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  !شهرام همايون وكنگره سكوالرها آقاي                    
  ن حقوقدا -اميرفيض

شھرام ھمايون نکاتی دررابطه باکنگره سکوالرھا مطرح شد که ميتواند  آقایدربرنامه تلويزيونی 
   .بحث ونقد پذيرباشد

  انشاء خوب بيانيه كنگره سكوالرها 

بھترين  نراآمتوجه تمجيد وتجليل ازانشای بيانيه کنگره بود و ھمايون آقایبھی ازاظھارات افصل مش
  انشاء معرفی کردند 

**  

. انشاء سبک است  ، امری نسبی استظرافت تحريراتروايات ويا ودن متون ويا تشريح خوب وبد ب
  .ھنراست برخی سبکی راميپسندند وبرخی خير وسبک ھم بامعيارھای ثابتی ھمراه نيست مانند

  نھدـودرادرترازو ميــــذوق خ    رکه تاليفی بھرعنوان کندـــھ

  بيگمان شاھين گھی سرميزند    سند مشتریــــرازوی پــــدرت

انشاء درزمينه ھای  .، حقوقی وسياسی ماھيت ومحتوا مھم است نه انشاءواما درمسائل فنی
، موضوعات حقوقی درزمينه ھای . موضوعات سياسی درزمينه ھای اعتقادیتبليغاتی گردش دارد

، انشاء درجھت قائمه لفظ نھاآقانونی وموضوعات فنی درقائمه فورمول ھای ثابت شده وبرعکس 
   .ن متصورنيستآوکالم چرخش دارد که حدی بر

شھرام ھمايون کارسياسی است نه معلمی  آقایبااين مختصر اين اجازه فراھم است که کارتلويزيون 
ی نادرست نميدانند . مردم عادی انشای خوب را فارغ ازمحتوا ومعناوداوری درانشاء نويسی

که اين کاروھنرتبليغاتی شناخته ميشود نه  ،نوشته است تاثيرگذاربرمحتوایِ  وتجليل ازانشاء
  .کارسياسی

  يك نمونه دراينجا ارائه شدني است 

لتر نويسنده ومحقق وفيلسوف وشاعر معروف فرانسوی که رقيبی درجھان نداشته است فرانسوا و
  >يکی اين است که بکارت دخترجزء فضائل است ازخرافات فکری بشرعقيده داشت که <

ميليونھا مسلمان وبودائی ھای جھان ويھوديان  ولترکافی است که باور يا نوشته خوب وممتازآ
بطه انشاء خوب با  اپس ھمينطوراست ر ،؟ البته که خيرييردھدوبخش عظيمی ازمسيحيان راتغ

  .سکوالريسم که درفرھنگ ايرانی واسالمی بی دينی شناخته ميشود

گاه ومعتقد بوده چنانکه دربيست وسوم آھم به عدم کارائی سکوالريسم  نوری عال آقایشخص 
   :نوشت درتجليل وتمجيد ودفاع ازخمينی درمقابل مخالفان خمينی ۵٧ذرماه سال آ
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کسی باشد که امام کفن پوش کربال رادرپيش روی دارد  نِ آ <...... رھبری مردم شيعه ايران بايد از
  >بايگانی مطول ما مدفون خواھد شدکشبه درزاين ھررھبری حتی دراوج محبوبيت يج

يعنی سکوالريسم وبی خدائی، جائی دربين مردم ما ندارد وھررھبری حتی دراوج محبوبيت  
   .اگرشيعه امام حسينی نباشد يک شبه دربايگانی مطول ملت ايران مدفون خواھد شد

چندان مھم نيست چند سالی که بگذرد يک چيز ديگری  ،حاال يک چنين شخصی پيشگام سکوالرشده
   .فتاب باشد روميکندآفتاب گردان بھرطرف که تابش آ ميگويند گل  ،خواھد شد

  به استفاده ازنام كنگره  دايرا

ھمايون قرارگرفت که کنگره بصورت حزب  آقایاستفاده ازعنوان کنگره ازاين جھت مورد ايراد 
  .يدآطبق بيانيه)  وکنگره ازبغل حزب بوجود ميفعاليت نميکند (

**  

که بصورت متحده اداره ميشوند گفته ئی به نشستی ازنمايندگان کشورھا ويا اياالت کشورھا ،کنگره
ميشود که درموضوعات مختلف مانند اقتصادی ويا حتی مذھبی وغيره تصميماتی اتخاذ ميکنند که 

   .ن باشدآمشوق دولتھا دراجرای 

اياالت متحده است وايجاب اين  کشورھا وياپس شرط اصالت تشکيل يک کنگره حضور نمايندگان 
 حاضرين احرازشود که شرط اوال وجود شخصيت حقوقی وقانونی برای حاضرين درکنگره است تا

وچنانکه مالحظه ميشود اين شرط الزم  دارای نمايندگی ازدولت ويا ايالت متبوع خود ميباشند
  .درکنکره سکوالرھا وجود ندارد

ازتابعين يک کشوروياکشورھای گوناگون تشکيل شود   ،درجھاناگرچنين نشستی دريک کشورويا
بامشارکت افراد کشورھای مختلف باشد اگر منحصربه اھالی يک کشورباشد نشست ملی واگر 
 ن نشستھا بموجب قانون مقرر وآ اگر و  ،ميشود نشست ويااجالس  عمومی ، نه حتی بين المللی
   .ملی ناميده ميشود نه کنگرهپيش بينی شده باشد مجلس مشاوره ويا مجلس شوراي

علت انتخاب عنوان کنگره اين است که برخی تصورميکنند که نام بزرگ وباطمطراق عالمت 
است که  نھا چندان ھم بی مورد نيست زيرا مردم باظاھرآ محتوای بزرگ واصيل است واين تصور

که  ،نھاستآال وجذب ازطريق ماھيت راھی دشوارونيازبه تفکروتعاطی افکاروامث ،جذب ميشوند
   .ن عادت نيستآ عامه رابر

معلوم  و ن کسانی است که خيلی بيش ازديگران به نام وعنوان اھميت ميدھندآنوری عال از  آقای
مريکا ھم آ است که عنوان کنگره خيلی بيشتر ازسازمان وگروه وجمعيت گيرائی دارد خاصه که در

   .شنای عموم وعالمتی بزرگ شناخته ميشودآاين واژه کنگره 

شبکه سبز بود که باعنوان < ١٣٨٩ديماه  ١٩ درتاريخ نوری عال آقایاولين فعاليت سازمانی 
   .خود رامعرفی نمود > شروع به فعاليت کرد ودريک نشست سه روزه درکاناداسکوالرھای ايران
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شبکه سبز "بالفاصله بعد ازنشست يکباره مانند قارچی که بارعد وبرق اززمين سرميکشد نام 
زادی ايران آسکوالرھای سبز برای دمکراسی و جھانیرسمی شبکه پايگاه به < "ايرانسکوالھای 
  .>تبديل شد

   .سخت باوراست که کسی بتواند نامی سنگين تروپرطمطراق ترازنام مزبور انتخاب کند

درتعقيب اين نامسازی واغوا گری ھا ازطريق نامھای پرطمطراق تحريری تحت عنوان اغوای 
ازعناوين رسمی  شد که نشان ميدھدسال منشر ١۴٠٠درسايت  ٢٠١١مه  ١٩اسی بتاريخ سي

  ١وجھانی  تاچه حد سوء استفاده برای اغوای مردم شده است 

شھرام ھمايون قرارگرفته  نام بيانيه گذاشته  آقایدرھمين بيانيه سکوالرھا که مورد مختصرنقد 
نوان يا <عصر> که عآپيمان تلقی ميشود؟ البته که خير.  ،يا بيانيهآ ،پيمان نامه عصرنو>< ؛شده

، دراين سوء استفاده ازعناوين ميتواند جای متعلق به تقسيمات يک دوره ازتاريخ تمدن است
؟ اگرگفته شودکه ؟ وعصرکھنه کدام استنو> بودن چيستمقصود از <معقولی داشته باشد؟ 

عصرنو بمناسبت تولد سکوالريسم است که سکوالريسم تولدی نو بشمارنميرود واسناد حکايت دارد 
دررديف خواست سياسی وی مجاھدين خلق ازس۵٧بعداز شورش ه سکوالريسم برای اولين بارک
    .ه استنھا قرارگرفتآ

نوری عال اشتياق خاصی به اختراع لغات دارد  آقایھمايون است که  آقایمقصود تائيد برداشت 
   .ن واژھای اختراعی ايشان بامفاھيم واقعی ھمراه باشدآبدون اينکه 

  شهرام همايون آقايسكوالر و

به مطلب  شھرام ھمايون آقایفرصت رامناسب دانسته وخواستار مختصر توجه  اين تحرير
    .ميباشدزير

بين مذھب وقوه مقننه وجود دارد ولی سوال البته که دراصل دوم متمم قانون اساسی وصلتی  -اول 
موزش وپرورش آ –ضائيه ، قوه ققوه مقننه ،يا درتمام عمرمشروطيت بغيرازيکسالآ ؛اينجاست

 اجرا دادگاه ھا قوانين مدون را ؟، جزائی وتجارت سکوالرنبودقوانين موضوعه مدنی ؟سکوالرنبود
دين ومذھب نميتوان ارائه داد که اثری ازمداخله  حتی يک مورد را ميکردند ويا قوانين شرعی را؟

   .درحکومت وکشورداری بوده باشد

، مذھب ودين درحکومت دخالتی مشروطيت خاصه درسلطنت پھلوی ھااگرقبول داريد که دردوران 
 زاد بودند وپيروان مذاھب باھم درانس وآمردم دردين ومذھبشان  ،نداشت ودرعين عدم مداخله

 ؟؟فه مبارزه قرارگيردن فلسآبايد تداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم ن چرا ،سازگاری ميزيستند
باھم اخالقی و يک شعار ماھستيمحمايت ميکنيد ولی  > راماھستيمحضرتعالی < که درست است

تماعی بايد که ــحرکت ھای سياسی واج ،بودن است ولی فلسفه مبارزه وپيوند اعتقادی نيست
يا فکرنميکنيد که تداوم اجرائی آ ،ازفلسفه ای که متکی به نص وقانون وسنت باشد نيروبگيرد

 ؟ فلسفه ايکه ازدستاورھای اقتصادی وپيشرفت وقانون اساسی ميتواند فلسفه ماھستيم قرارگيرد
  ؟ برخورداربوددرحدی عالی  مدرنيته وتامين حيثيت وشرافت ملی برای ايرانيان وکشور
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 استقبال ايرانيان  نھا باآوامثال  يا حضرتعالی باورداريد که شعارھای المذھبی وخداناباوریۀ
ن وحشت دارند ميتوانيم ازکمک وحمايت آ زاين بيانيه ھا که مردم ايران ا يا ما باآ ؟روبروشود

 ،ايران به ره پويان اميد خيردارم> اگرخيربه مصداق < ؟ايرانيان برای نجات کشور بھره مند شويم
به اين خواست ملی وميھنی  ،ن استآجرائی قانون اساسی ومتمم خواستار حمايت ازحقانيت تداوم ا

   .کمک وحمايت کنيد

باالخره شاھزاده ن به اينکه <آوختم  !اره شورای به اصطالح ملیاظھارات حضرتعالی درب –دوم 
نميخواھم  ،ی که ازشما شنيده شود نيست> سخن مناسبکارش کنيم سمش بدھيميک پديده است چ

   .باسکوت خود خيرخواھی الزم ازشما دريغ شده باشد

                                                                   

   

 


