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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  جنبش سیاسی و برنامھ ھای اجرائی

» آلترناتیو«با يکديگر به توافق برسند و آن » آلترناتیو« تا در مورد ايجاد يک موفق شوند» جنبش«ًمسلما اگر اعضاء بی شمار 
ت ملی بر عھده بگیرد و، پس از  برای رسیدن به آزادی و استقالل و حاکمیرااجرای نقش ھماھنگی و ھدايت مبارزات ملت 

انحالل حکومت اسالمی نیز، کشور را تا رسیدن به موعد انجام رفراندوم ھا و انتخابات ھای گوناگون اداره کند، الزم است که 
  را و موضع گیری ھای خاصدر دوران موقت ادارهء کشور، انتظار ارائهء ھمه گونه برنامه ھای ويژهھم در دوران مبارزات و ھم 

  . از آن داشت

com.esmail@nooriala  

 اين کمیتهء برگزاریالنهء سکوالر دموکرات ھای ايران، در آستانهء برگزاری سومین کنگرهء سا
 چندی روبرو شده است که من، بعنوان يکی از اعضاء آن کمیته و مسئول ھا و نکات با پرسش کنگره

ً که مستقیما به مسائل اين نکات،نم که در مورد برخی از  نمی بییجا، ب اشز شرکت کنندگاندعوت ا

 از ی که نکات؛ بپردازم،مبتالبه سیاسی اپوزيسیون انحالل طلب حکومت اسالمی مربوط می شود
  .کشیده می شود» ی سیاسیبرنامه ھا«آغاز و به حیطهء » استفاده از واژگان«موضوع 

  
  اشتراکات نظر

تا دست به  گرد ھم آمدند  خارج کشور،حدود دوازده تن از فعاالن سیاسی، 2013در فروردين   
ادات مختلفی در میان  تحلیل ھا و پیشنھطی جلسات متعددی که داشتند]. 1[اقدامی سیاسی بزنند

ايده « کار رسیدگی به تا کوشش به عمل آمد شان مطرح شد و، در راستای منظم ساختن گفتگوھا،
اين مشترکات چنین جمع بندی .  از بحث دربارهء مشترکات آغاز شودی که مطرح می شوند ئ»ھا

  :شد
سه دھه پس از پیروزی اسالمیست ھای ايرانی بر انقالب دمکراسی خواھانهء ملت ايران . 1  

ھم از ابتدای کار حکومت آنھا بر کشورمان، موج خروج و فرار و مھاجرتی که و دلشگن و تجربهء بلند 
ھمواره  و آنھا بود تبديل به نارضايتی عمیق مردم در داخل کشور شده آغاز شده بود حکومت اين

  .  برای خالص شدن از شر وجود اين حکومت استفاده کنند که پیش آمده»فرصت« از ھر  تاندیده اکوش
نام گرفت، و در پی آن تجلی » جنبش اصالحات« و پیروزی حرکتی که 76انتخابات سال . 2  

حکومت سکوالر مطرح شد، و آنگاه فرا  که طی آن برای نخستین بار خواستاری ،» دانشجوئیجنبش«
جمھوری «مدعی  و روياروئی با وضعیتی که کل سیاھکاری ھای حکومت 88رسیدن فرصت انتخابات 

در که طی آن نقش مخرب اصالح طلبی شد  »جنبش سبز«موجب پیدايش خود  و را برمال کرد» بودن
، مراحلی از مسیر پست و بلندی بشمار می روند که  آشکار گرديد نیزحکومت اسالمیراستای حفظ 

  .ملت ايران، با تحمل مشقات بسیار، آن را طی کرده است
رأی من « شعار بخوبی در تبديلنمود اصلی نارضايتی وسیع مردم از حکومت اسالمی . 3  
اول ھمچنان مورد استناد ھواخواھان اگرچه شعار . خودنمائی کرد» جمھوری ايرانی «به شعار» کو؟

و » جمھوری اسالمی«آشکارا، انحالل  است اما شعار دوم،» مبارزه برای وصول به انتخابات آزاد«
اين شعار نیازی به تفسیرھای معوج نداشت و . ھذف قرار گرفته بود» جمھوری ايرانی«برقراری 
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گیرد که خاص بخشی از ملت است و بروشنی بیان می کرد که حکومت نمی تواند صفتی را بخود ب
بودن حکومت خروج مذھب و ايدئولوژی » ايرانی«شرط . بقیه را تبديل به شھروندان درجهء دو می کند

  . از قانون اساسی و ساختارھای حکومتی برآمده از آن است
است و » حاکمیت ملی«ايرانی شدن حکومت و سکوالر گشتن آن، به معنی برقراری . 4  

کمیت تنھا از مجرای استقرار دموکراسی واقعی و انجام انتخابات منصفانه و آزادی که اينگونه حا
  . بوسیلهء بین المجالس سازمان ملل تعريف شده ممکن می شود

ديگر کافی نیست چرا که طی بیش از يک قرن » دموکراسی«اما بسنده کردن به لفظ . 5  
مردمساالری «ا برای آن قائل شده اند که نحله ھای مختلف سیاسی و ايذئولوژيک صفات مختلفی ر

بنا بر اين الزم است که برای تأکید بر . آخرين برساختهء اين جريان دموکراسی کش بوده است» دينی
شرط الزم و قاطع سکوالر بودن دموکراسی، اين صفت نیز آشکارا مورد استفاده قرار گیرد و خواستاری 

 فعالیت ءاز اينجا بود که تصمیم گرفته شد ھمه. رار گیردمورد تأکید ق» دمکراسی سکوالر و الغیر«
سکوالر « و فعاالن اين راه خود را دانجام گیر» الر دموکراسیوسک«آيندهء جمع بر اساس طلب ھای 

  .بخوانند و معرفی کنند» دموکرات
  

  پیمان نامهء عصر نو
 ،رين ذھنیت خود در عام ت،يک سکوالر دموکرات«پرسش آنگاه اينگونه فرموله شد که . 1  

» پیمان نامهء عصر نو« حاصل بحث ھا در اين مورد به نوشته شدن سندی با نام »؟چگونه آدمی است
اين سند بیان می داشت که فرا تر از ھر نظر و عقیده و فکر سیاسی، و تا حکومت ]. 2[انجامید

افت که عام ترين اسالمی در کشورمان برقرار است، بايد به تعريفی از سکوالر دموکراسی دست ي
پیمان « پس در ديباچهء .شمول را داشته و ھیچ بخشی از ملت ايران را از گسترهء خود حذف نکند

 جوان، و پیر مرد، و زن از که آمده فراھم آنانی برای" مهنا پیمان" اين«: چنین نوشته شد» نامه
 ماوراء منکر و مدار دين و خداشناس کار، بی و کارورز اجتماعی، و فرھنگی و سیاسی کوشندهء
 و ھا زبان با ايرانی، گون گونه مردمان و ھا تیره و اقوام دل از برآمده و مھاجر، و پناھنده الطبیعه،
 چه و منفرد چه اند، تنیده ھم در ايران بلند آسمان سقف زير که گوناگونی عقايد و اديان و ھا فرھنگ

 تا خواھند می مختلف، شوراھای و ھایه اتحاد و ھا شبکه و ھا سازمان و احزاب و ھا گروه با ھمپیوند
 اتحاد برای را راھکارھائی سپس و داده ارائه را خويش مشخصهء صفات از تفصیلی تعريفی نخست
  .»دھند ارائه ايران دموکرات سکوالر نیروھای
ھائی نمی توانند به تشکیل احزاب سیاسی بیانجامند؛ چرا »راھکار«آشکار است که چنین . 2  

زب سیاسی بر اساس تفکیک نظری و عملی گروه ھای مختلف اجتماعی بوجود می آيند و که ح
  . بجای فراگیری عام دارای شمول خاص ھستند

چه می تواند باشد؟ در برابر ما » راھکارھای سکوالر دمکراسی«پس تجلی مادی . 3  
 اين اصطالخات نیز ا ھمهءام. اصطالحات متعددی وجود داشت ھمچون جبھه، ائتالف، اتحاد و نظاير آنھا

» جنبش«عاقبت، جمع به واژهء . عام نبودندبه لحاظ ارائهء خواسته ھای معین قادر به ارائهء شمول 
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روی آورد که فراگیر، گسترنده، عام بوده و بر فراز تشکل ھا و شخصیت ھای سیاسی مختلف بال و پر 
  . و تعلق به گروه و سازمان خاصی نداردمی گسترد

گواھی می داد بدون آنکه » جنبش سکوالر دموکراسی ايران«ن نامهء عصر نو بر وجود پیما. 4  
قصد تصاحب آن را داشته باشد؛ و آن را پديدهء گسترده و عام در داخل و خارج کشور می ديد که قابل 

  .گسترده و جھان شمول استکه تصديق است چون وجود دارد اما قابل تصاحب نیست چرا 
 تن از روشنفکران و سیاستمداران خارح کشور، پیمان نامه بعنوان 250 حدود در پی امضای. 5  

سندی قابل اتکاء به دست تاريخ سپرده شد اما جمعی که اين جريان را آغاز کرده بود نمی توانست 
پیمان نامه در واقع آغازگاه راه بلندی بود که در پیش روی قرار . آن را انتھای کار خود نیز تلقی کند

نمی توانست » جنبش سکوالر دموکراسی ايران«. رايزنی پیرامون اقدامات بعدی آغاز شد. داشت
شکل تشکیالت حزبی بخود بگیرد اما می توانست بستری برای فعالیت تشکالت جديد و شخصیت 

پس، در اولین قدم، الزم بود وسیله ای فراھم آيد تا آنان که خود را سکوالر . ھای گرونده به آن باشد
کرات می دانند و می خواھند که در راستای وصول به اھداف آن عمل کنند بتوانند از طريق آن دمو

  .وسیله با يکديگر تماس داشته و به رايزنی بپردازند
  

  کنگرهء ساالنهء سکوالر دمکرات ھا
قرار شد جمع . را مطرح ساخت» گردھمآئی ساالنه«فکر برگزاری يک » مالحظات«اين . 1  

کمیتهء « آن زمان عده ای به آن افزوده شده و عده ای از آن کناره گرفته بودند، خود را مشورتی، که تا
 بر تھیهء منابع مالی، تھیهء محل بخواند و، بدون ورود به ھرگونه بحث سیاسی، کار خود را» برگزاری

موازات اين ب. گردھمآئی و وسائل فنی مورد نیاز، و نیز تعیین برنامه ھای کلی گردھمآئی، متمرکز کند
کار قرار شد تا، عالوه بر امور مزبور، نسبت به تھیهء فھرستی از نام ھای نويسندگان، روشنفکران، 

سیاستمداران و فعاالن سیاسی و حقوق بشری  و يافتن آدرس ای ـ میل آنھا اقدام شده و فھرست 
ر دسترس  شان دمنتشر شده و برای کسانی نیز که آدرس ای ـ میل» مدعوين عام«مزبور بعنوان 

  ].3[رسال شوداست دعوتنامه ھای فردی ا
اين گردھمائی بايد ھمواره شکل : در کنار اين تصمیمات بر يک نکتهء مھم نیز تأکید شد. 2  

آمد و شد و اقامت شرکت کنندگان در شھری که گرد کلیهء ھزينه ھای  و  باشد،داشته» داوطلبانه«
و یتهء برگزاری تنھا خرج تھیهء سالن برگزاری کنگره کم. یردانجام گھم می آيند به خرج جیب خودشان 

  .نیازمندی ھای مربوط به برگزاری گردھمآئی و نھارھا و چای و قھوهء دو روز را بر عھده می گیرد
آيا مشخصات آن با ويژگی ھای . آنگاه، در اين مورد بحث شد که گردھمآئی را چه بنامیم. 3  

خوانائی داشت؟ به نظر کمیتهء برگزاری، طبیعت عام و مکرر ساالنه ای که يک کنفرانس يا سمینار 
. برای گردھمآئی در نظر گرفته شده بود چندان ربطی به کنفرانس ھا و سمینارھای رايج نداشت

اما عاقبت تصمیم گرفته . شايد بھتر بود آن را گردھمائی ساالنهء سکوالر دموکرات ھای ايران بنامیم
ارسی دارد و ھم بخاطر تشخصی که اين ، ھم به دلیل طنینی آشنا که در زبان ف»گرهکن«شد که لفظ 

  .، برای کار مناسب ترين استدارد» گردھمائی«



 4 

باالترين نھاد تصمیم گیری يک تشکل سیاسی است و نمی » کنگره«اما گفته شده است که   
ز نظر اين ايراد، ا. اشته باشدتوان کنگره ای بر پا کرد بی آنکه پشت سر آن چنان تشکیالتی وجود د

کنگره . ندارد» کنگره« بر می خیزد و ربطی به معنای واقعی واژهء من، بیشتر از عادات سنتی ما
 به معنای رفتن gress»  بسوی ھم« به معنای conاست و از ترکیب » گردھمآئی«درست به معنای 

رانس يا کنفدراسیون ھم می بینیم و  را در واژهء کنفcon. يا آمدن و بطور کلی حرکت کردن می آيد
gress را مثال در واژهء ًprogress به عبارت ديگر، . ترجمه شده است» پیش رفت« که در فارسی به

congress را می دھد که، » گردھمآئی«است و ھمان معنای » به سوی ھم رفتن يا آمدن« به معنای
» گردھمائی«دن کار نیز دارد؛ حال آنکه بر خالف معادل ِ فارسی اش، حاوی اشاره ای به رسمی بو

  .ر برده شودمی تواند برای ھر گونه فعالیتی بکا
باالترين نھاد تصمیم گیری يک «ھمچنین، واژهء کنگره را در موارد مختلفی، جدا از معنای   

می خوانند و » کنگرهء امريکا«مجموع دو مجلس نمايندگان امريکا را . ، بکار برده اند»تشکل سیاسی
  .نام دارد» حزب کنگره«وستان ھندا بزرگ ترين حزب سیاسی ي

ھم گردھمائی ساالنهء کسانی است که خود را » کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران«  
ًسکوالر دموکرات می دانند اما نه دارای رابطهء مشخصی با ھم اند و نه لزوما تعلق به حزب يا 

گره شامل افرادی از صنوف و صفوف و احزاب و گروه به ھمین دلیل، اين کن. تشکیالت معینی دارند
ھای سیاسی و نیز شخصیت ھای سیاسی منفرد گوناکونی ھستند که پذيرفته اند تنھا در سايهء 

يک حکومت سکوالر دموکرات است که ھم حاکمیت ملی به دست می آيد، ھم دمکراسی برقرار می 
ی خود »ايدئولوژی ھا«و نه » برنامه ھا«ند که شود و ھم، باالتر از ھمه، احزاب سیاسی قادر می شو

  . را به جامعه ارائه داده و از آنھا برای مدت معینی اجازه بگیرند تا کشور را اداره کنند
  

  جنبش و برنامه ھای سیاسی
به اين ترتیب، از جنبش سکوالر دموکراسی ايران و حتی نھاد ھماھنگی خاصی که ممکن . 1  

 ھای انتظار ارائهء برنامهنمی توان  ،و نیز از کنگرهء سکوالر دمکرات ھا ،است برای آن ايجاد کرد
 پیمان نامهء عصر نو  در اين زمینه].4[ داشت و از آنھا طرح ھای اجرائی خاص را مطالبه کرداجرائی

  . کوشیده است تنھا خطوط کلی برآمده از انديشهء سکوالر دموکرات را ارائه دھد
آلترناتیو سکوالر « موفق شوند تا در مورد ايجاد يک »جنبش«شمار ًمسلما اگر اعضاء بی . 2  
اجرای نقش ھماھنگی و ھدايت مبارزات ملت » آلترناتیو«با يکديگر به توافق برسند و آن » دموکرات

ايران برای رسیدن به آزادی و استقالل و حاکمیت ملی را بر عھده بگیرد و، پس از انحالل حکومت 
 تا رسیدن به موعد انجام رفراندوم ھا و انتخابات ھای گوناگون اداره کند، الزم اسالمی نیز، کشور را

ھمه گونه برنامه انتظار ارائهء  کشور، ء در دوران موقت اداره،است که در دوران مبارزات و، پس از آن
  .  را از آن داشت و موضع گیری ھای خاصھای ويژه
گی ھای مربوط به يک شخصیت سکوالر دموکرات، پیمان نامهء عصر نو، عالوه بر تشريح ويژ. 3  

  :خطوط کلی برآمده از اينگونه تفکر را نیز بصورت زير ارائه داده است
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» تھوي« نخستین اين ًطبعا، و،... دانیم می »نیايرا« راديگری، خود  ما، قبل از ھر امر: الف  
 ثغور و حدود با ايران، نام به کشوری که باشد داشته واقعی معنای تواند می زمانی تا ما، سراسری
. دباش داشته وجود المللی، بین سطح در اش کنونی شدهء شناخته سیاسی مرزھای و جغرافیائی

 را خود که ھستیم مردمانی يکپارچگی و »کنونی ايران ارضی تمامیت حفظ« خواھان ما دلیل ھمین به
  ... شوند می خوانده »ايران ملت« و دانند می آن به متعلق

 که معتقديم و ؛»پرھیزيم تمرکز و گرا وحدت« ،خدشه ناپذير ايران  در درون مرزھای،ام: ب  
 آن جزئیات آينده مؤسسان مجلس که الگوئی اساس بر و ،»نامتمرکز «بصورت بايد ايران آيندهء حکومت

 حکومت میان اختیارات تقسیم معنی به» نامتمرکز حکومت« ما نزد در. بگیرد شکل کند، می تعیین را
 در شود، می تعیین مؤسسان مجلس بوسیلهء آن چگونگی که محلی، ھای حکومت و مرکزی

  . است استبداد بازتولید از جلوگیری و ايرانیان ملی وحدت تشديد و دمکراسی کردن کارا راستای
 بر نه آن ثغور و حدود که ـ منطقه ھر در جاری امور گیری تصمیم است الزم که داريم باور : پ  
 کشوری، تقسیمات المللی بین و علمی معیارھای بنیاد بر که زبانی، و قومی وندھایپی اساس
  ...شود اداره منطقه ھر مردم توسط ـ گیرد می صورت کارا بندی استان بصورت

 که معنا بدين ؛»سازيم آباد« و »رنگ آينده« لحاظ بدين و  ھستیم)مدرن(» رانوگ« ما: ت  
 ـ گردد آغاز کنونی کالن مسائل حل مورد در ريزی برنامه کار رزودت ھرچه تا دارد ضرورت معتقديم
 زيستی، پوششی، مسکن، خانواده، تشکیل شغلی، معیشتی، مادی، مشکالت :ھمچون مسائلی

 اجتماعی، و اقتصادی عدالت فقدان علم، و صنعت ناکارآمدی اجتماعی، و ملی امنیت بھداشتی،
 عادالنهء توزيع عدم باالخره و کشور، ھای ثروت رفتن ھدر و مغزھا فرار طبقاتی، ھای شکاف وجود
 توسعهء راستای در ھا ثروت اين از بھینه استفادهء خواستار ما. ملت شدهء تولید و طبیعی ھای ثروت
  .کشوريم مختلف مناطق عادالنهء و پايدار

آيا می توان منتظر تأسیس يک حزب «پرسش ديگری که از ما می شود آن است که . 4  
پاسخ ما، الاقل تا فروپاشی حکومت اسالمی و تأسیس دولت موقت گذار، » ر دموکرات نیز بود؟سکوال

احزاب در داخل کشور و با قبول قانون اساسی حکومت که حاصل شراکت خود انان نیز . منفی است
 در. ًھست معنا و توان فعالیت دارند و وجودشان در خارج کشور صرفا تمرينی برای کار آن فردا است

الر وجنبش سک«عین حال، تصور کنونی ما ـ بعنوان افرادی از اين جنبش ـ آن است که در ايران فردا نیز 
بیشتر نقش ناظر و مراقب و نگھبان ماھیت سکوالر دموکرات حکومت را بر عھده » دموکراسی ايران

ه امور کشور خواھد داشت و بعلت عامیت خود نمی تواند به ارائهء برنامه ھای اجرائی برای ادار
  .بپردارد

برنامه ريزی برای ادارهء کشور، در دوران پیش از انحالل حکومت اسالمی بر بدين ترتیب، . 5  
ب می واست و پس از انحالل، وظیفهء احزاب سیاسی محس» آلترناتیو سکوالر دمدکرات«عھدهء 

  .شود
فراھم کردن زمینهء » ايرانکنگرهء سکوالر دموکرات ھای «آن و نیر » نھاد ھماھنگی«و » جنبش«کار 

به گفتمان غالب سیاسی و فراھم ساختن موجبات گفتگوی » الر دموکراسیوسک«تبديل ايدهء 
  .است و بس» آلترناتیو«شخصیت ھا با يکديگر و ھموار ساختن راه برپائی 
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 سکوالر دموکرات ھای ايرانی که در چھارم و پنجم ماه جوالیآن گروه از با امید ديدار با   
 تا با ھم آشنا شده و به گفتگو بنشینند، با اين توجه که، برای اطالع  به فرانکفورت می آيندوطلبانهدا

  ].5[مذاکرات شان بصورت زنده پخش راديو ـ تلويزيونی خواھد شدآنان که قادر به آمدن نبوده اند، 
______________________________________________ 
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