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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  آزاد و آباداندیشیدن بھ ایرانوعده گاھی برای 

د جبھهء متحدی باشیم که در آن ھای پیرامون سکوالر دموکراسی ادامه یابد می توان امیدوار بود که شاھد ايجا» گفتگو«اگر 
» رنگارنگی«ر عمل ثابت می کنند که نه تنھا کراسی خواھان سکوالر رنگارنگ به فردای رنگارنگ ايران می انديشند و ددمو

ھويت واقعی ايران است بلکه الزم است، با توسل به بی طرفی و رواداری بنیادين سکوالر دموکراسی، از دل صفت واقعی 
  .رسید» وحدتی رنگین کمانی« به  مردم ايرانرنگارنگی ھای قومی و مذھبی و فرھنگی

com.esmail@nooriala  

قرار گرفته ايم و من، » کنگرهء سالیانهء سکوالر دموکرات ھای ايران «سومین در آستانهء برگزاری
میتهء برگزاری اش، وظیفهء خود ، و نیز عضوی از کاين کنگره شرکت کنندگان در پايه گزاریبعنوان يکی از 

ع مخاطبان گرامی ام برسانم تا بدانند که چرا و چگونه اين  به اطال آنمی بینم که نکاتی چند را در مورد
   .راه را پیموده ايم و می خواھیم تا کجا برويم

سرگذشت اش با پايان يافتن شورھا و .  حاصل تجربه ای سه ساله نیز بوده است خوداين کنگره
» تحلیل« اين  آغاز شده و باآن،، و حاصل شدن دست آوردھای تلخ و شیرين »جنبش سبز«ھیجانات 

  :زندگی آغاز کرده است که
ھای روزانه، » رأی من چه شد«گفتن ھای شبانه و » هللا اکبر«جنبش سبز، و حرکت اش، از . 1

آزادی، استقالل، جمھوری «در شعارھائی ھمچون » اسالم«بجای » ايران«به سوی محوريت يافتن 
لوژی ھای منسوب به اسالم شیعی و پر رنگ نشان از کم رنگ شدن ايدئو» جانم فدای ايران«و ، »ايرانی

 1388 يک سال طول تنھادر . ه است در میان جوانان ايران بودعرفی و دموکراسی سکوالرشدن تمايالتی 
شعارھای مذھبی بازمانده از ايام انقالب را از روح خود زدوده و به ريشه ھای اثر اين جوانان توانستند 

  .سکوالر ايرانیت خود برسند
نیز » آلترناتیو سکوالر دموکرات«ايش وسیع وجود اين تمايالت راه را برای انديشیدن به يک نم. 2

 می ان آمده است و جانشینی را برایشاگر ملت جوان سال ايران از حکومت اسالمی به ج. ه استگشود
سیدن به آن را انديشید و راه ھای رجويد که در جمیع جھات با آن متفاوت باشد، بايد به ايجاد اين جانشین 

  .نگین کرد س- سبک 
يکی ھويت : ايجاد آلترناتیوی برای حکومت مذھبی ـ ايدئولوژيک کنونی نیازمند دو مؤلفه است. 3

 و سپس کوشش برای ايجاد اتحادی «جنبش سکوالر دموکرات«يافتن و مشخص شدن مختصات يک 
  . تعريف می کنند»مختصات«ھويت خود را به مدد آن وسیع مابین کسان و نیروھائی که 

 راه ھای نخست ناگزير بودند تاآنان که شش سال پیش با اين تحلیل قدم در راه نھاده بودند 
چیرگی دارد يا » عمل«بر » نظر«آيا .  تا دريابند که چگونه می توان به اھداف باال رسیدبپیمايندمختلفی را 

  سکه چنینداد که ھیچ يک از دو رویعمل است که نظر را به پختگی و صالبت می رساند؟ تجربه نشان 
نظر و عمل اول و آخر ندارند بلکه در ھر چرخش سکه يکی روی آمده .  را نمی توان بر ديگری اولويت دادای
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و ديگری از نظر غايب می شود اما مھم چرخیدن مدام سکه و رفت و آمد دائم بین نظر و عمل است که 
  .می تواند راه گشا باشد

 رھروان داوطلب سکوالر دموکراسی را به 1392 در فروردين ه عاقبته سالبدين سان سفری س
تبديل شدن شان به يک واحد نیرومند «و » ھويت يابی نیروھای سکوالر دمکرات«اين نتیجه رساند که 

؛ گفتگوئی که خود مشکالت  که می تواند متحقق شوداست» گفتگو«در دامن زدن به تنھا » سیاسی
دارد؛ چرا که فضای سیاسی اپوزيسیون حکومت اسالمی از بیماری ھائی مزمن در عمده ای را پیش رو 

رنج است؛ بیماری ھائی ھمچون برتری طلبی، خودمحور بینی، ناسازگاری با ديگری، نارواداری، آويختن به 
به عبارت ... ش از فروپاشی حکومت اسالمی ممکن نیست، والتی که حل شان در خارج کشور و پیمشک
در بین گفتگوئی سازنده را  ،» گفتگوِفضای ناممکن ساز« اين  بر فراز،بايد کوشش می شد تا ،ديگر

خود از آن مشکالت » تمشیت دھندگان«که بشرط آننیروھای بالقوهء سکوالر دموکراسی تمشیت داد، 
  . برای خود از اين نمد کالھی نخواھند ھمچنینفاصله گرفته باشند و

نخستین قدم در اين راه پر پیچ و خم بود؛ چرا » الر دمکرات بودنرسیدن به تعريف ماھوی سکو«
 و رفیق نیمه راه را از ھم مقصدکه تا تو ندانی که کیستی چگونه می توانی دوست و دشمن، ھمراه تا 

 تن از شخصیت ھا و کوشندگان سیاسی و 250 حدود  توانستتشخیص دھی؟ کوششی چند ماھه
شناخته می » پیمان نامهء عصر نو«د که اکنون با نام وسندی رھنمون شروشنفکری ايرانی را به ارائهء 

هء قانون اساسی سکوالر مقدم«  کمکی به نويسندگان حتیًشود؛ پیمان نامه ای که مآال می تواند
  . باشد»ران آيندهدموکرات اي

برقرار  يافتن راه حلی برای ايجاد گفتگو بود؛ گفتگوئی که می بايد مابین کسانی  اماقدم بعدی
پايبند بوده و بکوشند، علیرغم انبوھی از سوء تفاھم ھا، کجروی ھا  و » پیمان نامه«باشد که به آن 

ھای ايرانی به يک نیروی سیاسی دشمنی ھای موضعی، به سوی تبديل جمع سکوالر دموکرات 
 حزب يا روشن بود که چنین گفتگوئی نمی توانست خود در زير سقف يک. کت کنندمنسجم و کارآمد حر

ھر تشکل و ھر شخصیتی که بخواھد .  شخصیت خاص سیاسی، انجام گیردبر حول محور يکتشکل، و يا 
. ھمآئی تبديل کند بیشتر دافعه ايجاد می کند تا جاذبهددر فضای آشفتهء اپوزيسیون خود را به محور گر

برای انجام »  طرفبی«ايجاد زمینی : اين واقعیت بديھی تنھا به يک راه حل عملی اشاره می کرد
  .گفتگوھائی که ھیچگونه فشار و ايجابی نخواھد آنھا را به نتیجه ای از پیش تعیین شده بکشاند

 فارغ از مواضع ،نیز اينگونه يافت شد که چند تنی داوطلب شوند تا» بی طرفی«راه حل حصول به 
اعضائش، ز کنند که متمرک»  اجرائیکمیته ای« ھمت خويش را بر ايجاد يک سیاسی و گروھی خود،

بحث ھای سیاسی  درگیر مأموريت شان در راستای ايجاد کنگره ای برای گفتگوی سیاسی، علیرغم
 اين مورد در. را در مد نظر داشته باشند» زمین بی طرف برای انجام گفتگو« و فقط راه ھای ايجاد نشوند

 کسانی ھم وفادارانه بر اين مقاصد نیز چند تنی داوطلب شدند؛ کسانی آمدند و از نیمه راه برگشتند و
مطابق و، » انهء سکوالر دموکرات ھای ايرانکنگرهء سالی«شد » زمین بی طرف گفتگو«نام . پای فشردند

 می شدمی ديد صاحب اين کنگره نیز » سکوالر دموکرات«خود را  ھر کس که ،»پیمان نامهء عصر نو«مفاد 
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حتی می شد از مخالفان سکوالر دموکراسی .  بنشیند»بی طرف« در اين زمین  به گفتگوو می توانست
 آزموده نشود نه  ھای سخت فکر و نظری که در میدان چالشزيرا. نیز دعوت کرد که در گفتگو شرکت کنند

   .تنومند می شود و نه کارائی عملی می يابد
  وا برگزار شداولین کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران در واشنگتن، پايتخت اياالت متحدهء امريک

 اعالم که برخی شان ساکن آن می شدايرانیان » امکانات محلی« تنھا به اين شھر نیزعلت انتخاب 
آقای تقی مختار، مدير و بخصوص . دنر اين راه کمک رسان عالقمندان باشکه می توانند دداشته بود 

 که ھم از آغاز حرکت است که در اين شھر منتشر می شود، و نويسنده ای» ايرانیان«سردبیر نشريهء 
  . ، داوطلبانه به مدد کمیتهء برگزاری آمدهسکوالر دموکرات ھا  ھمراه و ياورشان شد

» گفتگو«برای خیلی ھا تصور اينکه عده ای که خود را سکوالر دمکرات می دانند تنھا برای انجام 
فتگو، و البته در راستای تقويت اما کنگره ثابت کرد که جز انجام آن گ. ند مشکل بودشاببه واشنگتن آمده 

نه دستور کاری در میان بود و نه قرار بود . فی نداشته استدمبانی ھويتی سکوالر دموکراسی، ھ
قاصد مشترک تنھا آشنائی با يکديگر، ھم انديشی و و صول به ھمدلی، و يافتن م. قطعنامه ای صادر شود

 وطنی که اشغال کنندگان اش ءکرات برای آيندهدن به راه حل ھای سکوالر دموو سپس، اگر شد، انديشی
  . مطرح بود بودند فرستادهسکوالر دموکرات ھا را به تبعیدی طوالنی 

، بی آنکه ھیچ يک ندطول ھمین روياروئی ھا بود که سه تشکل سکوالر دموکرات بوجود آمددر 
نھاد ھماھنگی جنبش « تشکلی شد که اکنون با نامنخستین آنھا . داشته باشند» کنگره«ربطی به خود 
شناخته می شود و دارای سايت و صفحهء فیس بووک اختصاصی خويش » اسی ايرانسکوالر دموکر

  سکوالر دموکراتوق آن جنبش می خواھد ھر آن امکانی را که دارد در اختیار شاخه ھا و شقاست و
  . راگیری قرار دھد که تعلق به ھمه داردف

 سکوالر دموکرات ھای ء بیرون آمد و در دومین کنگره92سال دومین نھادی که از دل گفتگوھای 
پیوندسرای ھنرمندان و نويسندگان «ايرانی، که در شھر بوخم آلمان برگزار شد، اعالم موجوديت کرد 

ًاسی صرفا امری سیاسی نیست و نام گرفت و نشان داد که سکوالر دموکر» سکوالر دموکرات ايران

 سکوالرتوانند بنا بر حرفه و کار و عالقهء خود نیر دست به ايجاد تشکالت یان سکوالر دموکرات می ايران
  .دموکرات خاص خود بزنند
 که بجای گرد آوردن نام گرفت» مجمع سازمان ھای سکوالر دموکرات ايران«سومین نھاد نیز 

  .ز کردشخصیت ھای سکوالر دموکرات ھمت خويش را در راستای گرد ھم آوردن اينگونه سازمان ھا متمرک
شخصیت سال گذشته، دومین کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران در شھر بوخوم شاھد استقبال 

ھای مختلفی بود که اگرچه در گروه ھا و سازمان ھا و احزاب گوناگون متمرکز بودند اما می پذيرفتند که 
حزبی باشد که قابلیت ايجاد ھمکاری ھای وسیع ی تواند مؤلفه ای فراجناحی و فراسکوالر دموکراسی م

 ادامه یابد می توان امیدوار سکوالر دموکراسی ھای پیرامون »گفتگو«تر سیاسی ـ اجتماعی را دارد و اگر 
رنگارنگ به فردای رنگارنگ کراسی خواھان سکوالر ودمبود که شاھد ايجاد جبھهء متحدی باشیم که در آن 

بلکه  است ھويت واقعی ايرانصفت » رنگارنگی«نه تنھا  ثابت می کنند که ايران می انديشند و در عمل
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 از دل رنگارنگی ھای قومی و ، و رواداری بنیادين سکوالر دموکراسیالزم است، با توسل به بی طرفی
  .رسید »وحدتی رنگین کمانی« به  مردم ايرانمذھبی و فرھنگی

 ھنرمند چیره دست و تولید کنندهء خوش  و، دوست قديمء دومدر بوخوم، و در حاشیهء کنگره
سیروس ملکوتی، سلسله گفتگوھائی تلويزيونی را با شرکت  سلیقهء برنامه ھای تلويزيونی، آقای

کنندگان در کنگره برقرار کرد و از جمله ديدگاه شان را دربارهء نفس برگزاری اين کنگره ھا به پرسش 
 سکوالرھای کنگرهء بود که اينپاسخ من به او، گوھر . ميکی از پاسخ دھندگان به او نیز من بود. کشید
 که اکنون امیدوارانه می رود تا به صورت يک حادثهء سالیانه و يک سنت سیاسی ـ اجتماعی ـ ،ايران

 و ارائهء نظرات مختلفی در کم و کاست يا ضرورت و گريزناپذيری استقرار  محل برخوردھا،فرھنگی درآيد
 با پخش مستقیم آنچه در جريان کنگره کمیتهء برگزاری کنگره.  استت در ايرانيک حکومت سکوالر دموکرا

و اين مھم در کنگرهء نخست بکوشش و ھمت دوست خوش فکرم، آقای سعید بھبھانی انجام  (می گذرد
 بر روی اينترنت ھمهء امکانات شخصیت ھا سخنرانی ھا و پرسش و پاسخ ھا و قرار دادن ويدئوھای )شد

 ، در عین حال،ای سیاسی را در برابر ديد کنجکاو عالقمندان به آيندهء ايران قرار می دھد وو سازمان ھ
ت و مخالفت ھايش را  توانائی ھا، تمايالراھم می سازد تا ھر گروه و شخصیت کوشنده بتواندمیدانی را ف

ی جانشین  و تبديل آن به يک نیرو،دن به جبھه ای از سکوالر دموکرات ھای ايراندر راستای رسی
  . در معرض ديد ايرانیان قرار دھد،سیاسی

سکوالر دموکراسی در شھر فرانکفورت داوطلب برگزاری سومین کنگره شده  دوستدارانامسال 
 چند ، امکانات مالی و اجرائی انجام کنگره را بر عھده داردء امور و تھیهء که اداره،کمیتهء برگزاری. اند

روند عنايت . دن کنگرهء امسال آغاز کرده استگزار شرچه بھتر برماھی است که تالش خود را برای ھ
مالی به کمیته نیز از سال پیش کارآمدتر شده و دوستدارن سکوالر دموکراسی با رغبت بیشتری به کمک 

  .کمیته آمده اند
 کنگرهء امسال را از دو کنگرهء قبلی متفاوت می کند، تصمیم کمیتهء برگزاری برای اما آنچه

را برای کنگرهء » مضمون کلی« کمیته يک ،در اين راستا.  ھرچه بیشتر به گفتگوھا است»ِ  دادنسامان«
 ورد عمده ای به کار روی آن تمرکز شود کنگره با دست آامسال پیشنھاد کرده که به نظر می رسد اگر بر

» تحد نشده اند؟چرا سکوالر دموکرات ھا ھنوز م «:مضمون مزبور چنین است. خود پايان خواھد داد جاری
از نظر اعضاء کمیته اين پرسشی کلیدی است که پاسخ به آن می تواند راھگشای اقدامات گستردهء 

 ساعته خواھد بود و در ھر نشست يک سخنران  تا چھارکنگره دارای چھار نشست سه. بعدی باشد
شورت و پرسش و ھشت سخنران داوطلب به ايراد سخنان کوتاه پرداخته و سپس مجلس محد مدعو و تا 

 نیز ھست،  خاصدارای يک عنوان ، مضمون کلی کنگرهدر ارتباط با ،ھر نشست. پاسخ برقرار خواھد بود
  :بدين شرح

. »موانع و ضرورت اتحاد نیروھای سکوالر دموکرات در راستای ايجاد آلترناتیو«: موضوع نشست اول
ک عمر  دعوت شده است؛ مردی که پس از يدکتر حسن ماسالیبرای ايراد سخنرانی در اين مورد از آقای 

 اکنون به بازبینی گذشته و جمع بندی تجربیات خود نشسته و ،کت در مبارزات دمکراسی خواھانهاشر
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دست به انتشار مجموعه ای از خاطرات و اسنادی زده است که ھمگی نمايانگر راه پر پیچ و خم طی 
 می کند که کولباری از تجربهء سیاسی را در اين نشست را دکتر سیاوش عبقری اداره. شده ھستند

تا کنون چندين نفر از شرکت کنندگان . رھگذر متحد ساختن نیروھای سکوالر دموکرات ايران با خود دارد
  .برای ايراد سخنرانی در اين نشست داوطلب شده اند

ھا و قراردادھای خارجی حکومت اسالمی و وظیفهء متحد  فعالیت« ،موضوع نشست دوم
 دعوت شده فرھنگ قاسمیبرای ايراد سخنرانی در اين مورد از آقای .  است»وزيسیون سکوالر دموکراتاپ
 يک ھفته پس از سر رسید انجام توافقات حکومت  سکوالر دموکرات ھا از آنجا که کنگرهء امسالو،

ت تشکیل می شود، نشست دوم کنگره می تواند حائز اھمیاسالمی با کشورھای پنج بعالوهء يک 
 که از شخصیت ھای بارز سیاسی جمھوريخواه و سکوالر دموکرات ،قاسمیفرھنگ خاصی باشد و آقای 

ايران ھستند می توانند به مسئلهء حضور حکومت اسالمی بعنوان نمايندهء کشورمان در محافل بین 
آن ی ی ھاالمللی پرداخته و اھمیت وجود يک تشکل وسیع سکوالر دموکرات را برای مقابله با ناکارآمد

 اين نشست با آقای احمد تاج الدينی است که از حقوقدانان سکوالر دموکرات ايران ء اداره.بررسی نمايند
  .محسوب می شوند

مشکل عدم توجه به تفاوت ھای مسائل اکنونی و اينجائی «  عبارت است ازموضوع نشست سوم
 من داوطلب انجام سخنرانی در آن شده ًکه فعال» )داخل کشور(با مسائل فردائی و آنجائی ) خارج کشور(

ام اما اگر در يک ماھی که تا برگزاری کنگره راه ھست شخص ديگری برای انجام اين سخنرانی اعالم 
 اداره اين جلسه با آقای محسن ذاکری است .م آن است که جای خود را به او بدھم اآمادگی کند ترجیح

 توضیح و تبیین سکوالر دموکراسی کوشا بوده و از که در تمام شش سال گذشته در راستای شناخت و
  .چھره ھای معتمد اين راه محسوب می شود

حفظ تمامیت ارضی ايران ھمچون پیش شرط «:  چنین استموضوع نشست چھارمو باالخره 
 بر عھده  کورش اعتمادی اين نشست را آقایسخنران اصلی انجام .»سکوالر دموکراسی در ايراناستقرار 
 با توجه به وضعیت پر آشوب منطقه و نقش ويرانگری که حکومت اسالمی ، به اعتقاد من.تگرفته اس

 شنیدن سخنان يک متفکر ،مسلط بر ايران در ايجاد نارضايتی میان اقوام ايرانی بازی کرده است و می کند
ون مطالعاتی و نويسندهء جوان و تازه نفس ايرانی که در زمینهء ادارهء کشورھای واجد جمعیت ھای گوناگ

 ادارهء جلسه نیز با نويسندهء خوش فکر ايرانی، آقای اقبال اقبالی است که سال .دارد بسیار جالب است
  .گذشته در کنگرهء بوخوم شرکت کرد و سپس به قافلهء رھروان راه سکوالر دموکراسی پیوست

منسجم ن حضور  جز نشان دادنمی تواند اصلی ر از ھمهء اين نکات، از نظر من، ھدفاما مھمت
، از اين نظر.  باشد، خواھد شدزادهاز دل آنھا عاقبت  آلترناتیو نیز نھاد که ،نیروھای سکوالر دموکرات ايرانی

 را برای خود يک ء سکوالر دموکرات ھا به شخصه و تا توان اش را دارم، حضور در کنگره ھای سالیانهمن
ی که وجود دارد، می کوشم ھمچون سربازی  علیرغم مشکالت مختلف،تلقی می کنم و» فريضهء ملی«

 محل  و امسال سال گذشتهدريکی از عللی که . در اردوگاه سکوالر دموکراسی ايران آماده خدمت باشم
سکوالر دموکرات ھای مقیم اروپا می .  است بوده نیز چنینبرگزاری کنگره  از امريکا به اروپا منتقل شد
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ان نشان داده، و اعتقاد  کنگرهء امسال، دلبستگی خود را به اين جريتوانند با راحتی بیشتری، با آمدن به
 اينکه تنھا راه رسیدن به يک آلترناتیو سکوالر دموکرات در برابر حکومت اسالمی شراکت در يک خود را به

  .چنین نمايش منسجمی است ثابت نمايند
م ماه جوالی پیش رو در  که در چھارم و پنج، در سومین کنگره سکوالر دموکرات ھای ايران،ما

 تنھا برای شنیدن چند سخنرانی و شرکت در چند پرسش و پاسخ ،شھر فرانکفورت برگذار می شود
ھدف ما آن است که قطعه ای تکمیل کننده در پازلی دلگشا باشیم که می تواند . شرکت نمی کنیم

  .ان به نمايش بگذاردتصويری از ايران سکوالر دموکرات آينده را در پیش چشم مردم ايران و جھ
دعوت نمی کند؛ کسی خرج سفر و اقامت » تظاھر دل گرم کننده«کسی ما را به شرکت در اين 

ما را نمی دھد؛ ما به خرج جیب ھای کوچک خود و به شوق برساختن نیروئی که ھدفی جز ساختن ايران 
 به وطن رنج ، دست در دست ھم،تاآزاد و آباد آينده ندارد، رنج سفر را بر خود ھموار می کنیم و می رويم 

 نه او را و نه دالوران ، با ھمهء سختی ھای ناشی از تبعید و غربت،کشیده مان بگوئیم که فرزندان اش
در برابر عظمت سختی در واقع، .  را فراموش نکرده اند و نه جوانان در رنج روزانه اشزندانی و تبعیدی اش

 ی انجام وظیفهء کوچکدر کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايرانشرکت  ،ھائی که بر وطن مان روا می شود
  . می تواند ثمرات بزرگ داشته باشد خوشبختانهاست که
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