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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
   بھ سکوالر دموکرات ھای ایرانی نوروزیگزارش

اما تو آيا دقايق اش را به بطالت گذرانده ای؟ آيا آرزوھايت را به جوی . سالی رفته است و باز نخواھد گشت. دريغ فايده ندارد
پنداشته ای آشتی کرده ای؟ باری، » مقدر«آنچه روانی که به صحرا می رسد و میرنده در زمین فرو می رود سپرده ای و با 

بايستم و از آنچه که در سال نھا بر زمینهء اين پرسش ھا است که از خوانندگان نوشته ھايم اجازه می خواھم تا روبروی آ
 و رفته بگويم؛ چرا که سال ھا است مشغله ای ديگر در سر ندارم و زمین و زمانه» سکوالر دموکرسی«گذشته بر گفتمان 

 .»به پیمانه می زنم«تیک تاک ساعت ديواری را نیز با ھمین خیال 

com.esmail@nooriala  

  پیشدرآمد نوروزی
کردهء «جز نوشتن از   باشدناکارآمدمی تواند  ھر کاری ايران دوست،  ھای قلمایدر ايام نوروز، بر

 .سال رفتهاز  بر اساس دست آوردھای ، آن ھم سال پیش رو ھائی برایهانديش  مطرح کردنو» خويش
 انجام »انفس«  ھم در و»آفاق« در  ھممحسوب می شوند کهی  ھنگامهء سفرینوروزروزھا و شب ھای 

 دروناست و » نفس«که جمع ( انفس مصفا می شوند و ھم  ِ آفاقھم صحرا و در و دشت. می شود
حضورشان  شوند که  ھائیی و کاست ھا پاک و آراسته از کژی بکوشند تادنوان می ت)آدمی را بیان می کند

  است تکرار اين ورد تپنده؛لحظهء گذر ھر ايرانی از آتش باستانی استايام نوروزی . ر آدمی گريزناپذيرندد
 ی لحظه ا است؛نوزائی انديشه و عزمو خانه تکانی روح و ذھن، ! سرخی تو از من/ زردی من از تو : که

 کنی، ی نوعھدبر سر پیمان ھای پا بر جا  که می توانی برای سال پیش رويت برنامه بريزی، با خود است
،  رايگر بپاالئی و از درون خود آدمی د ھای حقیر و مصلحت جوئی ھایکار و محافظه اتخود را از زنگار عاد

  . بیرون کشی، شريف باشدھایجھان جان و که اليق تر 
الی که گذشته و به تاريخ پیوسته به خويشتن و آنچه در س ذھن ء در آينه تواندر ايام نوروز می

 .دريغ فايده ندارد! نه .سپرد زمانه منصف  خويش را به قاضی محاسبذھنیت و دخل و خرج نگريست
ی؟ آيا آرزوھايت را به ه اگذراندنآيا دقايق اش را به بطالت اما تو .  رفته است و باز نخواھد گشتیسال
» مقدر«ی و با آنچه ه اسپردن  در زمین فرو می رودمیرندهکاھنده و   که به صحرا می رسد وی روانجوی
  ی؟  ه اکردن آشتی شته ایپندا

  روبرویمن نیزتا   اجازه می خواھمنوشته ھايمو بر زمینهء اين پرسش ھا است که از خوانندگان 
؛ گذشته است بگويم» سیاسکوالر دموکر«مان بايستم و از آنچه که در سال گذشته بر گفتآنھا آينه ای 

 با نیز که سال ھا است مشغله ای ديگر در سر ندارم و زمین و زمانه و تیک تاک ساعت ديواری را چرا
 .»به پیمانه می زنم« خیالھمین 

 
  محاسبهپیش زمینهء 

» وکراتسکوالر دم«، برای ما کسانی که خود را در آغاز سالی که گذشت، در اواخر فرودين پیش
 با چه  ھای ايرانیسکوالر دموکرات« آغاز شد که  گونهجمع بندی  ِپرسشبا اين کارمان می خوانیم، 
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  پاسخدر ھمان زمان، برای» رزو و پی گیری می گذارند؟دست آوردی پا به میدان سالی ديگر از انديشه و آ
  :بودًکامال روشن شده   بر ماچند نکته گوئی به اين پرسش،

 با حکومتی که از دل يک انقالب گسترده برخاسته باشد، حتی با علم به اينکه خاستگاه مبارزه .1
کمک خارجی و تکیه بر خدعه ھای کھن دينکارانی مانده در اعماق تاريخ باشد، کار نقشه ريزی و ش ا

هء شومی که ملتی سرفراز در  خبر کردن جھان و جھانیان از حادثمبارزه که ھیچ، حتی. آسانی نیست
يعنی آنان که به ھیچ وجه نمی (اپوزيسیون اين حکومت .  به حضیض ذلت کشانده وقت می برداريخ رات

خباثت ھا و بدکاری ھای اين » افشاگری«بايد در راستای ) خواھند اين رژيم بر کشورشان مسلط باشد
 حکومتی  نداندباشد ورژيم تالشی ھمه سويه کرده باشد، آنگونه که کمتر کسی در سطح کرهء خاکی 
.  حکومت می کندفريبکار، دروغزن، دژخیم خو، سرکوبگر و بی اعتنا به ملت و منافع ملی بر کشور ما

در حسرت امضای  ، حزبی خودشانوبه خاطر منافع سیاسی  ، ھم که»ما و کریاوبا«حتی، آقايان 
به اين رژيم نمی توان «ه  کنند کاعتراف اين نکته  مجبورند به،قراردادی با جنايتکاران اين رژيم می سوزند

به تعھد شکنی و پشت اعتماد و اطمینان کرد و بايد وسائلی را تعبیه نمود که بتوان در وقت کافی نسبت 
حکومت «ورد کمی برای اپوزيسیون و اين دست آ. »ھر قراردادی واکنشی بازدارنده داشت بهپا زدن رژيم 

  . نیستنبوده است و » اسالمی
، آن ھم در زمانی که مدت ھا »افشاگری« تنھا به ستهنمی توانن حکومت اپوزيسیون اياما . 2

 اپوزيسیون حکومت اسالمی ،»افشاگری«در پی مرحلهء  .د اکتفا کناست اين کار به حد اشباع رسیده،
 و تشکل 88 و آغاز جنبش دانشجوئی تا سال 78از سال . مرحلهء ديگری را نیز پشت سر گذاشته است

 مذھبی آشنا شده و به آن دل  ِ حکومت ھایيا آلترناتیو» بديل« وطن ما آرام آرام با جنبش سبز، جوانان
 سپرده اند؛ نخست با کشف ضرورت استقرار سکوالريسم بر کشور و سپس با مشروط کردن آن

 آنگونه که سکوالريسم نتواند ز اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر؛ به دموکراسی ِ برخاسته اسکوالريسم
  . شود به ماشین بازتولید استبداد خود تبديل
پس، بايد اذعان داشت که در سرآغاز سال گذشته ھمه چیز آمادهء ورود به مرحلهء سوم عمر . 3

را اطالق » یسازمرحلهء تشکیالت «اپوزيسیون حکومت اسالمی بود؛ مرحله ای که می توان بدان عنوان 
امکانات تکنولوژيک جديد رسانه ای فاصله ھای . دافشاگران و گفتمان سازان کار خود را کرده بودن. کرد

اما کدام مبارزه است که . داخل و خارج را از میان برداشته بود و می شد با ھموطنان به گفتگو نشست
 را می 1392به ھمین دلیل سال  نیانجامد؟ فرجامی بتواند به بد»تشکیالتی ھماھنگ کننده«بدون وجود 

، در آن سال. تشکیالتی برآمده از انديشهء سکوالر دموکراسی دانستشد سال آغاز تالش برای ايجاد 
 و چنین  قدمی را در اين راه برداشته، بی چشم داشت به پاداش ِ و آمادهء خدمت،تنی چند آدم عالقمند

تشخیص داده بودند که سکوالر دموکراسی بايد دارای سندی پايه ای باشد که در آن از يکسو مشخصات 
 دموکرات توضیح داده شود و، از سوی ديگر، اھداف مشخص ھر تشکلی که حول محور يک فرد سکوالر

پیمان نامهء عصر «اين امر منجر به تھیهء سندی به نام . سکوالر دموکراسی بوجود می آيد تشريح شود
 روشنفکر و نويسنده و ھنرمند و کوشندهء سیاسی را بخود جلب کند و 145شد که توانست امضای » نو
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درآيد که بتوان در آينده ھمهء ساختارھا » قانون اساسی سکوالر دموکرات«رت نوعی مقدمه بر يک به صو
  .را بر فراز آن شالوده بنا کرد

 با ؛ بود»نخستین کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران« با نام  برگزاری کنگره ایديگر کار حاصل .4 
 سال پیشتر بر آن 107ن و پدران ما، آباء مشروطه، در يادآوری اقدام شجاعانه ای که مادرا: دو ھدف توأمان

 و آغاز عصر نوين تاريخ ايران را با برقراری حکومت مشروطه کلید زده بودند و، دو ديگر، مظنه ، کردهاراده
اينکه اپوزيسیون حکومت اسالمی تا چه حد خود را برای ايجاد تشکیالتی ھماھنگ کننده برای بر زدن 

جنبش سکوالر «يکی : نده بوداز دل آن کنگره دو نھاد جديد بیرون آمدخوشبختانه، .  استمبارزه آماده کرده
ند و ديگری ه بودموريت اجرائی کارھای آن را بجان خريده و چند نفری مأايران نام گرفت» دموکراسی

 سازمان ھای سیاسی ھشدار ء که می کوشید به ھمه بود»مجمع سازمان ھای سکوالر دموکرات ايران«
 ديگری برای وحدت در مبارزه علیه بھانهءدھد که اگر سکوالر دموکرات و آلترناتیو خواه ھستید به ھیچ 

  .حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان نیاز نداريد
کوشید سکوالر دموکراسی را  »جنبش « وسال گذشته با اين پیش زمینه آغاز شدبدين سان، . 5

 با ھر فکر و ،سی مختلفه سازمان ھای سیارد تا نشان دھد کتالش ک» مجمع«بر سر زبان ھا بیاندازد و 
  . می توانند در زير پرچم سکوالر دموکراسی گرد ھم آيند،انديشه ای که دارند

  
  سالی که گذشت

سال گذشته سال پا نھادن بر زمین ھای مین گذاری شدهء اپوزيسیون بود و اين راھپیمائی پر . 1  
آيا بھتر آن اگر ديگرانی ھمین مسیر را پیموده اند و يا می پیمايند « که مخاطره با اين پرسش آغاز شد

» ؟ و گروه خود را در تشکیالتی که آنان فراھم می آورند حل کنیمست که ما دست به دوباره کاری نزنیمنی
 تک تک گردھمآئی ھا و ائتالف ھا و تشکل ھائی که وجود داشتند  نیت، در تمام طول سال،اينبنا بر 
حاصل اين مطالعه آن بود که فھرستی از داليل ناکافی بودن کوشش ھا برای . طالعه قرار گرفتندمورد م

 »معیاری چند وجھی«ايجاد ائتالفی در صفوف اپوزيسیون حکومت اسالمی تھیه شد و از دل اين فھرست 
» راھکار « از»راھبرد« و ،)استرتژی(» راھبرد« از »ھدف« تفکیک  کوشش برایبه دست آمد که بر بنیاد

ن می شد ضعف ھا و فتورھای کوشش ھای دست اندرکاران را عمل می کرد و با استفاده از آ) یکتاکت(
صادقانه می گويم که قصد ما از اين مطالعه و سنجه آفرينی رد ديگران و توجیه  .سنجید و توضیح داد

  : کهندواقعیت ھای پیش رو به ما می گفتاما   نبود؛ماندرستی کار خود
سی ساھدف مبارزهء اپوزيسیون حکومت اسالمی نمی تواند امری جز برانداختن آن و لغو قانون ا -  

انحالل «روشن می ساخت و » اصالح طلبی« بالفاصله خط کشی ھای ما را با »سنجه«اين . اش باشد
 می »انحالل طلب«در عین حال، ايراد ما نسبت به آنان که خود را . را در مقابل آن می نشاند» طلبی

 نمی داشتند آن بود که اگر  اشرا ھمچون ھدف خود نمی پذيرفتند و اعالم» انحالل طلبی«دانستند اما 
که جز » ھدف«ھر چرا که  .ھدف را گم کنید تا آخر به بیراھه خواھید رفت و آب در ھاون خواھید کوبید

  !باشد تنھا راه به اصالح طلبی می برد» انحالل حکومت«
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 سبر اسانیز خود را » راھبرد« در گیر مبارزه ناچار است ِ ف روشن باشد، انسانوقتی ھدآنگاه،  -  
 ،الل طلبی کار انحچون  که استخراج شد»استدالل« اين »قاعده«از اين و  . تنظیم و کوک کندھمین ھدف

 ناگزير بايد در آنتحقق  و برای ،بخودی خود به سرانجامی مطلوب برسد  نمی تواند،ھمچون يک ھدف
 در ھیچ يک از سازمان »عامل اجرائی«روشن بود که اين در عین حال  .بود »عامل اجرائی«جوی جست

، که يا انحالل طلبی را ھدف خود نمی دانستند و يا اگر چنین اعالم می کردند از قاعدهء ھای موجود
ست اندرکاران د. ن را بوجود آوردآبايد  لذا  تحقق پذير نیست وسر باز می زدند،» عامل اجرائی«تعیین 

 بر  در سراسر سال ونام نھاده» دموکرات و انحالل طلبآلترناتیو سکوالر «را » عامل اجرائی«جنبش اين 
  . با ديگران به گفتگو نشستند»استراتژی«پذيراندن اين سر 

يا انواع ديگر » خواستاری انجام انتخابات آزاد«، ھمچون  گوناگوناز آنجا که ترفندھای مبارزاتی -  
 ر عھدهء تعیین تاکتیک ھا بآشکار بود کهھستند، ) راھکاری( تاکتیکی ی، دارای ماھیت»مطالبات«
 . سازمان ھای سیاسی منفرد و متفرق و نهز بوجود نیامده که ھنواست» آلترناتیو منحل کنندهء حکومت«

ذ تصمیم در مورد  و اتخااگر چنان آلترناتیوی بوجود آيد آنگاه ھدايت مبارزهدرک ما اين بود که  يعنی
، را »جنبش سکوالر دموکراسی ايران«ھیج تشکلی، از جمله  با آن خواھد بود و  تنھاھای مبارزه»راھکار«

 از آن انتظار  بازی کند می تواند»آلترناتیو «در سطح آن آلترناتیو ارزيابی کرد و نقشی را که نمی توان
  .داشت

سکوالر دموکرات ھای ايران در شھر بوخوم آلمان در مرداد ماه سالی که گذشت، دومین کنگرهء  -  
 ،تشکیل شد و ، به خرج جیب خود به بوخوم آمده بودند که صد نفر کوشندهء سیاسی ازبیشبا شرکت 
از نظر من، مھمترين دست .  انجام شد در جلسات آن بحث ھای مختلفی پیرامون آنچه آمد،طی دو روز

اھل گذار از «بھم نزديک شدند، چرا که آشکار شد » گذار« و »انحالل«اين بود که دو اصطالح ھم آورد 
متفاوت اند و اصالح طلبی را نه برای » اھل توقف در حکومت اسالمی و اصالح آن«با » حکومت اسالمی

اين اکتشاف يکبارهء . حفظ رژيم که بمنظور سست کردن پايه ھای آن مورد حمايت خود قرار می دھند
ا وسعت چشم گیری بخشید و موجب شد تا امکان گفتگوھای بیشتر مابین حوزهء سکوالر دموکراسی ر

  .فراھم شود» اھل گذار«و » اھل انحالل«
، با توجه به گستردگی ، بر کوشندگان اين راه آشکار بود که1393ھمچنین، ھم از آغاز سال . 3  

ک گروه متشکل از  يعددی ايرانیانی که جانشین حکومت اسالمی را حکومتی سکوالر می دانند، ديگر
نام گیرد و » جنبش سکوالر دموکراسی ايران« نمی تواند بخوانندچند نفر که خود را سکوالر دموکرات 

 ريشه ھای درخت سکوالر دموکراسی در خاک خود ايران نیز ھمه اکنون .جنبش را به آن گروه تقلیل دھد
ُین مادی مشخصی نداشت اما بی شک جا را فراگرفته و جنبشی را بوجود آورده بود که اگرچه ھنوز تع

روزی بر مسیر خیابان ھای ايران جاری می شد و موانعی را که دينکاران و عوامل شان بر سر راه تحقق 
 پس، در کنار فعالیت برای جلب نظر اھل سیاست و .حاکمیت ملی ايجاد کرده اند در ھم می شکست

ء کار قرار گرفت و نتیجه اين شد که، در آخرين نیز در برنامه» بازسازی تشکیالتی«مبارزه، انديشهء 
 خود را به نام تشکیالت »جنبش سکوالر دموکراسی ايران«اعضاء تشکلی با نام ، 1393روزھای سال 

 بر وسعت دم افزون جنبش ، بدين سان، ودادندتغییر » نھاد ھماھنگی جنبش سکوالر دموکراسی ايران«
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ابزاری خدماتی است برای اينکه در راستای ھدف » نھاد ھماھنگی«. در داخل و خارج ايران تأکید نمودند
 اين مسیر و در نموده عمل ،سازی» آلترناتیو«در اجرای استراتژی موسوم به و  ،انحالل حکومت اسالمی

نگاھی به استدالل زيربنائی اين تصمیم می تواند کمک . تکیه کند» کنگرهء بوخوم«بر دست آوردھای 
  :رسان درک آن باشد

 که "قانون اساسی سکوالر"، بدون یک "دمکراسی"ِر این واقعیت که خواست استقرار بنا ب«
مبتنی بر اعالمیه جھانی حقوق بشر باشد، به ھیچ صورتی  تحقق پذیر نخواھد بود، بخش بزرگی از ملت 

گانه پادزھر  به این نتیجه رسیده است که یگوناگون سیاسی و اعتقادی،ایران، با رنگین کمانی از باورھای 
حکومت اسالمی مسلط بر کشور، الغای قانون اساسی این حکومت مذھبی  و انحالل نھادھای 

بیش از سه دھه پس از استقرار حکومت مذھبی کنونی، . ایدئولوژیک و مذھبی برآمده از آن است
. ه است، پویا و فراگیر شد بر محور چنین مطالبهء برحقی،یرانجوشش و جنبش سکوالر دمکراسی در ا

 دمکرات، که بنا به فلسفه وجودی اش بی طرف رسکوالاین جنبش بر این باور است که یک حکومت 
 یک اين جنبش.  افکار و عقاید پایبند به دمکراسی می گستراندءخواھد بود، چتری حمایتی بر سر ھمه

اری بر آن را داشته کیت انحص ھیچ فرد و یا گروھی نباید و نمی تواند ادعای مال، لذا،جوشش ملی است و
  .»باشد

»  جنبش سکوالر دموکراسینھاد ھماھنگی«اساسنامهء جديدی که در سرآغاز سال نو برای . 4  
و حتی پنج  (ھمهء دست آوردھای دو سالو می شود » اساسنامهء جنبش«تعبیه شده و جانشین 

   : استیتشکیالتی مھمبه شرح خالصهء زير، حاوی تغییرات  گذشته را در خود جای داده است،) سال ِ
عضو نھاد کسی است که داوطلبانه قصد فعالیت از اين پس .  ارائهء تعريف جديدی از عضويت-  

که اعضاء مؤسس  واقعیت جالب اين. سیاسی دارد و برای عضويت خود بھائی مادی نیز می پردازد
 از خود ، بدين سان، خود به لغو عضويت نوع قبلی و استقرار عضويت نوع جديد رأی دادند و»جنبش«

نام » نھاد ھماھنگی جنبش«سلب عضويت کردند تا از طريق پرداخت حق عضويت به تشکلی که اکنون 
سترده تر بتوان د را بر می انگیخت که با تبلیغ گ برگردند نشانه ای سخت دلگرم کننده بود و اين امیگرفته

  . را وسعت بخشید فعالدامنهء اينگونه عضوگیری
 نھاد ھماھنگی جنبش بصورت فردی و سازمانی انجام می شود و سازمان ھای عضو  عضويت در-  

نیز می توانند با پرداخت حق عضويت در فعالیت نھاد ھماھنگی شريک شوند و، در عین حال، نھاد 
  .استقالل مجمع خود را نیز حفظ نمايند

و » پیمان نامهء عصر نو «، که تعھد خود به»اعضاء جديد نھاد ھماھنگی« از اين پس، ھر ساله، -  
اين . اساسنامهء جديد را می پذيرند، دبیران دبیرخانهء نھاد ھماھنگی را از میان خود انتخاب می کنند

  .خواھد بود چند دفتر خدماتی  شاملدبیرخانه
بوجود می  سه دسته شخصیت سیاسی با شرکت» دفتر سیاسی« در کنار اين دبیرخانه يک -  

دفتر «رخانه، دو نماينده از ھر سازمان عضو نھاد ھماھنگی، و کسانی که اعضاء منتخب دبی: آيد
  .از میان اعضاء نھاد ھماھنگی انتخاب و برای شرکت در جلسات اين دفتر دعوت می کند» سیاسی
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اعضاء منتخب نھاد، ھمراه با دارای درھائی گشوده است که » دفتر سیاسی«ين ترتیب  بد-  
 به اين دفتر ، دعوت شده از طريق آنھا ِر دموکرات و شخصیت ھای منفردنمايندگان سازمان ھای سکوال

  .در می آورند» مجلس رايزنی سیاسی« يک بصورتمی پیوندند و آن را 
در دو بار ، که تا کنون »کنگرهء سالیانهء سکوالر دموکرات ھای ايران« در اين اساسنامه ذکری از -  

تشکیل شده، نیامده است؛ چرا که ) 1393(وخوم آلمان و ب) 1392(سی امريکا .دو شھر واشنگتن دی
تجربه نشان داده که چنین کنگرهء عامی نمی تواند جزئی از يک تشکیالت ھماھنگی مختصر باشد و الزم 

 انديشه و عالوه براست که برای ادامهء کار آن تمھیدات عمومی تری انديشید تا ھمهء کسانی که، 
 سکوالر دموکرات می دانند بتوانند در آن شرکت کرده و با ديگر عقیدهء خاص سیاسی خويش، خود را

ًسکوالر دموکرات ھا به ھم انديشی و گفتگو بنشینند تا احتماال بتوانند راه را برای وحدت عمل و احیانا  ً

 خواھد بود و نه »گفتگو«يعنی کنگره محل . مورد نظر ھموار سازند» آلترناتیو«حرکت بسوی تحقق 
 که از آن به دست آيد جنبه ای فرعی از کار کنگره  ھم و ھر نتیجه ای»ھای مشخصتصمیم گیری «

  .محسوب خواھد شد
  

  به سوی کنگرهء سوم
گرد آمده و » نھاد ھماھنگی جنبش«، آن دسته از سکوالر دموکرات ھای ايران که در بدين سان  

جديد ظرفیت جديدی را تجربه  و دبیرخانه و دفتر سیاسی نھاد را خواھند ساخت، در سال ،خواھند آمد
 شرکت در کنگرهء سوم سکوالر دموکرات ھای ايران آماده می رایمی کنند و، در عین حال، خود را ب

  .سازند
خواھیم بود که » کمیتهء بی طرف برگزاری کنگرهء سوم«در اين راستا و بزودی، شاھد تشکیل 

ر، تھیهء غذا، تھیه وسائل سمعی و بصری، وظیفه اش تنھا تعیین شھر محل برگزاری کنگره، کرايهء تاال
  و خاصتھیه امکانات پخش زندهء راديو ـ تلويزيونی جلسات کنگره و ھمچنین انتشار دعوت نامه ھای عام

  .  ی سیاسی برای شرکت در کنگره خواھد بود و سازمان ھااز شخصیت ھا
گیر، در سال گذشته مجبور  بخاطر کمبودھای مالی و نداشتن بودجهء چشم ،نکتهء جالب اينکه ما

شديم تنھا مخارج کرايه تاالر و وسائل و نھار دو روز شرکت کنندگان را فراھم کرده و از آنان بخواھیم که 
اين تنگنا باعث شد تا با چشم خود شاھد .  باشنديشخود عھده دار تھیهء بلیت سفر و اقامت در ھتل خو

ھای ايران باشیم که رنج و خرج سفر را بر عھده گرفتند و  دموکرات استقبال گروھی از زبده ترين سکوالر
اين تجربه نشان داد که اگر کاری . رنگین کمانی از عقیده و تفکر و انديشه ورزی را با خود به بوخوم آوردند

به درستی انجام شود کوشندگان مصمم سیاسی منتظر دعوت شدن و به خرج برگزار کنندگان به کنگره 
  .آمدن نمی شوند

  
  سال امید؟

جدا . منتقدين سکوالر دموکرات ھائی که داستان شان را برايتان شرح دادم بسیارندمی دانم که   
از آن دسته که مغرضانه به کوشش ھای مختصر ما حمله می کنند، ھستند يارانی که، با داشتن توقع و 
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، در عین  اما.رزنش می کنند را به لحاظ کم کاری سجمع مسئولین،  توان و امکانات ماانتظاری بیش از حد
مورد توجه قرار  و شده ھرگز نديده ام که، با در نظر داشتن اھداف جنبش، پیشنھادی قابل اجرا ارائه حال،

 داوطلب و مثبت نگر و امیدوار اند که با یجنبش، و نھاد ھماھنگی آن، محتاج کوشندگان. نگرفته باشند
 با وجود انديشهء روشن خود مصفا  رایاورند و فضای مبارزه ب ای از انديشه و کنش سیاسیخود ھوای تازه

  .امید ما به ديدار اين ياران پنھان در میان جمعیت میلیونی سکوالر دموکرات ھای ايران است. کنند
اين مائیم .  خود نمی تواند حامل امید و نومیدی باشد1394اما بر اھل نظر روشن است که سال   

کشته گان و آرمانی اين مائیم که می توانیم راه . ال نومیدی تبديل می کنیمکه آن را به سال امید يا س
 دائم شکنجه ديدگان و زندانیان سیاسی را با امید ادامه دھیم و خاوران ھائی را که در وجدان ما حضوری

 .باشد که چنین شود.  به گلستان تبديل کنیمدارند، با کوشش خويش
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