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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
 یدین نواندیشان و غیبت سکوالر دموکرات ھا ءکنگره

گان، تقی رحمانی، ربراستی چه اشکالی داشت اگر آقايانی ھمچون يوسفی اشکوری، عبدالعلی باز: بگذاريد در اينجا نام ببرم
حکمت زيان مندی حکومت ھای مذھبی ـ عبدالکريم سروش، علی افشاری، اکبر گنجی، و ده ھا مسلمان مدعی وصول به 

 به خاطر نجات ، وحضور می يافتند ،مشابه آنیا کنگره ھا و کنفرانس ھای  ،ايدئولوژيک نیز در کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران
ت سخن  مسایل کشورمان و لزوم جدایی مذھب از حکومء درباره، اسالمیحکومت ء زیر سلطه از ايرانیایران و میلیون ھا انسان

  ارائه می دادند؟می گفتند و تحلیل 

com.esmail@nooriala  

    !کنگره ای در کلیسا
سال پیش، در پايان دومین کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران که در شھر بوخوم انجام می شد،   

تفصیل . بندی خود را از کنگرهء مزبور بیان دارممسئول ادارهء نشست ھای کنگره از من خواست تا جمع 
 در ،اما.  نیستنايت کنگره ھست و در اينجا نیازی به تکرار آآنچه ھائی که در آن جمع بندی گفتم در س

 به نکته ای اشاره کردم که الزم می دانم اکنون، در آستانهء برگزاری سومین ، منجائی از آن جمع بندی
  .بشکافماندکی  آن را ،ی ايرانکنگرهء سکوالر دمکرات ھا

 در يک  آلمان وبوخومسکوالر دمکرات ھای ايران در شھر  ءکنگرهدومین داستان از اين قرار بود که   
 ،کلیسا برگزار شده بود و در اغلب ويدئوھا و عکس ھای آن کنگره می توان صلیب نقره ای بزرگی را

 با اشاره به ساختماندر طی آن جمع بندی، و ، من.  مشاھده کرد،آويحته به ديوار پشت سر سخنرانان
برخالف آنچه حکومت اسالمی می کوشد تا «) نقل به مضمون« و آن صلیب، توضیح دادم که کلیسا

سکوالريسم را با دين ستیزی برابر کند، سکوالرھا ھیچ مشکلی با مذھب مردم ندارند و فقط خواستار 
 و قانون اساسی کشور از لحاط مذھب و مکتب بی آنند که حکومت از شر دخالت مذاھب خالص شود

ن صورت حکومت سکوالر دموکرات چتری در آ. ا پايهء مفاد خود قرار ندھدطرف باشد و شريعت ھیچ دينی ر
 بتوانند ، ھمگی،محافظتی خواھد بود که در سايهء آن صاحبان عقايد مذھبی، غیر مذھبی و ضد مذھبی

 به طرح و  اساسی سکوالر دموکرات کشور،آزادی بیان مندرج در قانوناستفاده از  و با ،با آسودگی خیال
 که ؛ داوری است»داور بی طرف«مت سکوالر دموکرات وبه عبارت ديگر، حک. تبلیغ عقايد خود بپردازند

به ھمین علت، ھنگامی که دوستان ما در شھر بوخوم آلمان داوطلب . ھمگان را به يک چشم می نگرد
 به  پس از تصويب اين پیشنھاددر شھر خود برگزار کنند ورا  سکوالر دموکرات ھا ءرهشدند که دومین کنگ

سالن کمیتهء برگزاری کنگره گزارش دادند که بھترين سالنی که می توانند با ھزينهء کم در اختیار بگیرند 
ظ رای حف از معتقدان به مفیديت سکوالر دموکراسی ب نیزکلیسای شھر است و کشیش آناجتماعات 

 استقبال کردند و من اکنون نھاد و پیش آمد از اين پیش کنگرهمیتهء برگزاریآزادی مذاھب است، اعضاء ک
  .»در واقع بازگويندهء تصمیمی ھستم که در آن کمیته گرفته شده است
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امیدوارم تا سال ديگر نوانديشان مذھبی مسلمان نیز «: اين نکته را به سخنانم افزودم کهسپس،   
اھی دلگرم کننده ای دربارهء سکوالريسم رسیده باشند و اجازه دھند که سومین کنگره به چنین آگ

مسجدی که از زمان  ؛ با اين تصور که»در يکی از مساجد آنان برگزار شودسکوالر دموکرات ھای ايران 
از طريق عنايت به سکوالر دموکراسی  مذھب سیاسی شده،مطرح کردن مسایل محل به خمینی تبدیل 

  .به جايگاه اصلی خود برگردد
  

  لبخندھای ناباور
 حضاری را که پای سخنم نشسته ، لبخندھایھنگام پايان بردن اين جمالتاز پشت میز خطابه و ب  

 چه مطلبی ھستند؟ در اين یاز آن پس از خود پرسیده ام که آن لبخندھا براستی گويا. دند می ديديموب
  :مورد به چند پاسخ فکر کرده ام

سکوالريسم واقعی دين «  که اعالم دارند چنینه ای در اواخر جلسه قصد آن داشتند کهعد -  
ستیز است و در حکومت آيندهء ايران نه تنھا مذاھب دخالتی نخواھند داشت بلکه وظیفهء حکومت تعطیل 

گردانندگان کنگره مانع مطرح شدن اين فکر . »حوزه ھا و مساجد و منع پوشیدن عبا و عمامه است
مطلب را به ھمین برخی از اين دوستان البته . حرافی و اغتشاش آفرين از سکوی خطابهء کنگره شدندان

اما . من منکر وجود اين گرايش در میان سکوالرھا نیستم. وبالگ ھا و صفحات فیس بووکی خود کشاندند
يسم سکوالر« مربوط است نه به حوزهء »سکوالريسم فلسفی«معتقدم که اين گرايش به حوزهء 

می خواھد ًصرفا  و  و در وجود و عدم خدا و عالم غیب بحث نمی کند که امری فلسفی نیست؛»سیاسی
پس لبخند تمسخر اين . بعنوان حاکمی بی طرف آزادی ھمگان را در بیان و تبلیغ عقايدشان تأمین کند

  .دوستان برايم فھمیدنی و فراموش کردنی بود
بر لب ھا ند اکثريت حضار به سخنانم از سر نومیدی و ناباوری به نظر من، لبخ ،در عین حال اما، -  
مسلمان ايرانی ـ از  نام آورتجربهء سالیان متمادی به آنھا آموخته بود که مذھبیون چرا که . آمده بود

بنیادگراھاشان گرفته تا نوانديشان شان ـ باور ندارند که سکوالر دموکرات ھای ايران دين ستیز نیستند و 
  به اين نکتهبرخی شانشايد  یا .آينده در ايران بقدرت برسند خیال برانداختن بساط اديان را ندارنداگر در 

 ممکن  زیرا در آن صورت،که دست از حمایت جمھوری اسالمی بردارندواقفند اما به صالح خود نمی بینند 
   .بريزدھم خودشان ب نه بساط مذھب که بساط است

مسلمانان فعالی که مذھب را در ايران : ز برای اکثريت ما واضح بود نکته ای ديگر نی، ھمچنین-  
ًسیاسی کرده اند و حکومتی اسالمی را بر آن کشور تحمیل نموده اند اساسا ھنوز به مضرات مذھبی 

 و در نتیجه، بخاطر  اند پی نبرده، و فوايد دور کردن اديان و دينکاران شان از قدرت حکومتی،بودن حکومت
.  مذھبی و به امید ممکن شدن اصالح آن، خود را در مقابله با سکوالر دموکرات ھا می بینندحفظ حکومت

 طنین انداز ان در ذھن آن، مشارکت اسالمی حزب خاتمی، دبیرکل قبلینان آقای سید دمحمرضاھنوز سخ
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پس » !جبھهء بنیادگرائی و جبھهء سکوالريسم: ما در دو جبھه مبارزه می کنیم «: می گفتاست که
  .سخن من در نزد آنان بیشتر شوخی و طنزی ناظر بر ناممکن بودن حدوث آن اتفاق بود

 معتقدم که استقرار سکوالر دموکراسی در  نیز قصد شوخی نداشتم و ھمچنان براستیاما من  
 ارکان دينداری »حضور مذھب در حکومت«ايران محتاج ھمکاری مسلمانانی است که فھمیده اند چگونه 

 که استقرار حکومت سکوالر می پذيرفتندآنان اگر بخود بیايند، اگر .  را ويران ساخته استنسل جوان
دموکرات در ايران به نفع خودشان و دين شان نیز ھست اينگونه از سکوالر دموکرات ھا دوری نمی 

  .جستند
  

  چرا نوانديشان مسلمان غايبند؟
يک ماه ديگر سومین کنگرهء سکوالر . گذرد از آن روز و آن سخن اندکی کمتر از يک سال می ،حال  

» مسلمانان سکوالر« ھیچ خبری از  ھنوزار می شود اماآلمان برگزدموکرات ھای ايران در شھر فرانکفورت 
برخی شان . ده اند رعايت نکرھمحتی آنان که برايشان دعوتنامه فرستاده ايم ادب پاسخ دادن را . نیست

 می زنند نیز می کوشند ، و دين ستیز نبودن آن،تن سکوالريسم دم از برسمیت شناخکه در سخن خود
دم » مردم ساالری دينی«پیدا کنند؛ ھمانگونه که روزی از » سکوالريسم دين مدار«راھی برای استقرار 

  . را نمی خواستند» بدون ديندمکراسی «،دمحم خاتمیمشھور  در کالم ،می زدند و
 »دموکراسی بدون دخالت دين«: مستتر استمھم  تیبرداش در اين نکتهء آخر توجه کنیم که  

د و نمی ن دوست ندار و ھمراھان شانن چیزی است که آقای خاتمیو اين آ »دموکراسی سکوالر«يعنی 
  گريزناپذيرسکوالر بودنتمام،  با ظرافت می کوشند، »دموکراسی دينی« آنھا با اختراع در واقع. دنخواھ

  . دنون غده ای زائد از شکم دموکراسی بیرون کشیده و به دور اندازدموکراسی را منکر شده و آن را چ
ست؟ حکومت اگر نی» حکومت دينی« بدل ء چیزی جز نسخه»دموکراسی دينی«اما آيا نه اينکه   

بی  با چشمی ، شان، با عقايد و مذاھب و اديان و ارزش ھا و آداب رنگارنگبخواھد به عموم افراد يک ملت
  چگونه می تواند بر اساس مفروضات شريعت يک دين يا مذھب معیند آنگاهنگاه کن طرف و مشفق
   باشد؟ برساخته شده

کنگرهء سوم را در امسال، به ھمت ياران داوطلب مان در شھر فرانکفورت،  ما ،با اين حساب  
 بجان آمده از دست حکومت اسالمی مستقر در ، چرا که مسلمانان برگزار خواھیم کردآن شھرھتلی در 

 که، برای منافع خودشان ھم که شده، به مدد و پشتیبانی سکوالر به صرافت آن نیفتاده اندايران ھنوز 
براستی چه اشکالی داشت اگر آقايانی ھمچون يوسفی : بگذاريد در اينجا نام ھم ببرم. دموکرات ھا بیايند

ی رحمانی، عبدالکريم سروش، علی افشاری، اکبر گنجی، و ده ھا گان، تقراشکوری، عبدالعلی باز
مسلمان مدعی وصول به حکمت زيان مندی حکومت ھای مذھبی ـ ايدئولوژيک نیز در کنگرهء سکوالر 

 به خاطر نجات ایران و ، وحضور می يافتند ،یا کنگره ھا و کنفرانس ھای مشابه آن ،ايراندموکرات ھای 
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 دربارهء مسایل کشورمان و لزوم جدایی مذھب ، از زیر سلطهء حکومت اسالمینی ايرامیلیون ھا انسان
  از حکومت سخن می گفتند و تحلیل ارائه می دادند؟

  
  مشکل با انسان مداری

 نه با سکوالريسم بلکه با ريشه ھای ، اين مسلمانان ديگر ھمینجا به مشکلحال اجازه دھید که  
شک .  ھم سوء تفاھم بسیار است بپردازم؛ چرا که در اين حوزه نیز،نام دارد» انسان مداری«آن که 
 در مقابل ، از لحاظ زندگی اجتماعی و سیاسی،)»اومانیسم« يا  (»انسان مداری« که نیست

 خود او  قد علم کرده است و می خواھد زندگی اجتماعی انسان را بر اساس نیازھای متغییر»خدامداری«
 ھرگز به معنی »محور بودن انسان در تصمیمات اجتماعی«اما باور به . کند او تنظیم و بوسیلهء نمايندگان

شما می توانید خدا مدار و متدين و . انکار ضروری خدا و عالم غیب و وحی و بقیهء اين مفاھیم نیست
 قرار بر قانون گزاری و تصمیم گیری باشد ، در صحنهء زندگی اجتماعی،آداب دان دينی باشید اما آنگاه که

 به خرد آدمی و عقل ، بجای جستجو برای يافتن پاسخ در کتب مقدسه، کهتیار آن را داشته باشیداخ
اين دو امر با يکديگر منافاتی ندارند .  رجوع کنیدء خويشاجتماعی انسان و آگاھی ھايش از مقتضیات زمانه

  . باشنديکديگرو حتی می توانند مکمل 
نیستند، اما ھر دوی آنھا دين » دين ستیز «ً، ضرورتاامپس نه اومانیسم و نه سکوالريسم، ھیچ کد  

 اجتماعی را در حوزهء وجدانیات شخصی قرار می دھند تا دست انسان را در تصمیم گیری و قانون گزاری
انسان دين مدار در ھر .  نیست ھمحتی به معنی انکار اعتبار اجتماعی اديانامر  اين . باز بگذارنداش

. وشد تا در چھارچوب ھای اخالقی ـ دينی خود تصمیم گیری کرده و عمل کندجامعه ای که باشد می ک
 آن چھارچوب ھا را به ديگران نیز تحمیل ، با دستیابی به قدرت حکومتی،اما اگر بخواھد پا را فراتر نھاده و

   .کند آنگاه ھمان مشکلی را ايجاد می کند که جامعهء امروز ما دچار آن است
 ، بود گفته می شد که او، در کاخ سفید امريکا سابق رئیس جمھور،پسرزمانی که جورج بوش   

 مراقبهء روحی و دعاخوانی و توسل به قديسان دينی اش می به مدتی ،قبل از اتخاذ تصمیمات مھم
سکوالريسم (» جدائی کلیسا از حکومت«منتقدان می گفتند که اين امر در تضاد با اصل برخی از . پرداخت

اما براستی آيا چنین بوده است؟ آيا جورج بوش می توانسته به .  است) اساسی امريکامندرج در قانون
استناد به اينکه دين اش امری را ايجاب کرده کاری خالف قوانین سکوالر امريکا انجام دھد؟ آيا اگر او 

 دست بھانه ای درما توسالت دينی خود را به گونه ای انجام می داد که کسی از آن با خبر نمی شد 
اعتقادات « و »وجدانیات آدمی«  واقعیت آن است که کنیم؟ھا را مطرح ھمچنان اينگونه انتقادداشتیم تا
صورت محدودهء آنھا دو اما در ھر .  می توانند نمود خارجی داشته باشند يا نداشته باشند»اخالقی او

 و تحمیل ،ھای اجتماعی تعمیم آنھا به حوزه از است و سکوالريسم می کوشد تا »شخصی«محدوده ای 
کسی عنايت کند که  و اعتقادات اخالقی یا دینی انسانی وجدانیات به تنھا و  جلوگیری کند،آنھا بر ديگران
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 ھمراه و قصد تحمیل و زورگوئی برای اين کار را نداشته باشد؛ به عبارت ديگر، آن وجدانیان و اخالقیات
  .ز باشند انسان امروزندگی حوزه ھای اجتماعی  باھمخوان
می  ، از ھر دین و آیینی،يک شخصیت مذھبی گاه اين پرسش مطرح می شود که آيا ھمچنین   

 مثبت سکوالر دموکرات ھا به اين پرسشتواند رئیس جمھور يک کشور سکوالر دموکرات شود؟ پاسخ 
کابینهء  پشت در دررا وجدانیات و اخالقیات دينی خود ناگزير باشد شخصیت  مشروط بر اينکه آن ؛است

دولت اش وانھاده و چون بر مسند رياست می نشیند حافظ و مجری قوانینی باشد که دينی و مذھبی 
   .نیستند و به دست بشر ساخته شده و ھم به دست او قابل نسخ و تغییرند

 بر اساس آگاھی ھای ،و بگذاريد مطلب اين ھفته را با اين خبر يا گزارش به اتمام برسانم که  
توجه به ضرورت و حقانیت سکوالر دموکراسی برای رھانیدن  ،عددی که به دست ما می رسدمختلف و مت

ايران از موقعیت وحشتناکی که در آن گرفتار آمده، و نیز نجات دين داری از چنگال پوچ گرائی و خوشباشی 
نی گسترش می ، بصورتی دايم التزايد در میان دينداران و مقامات دي قشر قدرتمند حاکمانويران سازھای 

 بعنوان نیروئی ،»مسلمان سکوالر«يابد و اگرچه ھنوز نمودھای آن بخوبی آشکار نشده اند اما ظھور 
  . نیست و غیر واقعی ديگر امری دور از ذھن،پشتیبان و مددکار سکوالر دموکراسی

  
  !جنبش پنجاه میلیون نفری

بر می نیز دوم سکوالر دموکرات ھا خنانم در جمع بندی کنگرهء اين نکته مرا به بخش ديگری از س  
 که ھنوز از ،دھقان پورسیامک برگزار شده بود و آقای » وحدت چپ«آن روزھا جلساتی برای ايجاد . گرداند

 بانیان آن جلسات دعوت کرده بود تا در چند تندر صدای امريکا معاف نشده بود، از » افق«اجرای برنامهء 
در بخشی از آن برنامه، آقای دھقان پور از تک تک شرکت کنندگان می . يکی از برنامه ھای او حضور يابند

شرکت کنندگان نیز عددھائی باالی پنجاه و زير صد و پنجاه و پرسید که سازمان شما چند نفر عضو دارد؟ 
شنیده بودم که طرح آن پرسش برای نمايش دادن بی پشتوانه بودن حرکت در . رح می کردندرا مط

 اينگونه فکر نمی کردم و پشت طرح آن پرسش چنان توطئه من. بوده است» دت چپوح«راستای ايجاد 
، با اشاره به اين برنامه  از کنگرهء دوم سکوالر دموکرات ھای ايران خودجمع بندی در ای را نمی ديدم اما،

و پرسش آقای دھقان پور، گفتم که اگر ايشان اين پرسش را از من، بعنوان سخنگوی جنبش سکوالر 
  »!دست کم بیش از پنجاه میلیون «:کهگفتم ی  م اشپاسخدر  بالفاصلهمی کرد وکراسی ايران، مد

 قصد من شوخی و ھماين سحن نیز لبخندھائی را بر لبان حضار جاری ساخت اما در اين مورد   
رار مودن نتايج دھشتناک استق سال آز36کثريت ملت ايران، پس از من اعتقاد راسخ دارم که ا. مزاح نبود

الر و آماده ترين ملت روی زمین برای استقبال از استقرار حکومتی سک،يک حکومت مذھبی بر کشورشان
 سکوالر دموکراسی ايران  گستردهءجنبش، بخاطر عقیده و خواست شان عضو  لذا،دموکرات ھستند و
والر  که متعلق به ھیچ کس و ھیچ تشکیالت خاصی نمی تواند باشد اما ھمهء سکمحسوب می شوند

  .دموکرات ھای ايران را در خود جای می دھد
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با کسر کودکان و نوجوانانی که به سن (نکته در اين است که در میان اين جمعیت پنجاه میلیونی   
قانونی رأی دادن نرسیده اند، و نیز کسر حداکثر پنج میلیون آدمی که حقوق بگیر و ھوادار حکومت فعلی 

عظیمی از مسلمانان ايرانی وجود دارند که می خواھند ھرچه زودتر خیل ) ، از کل جمعیت کشورھستند
از شر حکومت دينکاران امامی مسلط بر ايران رھا شوند و از اين رھگذر کشورشان را از مھالک بسیار 

  .نجات داده و آزادی و امکان آبادی را به میھن خود بازگردانند
بی دينان نیست اما حکومت مبتنی بر قانون سکوالر دموکراسی حکومت «باری، گوھر کالم اينکه   

 آن را درک کند بی  نیکویھر آن کس که اين نکته و نتايج و عواقباز نظر من، .  است»اساسی فاقد دين
 . شک ھوادار چنان حکومتی خواھد بود

  

 :دکنی 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  

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

  
 


