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اﻏﻮاي ﺳﻴﺎﺳﻲ
اميرفيض  -حقوقدان
اغوا به ھرعملی گويند که سبب انحراف ازحقيقت وقبول باطل شود ،سياست از اغوا جدانيست ولی موضوع بسيار
بااھميت اغوای سياسی بين دولتھا ی کشورھا  -با اغوای سياسی دولتھا بامردم کشورخودشان ،وياسياستمداران ودکان
داران سياست بامردم کشور ،اين دومی رانميتوان اغوای سياسی ناميد بلکه کالھبرداری سياسی است.
کالھبرداری سياسی درقانون مجازات تعريف خاصی وياتعيين مجازاتی ندارد ولی از آنجا که کالھبرداری بااين تعريف
ھمراه است که ھرکس باصحنه سازی واميد دادن ھای ناموجه وياسوء استفاده ازمقام ونام مال کسی رابربايد
کالھبردارمحسوب ميشود ميتوان نتيجه گيری کرد آنکه باصحنه سازی واغوا و اميدوار کردن مردم موجبات اغفال و
فريب مردم رافراھم سازد ودرنھايت وقت وحيثيت آنھا تلف شود ،گرچه مالی ھم از مردم ربوده نشده باشد
کالھبردارسياسی محسوب ميشود يعنی ازطريق سياسی سبب ورود ضررحيثيتی واعتباری واتالف زمان شده است.
گروھی ازمردم راعادت چنين افتاده که به نام ھای پرطمطراق وسنگين گرايش خاصی دارند وبا آنکه معنای آن نام ھا
راھم ممکن است ندانند ولی سنگينی وابھت نام سبب جذب آنھا ميگردد يکی از اسباب کالھبرداری ھمين انتخاب نامھای
معنی دارپرباراست.
بنده گرچه خودم ھم ممکن است از آن گروه مردمی باشم که جذب نامھای پرابھت ميشوند ولی درمسائل سياسی به
اعتبارسی ودوسال تجربه وحضورومالحظه صدھا سازمان وکنگره وجمعيت وھيئت وامثال آنھا حق دارم که نسبت به
اسامی و عناوينی که افراد برخودشان واحتماال چند نفری ازدوستانشان ميگذارند حساسيت داشته باشم زيرا عقيده دارم
که اسامی وعناوين يکی از ساده ترين وسايل اغفال مردم وايجاد اعتبارواھی واتالف زمان ونيروھای قابل استفاده در
مبارزه است چنانکه درسالھای گذشته ھنگاميکه چند نفرنام >کنگره ملی ايرانيان< رابرخودشان گذاشتند اعتراض به نام
رابجا دانستم.
واﻣﺎ ﺑﻌﺪ
از زمانی که تابلوی دکان نوری عال باال رفت ،من به تابلو ونام آن خيره شدم زيراکه نام وعنوان بيان کننده ھدف
وموضوع آن شخصيت ھم ھست تابلوی ايشان که درتاريخ  ١٩ديماه سال  ١٣٨٩نصب شد بانام >شبکه سکوالرھای
سبز ايران< بود وباھمين نام ھم عده ای درحدود  ٢۵٠نفربرای شرکت درنشست سه روزه تورنتو دعوت شدند.
ولی درجريان نشست وبعد از آن نام شبکه سکوالرھای سبزايران يکباره ھمانند قارچی که بارعد وبرق اززمين ميرويد
تبديل شد به >پايگاه رسمی شبکه جھانی سکوالرھای سبز برای دمکراسی وآزادی ايران<
مفھوم نام ،شبکه سکوالرھای سبزايران ،معلوم است ورساگراين است که عده ای که يکی از آنھا
اسماعيل نوری عالست خودرا جزء جنبش سبز موسوی وکروبی ميدانند ،بااين تفاوت که آنھا خواھان سکوالر ھستند و
در کالمی ديگر شعبه ای از جنبش سبز باھدف سکوالر درخارج از کشور تشکيل شده است.
ولی آيا >پايگاه رسمی شبکه جھانی سکوالرھای سبز برای آزادی ودمکراسی< ھمان وزن وموقعيت واعتبار >شبکه
سکوالرھای سبز ايران< رادارد؟ ابدا وھرگز درست ھمانند آن است که يک گروھبان ارتش يکباره لباس ودرجات
ارتشبدی رابرخودش بگذارد وھيچکس ھم اعتراضی نکند که بابا تاديروز گرھبان بودی چطوری شد که يکباره ارتشبد
شدی؟ اين عمل رادراصطالح حقوقی جعل مقام وموقعيت مينامند که اگر به اعتباراين تقلب ازکسی مالی ربوده شود و يا
بھرطريق زيانی به او وارد شود موضوع قابل رسيدگی است.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻌﻮل
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اکنون باتفاق به بينيم که مراتب سوء استفاده وتقلب درتغيير نام دکان نوری عال چيست.
 -1ﺷﺒﻜﻪ
شبکه که يک اصطالح فنی برای ارتباطات مانند آب وبرق وتلفن وامثال آنھاست چند سالی است که وارد فعاليت
ھای سياسی ھم شده است ومنظور ازبکاربردن آن ھمان شعبه تشکيالت سياسی است که برخی از واژه ھای
مشابه ديگری مانند >ھسته ھای مبارزاتی< ويا حوزه ودسته وامثال آنھارا نيز دربرميگيرد ازباب نمونه
درسالھای گذشه که منوچھر گنجی زيرنام درفش کاويانی فعاليت! ميکرد اعالم نمود که دارای  ۵٠٠٠ھسته
ھای مخفی مبارزاتی درايران است )نوعی اغوای سياسی(.
مسئله قابل توجه اين است که شبکه وياحوزه وياھسته وياشعب وامثال آنھا فاقد شخصيت حقوقی ھستند وآنھا
حقوقی سازمانی که به آن وابسته اند حيات سياسی وحقوقی دارند وخودشان مستقل
زيرسايه حقوقی شخصيت
ِ
نميباشند استثنای مورد راميتوان درشبکه ھای تروريستی يافت که بمناسبت مسائل ايمنی شبکه ھا خودشان
مستقال عمل ميکنند بدون اينکه مسئله شخصيت حقوقی آنھا مطرح باشد.
درتشبيه ميتوان گفت که شبکه وياحوزه ويادسته وگروه وامثال آنھا مانند اطفالی ھستند که نسب سياسی آنھا
به حزب وياسازمانی که شبکه به آن پيوسته است متصل است واگر اين اتصال وجود نداشته باشد استفاده از
واژه شبکه جعل است .نوری عال خواسته است که اين کمبود وھرج ومرج راباپيوند زدن شبکه به جنبش سبز
جبران کند ولی ھيچ دليلی وجود ندارد که جنبش سبز دکان نوری عال رابه شبکه بودن خود قبول داشته باشد
واين عدم قبول متقابل ھم ھست يعنی دکان نوری عال ھم اصالح طلبان که بانی وموسس جنبش سبز ھستند
راھم قبول ندارد وآنھاراطرد کرده است ،بنابراين عنوان شبکه برای دکان ايشان بی اعتبار ونوعی سوء
استفاده از موقعيت جنبش سبز است که خود جنبش سبز به بی آبروئی ووابستکی به بيگانه سخت متھم است.
 -2ﭘﺎﻳﮕﺎه
پايگاه به معنای مقام بلند وقابل احترام است چنانکه گفته ميشود فالنی دارای پايگاه اجتماعی است فردوسی
ھم بيتی دارد که مفھوم پايگاه راروشن ترميسازد
که فرزند ماشد به اين پايگاه
زيزدان سپاس و ِبدويم پناه
پايگاه اگر درکنار اسم جمع قراربگيرد معنای جايگاه ر اميدھد مانند پايگاه ارتش
 -3رﺳﻤﻲ
رسمی يعنی قانونی ويا عرف وعملی که عموميت آن جامع بوده ومورد احترام جامعه قراردارد ،مانند مذھب
رسمی ،روزنامه رسمی کشور ،سرود رسمی ،نشان ھای رسمی که موضع قانونی دارند ومراسم نوروز و يا
اعياد مذھبی ويارسم ورسوم جاری دربين مردم که موضع عرفی دارد.
ِ
درحقيقت اعتبار موضوعی که رسمی شناخته شود کمترحرفی است
اھميت بکاربردن اين واژه دراين است که
ازباب مثال آنچه که درروزنامه رسمی کشور نوشته شود واجد اعتبارومستند است زيرا روزنامه مزبور
روزنامه رسمی شناخته شده است.
 -4ﺟﻬﺎﻧﻲ
جھان وجھانی ،ھمانطورکه ازآن عناوين مستفاد ميگردد  ،موضعی رامتوجه ميشود که عموميت جھانی دارد
يعنی جھان دراستفاده ويامشارکت درآن به موقعيت ھمکاری رسيده است ،مانند اعالميه جھانی حقوق بشر-
جنگ جھانی اول ودوم – مسابقات جھانی  -جھانی شدن روز کارگر وامثال آنھا ،مالحظات کلی نشان ميدھد که
استفاده از عنوان جھانی محدود به يک سازمان وياچند نفرنيست بلکه جھان وجھانيان رادربرميگيرد ،بنابراين
بنظر مضحک ميآيد که کسی سازمان چند نفره خودش را جھانی بنمايد که معنای آن خلل بسيار دارد ودرتمثيل
مانند آن است که يک بقالی نام دکان خودش رابگذارد >بقالی جھانی مشھدی مصطفی<.
حال که مختصری درباره معنا ومحموله واژه ھائی که درعنوان ساختگی دکان نوری عال بکاررفته اشاره شد
ميرويم به تطبيق مورد.
ظرف فقط چندماه نام دکان سکوالريسم نوری عال از >شبکه سکوالرھای سبز ايران< تبديل شد به >پايگاه
رسمی شبکه جھانی سکوالرھای سبز برای ازادی ودمکراسی< .
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ھرنام ونشان کسی وياشخصيت حقوقی که تغيير پيداميکند تابع تشريفاتی است که رعايت آن الزامی است مثال
درمورد سازمان ھا وآنھاکه بعنوان شخصيت حقوقی فعاليت ميکنند صورتجلسه مجمع عمومی برای تغيير نام
سازمان الزم است مگراينکه سازمان بصورت دکان وزيرنظر يک نفراداره شود .چنانکه دکان نوری عال
درترتيب دادن نام اغوا گرانه به انجام تشريفات الزم اعتنائی نکرده است.
مفھوم نامی که نوری عال برای دکان خود انتخاب کرده چنين است:
شبکه سکوالرھای سبز پايگاھی بامقامی برجسته وبرسميت شناخته شده درجھان است
آيا اين نام ومحتوای مفھومی آن باموقعيت دکان سکوالر نوری عال ھماھنگی دارد وفعاليت ايشان جنبه رسمی
چه قانونی وياعرفی يافته است وآيا جھان با اين دکان موقعيتی يافته که اين دکان بتواند خودراجھانی بنمايد؟
بخود اجازه ميدھم از خوانندگان اين تحرير اين پرسش رابنمايم ،آيا خوانندگان اين تحريرميتوانند نامی
پرطمطراق تر وباھيبت ترازنامی که نوری عال بر دکانش گذاشته برگزينند؟
اين عمل اغوای سياسی است يعنی باصحنه سازی ھای متقــلبانه وغيرواقع برفکر ساده لوحان مسلط شدن.
ﭼﺮا ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ وآزادي ودﻣﻜﺮاﺳﻲ ؟
درنشست تورنتو يکی از حاضرين اين مطلب رامطرح ساخت که >درحاليکه ماسکوالرھا ،اصالح طلبان راقبول
نداريم چه لزومی دارد که از کلمه سبز استفاده کنيم< البته به اين ايراد آن شخص پاسخی گفته نشد فکرميکنم
که اين تحريرجائی برای پاسخ به اين پرسش راداشته باشد.
پاسخ چنين است
چنانکه درنام شبکه مالحظه مينمائيد عالوه براينکه شبکه وابسته به جنبش سبز معرفی شده خواستار آزادی
ودمکراسی ھم شده است.
اسنادی که درمطبوعات منتشرشده نشان ميدھد که دولت آمريکا ابتدا بودجه ای رابعنوان ترويج دمکراسی
وآزادی درايران تخصيص داد واين زمانی بود که جنبش سبز بوجود نيامده بود ،با بوجود آمدن جنبش سبز
کمک ھای مادی ومعنوی متوجه جنبش سبز گرديد وبودجه ھای کالنی برای کمک به جنبش سبز وافراد وابسته
به آن تخصيص ومصرف ھم شد پس ازچندی درميز ايران دروزارت امورخارجه آمريکا وحتی کنگره ازحيف
ميل وجوھاتی که آمريکا به دست اندر کاران جنبش سبزپرداخته بود ابراز نگرانی شد وبه اعتبارھمين نگرانی
کمک به جنبش سبز وبيشتر ايادی آنان درخارج قطع شد دريک تفسيری که يک روزنامه آمريکائی دراين باب
نوشته بود وبنده ھم درتحريرات سابق استفاده کردم گفته بود >سيا درتدارک شناسائی کسانی است که احتماال
کمترکمک ھاراحيف وميل نمايند<
نوری عال با تکيه برجنبش سبز وھمچنين استفاده از واژه ھای آزادی ودمکراسی ميخواھد فعاليتش رامنطبق
ِ
مصرف بودجه ھا واعتبارات آمريکائيھا نشان بدھد و از آنجا که ايرانيان به نام ومحتوای دکان نوری
بافصل
ِ
عال اعتنائی نکردند اين بی اعتنائی ھم سرمايه نزديکی اوبا آمريکائيھا خواھد شد.

