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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
 ما و نھادھای مدنی خارج کشور

از نظر من، در پنج سال گذشته، با وجود لجاجت سرسختانهء شخصیت ھا و رھبران گروه ھای سیاسی، راه درازی طی شده 
گی در تبعید، کم اختالفات عقیدتی و باورھای فلسفی و سیاسی، در دوام آوردن حکومت اسالمی و دراز شدن دوران زند. است

جدال . جنگ میان پادشاھی خواه و جمھوری خواه در خارج کشور بی معنا و بی حاصل است. رفق و گاه بی معنا می نمايند
مسلمان و يھودی و مسیحی و . مابین سوسیالیسم و لیبرالیسم، در فاصله ھای بسیار از ايران، بیشتر حکم سرگرمی را دارند

  .  راز انسانی ِ ھمزيستی را می آزمايند و برای ايران آينده ھمین فضا را می خواھندبھائی در خارج کشور رمز و

com.esmail@nooriala  

اکنون .  را بنويسمعمولم در سفری به تورنتوی کانادا بودم و نتوانستم جمعه گردی م،ھفتهء پیش
سفر ھنوز در ذھنم می چرخند و از من می اين  بینم که حال و ھوای ھم که به خانه برگشته ام می

  . خواھند تا مطلب اين ھفته را نیز به شرح اين ديدار اختصاص دھم
تأثیر سفر به تورنتو بیشتر از آن جھت ذھنم را مشغول به خود داشته است که پنج اين شايد 

؛ در سرآغاز سال ه استآن شھر کلید خورد آغاز فعالیت ھای سیاسی ـ تشکیالتی ام در  نیزسال پیش
 مردم از  را پشت سر نھاده و می رفت تا دوران فروکش ھیجانات»جنبش سبز«، سالی که غوغای 2010

  .  آغاز کندا، از سوی ديگر، بر حقايقی تلخ ر آنان و آگاھیيکسو،
یابان ھا آمده بودند به خ) ، فرقی نمی کند اشواقعی يا خیالی( در انتخابات مردم، به بھانهء تقلب

 گوھر«بودند و رسیده » استقالل، آزادی، جمھوری ايرانی«به شعار » يا حسین، میرحسین«و از شعار 
 اما بشدت سرکوب شده و دلشکسته ودند،ن تحول آشکار ساخته بشان را در ھمی»  جنبش سبزبرانداز

  . به خانه ھاشان برگشته بودند
در راستای «شد که بود در اين نتیجه گیری خالصه می ه آن حقیقت تلخی که بر ھمه آشکار شد

 بودن  ـ مذھبیھبی اصالح طلب و مدعی ملیاسالمی نمی توان روی نیروی ھای مذانحالل حکومت 
 کل مردمآنھا در پی ايجاد حکومت اسالمی خود ھستند و اگر ببینند که با کنش اعتراضی . حساب کرد

 می کنند و مردم را نیز از پیشروی به سوی سرنگونی رژيم باز رژيم اسالمی بخطر می افتد عقب نشینی
  . »می دارند

 را پنھان» جنبش سبز «ح طلبان می کوشیدند ماھیت سکوالراصال:  بودھم در میانحقیقت ديگر 
ه سود خود مصادره کنند؛ حال آنکه تحول رفتارھا و شعارھای شرکت کنندگان در  و کل جنبش را بکرده

و )  دخالت مذھب در حکومتمخالف(حرکت دارای مقاصدی سکوالر می داد که اين جنبش سبز نشان 
  .است) خواستار اجرائی شدن مفاد مندرج در اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر(دموکرات 

بود که خانم شکوه میرزادگی و من بر آن شديم تا در ھم بر اساس اين برداشت از جنبش سبز و 
 اين ، الاقل در گوشه ای از تاريخ،ن جنبش بیانیه ای منتشر کنیم تامورد ماھیت سکوالر دموکرات اي
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. ه است دارای روندی اصالح طلبانه در حوزهء حکومت مذھبی نبودتنھا يادآوری بجا بماند که آن جنبش
، با نام گرفت» نی بی تبعیض می خواھیمما ايرا« به پیشنھاد شکوه میرزادگیخوشبختانه اين بیانیه، که 

  : در پايان آن بیانیه آمده بود. ]1[روبرو شدش بزرگی از روشنفکران و فعاالن اپوزيسیون تأيید بخ
تنھا راه چاره برای نجات سرزمین مان از انواع بحران ھای فعلی را انحالل کامل حکومت ] ما[«

ین مؤسسان و شورا، و دولت ی گذاشتن نوع حکومت آينده، و گزينش نمايندگان مجلسأرموجود و به 
 و، با ايجاد ... ايران از طريق يک سلسله انتخابات آزاد، و زير نظارت نھادھای بین المللی می دانیمءيندهآ

 که فقط عھده دار مسئولیت ايجاد ارتباطات شبکه ای و تبادل افکار و ايده ،يک دبیرخانه و سايت اينترنتی
 ء سکوالر ايران قرار دھد، از ھمهیھا بوده و می کوشد تا ھمگان را در جريان فکرھا و نظرھای نیروھا

ًايرانیانی که خود را با ما ھمدل و ھمراه می يابند دعوت می کنیم تا با امضاء کردن اين بیانیه ـ حتما با نام 

  . »ھای حقیقی خود ـ به ما بپیوندند
 ی کانادا با ما تماسچند تن از کوشندگان سیاسی شھر تورنتودر پی انتشار اين بیانیه بود که 

  . کردند تا برای ايراد سخنرانی پیرامون پیشنھادات خود به آن شھر سفر کنیم دعوت  ماگرفته و از
از ظھر بسیار سرد به محل ايراد سخنرانی رفتیم تنھا  ھنگامی که در يک بعدپنج سال پیش، 

ی خیره شده ايستاده و با نگرانی به در ورود» میز کتاب شان«دعوت کنندگان خود را يافتیم که در کنار 
کرده اند » تحريم« که اصالح طلبان اين مجلس را الت به ما گفتند که در شھر شايع استبا خجآنھا . بودند

سالن بزرگ . اما آن روز مردمان بسیاری آمدند. و امکان دارد کسی برای شنیدن حرف ھای ما نیايد
م در گرداگرد داخل سال ايستاده  نفر گنجايش دارد پر شد و عده ای ھ400شھرداری تورنتو که بیش از 

و وابستگان به آن ھا نیامده بودند اکثر اصالح طلب ھا و ًبرگزار کنندگان مجلس بعدا به ما گفتند که . بودند
 اين واقعه روشن معنای.  را برای نخستین بار بود که می ديدند در اين مجلس شرکت کنندگانآنھا اغلب

 از حرکات جاری سیاسی قطع ً قبال را متوجه خود کرده بود کهر شھبخشی از جمعیتآن  جنبش سبز :بود
  .امید کرده بودند
 اما در .]2[سخنرانی ھا انجام شدند و مورد استقبال و حمايت حاضران در جلسه قرار گرفتندباری، 

 اظھار عالقه کردند که درگیر يک حرکت تشکیالتی در  ما تورنتوئیجلسات کناری اين سفر بود که دوستان
. جلسات مان رسمی تر شد. راستای تبلیغ برداشت ھای ما از سکوالر دموکرات بودن جنبش سبز شوند

. با استقبال روبرو شد »انجمن ھای شھری اين شبکه« و تشکیل »شبکهء سکوالرھای سبز«فکر ايجاد 
 اعالم ، بعنوان اولین انجمن شبکه،»انجمن سکوالرھای سبز تورنتو«و اساسنامهء موقتی تھیه گرديد 

بزودی در شھرھای ديگر دنیا نیز انجمن ھای سکوالرھای سبز سر برکشیدند و شبکه  و .]3[موجوديت کرد
  ]4[...جان گرفت و صاحب تشکیالت شد و

 تورنتو دارای چند تشکل . به شھر تورنتو باز می گشتیم،ء نخستاکنون، پنج سال پس از آن تجربه
کنگرهء ايرانیان «دموکرات ھای شھر موفق شده بودند در انتخابات سکوالر در عین حال، . سکوالر شده بود

 که رئیس انجمن ،دکتر فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه يورک.  اکثريت آراء را به دست آورند]5[»کانادائی
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فعاالن سکوالر دموکرات با مقامات . بود، به رياست آن کنگره انتخاب شده بودنیز سکوالر ھای سبز تورنتو 
پس . انادائی ارتباط يافته و آنان را در تصمیم گیری برای قطع روابط با حکومت اسالمی حمايت کرده بودندک

آقای رضا سکوالر دموکرات ديگری، به نام و اين کنگره تجديد شده برای رياست  انتخابات ،از دو سال
 موفقیت ھا موجب شده بود اھمیت اين پیشرفت ھا و آنگاه، . شده بود، به رياست کنگره برگزيده بنائی

 و تصمیم هدبطور جدی مطرح ش»  از کشور چیست؟نقش نھادھای مدنی در خارج«که پرسش از اينکه 
 از برخی فعاالن سیاسی دعوت  برای اين پرسش، يافتن پاسخی چند جھتهدر راستای تاگرفته شود 

  ] ـ مجموع سخنرانی ھا در چھار بخش6[.بعمل آيد
 را برای نجات آثار  خارج کشورغیر دولتیبین المللی نھاد  که خود اولین ،خانم شکوه میرزادگی

برخی از آثار تاریخی به در نجات ، ش در ایران و خارج ایران ابه کمک ھمراھانتاريخی ايران بنیاد نھاده و 
د  تا، بر اساس تجربهء موفق خوه بود دعوت شد،استآرامگاه کورش بزرگ نقش عمده را بازی کرده ويژه 

در [ نھادھای فرھنگی خارج کشور صحبت کندنقش  در مورد ،در تجھیز نیروھای ايراندوست خارج کشور
  . ]بخش دوم سخنرانی ھا

آمده بود تا حاصل تجربه ھای خود  خانم االھه شکرائی، که در آن مجلس با ايشان آشنا شديم،
  ].سخنرانی ھادر بخش اول [در نھادھای مدنی کانادا را با حضار در میان بگذارد

 نقش آقای حسن داعی، که فعالیت ھای خستگی ناپذير و پیروزمندانه اش در راستای افشای
 که برای حفظ منافع حکومت اسالمی فعالیت می کند، او را به چھره ،»اکناي«نھاد مدنی ديگری به نام 

ر نھادھای مدنی  آمده بود تا به چگونگی نفوذ عمال حکومت اسالمی د،ای سرشناس تبديل کرده است
  ].در بخش دوم سخنرانی ھا[خارج کشور بپردازد

 قرار بود در مورد تجربه و نقش احزاب ، از حزب کمونیست کارگری ايران،آقای علی جوادی
 چون موفق به آمدن اما سخن بگويد  ـکه جزو نھادھای مدنی محسوب می شوندـ سیاسی خارج کشور 

  ].در بخش اول سخنرانی ھا[و فرستاده بودنشده بود سخنان اش را بصورت يک ويدئ
و من ھم، بعنوان کوشندهء راه ايجاد تشکل ھای سیاسی ـ مدنی در خارج کشور، آمده بودم تا در 

  .]در بخش سوم سخنرانی ھا[ ھمین زمینه ھا سخن بگويم
جلب کرد حضور نمايندگان مختلفی از جناح ھای سیاسی بود بخود نخستین نکته ای که نظر مرا 

در آنجا با . شرکت داشتندارت در برگزاری مجلس و در بحث ھای بخش پرسش و پاسخ با عالقه و حر که
روبرو شدم که گوئی آمده بودند تا بر ... دوستانی کمونیست، مجاھد، سوسیالیست، پادشاھی خواه و

  :تأکید کنندبیانیهء پنج سال پیش آمده بود آن  که در پايان ء ديگرینکته
در اين راه . گیرد ا کم جمعیت و ناتوان نیستیم اما پراکندگی مان کارائی را از ما میم! ھموطنان«

مسلمانان . کسی وجود ندارد ھیچ نیازی به کنار گذاشتن عقیده و سلیقه و مذھب و مکتب شخصی
بی دينان و منکران مابعد الطبیعه ھمگی می  شیعه و سنی، زرتشتیان، مسیحیان، بھائیان، کلیمی ھا، و
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تحملی که ھمزيستی ھمگانی را تضمین می کند، خود را  توانند، در راستای ايجاد فضای تساھل و
  .»خواست ھای مندرج در اين بیانیه به صفوف ما بپیوندند سکوالر دانسته و برای تحقق

شخصیت ھا و رھبران گروه ھای ه، با وجود لجاجت سرسختانهء  گذشتپنج سالاز نظر من، در 
اختالفات عقیدتی و باورھای فلسفی و سیاسی، در دوام آوردن . استسیاسی، راه درازی طی شده 

جنگ میان .  و گاه بی معنا می نمايندنگحکومت اسالمی و دراز شدن دوران زندگی در تبعید، کم ر
سوسیالیسم و جدال مابین . استپادشاھی خواه و جمھوری خواه در خارج کشور بی معنا و بی حاصل 

حی مسلمان و يھودی و مسی. ی را دارند بیشتر حکم سرگرم، از ايرانمان در فاصله ھای بسیار،لیبرالیسم
 فضا را می  آزمايند و برای ايران آينده ھمین ھمزيستی را میِ و بھائی در خارج کشور رمز و راز انسانی

  . خواھند
. اخم نمی کند و به تأمل و شک نمی نشیند» اسی سکوالردموکر«ديگر کسی در برابر ايدهء 

ھمه دانسته اند که سکوالر دموکراسی مزاحم کسی نیست یلکه چتری حمايتی است که چون در 
  .به يکديگر جلوگیری می کندنسبت حاکمیت تجلی يابد از مزاحمت عقايد و تعرض آنھا 

یچ ايدئولوژی مذھبی و غیر نیز دانسته شده است که سکوالر دموکراسی می کوشد تا ھ
  گروه ھای سیاسی اين امکان را فراھم آورد که،»دولت« در سطح ،راه ندھد اما» حکومت«مذھبی را به 

نجات يافته از تبديل کنند و در انتخابات ھای آزاد آينده ايران » برنامه ھای سیاسی«ايدئولوژی ھا خود را به 
دوره ھای چند ساله نظر مردم را بخود جلب کرده و مھار بکوشند تا در چنگ خونريز حکومت اسالمی، 

موفق نشود بايد جای خود در دولت را به دولت را از آن خود کنند؛ با اين آگاھی که اگر برنامه ھاشان 
  .برنامه داران ديگر واگذارند

حتی از  خواستار حفظ حکومت اسالمی،  ِاصالح طلبان اکثراما جالب بود که اين بار ھم در تورنتو، 
کوشش خود را بر آن در اين سفر بود که دانستیم آنھا . سر کنجکاوی ھم شده، به مجلس ما نیامده بودند

شرکت کرده و پیروز شوند و از اولین برنامه » کنگرهء ايرانیان کانادائی « آيندهءه اند تا در انتخاباتگذاشت
  .یاسی با حکومت اسالمی استھاشان ھم ايراد فشار به دولت کانادا برای برقراری روابط س

ًپس از اشراف به اين واقعیت بود که من بخشی از سخنانم را مستقیما به اين روند در واقع، 

 دست آوردھای خود غره شده در مورد »سکوالر دموکرات ھای پیروز«اختصاص داده و ھشدار دادم که اگر 
 پیروزی با طرفداران اصالح ، دست بردارندگونه از اين تیو از ھوشیاری و آگاھی و دخالت مجدانه در انتخابا

به  بسیار از ايران ،طی ھمین پنج سالهھمگان ديده ايم چگونه، طلب حکومت اسالمی خواھد بود که 
  ].در بخش سوم سخنرانی ھا [ و در سطح خارج کشور پخش شده اند آمدهخارج

سیاری برخوردارند، در خارج  ب مستقیم و غیرمستقیماين اصالح طلبان، که از حمايت ھای مالی
برای حکومت ) مستقیم و یا غیر مستقیم(يکی البی گری : کشور دو وظیفهء اساسی را بر عھده دارند

اسالمی و ديگری ايجاد تفرقه در صفوف سکوالر دموکرات ھائی که نسخهء نجات را در کوشش برای ايجاد 
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تجربهء تلخ شکست جنبش سبز از تکرار فته اند تا در برابر حکومت اسالمی يا» آلترناتیو سکوالر دموکرات«
  . جلوگیری کننددر آينده 

 نوشته و نشان داده ام که کوشش برای اختالل در کار  ھمدر بارهء نکتهء اخیر پیش از اينمن 
يکی اصرار بر اينکه خارج کشور بايد در تابعیت از داخل کشور عمل : آلترناتیوسازی دارای دو برنامه است

 ديگری آنکه ما برای رسیدن به آينده ای بھتر در کشورمان نبايد عجله داشته باشیم و الزم است کند، و
  .تکیه کرده و از انحالل طلبی دوری بجوئیم» فرھنگ سازی«که بر برنامه ھای بلند مدت 

دو ماھی ديگر سومین کنگرهء سکوالر دموکرات . پايان شیرين ديگری نیز داشتاما سفر به تورنتو 
اين يک گردھمآئی عمومی است که به ھیچ . ی ايران در شھر فرانکفورت آلمان برگزار خواھد شدھا

  و يک ھیئت برگزار کننده ھفت نفره، متشکل ازسازمان و گروه سیاسی خاصی وابستگی ندارد
د  که معتقد بودن در تورنتو،دوستان ما. امکان برگزاری اش را فراھم می کنندداوطلبانی بی چشمداشت، 

 به مشکالت سفر از ،محل برگزاری اين کنگره بايد بصورت متناوب در قاره ھای امريکا و اروپا تعیین شود
پس از برگزاری اولین کنگره در واشنگتن و دومین که، امريکا به اروپا و بالعکس اشاره کرده و توقع داشتند 

ز آنجا که ھم اکنون مقدمات انجام اين کنگره اما ا. در بوخوم آلمان، سومین کنگره در قاره امريکا برگزار شود
تا ده روز ديگر به اطالع عموم خواھد رسید، اصرار ھم در فرانکفورت آلمان فراھم شده و جزئیات کار 

آنھا حتی به .  انتخاب شودء سکوالر دموکرات ھابرای چھارمین کنگرهء سالیانهشھر تورنتو داشتند که 
در اختیار داشتند اشاره کرده و معتقد بودند که بودجه ھای فراھم امکانات وسیعی که بصورت رايگان 

  . شونده را بايد صرف کمک به ھزينه ھای سفر ياران از اروپا به امريکا کرد
ھنگام بدورد، من مأموريت يافتم تا اين فکر را با اعضاء کمیته برگزاری کنگره ھا در بدينسان، به 

 تا نماينده ای از سکوالر دموکرات ھای تورنتو به فرانکفورت آمده و در میان گذاشته و امکانی را فراھم آورم
  .شھر را از کنگره مطرح سازداين ھمانجا دعوت جمع سکوالر دموکرات ھای 

***  
اجازه دھید که حرفم را با تبريکی به شما «: مه بودمن سخنرانی تورنتوی خود را اينگونه آغاز کرد

اين . به قطع رابطهء سیاسی با حکومت اسالمی تشويق کنید آغاز کنمکه موفق شديد حکومت کانادا را 
 اين سخن با استقبال غرور آمیز حضار روبرو شد اما. »افتخار بزرگی برای شما سکوالر دموکرات ھا است

دلیل شما بر اينکه ايرانیان «: از من پرسیددر بخش پرسش و پاسخ بود که جوانی پشت میکروفن آمد و 
و من در پاسخ دوست » ين قطع رابطه دست داشته اند چیست؟ آيا مدرکی داريد که ارائه کنید؟تورنتو در ا

فقط خیال کردم که اين کار با ھمت شما . مدرکی ندارم! نه«: جوانم چه می توانستم بگويم جز اينکه
در بخش  [»!گیرماما اگر شما اين افتخار را دوست نداريد من تبريکم را پس می . اھالی تورنتو انجام گرفته

  ].چھارم ـ پرسش و پاسخ ھا
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براستی وقت آن نرسیده تا ما ايرانیان خارج و در بازگشت از آن مجلس بود که از خود پرسیدم آيا 
کشور سھم خود را در آنچه با جريانات سیاسی مربوط به کشورمان رابطه دارد سرشماری و ارزشیابی 

 نگران ترک اش کرده ايم  ِ بر آيندهء کشوری که با چشم تر و دلکنیم و در يابیم که کدام بخش از کارھامان
 و ديگر البی ھای حامی حکومت اسالمی ھمچنان بکار خويش مشغولند و نیازی به ما »ناياک«تأثیر دارد؟ 

و ھمکاری ھامان ندارند اما نھادھائی که در مخالفت با سیاست ھای مختلف حکومت اسالمی بوجود می 
 ،ست کهآن وظیفه ای نیاين آيا . د در کار خود موفق شوندنیه بر حمايت ما است که می توانآيند تنھا با تک

  . خانه ھامان را می کوبد و از ما کمک می طلبدِ در،در شھرھای محل اقامت مان
___________________________________________________ 

1. http://www.seculargreens.com/2.First-Declaration.htm 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Qrwfscg-b24 
3. http://www.seculargreens.com/Articles/022510.Inauguration-of-Toronto-charter.htm 

4. http://www.seculargreens.com/4.Second-Declaration.htm 

5. https://www.facebook.com/ICCongress 

6. videos: 

Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=tRyX9Nlsrss 

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=uuk6BWRjsS4 

Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=Mvvh5aya1T8 

Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=k8zEFX4m19c 

  

 :کنید دریافتً  عال را ھر ھفتھ مستقیمایمقاالت نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail  

  :مجموعھء آثار نوری عال را در این پیوند بیابید
htm.NoorialaWorks/com.puyeshgaraan.www://http  

 :صفحھء نوری عال در فیس بووک
5.nooriala.esmail/com.facebook.www://https  
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