  ودرواقع برای دکان خودش تبليغ کرده  واضافه کرده 
  ؟ ايران حکومت سکوالر است >  از کجا معلوم شده که خواست اکثريت قاطع مردمحکومت سکوالر است

اکثريت مردم ايران خواستارحکومت سکوالرھستند  ديگر تشکيل نشستھا  ،درحاليکه بنظر نويسنده پيام :سوال اينجاست
باچنين ادعائی واعالمی که از خواست اکثريت مردم ايران شده  است ديگر حزب وتشکيالت  وتبليغ درباره سکوالر چرا؟
ن حکومت مگر باالتراز خواست اکثريت قاطع مردم چيز ديگری ھم برای سکوالرساخت ؟درست کردن چه سودی دارد

اينگونه بحثھا وتشکيالت راه انداختن ويارگيری برای قانع ساختن مردم به حکومت سکوالر است ودرحاليکه  ؟وجوددارد
وجوددارد ديگر چرابايد  ست که اين قناعت مردم درحد اکثروباقاطعيت تمام نسبت به حکومت سکوالرنويسند پيام مدعی ا

  پايان ادامه داد؟به اين قبيل بحثھای بدون نتيجه وبی 

  »بحثھا کافی است ھرچه الزم به گفتن بوده گفته شده واکنون نوبت عمل است«درگذشته بارھا اعليحضرت فرموده اند  

وردن به بحثھائی که بيش از قرنھاست مطرح وجاری است واکنون ھم کاالی دکان تازه نوری آکدام  رابايد باورکرد روی 
بنظر ميرسد که   ؟يحضرت  جای حرف وبحث ونمايش سخن رابه برنامه ريزی وعمل دادعالست ويابفراست وتوصيه اعل

 انويسنده پيام يابه اظھارات سابق اعليحضرت توجھی نداشته وياترجيح داده درشلوغی بازار کاالی مختص خودش ر
  .پشت ويترين مغازه اش بگذارد

  دولت سايه

ن است  بحث درباره سکوالريسم آکه بنابراعالم نوری عال مخترع نھم از نوع خاصی آاز ايجاد دکان سکوالريسم  ھدف 

  دولت درسايهزيرنام نيست اين دکان مقدمه ای است برای ايجاد دولت موقت 

درانگلستان احزاب سياسی درھرموقعيتی که ھستند يک دولت درسايه تشکيل ميدھند تااگر «نوری عال نوشته است 
  »ن حزب محول شد دولت سايه فورامصدر حکومت بشودآد وتشکيل دولت به روزی روزگاری درانتخابات برنده شدن
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،  اگر جمھوری اسالمی ساقط شد وحکومت دمکراسی جايگزين گرديد ودرانتخابات پارلمانی سکوالريسم  درتطبيق مورد
يل دولت محول پيروز شد و اگردربين احزاب سکوالريسم ھم فقط دکان سکوالريسم نو اختراع نوری عال سرپابود وتشک

  .شد دولت سايه ای که امروز درخارج از کشور تشکيل ميدھد دولت کشور گردد او

نکه زيراين طرح بظاھر فکاھی وخوش آمحال است کسی دربين تمام ايرانيان داخل وخارج چنين طرحی رادنبال کند مگر
مختص  واحتمال دل بستن نادانی وشايدباوری يک ھدف ديگری راپنھان ساخته باشد و اگر ھدفی نداشته باشد جايزه 

   .اوست

گفتند اوراکه حکمت اين  که يک سبد کاه برسرداشتی وگردبازارھمی گشتی وشکرخدا کردیدگويند درديارشام مردی بو
ن تخم راست آشايد مرغی که درھواست تخمی گذارد و – >شايد ھارانبايد نشايد گرفت<؟ گفت ن کدامآت عفکارچيست ومن

مردم  .نرابرگيرم وناشت بسازم وخدای کريم راکه اين عنايت رامرحمت کرده شکر بسيارگويمآيد ومن آفرود برسبد من 
   .ن مرد راابله دانستی  وگرد اونگرديدیآ شام بال استثناء

ن مرد ابله اھل شام ميکرده است  واين ھمان است که آحکم وکاری رادارد که  ندولت درسايه  دکان نوری عال ھما 
  >حرف پيشکی مايه شيشکیمثل فارسی ما ميگويد <ضرب ال

  اختراع نوري عال

من خود ميکند عين عبارت اوچنين است < معرفیھنگ کوثر خودرامخترع  سکوالر نوآنوری عال در گفتگوی بانيک 
> رتاتفکيک کند ميان سکوالريسم بدون حقوق بشروسکوالريسم باحقوق بش ترکيب حکومت سکوالر نورااختراع کردم

يت هللا  رابرای کيانوری اختراع آمن کلمه مد که کريم سنجابی ھم گفت <آرااز نوری عال خواندم يادم  اختراعوقتی کلمه 

   .اين چيز ھاراعجيب گرفت نبايد .> البد نوری عال ھم اختراع خودش  رابه ثبت ھم رسانده استکردم

  دان شودنگه ميچونکه نھان مھردرخشان شود       شب پره جوال

نرا اختراع کرده قائل به ـ! برميايد بين حکومت سکوالر باحکومت سکوالر نو که ايشان  مخترعچنانکه از توضيح 

   . (!!)بدين معنی که سکوالر نوکه اختراع ايشان است ملتزم به اعالميه جھانی حقوق بشراست تفاوت است 

اوال يادش ميرود که درپيامی  که بنام  ،نيستند شناآر ايشان درھمان مصاحبه درمقابل اين پرسش که مردم باسکوال
   :وبعد پاسخ ميدھد اعليحضرت منتشرکرده مدعی شده که اکثريت قاطع مردم ايران خواستارحکومت سکوالرھستند،

يعنی حکومت غيرمذھبی وغيرايدئولژيکی که ملترم به اعالميه جھانی حقوق يسم <ما وقتی بگوئيم حکومت سکوالر
  >بشرھم ھست

وقتی سکوالريسم به تفسيرايشان حکومت  غيرمذھبی است که ملتزم به اعالميه  بنده که نفھميدم اختراع ! ايشان چيست 
ن نام اختراع راداد  آورده  چه جايگاھی داردکه بتوان به آن تفسيرکه ايشان آجھانی حقوق بشراست  ديگر سکوالر نو با 

ن چيز سابقه اجرائی داشته باشد  آرمورد وياشئی قابل  استفاده است که > مقابل کھنه است  ودنووانگھی  واژه <

شده  ن بوسيله ايشان اختراع  !آدرحاليکه  حکومت سکوالريسم درجامعه حقوقی ايران بی سابقه است چگونه ترکيب نو 
 است 

             

 


