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با برگزاری نخستین کنگره سکوالر دموکرات های ایران در واشنگتن و انتخاب اعضای یک شورای عالی
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نشست  آخرین  در  انتخاباتی  برگزاری  با 
»نخستین کنگره سکوالر دموکرات های ایران«، 
هفت تن از امضا کنندگان »پیمان نامه عصر نو« 
که مبنای همکاری موسسان و پایه گذاران کنگره 
جنبش  عالی  »شورای  اعضای  بعنوان  است، 
سکوالر دموکراسی ایران« انتخاب شده و ماموریت 
انجام وظایفی را که برای یک سال، و تا برگزاری 
دومین کنگره سکوالر دموکرات ها، بر عهده آنان 

گذارده شد پذیرفتند.
همچنین  کنگره  در  کننده  شرکت  جمع 
»جنبش سکوالر  عنوان  با  نهادی  تشکیل  به 
دموکراسی ایران« رای موافق داد و برنامه های 
سیاسی و طرح اداری و تشکیالتی آن را مورد 

تایید قرار داد.
»نخستین کنگره سکوالر دموکرات های ایران« 
کار رسمی خود را از ساعت 9 بامداد روز شنبه 
آگوست  با سوم ماه  گذشته، 1۲ مرداد مطابق 
میالدی، آغاز و تا غروب روز یکشنبه، 13 مرداد 
مطابق با چهارم ماه آگوست میالدی، ادامه داد.

بر  عالوه  کنگره،  برگزاری  روز  دو  ظرف 
توضیحاتی در خصوص  ادای  خوشآمدگویی ها، 
چرایی و چگونگی شکل گرفتن کنگره، و ایراد 
سخنان افتتاحیه توسط دکتر اسماعیل خویی، 
رییس کنگره، چهار نشست مختلف بر پا شد 
که مجموعا دوازده تن در آن ها سخن گفتند. 
قرائت پیام های برخی از شخصیت های سیاسی، 
فعاالن سیاسی،  و  روزنامه نگاران  روشنفکران، 
نمایش ویدئویی در باره زمینه های فکری انقالب 
مشروطه، تشکیل یک گردهمایی فرهنگی و هنری 
در غروب روز شنبه، و برگزاری یک نظرخواهی در 
خصوص تاسیس نهادی سیاسی از درون کنگره 
و انجام انتخاباتی به منظور تعیین اعضای شورای 
عالی نهاد مذکور، از دیگر بخش های برنامه از پیش 

تنظیم شده کنگره بود.
از  یکی  در  کنگره  روز  دو  هر  برنامه های 
سالن های اجتماعات هتل »وستین« در فالس 
چرچ، ویرجینیا، برگزار شد. عالوه بر جمعی از 
امضاء کنندگان »پیمان نامه عصر نو« و موسسان 

اعضای منتخب شورای عالی »جنبش سکوالر دموکراسی ایران« به ترتیب از راست: دکتر تقی آل رضا، نسترن علیی، مهندس مهدی حاذق  اعظم، دکتر اسماعیل نوری عال، دکتر حسن ماسالی، محسن ذاکری و حسن اعتمادی

با انتخاب هفت نفر برای عضویت در »شورای عالی« آن

»جنبش سکوالر دموکراسی ایران« تاسیس و آغاز به کار کرد

گزارش کامل برگزاری »نخستین کنگره سکوالر دموکرات های ایران« در واشنگتن

کنگره که از شهرهای مختلف اروپا، کانادا و آمریکا 
برای شرکت در آن حضور یافته و اکثرا در هتل 
مذکور اقامت گزیده بودند، جمعی از فعاالن سیاسی 
منطقه و افراد محلی عالقه مند به امور سیاسی و 
سرنوشت کشورشان در هر دو روز برگزاری کنگره 

حضور یافته و شرکت داشتند.
نشست های کنگره در مجموع با نظم و ترتیبی 
چشم گیر و با مشارکت فعال حاضران در آن ها 
برگزار شد. نصب تابلوهای متعدد حاوی شعارهای 
کنگره و مجموعه تصاویری از شخصتی های سکوالر 
تاریخ معاصر ایران در محل ورودی هتل، راهروها 

و سالنی که جلسات کنگره در آن برگزار شد، در 
اختیار گذاردن نشان های روی سینه حاوی آرم 
کنگره و بج های سینه حاوی نام هر یک از شرکت 
کنندگان در آن، و نیز پذیرایی از حاضران با شام و 
ناهار ایرانی و چای و قهوه و شیرینی در هر دو روز، 
نشان از برنامه ریزی دقیق و انجام تدارکات سنجیده 

و گسترده از سوی برگزارکنندگان کنگره داشت.
 

فکر تشکیل کنگره
آنطور که در سایت اینترنتی کنگره توضیح داده 
شده، نخستین جلسه موسسان اولیه کنگره در روز 

دوازدهم فرودین امسال، متشکل از پنج تن که قصد 
تالش برای دست زدن به اقدامی از جانب طرفداران 
از  پس  روزهای  در  ايران  دموکرات های  سکوالر 
انجام انتخابات رياست جمهوری اخیر داشته اند 
شرکت  جانب  از  پيشنهاد  دو  و  شده  تشکيل 
انديشکده  ايجاد يک  کنندگان مطرح می شود: 
)اتاق فکر( برای انجام مطالعات مربوط به آينده 
سکوالر دموکراسی در ايران، و يا اقدام به برگزاری 
کنگره ای با دعوت از هرکس که خود را سکوالر 
دموکرات می داند. پیشنهاد دهندگان طرح دوم 
هدف از این کار را دامن زدن به بحث در خصوص 

تبديل »سکوالر دموکراسی« به مهمترين گفتمان 
سياسی اپوزيسيون انحالل طلب تعریف می کنند و 
تصميم گيری برای انتخاب يکی از دو گزينه مذکور 
به جلسه بعد موکول می شود. در عین حال تصميم 
گرفته می شود که در جلسه بعد هر یک از افراد يک 
تن ديگر را نيز برای مشارکت در این خصوص به 

جلسه مشورتی دعوت کند. 
دومين جلسه گروه مذکور روز بیستم فروردین 
و با شرکت ده نفر تشکیل می شود. در این جلسه 
کنگره  تشکيل  انتخاب  مورد  در  آراء  اکثريت  با 
تصميم گيری شده و قرار می شود متنی تهيه شود 

پيام آيت اهلل سید حسین کاظمینی بروجردی از زندان اوین

از همه امکانات موجود برای امحاء رژیم 
فاشیستی خودکامه بهره بگیـرید

به محضر معارضین با غیرت که هویت ایرانی انرژی بخش 
حیات مقدس شان است.

درود این اسیر استبداد اسالمی بر شما که پژواک فریادهای 
ساله  هفت  اعتقادی  ـ  سیاسی  زندانی  این  عدالتخواهانه 

می باشید.
رای همه فرزندان ایران به یغما رفته. 

طلب پیروزی دارم به راستی در حکومتی که در راس آن 
دیکتاتور مادام العمر قرار دارد که به نام آفریدگار جهان، جنایت 

می کند و به رنگ و لعاب معنویت تیشه به ریشه شریعت می زند. 
دموکراسی و رفراندوم و جمهوریت، معنی و مفهومی دارد.

 شما جمع شده اید تا به داد ملتی برسید که سی و چهار سال قبل همه چیز خود 
را واگذار نمود.

ای دلسوزان وطن مظلوم، به پا خیزید و از همه امکانات موجود برای امحاء رژیم 
فاشیستی خودکامه بهره گیرید.

وجه امتیاز هیات حاکمه مستبد، اختالف مخالفین است.
آنچه که بقاء و دوام والیت مطلقه فقیه را تضمین می کند، دو دستگی و به هم 
ریختگی منکرین و محاربین حاکمان خونخوار و درنده موجود در این مملکت است.

خوشبختانه در چنان باتالقی، سردمداران مکار و کذاب جمهوری اسالمی گیر 
کرده اند که هنوز بعد از این همه سال مجبورند تا وعده های بنیانگذار انقالب شان را 
پنهان کنند و به روی خود نیاورند که با کمال مستی و پستی، مدینه فاضله اش را اعالم 
کرد و بهشت موعود را بشارت داد که رعیت مفلوک، در چنان جهنمی به سر می برد 

که هرگز در تاریخ مللی یافت نشده و در هیچ تقویمی ثبت نگردیده است.
مایه مسرت و شادمانی است که امروز دیگر خطای گردانندگان دروغگو و چپاولگر 
رنگ نداشته و دنیا به ماهیت کثیفشان پی برده است و خلق مصیبت زده ایران در 

استحاله فکری و فطری قرار گرفته و از باورداشت های گذشته اش پشیمان گشته،

اما هیهات که زنده کردن این سرزمین سوخته، غارت بیت المال و ساقط کردن 
صاحبان اصلی این ذخائر طبیعی، از ثروت های آبا و اجدادی، مصلحانی می خواهد 

صدیق و پشت پازده به منافع شخصی و عالئق نفسانی.
در خاتمه از پرودگار مهربان که بنده نواز و انسان دوست است تقاضای پیشبرد 

اهدافتان را دارم.
 سید حسین کاظمینی بروجردی
زندان اوین، مرداد  ۱۳۹۲

پيام حشمت اهلل طبرزدی از تهران

الزم است در همین گام نخست همه سکوالر 
دموکراسی خواهان با هم متحد شوند

خانم ها و آقایان محترم.
با درود و شادباش به خاطر برگزاری اولین کنگره سکوالر 

ـ  دموکراسی خواهان ایران.
1 ـ هر ساله چهاردهم  امرداد سالگرد انقالبی است که 
»مشروطه« خوانده شده؛ چرا که از اهداف اصلی آن انقالب، 
مشروط کردن قدرت مطلقه پادشاهی به قانون و دخالت دادن 
مردم در سرنوشت خود بوده است. تشکیل پارلمان، بوجود 
آوردن عدالتخانه،  و تاکید بر آزادی احزاب و مطبوعات از اهداف 
و نیز دستآورد های این انقالب دموکراتیک بود که با تشکیل و تقویت چنین نهادهایی، 
سعی در مشارکت دادن توده های مردم  در سرنوشت خود داشت و به همین دلیل انقالب 

مشروطه اولین گام در  مدرنیزاسیون ایران و تشکیل جامعه مدنی نام گرفته است.
۲ـ  انقالب دومی که با ملی کردن نفت توسط دولت دکتر محمد مصدق به وجود 
آمد تالش کرد با حاکمیت قانون و محدود کردن قدرت پادشاهی در این چهارچوب و 
تاکید بر قانون گرایی، بار دیگر به قانون اساسی دوره مشروطه برگردد و در عین حال 

بر استقالل سیاسی کشور نیز تاکید نماید.
3ـ  انقالب بعدی، اما، انقالب بهمن 5۷ بود که ابتدا توسط جنبش دانشجویی، 
احزاب ملی، نیروهای سیاسی چپ، نویسندگان، روزنامه نگاران، حقوقدانان آزادیخواه، 

گروه های مبارز، کارگران، صنوف گوناگون و توده های مردم، برای آزادی، استقالل 
و جمهوری خواهی کلید خورد اما، متاسفانه، در میانه راه توسط نیروهای مذهبی و 
روحانیون که از تشکل و امکانات بیشتری برخوردار بوده و مورد حمایت دول غرب نیز 
قرار داشتند تا در برابر کمونیزم ایستادگی نمایند، به بی راهه کشانده شد و حاصل آن، 
رژیم مذهبیـ  سکتاریستی سرکوبگری است که در تاریخ ایران به عنوان برگ سیاهی 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در واقع اگر در انقالب مدرن مشروطه، مقید  کردن 
قدرت مطلقه در چهارچوب قانون اساسی خواست آزادی خواهان بود، اما، با پیروزی 
انقالب بهمن 5۷، این بار قدرت مطلقه فقیه، در حرکتی متضاد با انقالب مشروطه 

به شکل قانونی در آمد.
4ـ  اینک از انقالب مشروطه 1۰۷ سال، از جنبش ملی نفت 6۰ سال، و از انقالب 
بهمن 5۷ نزدیک به 35 سال گذشته است، اما، با وجود مبارزات تاریخی ملت ایران برای 
آزادی و قانون گرایی، به ویژه در 35 سال گذشته که از آن باید بعنوان خونبارترین بخش از 
تاریخ ایران نام برده شود، نتیجه کار به لحاظ عینی در یک حکومت مطلقه سکتاریستی 
ـ مذهبی ارتجاعی به شدت خشن و سرکوبگر تجسد یافته است که تبعیض گرایی های 

مذهبی، جنسیتی، ملیتی و آپارتاید سیاسی وجه بارز این حکومت است.
ـ آن گاه که در سال 13۷8 به عنوان اتحادیه اسالمی دانشجویان و دانش آموختگان   5
دانشگاه ها، که هنوز یک تشکل خودی و هوادار جمهوری اسالمی شناخته می شد، 
بیانیه سیاسی موسوم به »ساختار سیاسی آینده ایران« را، به مثابه مانیفست سیاسی 
خود، انتشار دادیم و خواهان جمهوری آزاد و دموکراتیک و سکوالریزم شدیم، و به 
شدت مورد سرکوب قرار گرفتیم، خود به آثار کار خويش واقف نبودیم. آن گاه که به 
دنبال جنبش 18 تیر، در همان سال، همگی به شکنجه گاه توحید افتادیم، دریافتیم 
که حکومت تا چه اندازه از سکوالریزم در وحشت است و به ویژه از این بیم دارد که 
پرچم سکوالریزم در درون مرز، توسط نیرو هایی از درون خانواده مذهبیون به اهتزاز 

در آید و تابویی را بشکند و  خطر را مضاعف نماید.
خانم ها و آقایان محترم.

6ـ  در 14 سال گذشته، به دلیل همین تئوری، یعنی دموکراسی سکوالر به مثابه 
ـ مذهبی حاکم، هزینه های سنگینی پرداخته و در  حکومت جایگزین نظام سکتاریستی 
آینده نیز خواهیم پرداخت اما تردید نداریم که جمهوری اسالمی در درون خود آنتی تزی 
را پرورش داده که دیر یا زود جایگزین آن خواهد شد. رژیم، دشمن شماره یک خود را 
دموکراسی سکوالر به مثابه نیروی آلترناتیو و نه نیروی مدافع همزیستی مسالمت آمیز 

 متن کامل برخی از پیام هایی که برای 
»نخستین کنگره سکوالر دموکرات های ایران« فرستاده شده بود
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که در آن مشخصات يک انسان ايرانی »سکوالر 
دموکرات« تعريف شده و در عين حال هدف از 

برگزاری کنگره روشن شود.
پس از تصمیم گیری در خصوص برگزاری کنگره، 
در جلسه ای که روز اول اردیبهشت ماه با شرکت 
هشت تن از موسسان تشکیل می شود، قرار می شود 
که با تاکيد بر ريشه های سکوالر دموکراسی ايران در 
انقالب مشروطه، کنگره در حوالی 14 مرداد 139۲ 
که مصادف است با یکصد و هفتمين سالگرد انقالب 

مشروطه برگزار شود.
نو« در جلسه  اولیه »پیمان نامه عصر  متن 
هشت نفره ای که روز پنجم اردیبهشت تشکیل 

می شود قرائت شده و مورد بحث قرار می گیرد.
در جلسه روز بیستم اردیبهشت تصميم گرفته 
می شود که، برای برگزاری کنگره، اعضاء هشت 
نفره جلسه »گروه هماهنگی« خوانده شده و هر 
یک از هفت تن از آنان عهده دار يکی از فعاليت های 
هفتگانه اجرایی )اداری، مالی، تدارکات، فنی، 
برنامه ريزی، اسناد، روابط عمومی( شده و يک 
تن هم مسئوليت »گروه هماهنگی« را بر عهده 
بگيرد. همچنين تصميم گرفته می شود که هر 
يک از مسئوالن دو تن ديگر را که »پيمان نامه« 
را امضاء کرده باشند به شرکت در گروه هماهنگی 

دعوت کنند.
در جلسه روز ۲6 اردیبهشت، با افزوده شدن 
سه تن جديد به »گروه اجرایی« )از کميته های 
اداری، فنی، و اسناد( متن نهایی »پيمان نامه« 
و شرح وظايف کميته ها به تصويب می رسد و قرار 
می شود متن »پیمان نامه« تا تشکيل کنگره ثابت 
بماند اما همه پيشنهادات برای تغيير و تصحيح آن 
که از جانب امضا کنندگان آن واصل می شود به 
کميته اسناد فرستاده شود تا منظم و دسته بندی 

شده و به کنگره ارائه شود.
در روز ۲9 اردیبهشت با قطعی شدن متن نهایی 
»پيمان نامه«، تصميم گرفته می شود که تا اول تير 
ماه کار جمع آوری امضاء از کسانی که »موسسان 
کنگره سکوالر دموکرات ها« خوانده خواهند شد 
ادامه يابد و در آن روز متن پيمان نامه با امضاء های 
جمع آوری شده منتشر گردد و در همان روز سايت 
کنگره و صفحه »فيس بوک« آن آغاز بکار کند و 
تا اول خرداد ماه، هر آن کس که از طريق دعوت 
مستقيم يا از طريق اينترنت »پيمان نامه« را امضاء 
کند نيز جزء هيات موسس کنگره محسوب شود.
در جلسه ای که روز ۲3 خرداد تشکیل می شود، 
با پيشنهاد کميته های تدارکات و برنامه ريزی تصويب 
می شود که کنگره در شهر واشنگتن )پايتخت اياالت 

متحده( برگزار شود.
روز اول تیر ماه متن »پيمان نامه« با امضای 

موسسين کنگره تا آن زمان، منتشر و رسانه ای 
می شود و سايت کنگره همراه با صفحه »فيس 

بوک« آن نیز آغاز بکار می کند.
روز 11 تیر ماه با ارسال نامه ای به کلیه اعضاء 
موسس تاریخ برگزاری کنگره اعالم و در روز 1۷ 
تیرماه محل برگزاری آن نیز قطعی و اعالم می شود. 
به این ترتیب روز اول مرداد ماه گروه هماهنگی 
تدارکات کنگره به کار خود پايان داده و تالش 
دسته جمعی برای برگزاری کنگره و تامین هزینه های 

آن آغاز می شود. 

منابع مالی برگزار کنگره
با شروع فعالیت برای برگزاری »نخستین کنگره 
سکوالر دموکرات های ایران«، کميته برنامه ريزی آن 
با توجه به جوانب مختلف کار و اقداماتی که می باید 
در جریان کنگره صورت بگیرد، بودجه الزم برای 
برگزاری آن را تا سقف 35 هزار دالر تخمين می زند. 
اما تصمیم گرفته می شود هزينه های کار در حدی 
باشد که نقدينه موجود در صندوق کنگره در اول 

مرداد نشان خواهد داد.
آمده،  کنگره  اینترنتی  سایت  در  که  آنطور 
کليه مبالغ الزم برای برگزاری »نخستین کنگره 
سکوالر دموکرات های ایران« از محل کمک های 
داوطلبانه موسسان و شرکت کنندگان در کنگره 
تامین شده است. این مخارج شامل کرايه محل 
برگذاری کنگره، مخارج مربوط به پذيرایی از شرکت 
کنندگان، مخارج مربوط به امور فنی و پخش 
اينترنتی جلسات کنگره، مخارج احتمالی برای 
هزينه های ترابری و اقامت برخی از سخنرانان و 
اعضاء پانل های کنگره در هتل، و مخارج متفرقه 

بوده است.
اسماعیل نوری عال، تقی  آل رضا، مهدی حاذق 
اعظم، علی  سرتیپی، حسن کیانزاد، فرخ زندی، 
کامبیز باسطوت، بهرام آبار، ناصر پل، »انجمن های 
مطالعات  »مرکز  کالیفرنیا«،  سکوالر های سبز 
سکوالر دموکراسی«، هادی غزنوی، ایمان فروتن، 
سبز  سکوالر های  »انجمن  قاسمیان،  مهدی 
تورنتو«، رضا درگاهی، سعید فربخش، منور وکیلی 
شخصیت ها و سازمان هایی هستند که در سایت 
کنگره سکوالر دموکرات های ایران از آنان بعنوان 

حامیان مالی کنگره نام برده شده است.

روز اول و مراسم افتتاح کنگره
»نخستین کنگره سکوالر دموکرات های ایران« 
در راس ساعت 9 صبح روز شنبه، 1۲ مرداد، در 
یکی از سالن های اجتماعات هتل »وستین« در 
فالس چرچ، ویرجینیا، و با نواختن سرود »ای 

ایران« افتتاح شد.

نخستین کسی که بالفاصله پس از اتمام سرود 
پشت میز خطابه و مقابل میکرفون قرار گرفت 
تقی مختار، مدیر و سردبیر هفته نامه »ایرانیان«، 
یکی از امضاء کنندگان »پیمان نامه عصر نو« و 
مسئول کمیته تدارکات محلی کنگره بود که ضمن 
خوشآمدگویی به حاضران و اشاراتی به »اهمیت 
تاریخی« برگزاری کنگره اعالم کرد که متاسفانه 
دکتر حسن کیانزاد که ریاست گروه همآهنگی 
تدارک کنگره را بر عهده دارد و قرار بوده است که 
بالفاصله پس از او در خصوص چرایی و چگونگی 
شکل گرفتن کنگره با حاضران سخن بگوید، موفق 
به حضور در کنگره نشده و در عوض سخنان خود 

را با ارسال پیامی صوتی بیان کرده است.
با خاتمه گفتار کوتاه تقی مختار، نوار صوتی 
ارسالی توسط رییس گروه همآهنگی تدارک کنگره 
پخش شد و وی، آنطور که از پیش برنامه ریزی شده 
بود، در پایان گفتارش از دکتر اسماعیل خویی که 
در جلسه حضور داشت دعوت کرد بعنوان رییس 
کنگره در مقابل میکروفون قرار گرفته و سخنان 

افتتاحیه خود را بیان کند.
در این هنگام دکتر اسماعیل خویی، شاعر 
سرشناس، یکی از امضاء کنندگان »پیمان نامه 
سکوالر  کنگره  »نخستین  رییس  و  نو«  عصر 
دموکرات های ایران«، به کمک برخی از همراهان و 
در حالی که روی صندلی چرخدار نشسته بود بسوی 
سکوی سخنرانان هدایت شد و پس از قرار گرفتن 
در روی یکی از صندلی های موجود در روی سکو 
بیاناتی در اهمیت برپایی کنگره سکوالر دموکرات ها 
ایراد کرده و ضمن خوشآمدگویی به حاضران کنگره 

را رسما افتتاح کرد.
بالفاصله پس از افتتاح رسمی کنگره، دکتر 
اسماعیل نوری عال پشت میز خطابه قرار گرفت 
و پیام هایی را که از سوی مهندس حشمت اهلل 
طبرزدی از تهران، آیت اهلل سید حسین کاظمینی 
بروجردی از زندان اوین، شاهزاده رضا پهلوی از 
واشنگتن و دکتر باقر پرهام از سکرمنتو، کالیفرنیا، 
برای کنگره ارسال شده بود قرائت کرد. )متن هر 
چهار پیام مذکور بطور جداگانه در همین صفحات 

آمده است(.

نشست »آشنایی با مشروطه«
نخستین پانل یا نشست کنگره، به دنبال دقایقی 
تنفس، تحت عنوان »آشنایی با مشروطه« تشکیل 
شد و در ابتدای آن فیلم مستند کوتاهی درباره 
تاریخچه شکل گیری انقالب مشروطه و مروری در 
اندیشه های روشنفکران و کنشگران آن دوره و و 
وقایعی که منجر به پیروزی مشروطه خواهان شد 
به نمایش درآمد و آنگاه سخنران نشست در جایگاه 

خود قرار گرفتند.

با »جمهوری اسالمی به اصطالح اصالح شده« می داند و به همین دلیل به شدت با 
این اندیشه و حامالن آن  برخورد می کند.

اینک اما شما، خانم ها و آقایان سکوالر دموکرات که وجه فکری ـ مبارزاتی و 
شخصیت علمی ـ آزادیخواهانه تان  بر وجه حزبی ـ ایدیولوژیک تان غالب است، در 
این اولین کنگره سکوالر دموکراسی خواهان ایران  گرد هم آمده اید تا به دور از هر نوع 
جزم گرایی عقیدتی، جنسیتی، ملیتی و حزبی، آلترناتیو واقعی و سازش ناپذیر تاریخی 
را تشکیل دهید. این البته یک الزام تاریخی است که ریشه در آگاهی ملت ایران و 

خواسته های به حق آن ها پس از تحمل مصیبت های ناگفتنی دارد.
ـ حتم دارم که در کنار این آلترناتیو واقعی متشکل از سکوالر دموکراسی خواهان،   ۷
رژیم سعی خواهد کرد تا با سوء استفاده از افراد و گروه هایی که از ابتدای پیروزی انقالب 
با این رژیم زمینه های مشترکی داشته اند و یک روز در شکل ضدیت با به اصطالح  ضد 
انقالب و سلطنت طلب ها، روزی به نام ضدیت با امپریالیزم و تدوین تئوری خط امامی، 
روز دیگر به نام جمهوری خواهی در برابر مشروطه خواهی، و یک روز به نام مبارزه با 
تجزیه طلبی و امروز به نام اصالح طلبی و به اصطالح با مخالفت با انقالب و  خشونت 
و جنگ، منفذ الزم برای استفاده خود در اختالف افکنی بین اپوزیسیون را بیابد و از 
شکل گیری این آلترناتیو پیشگیری کند. اما خوشبختانه این حنا نیز رنگ باخته؛ اگر 

چه آزادیخواهان واقعی می بایست مراقب این گونه اختالف افکنی ها باشند.
ـ از دیدگاه من، به عنوان دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که یک تشکل مبارزاتی   8
و نه صرفا سیاسی است که در منشور ده گانه خود، سکوالریزم، دموکراسی خواهی، 
الزام نظری و عملی به مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر، و تاکید همزمان بر تمامیت 
ارضی و استقرار حکومتی غیرمتمرکز را مورد تایید قرار می دهد، و نيز بعنوان سخنگوی 
همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، که در اصول دوازده گانه  خود بر 
جدایی دین از حکومت تاکید گذاشته است، الزم است در این گام همه سکوالر 
دموکراسی خواهان با هم متحد شوند. باید نفی هرگونه تبعیض را در برنامه خود قرار 
دهیم و یادمان باشد که اگر سکوالر دموکراسی خواهان با احزاب و اتحادهای گوناگون 
گرد هم نیایند و تضاد های فرعی را به اصلی تبدیل نمایند، همواره اصالح طلبان مذهبی 
خواهند بود که، همچون نمایش انتخاباتی اخیر، مردم به ستوه آمده از حکومت مذهبی 
را به دنبال خود خواهند کشید و زنجیرهای استبداد دینی را مستحکم تر خواهند نمود.
مبارز سیاسی، کوشندگان حزبی،  روزنامه نگار،  دانشجو،  هزاران جوان،  ـ   9
دگر اندیشان مذهبی و عقیدتی، کوشندگان ملیتی، کوشندگان صنفی و جنسیتی، 
حقوقدانان آزادیخواه و... در زندان به سر می برند، اما به این دلیل که نیروی آلترناتیو 
شایسته و پشتیبانی کننده از مبارزین و مبارزات وجود نداشته، عمال کسانی از مبارزات 
بهره می برند که هیچ نسبتی با اهداف و خواسته های ما نداشته اما در درون و بیرون 
از مرز از تشکل و امکانات مادی فراوان بر خوردار هستند. جنبش دموکراسی خواهانه 
ملت ایران که یک جنبش دموکراتیک با روش مبارزه مدرن و مسالمت آمیز با اهداف 
ـ دموکراتیک شکل گرفته، به ویژه طی دو دهه گذشته، هزینه های  ـ ملی  واالی انسانی  
سنگینی پرداخته و خط اثر بسیار شفافی از خود به جای گذاشته است. این جنبش 

پشتیبانی مقتدرانه سکوالر دموکراسی خواهان را درخواست می نماید.

1۰ـ  امروز شعار مرحله ای ما مبارزین درون مرز، که سکوالرـ  دموکراسی خواهی را 
به عنوان وجه بارز هویت مبارزاتی خود از دیگر گروه ها می دانیم، پیکار دایم و بی امان 
با دیکتاتوری مذهبی حاکم به قصد تغییر آن، جایگزین ساختن یک ساختار سکوالر 
ـ دموکراتیکـ  روشنگرانه در برابر اصالح طلبان دینی است که قصد ايجاد انحراف در  
مسیر جنبش به نفع تثبیت رژیم سرکوبگر سکتاریستیـ  مذهبی را دارند و این هدف 
را بارها و بارها اعالم کرده اند، و باالخره اتحاد نیروهای سکوالر دموکراسی خواه، از هر 

عقیده و حزب و جنسیت و ملیت، است.
گسسته باد زنجیر استبدادـ   زنده باد آزادی ـ  برقرار باد دموکراسی سکوالر.

حشمت اله طبرزدیـ  ایران، تهران
۷ امرداد ۱۳۹۲ خورشیدی

پيام باقر پرهام از سکرمنتو، کالیفرنیا

مبارزه برای سقوط نظام و جهاد برای 
بازسازی ایران نیازمند اتحاد ملی و 
همکاری همه نیـروهای سیاسی است

هم میهنان عزیز، سالم بر شما.
به همه شما که گرد هم جمع شده اید تا فکری به حال 
میهنمان ایران بکنید درود می فرستم و متاسفم که به دلیل 

ناتوانی از سفرهای دور و دراز نمی توانم در کنار شما باشم.
مساله ای که ما مردم ایران به دلیل نظام ضد ملی والیت 
فقیه با آن روبرو هستیم، مساله ای نیست که با تفرقه و جدایی 
گروه های مخالف حل شود. شما بهتر از من می دانید که وجود 
این تفرقه در بین گروه های ایرانیان مخالف نظام والیت فقیه 
سبب شده که حتی پس از گذشت بیش از سه دهه نمی توان 
از وجود اپوزیسیونی متشکل و متحد در خارج از کشور نام برد. و این در حالی است 
که چه از جهات نظری و چه از جهات عملی نه فقط مبارزه برای سقوط نظام والیت 
مطلقه فقیه بلکه همدلی و همکاری ملی در یک جهاد ملی برای بازسازی ایران ویران 
شده به دست آخوند ها نیازمند اتحاد ملی و همکاری همه نیروهای سیاسی کشور از 

چپ و راست است.
بیان نظر در مورد لزوم مبارزه با نظام والیت مطلقه فقیه و ارائه روشن نظریات 
مخالف در این زمینه یک سوی الزم مبارزه است و کوشش برای یافتن راه های سیاسی 
عملی در جهت همدلی و همکاری ملی با گروه های مخالف دیگر برای بوجود آوردن یک 
جنبش فراگیر ملی که چشم انداز تشویق کننده و امید بخشی برای ملت ایران در داخل 
کشور ایجاد کند و تمامی این ملت را به حرکت در بیاورد سوی دیگر آن. زیرا بدون 
همدلی و همکاری ملی، ارائه بهترین بیان نامه های نظری نیز کاری از پیش نخواهد برد. 

به نظر من گروه های سیاسی مخالف نظام موجود باید برای پیشبرد این مقصود تعصب 
و تعلق گروهی خود را تابع مصلحت در جهت ایجاد جنبش فراگیر ملی برای نجات 
کشور و ملت خود کنند و با همه توان نظریـ  سیاسی خود بکوشند تا راهی برای یک 
پیمان ملی بیابند که بتواند همه گروه های مخالف موجود را زیر یک سقف جمع کند.
در این پیمان ملی موجودیت هر گروه به رسمیت شناخته می شود منتها بر اساس 
بنیادی ترین نقطه مشترک آن ها که همانا تعلق شان به ملت و کشوری به نام ایران است. 
نوعی ائتالف ملی برای مبارزه مشترک شکل می گیرد که چه برای اکنون و چه برای 
دست کم ده ساله نخست پس از سقوط نظام والیت مطلقه فقیه در جهت بازسازی 
کشور کارساز باشد. این پیمان ملی، همدلی و آشتی ملی میان ایرانیان از هر فکر و 

مسلک را دوباره برقرار خواهد کرد.
من به عنوان کوچکترین هموطن شما از شما می خواهم در این جهت بکوشید و 
همه توان فکری و سیاسی خود را در این مسیر متمرکز کنید. باشد تا به کمک همه 
کسانی که با وجود عالئق سیاسی متفاوت و حتی متضاد اما به دلیل ایرانی بودن شان 
نقطه بنیادی مشترکی با دیگران دارند ما ایرانیان خارج از کشور موفق شویم که بنیاد 
مبارزه برای ایجاد جنبش ملی بر ضد والیت مطلقه فقیه را نه تنها در خارج بلکه اساسا 

و به ویژه در داخل کشور نیز هرچه مستحکم تر پدید آوریم.
ـ پیروز باد مبارزه گروه های مخالف برای ایجاد یک جنبش فراگیر ملی. زنده باد ایران 
ـ سکرمنتو، کالیفرنیا باقر پرهام 

پیام شاهزاده رضا پهلوی

برای همه شرکت کنندگان در چنین 
گردهمآیی آرزوی موفقیت دارم

جناب آقای دکتر اسماعیل نوری عال
سکوالر  »کنگره  برگزاری  منظور  به  شما  دعوت  از 
دموکرات های ایران« آگاه شدم. جای بسی خشنودی است که 
ایرانیان آزادیخواه در سراسر جهان برای حمایت از هم میهنانمان 
در ایران در تالشند که با همرایی و همبستگی راه را برای نجات 

میهن هموارتر سازند.
راه نجات میهن در گرو گذار از آرمانخواهی است و من به 
سهم خود در دوران مبارزه با رژیم والیتی و غیرایرانی حاکم بر 
مملکت از هر گونه تالشی در این راه مضایقه نکرده و هموار مشوق و پشتیبان مبارزان 
آزادیخواه بوده و برای همه شرکت کنندگان در چنین گردهمآیی آرزوی موفقیت دارم.

تنها خواسته ام در این راستا سربلندی و سعادت ملت ایران است.
رضا پهلوی

 بقیه پیام ها در صفحه 36   

رییس و گرداننده این نشست مهدی مفخمی، 
یکی از اعضای موسس »نخستین کنگره سکوالر 
دکتر  آن  سخنرانان  و  ایران«  دموکرات های 
اسماعیل نوری عال، بهمن امیرحسینی، و مهدی 
از پیش اعالم شده  خلجی بودند. طبق برنامه 
قرار بود دکتر مجید محمدی نیز در این نشست 
حضور داشته و سخنانی ایراد کند که ظاهرا به 
دلیل مشکالت شخصی موفق به حضور در کنگره 

نشده بود.
سخنرانی کوتاه دکتر نوری عال تحت عنوان 
مشروعه«  انقالب  برابر  در  مشروطه  »انقالب 
انجام گرفت، بهمن امیرحسینی در باره »نقش 
روشنفکران در جنبش مشروطه« سخن گفت 
)متن کامل این گفتار در همین صفحات آمده 
است( و مهدی خلجی سخنرانی خود را به »نقش 
و  مسجد  روحانيت،  آينده  و  اکنون  گذشته، 
حوزه ها« اختصاص داد. )فشرده و مفهوم کلی این 

گفتار نیز در همین صفحات آمده است(.
از نکات قابل ذکر در این نشست عکس العمل 
غیرمترقبه و منفی تنی چند از حاضران در جلسه 

بود که نسبت به گفته های مهدی خلجی حساسیت 
نشان داده و برخی از آنان با ترک جلسه و گرد آمدن 
در راهرو مقابل آن، سخنان وی را نوعی منفی بافی 
و مخالفت با سکوالر دموکراسی ارزیابی کرده و به 

حضور او در این مجلس اعتراض کردند.
از آنجا که دو گفتار قبل از سخنان خلجی 
کمی بیش از زمان تعیین شده به طول انجامید، 
وی اعالم کرد که بخاطر قرار مالقات مهمی که 
از خاتمه سخنانش  دارد می باید بالفاصله پس 
مجلس را ترک کند. و همین امر نیز موجبات 
عکس  العمل های تند و بیشتر برخی از حاضران 
را فراهم کرد زیرا شماری از معترضین تصمیم 
داشتند در بخش پرسش و پاسخ نشست مذکور 
سخنان او را زیر سئوال برده و با وی به جدل و 

مباحثه بپردازند.
هنگام  در  که  چنان  اما،  خلجی،  مهدی 
سخنرانی خود اعالم کرد، بالفاصله پس از خاتمه 
گفتارش در حالی که جمعی او را احاطه کرده و 
هر یک پرسش یا اعتراضی را مطرح می کرد محل 
لطفا ورق بزنید

دکتر اسماعیل خویی )رئیس نخستین کنگره سکوالر دموکرات های ایران( با خوشامدگویی به حاضران 
کنگره را افتتاح کرد
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نشست اول کنگره: »آشنائی با مشروطه« ـ از راست: مهدی مفخمی )رئیس و گرداننده نشست(، مهدی خلجی، بهمن امیرحسینی، و دکتر اسماعیل نوری عال سخنرانان نشست

متن گفتار در کنگره سکوالر دموکرات های ایران

ما مردم ایران در پوشاک و در خوراک، در 
روابط اجتماعی بین طبقات و دیدمان به دولت، 
در روابط خانوادگی و سنت هایمان، و حتی در 
نحوه نگارش و صحبتمان به زبان فارسی، با قرن 

نوزدهم ایران تفاوت های بسیار داریم.
آرمان های  هنوز  که  است  چگونه  اما 
توده های  و  ما  آرمان  روزگار  آن  روشنفکران 
بزرگ مردم ایران نیز هست؟ و دیگر این که این 

آرمان ها چه بودند و توسط چه کسانی بیان شدند؟
از حکومت،  آزادی، مساوات، تجدد، جدایی دین  حکومت قانون، 

دستیابی به حقوق بشر نمونه های بارز این آرمان ها هستند.
این که چرا پس از 15۰ سال به این آرزوها نرسیده ایم بحثی تاریخی و 

خارج از موضوع صحبت امروز است. 
بحث ما تاثیر روشنفکران در آماده سازی ذهنی مردم برای تغییر و تحول 
است که سرانجام به صورت جنبش مشروطیت صورت تحقق گرفت. انقالبی 
که مهمترین تحول و جنبش پیشرو سیاسی در ایران است و رسیدن به 

اهدافش همچنان نقشه راه جامعه ایرانی است.
جامعه ایرانی از زبان و قلم روشنفکران آن دوره با لزوم داشتن قانون، 
لغو چند  و  رفع حجاب  از دولت، حتی  آزادی ، مساوات، جدایی دین 

همسری آشنا شد. 
روشنفکران به دالیلی، از جمله دوری از ایران، طبعا بر توده های عامه 
و بی سواد مردم نفوذی نداشتند اما عقایدشان به تدریج بین بخش هایی 
از بازرگانان، اصناف و طبقه متوسط آن زمان منتشر شد و تاثیر گذاشت. 
سفرهای بازرگانان و شاهزادگان و بلند پایگانی که به عنوان نماینده 
دولت به اروپا می رفتند به همراه بخشی از  طبقه متوسط ، بازگشت گروه های 
دانشجو که از زمان عباس میرزا و دوره امیرکبیر به اروپا فرستاده شده 
بودند، افزایش شمار فارغ التحصیالن دارالفنون، انتشار روزنامه و کتاب در 
خارج و انتقال آن به ایران و نیز در خود ایران، زمینه الزم را برای تغییرات 

اجتماعی فراهم کرد. 
بازار و اصناف و طبقه متمکن در واقع بازوی عمل جنبشی بودند که 
مغز آن روشنفکران بودند و به یاری و همراهی بخشی از روحانیت سراسر 
ایران را فرا گرفت. ضمن آن که در هر حال در میان روحانیت هم کسانی 
مانند اسدآبادی و بعد نائینی بودند که در پی یافت راه حلی برای مشکالت 

آن روز ایران بودند.
در واقع آرمان های روشنفکران توانست روحانیت را مجاب کند و سپس 
از طریق کانال روحانیت در میان توده مردم اقبال عمومی یافت. در اسناد 
دوره مشروطه خوانده ایم که آخوندی در تبریز بر منبر در تعریف مشروطه 
می گفته است مشروطه یعنی هر روز کباب می خوردید به این پهنا و پنجه 
دستش را باز می کرده است! و این برای عامه ای که از »کنستیتسیون« و 

»پارالمنت« تصوری نداشت مفهوم تر و آشنا تر بود. 
این که نیروهای اجتماعی شرکت کننده در انقالب مشروطه تا چه 

حد آگاه بودند و رهبری آن را روحانیت به دست گرفتند، در این واقعیت 
که اندیشه مساوات و قانونگذاری توسط نمایندگان مردم و تفکیک قوا از 

روشنفکران ایرانی بود، خدشه ای وارد نمی کند. 
برای بیان تاثیر روشنفکران آن دوره بر روحانیت این نقل قول از آیت اهلل 
سید محمد طباطبایی کافی است که در مجلس گفت »ما ممالک مشروطه 
را که خودمان ندیده بودیم، ولی آنچه شنیده بودیم و آن هایی که ممالک 
مشروطه را دیده بودند به ما گفتند مشروطیت موجب امنیت و آبادی 
مملکت است. ما هم شوق و عشقی حاصل نموده تا ترتیب مشروطیت را 

در این مملکت برقرار نمودیم.« 
هر چند در این گفته طباطبایی نشانی از مساوات و آزادی نیست بلکه 
صحبت از امنیت و آبادی است؛ مفهومی که روحانیت مایل بود از مشروطه 
داشته باشد. اما در هر حال آن هایی که ممالک مشروطه را دیده بودند و 

شرح آن را به روحانیون دادند مگر کسانی جز روشنفکران بودند؟
بعد از امیرکبیر که بی تردید دولتمردی روشنفکر بود و به گفته خودش 
»خیال کنستیتوتسیون« داشت، باید از آخوند زاده، طالبوف، میرزا ملکم 
خان و مستشارالدوله به عنوان شاخص ترین روشنفکران پیش از مشروطه 

یاد کرد.
این افراد که هر کدام سالیان طوالنی در غرب زندگی کردند بطور عمده 
تحت تاثیر پیشرفت های اجتماعی اروپا، شامل روسیه، بودند. اکثرشان 
از مذهب کناره گرفته و به مشروطه خواهی، ناسیونالیسم و سکوالریسم 

رسیده بودند.
دستآورد بزرگ جنبش مشروطه تدوین قانون اساسی، تفکیک قوا، 
تشکیل مجلس و محدودیت قدرت پادشاه است. و این نکات و عناصری 

است که در نوشته های این روشنفکران به وضوح دیده می شود.
آنچه روشنفکران در طی دهه های قبل از جنبش مشروطه می خواستند 

و بیان می کردند بسیار جلوتر از محتویات قانون اساسی مشروطه بود.
بهترین نمونه آن را میرزا ملکم خان در کتاب »تنظیمات« بیان کرده 
است. این مجموعه قانون که به آن اشاره خواهم کرد بسی امروزی تر از 

قانون اساسی 19۰6 ایران است.
حتی پیش از ملکم پدرش که مترجم سفارت روس بود و سالیانی را در 
سفارت ایران در سن پترزبورگ کار کرده بود نیز در فکر لزوم برقراری حکومت 
مشروطه در ایران بود. او در نامه ای به ناصرالدین شاه می نویسد: »اسباب 
ناگزیری مملکتداری… استقرار کنسطیطوسیون است؛ بدون چنین اسباب 
و افزار شایسته، جمیع اهتمام و مساعی جمیله  دولت و ملت هدر خواهد 
رفت.« و این خود نشانه ای از قدمت اندیشه تغییر و تحول در میان آگاهان 

و با سوادان جامعه آن روز ایرانی است. 
در میان روشنفکران سده نوزدهم ایران ملکم خان جایگاه ویژه و واالتری 
دارد. و این بر روشنفکران زمان او هم روشن بود تا جایی که آخوندزاده  و 

مستشارالدوله  او را »روح القدس « می خواندند. 
 من ترجیح می دهم به جای گذر لیست وار به نظریات چند روشنفکر کم 
و بیش شناخته شده عصر ناصری در زمان اندکی که در اختیارم هست کمی 

بیشتر درباره ملکم خان صحبت کنم.

آرمان های ما و آرمان های روشنفکران ایرانی قرن نوزدهم...
نشست دوم کنگره: »بررسی تبعیضات ناشی از حکومت اسالمی« ـ از راست: دکتر هرمز حکمت )رئیس و گرداننده نشست(، شکوه میرزادگی، دکتر اکبر کرمی، پرتو نوری عال، و دکتر رضا حسین بر سخنرانان نشست

نادر مجد در حال اجرای یک قطعه موسیقی در گردهمایی فرهنگی ـ هنری کنگره در شامگاه شنبه گذشته

بقیه از صفحه قبل

بهمن امیرحسینی

کنگره را ترک گفت.
با این همه، بخش پرسش و پاسخ نشست 
مذکور با مشارکت برخی از حاضران در مجلس 
برگزار شد و سخنرانان به پرسش هایی که از جانب 

شنوندگان گفتارشان مطرح شد پاسخ دادند.

نشست »بررسی تبعيضات ناشی 
از حکومت اسالمی«

پس از تنفس نسبتا بلندی که برای صرف ناهار 
داده شد، دومین پانل یا نشست کنگره در ساعت 
یک و نیم بعد از ظهر و تحت عنوان »بررسی 
تبعیضات ناشی از حکومت اسالمی« تشکیل شد.
هرمز  دکتر  نشست  این  گرداننده  و  رییس 
حکمت و سخنرانان شرکت کننده در آن شکوه 
میرزادگی، فریار نیکبخت، دکتر رضا حسین بر، 
پرتو نوری عال، و دکتر اکبر کرمی بودند. طبق برنامه 
از پیش تنظیم شده قرار بود فریار نیکبخت نیز در 
این پانل حضور داشته باشد که به دلیل مشکالت 
شخصی موفق به سفر به واشنگتن نشده و در 
عوض گفتار خود را بصورت ویدئویی به نشست 

عرضه کرده بود.

شکوه میرزادگی، نویسنده و پژوهشگر »میراث 
فرهنگی ایران«، گفتار خود را به تشریح چگونگی 
فرهنگی  ميراث  در  »تبعيض  اعمال  میزان  و 
در باره  نیکبخت  فریار  داد،  اختصاص  ایرانیان« 
»توقع اقليت های مذهبی از اپوزيسيون سکوالر 
به  رضا حسین  دکتر  گفت،  دموکرات« سخن 
تشریح و موشکافی در »تبعيض حکومت مذهبی 
عليه اقليت های قومی« پرداخت، پرتو نوری عال، 
شاعر، از »تبعيض حکومت مذهبی عليه زنان« 
سخن گفت و دکتر اکبر کرمی »جنبه های سکوالر 
دموکرات جنبش سبز« را مورد دقت و بازبینی قرار 
داد. )متن کامل این سخنرانی در همین صفحات 

آمده است(.
نکته قابل ذکر در باره پانل مذکور این که گفتار 
دکتر اکبر کرمی در آن نیز، مانند گفتار مهدی 
خلجی در پانل قبلی، و شاید بصورتی گسترده تر، 
مورد اعتراض شماری از حاضران در نشست قرار 
گرفت و باز عده ای بعنوان اعتراض جلسه را ترک 
گفته و در راهرو مقابل آن اجتماع کرده و به بحث 
و گفت و گو در مخالفت با سخنران و بیانات او 
که بعقیده آن ها چیزی جز »حمایت و جانبداری 
از اصالح طلبان« نبود، پرداختند. برخی حتی پا 
را از این هم فراتر گذاشته و دکتر کرمی را »عامل 
نفوذی« اصالح طلبان در کنگره خوانده و به شدت 
امکان  آوردن  فراهم  و  کنگره  در  وی  از حضور 

سخنرانی برای او انتقاد کردند.
و  برخالف مهدی خلجی  اما،  کرمی،  دکتر 
علی رغم شنیدن همه اعتراض ها و انتقادات، جلسه 
را ترک نکرد و با شرکت در بخش پرسش و پاسخ، 
ضمن پافشاری بر نظرات و عقاید خود، کوشید به 
پرسش هایی که در خصوص گفتار او مطرح می شد 

پاسخ دهد.

گردهمآیی فرهنگی ـ هنری شبانه 
غروب روز شنبه، پس از صرف شام، جمعی 
برای شرکت  را  در کنگره که خود  از حاضران 
از پیش اعالم  در گردهمآیی فرهنگی ـ هنری 
شده کنگره آماده کرده بودند، در یکی دیگر از 
سالن های اجتماعات هتل حاضر شده و »شب 
شعر و موسیقی« که توسط برگزارکنندگان کنگره 

پیش بینی شده بود شرکت کردند.
گرداننده این مراسم بی تکلف و خودمانی دکتر 
اسماعیل نوری عال بود که اکنون در کسوت شاعر 
در مجلس حضور یافته و از شاعران و هنرمندان 
برای شعرخوانی و اجرای برنامه هنری دعوت به 

عمل می آورد.
وی در ابتدای این گردهمآیی از شاعران محلی 
مقیم واشنگتن دعوت کرد تا هر یک قطعه یا 
قطعاتی از شعرهای خود را قرائت کنند. محمد 
اعظمی و رضا ذاتی دو تنی بودند که به این دعوت 
پاسخ گفته و با قرار گرفتن در مقابل میکروفون 
برخی از سروده های خود را خوانده و مورد تشویق 

قرار گرفتند.
آنگاه دکتر نوری عال از نادر مجد، موسیقیدان، 
آهنگساز و نوازنده سرشناس دعوت کرد که روی 
صحنه رفته و یک قطعه موسیقی ایرانی اجرا 
کند. نادر مجد نیز در میان استقبال فوق العاده 
حاضران روی صحنه قرار گرفت و به نواختن یک 
قطعه موسیقی با تار پرداخته و با تحسین و تشویق 

حاضران روبرو شد.
نوری عال، صمصام  پرتو  ميرزادگی،  شکوه 
کشفی، اسماعیل نوری عال و اسماعيل خویی 
این  بودند که در  از جمله شاعران سرشناسی 
گردهمآیی فرهنگیـ  هنری هر یک به نوبه خود 
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متن گفتار در کنگره سکوالر دموکرات های ایران

من اصالحات را با تن دادن به ذلت برای 
عبور از غربال تنگ نهاد سترون شورای نگهبان 
قانون اساسی یکی نمی گیرم و اصالح طلبان 
کاسب کار و معطوف به قدرت را از اصالح طلبانی 
که خود را متعهد به حقوق بشر و استانداردهای 

دمکراسی می دانند جدا می کنم. 
من یک سکوالر دمکراتم و خوشحالم که 
در خدمت شماـ  الیه هایی از نمایند گان جریان 
تنومند سکوالر دمکراسی ایرانـ  ایستاده ام. من به شهادت نوشته هایم، 
سال هاست که سکوالر دمکراتم. ادعا نمی کنم بهترین سکوالر دمکراتم، و 
حتی ادعا نمی کنم بهتر از همه سکوالریسم و دمکراسی را می شناسم ولی 
افتخار می کنم که حتی در زندان های تاریک والیت فقیه و در سرداب های 
مخوف سربازان گم نام امام زمان هم از دمکراسی و سکوالریسم دفاع 

کرده ام. 
من جنبش سبز را در هیاهوی سبزی که داشت در »تهران حد فاصل 
انقالب و آزادی« یافتم؛ جنبشی مدنی و مدرن، خودجوش و مسالمت جو، 
حق محور و رنگارنگ. آنچه در تهران حد فاصل انقالب تا آزادی رخ داد، 
واکنش مدرن ترین جریان های شهری به تفسیر روستایی حاکم از آزادی و 
برابری است. این وضعیت تناقض آمیز، نتیجه ترکیب تناقض آمیز جمهوری 
اسالمی است که از انقالب بهمن 5۷ بیرون جست. »زایمانی زودرس« 
که اگر چه با شعارهای کم و بیش مدرن استقالل، آزادی و جمهوریت به 
قدرت رسید، اما در پیوند با پسوند »اسالمی« خود، به آسانی و به زودی، 
به خصلت های پیشامدرن خود بازگشت و با قلع و قمع آزادی، برابری و 
دمکراسی بر همه ابهام ها در مورد کارکرد ادیان در جهان مدرن، نقطه 
پایان گذاشت. از این منظر، تهران حد فاصل انقالب تا آزادی همچنین 
نماد آخرین تکاپوی اسالم گراهای مدرن در پیوند دین، دمکراسی و حقوق 

بشر نیز می تواند باشد که ناکام ماند.
مجموعه نظرات، اقدامات، نهادها و مناسباتی که در سه دهه گذشته 
به ضرب زر و زور و تزویر بر سرنوشت ایرانیان حاکم شده است، به اندازه ای 
ویرانگر بوده است که هیچ عنوانی جز انحطاط نمی تواند ترجمان این حجم 
ویرانی و عریانی فرهنگ و اجتماع ما باشد. تهران، حد فاصل انقالب تا 

آزادی، به هر معنا، بازخورد این ویرانی جانسوز و عریانی شرم آور است.
که  نیز هست  ما  آینده  تصویر  آزادی،  و  انقالب  فاصل  تهران حد 
می تواند سکوالر دمکراسی باشد. چه، تمام اشکال زندگی در لحظه تولد 
و استقرارشان کم و بیش با زندگی جفت و جور هستند، اما همچنان که 
زندگی به تحول و تکامل خود ادامه می دهد، آن ها به سمت تغییرناپذیر 
شدن و دور شدن از زندگی میل می کنند و در واقع خصم آن می شوند. 
تهران، حد فاصل انقالب تا آزادی، نشان داد که تحکیم حقوق شهروندی 
بیش از هر امری نیازمند نهادینه شدن مناسبات و بنیادهایی است که 
امکان تغییرات مسالمت آمیز در جهت رسمیت بخشیدن به اشکال مختلف 
زندگی را فراهم آورد. به عبارتی هر تغییری در ساختار سیاسی، در غیبت 
»حق تغییر مسالمت آمیز در ساختار سیاسی«، درآمدن از زندانی به 

زندانی دیگر خواهد بود و نمی تواند مردم را از نکبت شهربندی به عافیت 
شهروندی درآورد.

در نتیجه، سکوالر دمکراسی که من می شناسم هر چه هست، بنیاد گرا 
نیست و به هیچستان نمی رسد؛ اهل گفت و گوست؛ »حق داشتن« هسته 
سخت آن است و به هیچ بهانه و بهایی از آن نمی گذرد و خوب می داند که 
وقتی از »حق داشتن« به بهانه »حق بودن« می گذریم گفت و گو همیشه 
در جایی تعطیل می شود و وقتی گفت و گو تعطیل می شود همه چیزهای 

خوب هم تعطیل می شود. 
و هم  دینی خطرناک اند  بنیادگراهای  برای سکوالر دمکراسی هم 
بنیادگراهای سیاسی، چه این هر دو با گفت و گو مخالف اند و در جایی با 
برهان قاطع زور به گفت و گو پایان می دهند. مهم نیست که بنیاد گراها 
چه می گویند و چگونه استدالل می کنند! آن ها در جایی و در استداللی در 
نهایت آدمیان و حتی سکوالر دمکراسی را پاره پاره می کنند؛ سیاست ورزی 
را تعطیل می کنند و در توزیع آزادی و توضیح آن کم می آورند. چه، هسته 
سخت بنیادگرایی در تبعیض نهفته است و برآمد و بار و بنه آن هم چیزی 

فراتر از نابرابری نیست. 
در نتیجه سکوالر دمکراسی در جان خود نمی تواند و نباید بنیادگرا باشد؛ 
خشونت بورزد؛ به سرکوب، سانسور و سکوت میدان دهد؛ با رفتارها و 
تاکتیک های رفرمیستی مخالف باشد و چشم هایش را بر واقعیت های جاری 
و رنگ رنگ اجتماع بربندد و یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد. سکوالر 
دمکراسی که من می شناسم آماجی است حد فاصل انقالب و آزادی که 
می تواند و می خواهد به آمیزش اجتماعی ناتمام در ایران، که نام دیگر همه 

دردهای ماست، پایان دهد. 
تا جایی که به سکوالر دمکراسی و جنبش سبز مربوط است، نهانی ترین و 
نهایی ترین انتقادی که می توان بر بنیادگرایی وارد ساخت چهره معصومانه ای 
از اضطراب مزمن راست و ناراست و درست و نادرست است که در دستان 
خونی و خالی این پندار پوشالی پنهان است. بنیادگرایی همیشه چهره ای 
از برادر بزرگ تر را پشت ماسک خود دارد و همیشه اگر گفت و گو به 
دالیلی )خارج از کنترل بنیادگراها( ادامه پیدا کند، در جایی این چهره، 
چیره می شود. برادر بزرگ تر در نقش مضحک دانای کل، هم با دمکراسی 
مخالف است و هم از سکوالریسم بیزار؛ در نتیجه رنگین کمان انسان ها و 

گفتمان ها برای بنیادگراها همیشه بی معناست.
بنیادگرایی با پیوستار جریان های رنگارنگ اجتماعی و پیوستاری دیدن 
اجتماع، فرهنگ و جامعه مشکل دارد و برای مثال وقتی از جنبش سبز 
گفت و گو می کند تالش دارد مخالفان خود را کوچک، تحریف و انکار کند. 
او در برابر انبوه جمعیت، در تهران، حد فاصل انقالب و آزادی می ایستد 
و بی هیچ شرمی او را و داوری او را انکار می کند. به نام ها و نامه ها توجه 
نکنید! بنیادگرایی در ایران آسیبی اندمیک و همه گیر است؛ حتی بسیاری از 
اصالح طلبان و سکوالر دمکرات های ایران نیز آلوده به هرزآب بنیادگرایی اند 

و از درک فرایند جوشان و متکثر سیاست و سیاست ورزی بیگانه اند.
عجیب نیست اگر بنیادگراها عجول و بی پروا هستند و حوصله کافی 
برای گفت و گو و حل و فصل مسایل را ندارند. بنیادگراها همیشه به فرایند 

جنبش سبز و گفتمان سکوالر دمکراسی

خالصه  و فشرده 
گفتار در کنگره 

سکوالر دموکرات های 
ایران 

 سی و پنج سال 
در  مذهبی  حکومت 
ایران همراه با تبلیغات 
بوده  دینی  گسترده  
همه،  این  با  است. 
این تبلیغات لزوما به شناخت بهتر جامعه  دینی 
یا پدیده  دینی نینجامیده است. درست است که 
واکنش های عاطفی تندی علیه دین یا حکومت 
واکنش های  اما همین  برانگیخته شده،  دینی 
جریان هایی  شکل گیری  به  می تواند  عاطفی 
غیردموکراتیک و نامداراگر بینجامد و مصائبی 
را که جمهوری اسالمی آفریده به شکل دیگری 

به بار آورد.
در ایران، پژوهش دانشگاهی دین با مشکالت 
از  اعتمادپذیری  تصویر  روبروست.  ایدئولوژیک 
و جهت گیری های  تنوع جلوه ها  دینی،  جامعه 
دین  درباره   میدانی  پژوهش های  نداریم.  آن 
کشور صورت  مختلف  مناطق  در  دین داری  و 
رسانه های  روزه  هر  تبلیغات  به رغم  نمی گیرد. 
رسمی، شکل  دین داری منحصر در الگوی رسمی 
تحمیلی جمهوری اسالمی نیست. اشکال گوناگون 
دین داری در جامعه شیعی دوازده  امامی وجود دارد 
که حاصل بستر تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی و 

اقتصادی متفاوت است.
محدود  تقلید  مراجع  به  دینی  مرجعیت 
نمی شود. گروه های مرجع بسیاری در جامعه ایران 
هستند که سرشتی مذهبی دارند و لزوما آیت اهلل 
یا روحانی نیستند؛ مانند بسیاری از بازاری ها یا 

مداحان.
بخش مهمی از جامعه ایران فاقد فرهنگ 
نوشتاری ریشه دار است. نه تنها طبق آمارهای 
رسمی یازده میلیون از شهروندان ایرانی سواد 
خواندن و نوشتن ندارند که میانگین زمان مطالعه 
در ایران بسیار پایین است. فرهنگ شفاهی بیشتر 
به نخبه مذهبی و گروه های مرجع سنتی روی 

می آورد تا نخبگان روشنفکر و سنت ستیز.
ما درباره رفتارها و رویکردهای دین داری در 
جامعه ایران نه آمارهای درستی داریم نه داده های 

روشنی. بنا بر این، هرگونه سخن گفتن درباره دین 
و دین داری در ایران باید با احتیاط همراه باشد. 
از سوی دیگر، سکوالریسم مفهومی سیال، پویا 
و پوشیده است. اگر تعریف سکوالریسم تنها جدایی 
دین از دولت باشد، در تاریخ اسالم »خالفت«، به 
ویژه از عهد عباسیان به این سو، نهادی سکوالر 
بوده، چون طبقه علما جدا از آن قرار داشته است. 
همین امروز نیز بطور رسمی نهاد حوزه علمیه جدا 

از نهاد دولت است. 
سکوالریسم آیا تنها روحانیت زدایی از حکومت 
است؟ واقعیت آن است که ایدئولوژی اسالمی در 
سده بیستم بیشتر به دست دکترها و مهندس ها 
پرورده و ساخته شد تا روحانیان. در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر از میان هفت نامزد تنها فرد 

روحانی به ریاست جمهوری برگزیده شد. 
با  لزوما  حکومت  از  روحانیت زدایی  آیا 
یعنی در  معیارهای دموکراتیک سازگار است؟ 
را  روحانی  یک  می توان  دموکراتیک  حکومتی 
صرفا به دلیل روحانی بودن از رقابت سیاسی 
یا  آیا سکوالر صفت حکومت است  منع کرد؟ 
سیاست؟ آیا سیاست سکوالر بدون داشتن نظام 
حقوقی سکوالر ممکن است؟ سکوالرکردن نظام 
حقوقی ایران آیا یک شبه صورت می گیرد؟ اساسا 
سکوالریزاسیون نظام حقوقی به چه معناست؟ 
آیا سکوالر کردن سیاست در شرایط دینی بودن 

جامعه به آسانی شدنی است؟ 
نه تنها پرسش ها درباره مذهب و سکوالریسم 
در ایران پاسخ های روشنی ندارند که روحانیت 
نیز پدیده ای ناشناخته است. حضور همه جایی 
و همیشگی روحانیت در قلمرو عمومی و بدنه 
سیاسی و اداری کشور، به توانایی ما برای شناخت 

علمی آن نینجامیده است.
سکوالریسم به معنای راندن دین به خانه یا 
قلمرو خصوصی هم نیست. دین پدیده ای اجتماعی 
است و با معنویت گرایی شخصی متفاوت است. 
دین بدون متن ها، نهادها، آیین ها و تاریخ اش که 
همه پدیده هایی اجتماعی اند، معنا ندارد. پیش از 
جمهوری اسالمی، دین امری خصوصی نبود، پس 

از آن هم نخواهد بود. 
روحانیت نه تنها کهن ترین نهاد اجتماعی 
است.  نهاد  نیرومندترین  امروزه  که  ایران  در 

پایان جمهوری اسالمی
 آغاز سکوالریسم نیست
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نشست چهارم کنگره: »تاسیس نهاد تازه، تعیین نام و تکلیف آینده آن« ـ از راست: دکتر اسماعیل نوری عال، مهندس مهدی حاذق اعظم، محسن ذاکری، مهدی مفخمی، دکتر تقی آل رضا، حسن اعتمادی و کوروش اعتمادی

قطعاتی از شعرهای خود را قرائت کرده و مورد 
تشویق حاضران قرار گرفتند.

در این گردهمآیی، همچنین، پیام ویدئویی 
به  سرشناس،  طنز نویس  خرسندی،  هادی 
گردانندگان کنگره پخش شد و دکتر حسین بر نیز 
به نقل برخی از خاطرات شیرین خود و لطیفه های 
دلنشین پرداخت و لحظات شادی برای حاضران 

بوجود آورد. 
 

پاسخگویی نمایندگان برخی از 
نهادهای سیاسی

بامداد  در  کنگره  نشست  یا  پانل  سومین 
دومین روز برگزاری آن به پاسخگویی نمايندگان 
برخی از نهادهای سياسی ایرانی به پرسش های 
رسيده به کنگره و پرسش های حاضران در آن 

اختصاص داشت.
رییس و گرداننده این نشست حسن اعتمادی 
و شرکت کنندگان در آن نسترن علیی از »شبکه 
»حزب  از  آهنگری  کاوه  سبز«،  سکوالرهای 
دموکرات کردستان«، جلیل آزادیخواه از حزب 
کومله زحمتکشان کردستان، حسن ماسالی از 
از »گروه  اعتمادی  ایران«، کورش  امید  »گروه 
رایزنی برای اتحاد«، دکتر بهرام آبار از سازمان   
سکوالر دموکرات های ایران و پرویز ضرغامی از 

»اتحاد عشایر و اقوام جنوب« بودند.
شرکت  از  یک  هر  نشست  این  ابتدای  در 
کنندگان در آن بطور اختصار به معرفی خود و 
سازمانی که در آن فعالیت دارند پرداختند و آنگاه 
در فرصت بیشتری که به آنان داده شده هدف های 
سازمان خود و فعالیت های آن را تشریح کرده و به 
پرسش هایی که از سوی حاضران در مجلس مطرح 

می شد پاسخ گفتند.
نقطه نظرهای انتقادی و گاه تند نمایندگان 
»حزب دموکرات کردستان« و »حزب کومله« 
که شامل بحث حساس »فدرالیسم« در مقابل 
»حکومت نامتمرکز« بود، یکی از نکاتی بود که 
مباحث چند سویه و پرتنشی را در میان حاضران 
در مجلس موجب شد ولی با تعامل و حسن نیت 
همه جانبه به خوبی و خوشی خاتمه یافت و منجر 

دکتر اکبر کرمی

 بقیه در صفحه 35   

مهدی خلجی

 بقیه در صفحه 33   

 بقیه در صفحه 35   



360Iranians, Vol. 17, No. 645 Friday, August 9, 2013 36  ایرانیان، سال هفدهم، شماره 645، جمعه 18 مرداد 139۲ 
پيام مهدی قاسمی از راکویل، مریلند

با انگشت نهادن بر قرحه ی 
درد، روی به جراحی برده و 

حذف آن را هدف گرفته اید
امیدوارم دوستان موفق باشند زیرا 
کار خطیری را پیش گرفته اند؛ با توجه 
به این واقعیت تلخ که براستی موجودیت 
ایران، در زیر سلطه ی پاسداران جنون 
و جهل، در خطر است. برای متولیان 
این رژیم، مطلقا مساله ای بنام بود و 
نبود ایران مطرح نیست و این را جای 
جای خود آشکارا به زبان و قلم آورده اند 
)»مهم برای ما بیت المقدس است نه ایران و استقالل ایران«(.
است  آنجهت  در  عمدتا  کار شما،  با  من  اصولی  توافق 
و  بازی  سیاست  بر  و  نهاده اید  درد  قرحه ی  بر  انگشت  که 
»صالح اندیشی های« جاهالنه و یا رندانه پشت کرده و روی به 

جراحی برده و حذف قرحه ی درد را هدف گرفته اید.
ضمنا از این نکته نیز نباید غفلت داشت که اگر روزی آزادی 
ایران تحقق پذیرد و این نظام جهنمی از پا بیفتد، مشکالت 
اقتصادی و عقب ماندگی های ایران از این باب، هرچند مهم 
است ولی دردی قابل درمان است، زیرا به همت مردم هوشیار 
و انبوه متخصصان ایرانی و وجود ثروت های بیکران طبیعی غلبه 
بر ویرانه های بازمانده از این رژیم تحقق پذیر است، آنچه دشوار 
است و به سادگی نمی توان بر آن غلبه کرد میراث شوم نافرهنگ 

این طایفه ی ضد ایرانی است.
از این توجه نیز در نگذریم که رشته های اختاپوسی این 
نافرهنگ تا کجاها کشیده شده و چگونه بر ارزش های اخالقی 
و معنوی ما آسیب رسانده است و می رساند و مالحظه کنید 
که متولیان این رژیم، با توسل به چه ترفندهایی، از قبیل ایجاد 
پستخانه ای برای امام زمان در قم و بنام »چاه جمکران« و یا 
خلق هزاران امامزاده ی بی تبار و نیز با تاسیس بیش از 5۰ هزار 
مدرسه ی موسوم به قرآنی که وظیفه ای جز منجمد ساختن مغز 
اطفال ما بعهده ندارند، همه و همه آسیب ها و مرض هایی هستند 
که دفع شر آن ها چنانچه حیات و هستی این رژیم ادامه یابد به 

مراحل نا ممکن خواهد رسید.
بدین جهت است که من بنام یکی از احاد ملت ستم بار 
ایران و به سهم ناچیز خود هر قدمی را که، صد البته، در راه های 
منطقی و بواقع درمانی و به قصد رفع این بال برداشته شود، قدر 
می شناسم و بدین حساب موفقیت شما را صمیمانه آرزو می کنم.

مهدی قاسمی

پیام االهه بقراط از لندن، انگلستان

در هیـچ گروهی که اهدافی 
مشابه اهداف شما را مطرح 

می کند نقش »رقیب« نبینید!
مبتکران و موسسان محترم نخستین 

کنگره سکوالردمکرات های ایران،
مهمانان گرامی، خانم ها و آقایان،

با  که  را،  کنگره  این  برگزاری 
و  موجودیت  نو«  عصر  »پیمان نامه 
فعالیت خود را اعالم و آغاز کرده است، 
به شما شادباش می گویم، و امیدوارم این 
گرد هم آمدن، در کنار همه فعالیت های 
مشابه دیگری که ایرانیان به ویژه در خارج از کشور امکان پیش 
بردن آن را دارند، سرانجام، به یک ائتالف و اتحاد فراگیر ملی 

علیه حکومت دینی و برای دمکراسی در ایران بیانجامد.
هدف همه دمکراسی خواهان چیزی جز جایگزینی رژیم کنونی 
با یک نظام سکوالر و مبتنی بر اصول دمکراسی نیست و این 
همه از دست هیچ جمع و گروهی به تنهایی بر نمی آید. درست 
همان گونه که دستجات جمهوری اسالمی در حفظ رژیم با یکدیگر 
هم  پیمان و متحد هستند، به همان شکل باید مخالفان دمکرات 
و سکوالر رژیم نیز همه توان و نیروی پراکنده خویش را، بطور 

متحد و یک صدا، علیه آن سازماندهی کنند. 
مساله بر سر این نیست که آیا این نیرو توان سرنگونی و 
براندازی و انحالل جمهوری اسالمی را دارد یا نه بلکه بر سر 
آن است که بنا به تجربه، هنگامی که این رژیم، اتفاقا بر اساس 
سیاست ها و عملکرد خود به سوی فروپاشی رانده می شود، آیا 
طرفداران دمکراسی که جدایی دین و دولت شرط نخست ادعای 
دمکرات بودن آن هاست، توان آن را خواهند داشت در موازنه 
جدیدی که نیروهای اجتماعی را به تحرک وا می دارد، نقش 

تعیین کننده بر عهده بگیرند یا نه!
به ترکیه و مصر نگاه کنید! جنبش دانشجویی و جنبش 
زنان و رویدادهای پس از ۲۲ خرداد 88 را به یاد آورید! به تزلزل 
سیاسی و اقتصادی رژیم و درگیری های درونی آن توجه کنید! 
همه این ها نشانه تحرکی است که بنا به دالیل مختلف، از جمله 
تناقض تاریخی سنت و مذهب با دستآوردهای مدرن، کشورهای 
مسلمان نشین را فرا گرفته است. کشورهای قدرتمند به دنبال 
سود و سیاست خود هستند. رژیم  های واپسمانده منطقه برای 
حفظ خود به هر ترفندی دست می زنند. این نیروهای پیشرو، 
روشنفکر و مدرن جوامع خاورمیانه هستند که اگر به سعادت 

ملت و مملکت خود می اندیشند، باید هر چه بیشتر برای تقویت 
بنیه خویش بکوشند و خود را به وزنه ای در این رویدادهای 
تاریخی تبدیل سازند. این وزنه، در پراکندگی ساخته نخواهد شد. 
هنگامی که خود گرد هم آمدید، دست همیاری و همکاری 
به سوی همه آن هایی دراز کنید که چون شما برای جایگزینی 
رژیم دینی ایران با یک رژیم سکوالر و مبتنی بر مفاد اعالمیه 
جهانی حقوق بشر گرد آمده اند. دمکرات ها به هر نظام سیاسی 
که باور داشته باشند و چه چپ باشند و چه راست، چه مذهبی و 
غیر مذهبی، باید هنگامی که از سوی یک دشمن مشترک حذف 

و سرکوب می شوند، پشتیبان یکدیگر باشند. 
من به عنوان یک انسان، یک ایرانی، یک زن، یک روزنامه نگار 
که سال هاست  برای به دست آوردن حقوق انسانی، ملی، 
جنسیتی و حرفه ای خود، و در یک کالم، برای حقوق سیاسی 
و صنفی، و در نتیجه برای آزادی، دمکراسی و حقوق بشر، قلم 
می زنم، از شما نیز، مانند مبتکران و موسسان دیگر فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی، انتظار دارم از هر حرکت دمکراسی خواهانه، 
در ایران و خارج کشور، پشتیبانی کنید، و در هیچ گروهی، که 
اهدافی، مشابه اهداف شما را مطرح می کند نقش »رقیب« 

نبینید! 
جریان های گوناگون سکوالر و دمکراسی خواه، ممکن است 
در ایران فردا به رقابت با یکدیگر در کارزار سیاسی بپردازند، 
اما، امروز، آن ها نه تنها رقیب یکدیگر نیستند بلکه باید بیش از 
پیش همراه و متحد یکدیگر علیه آن دشمنی فعالیت های خود را 
هماهنگ سازند که در واقع علت وجودی همه این گردهمایی ها، 
کنگره ها، شوراها، منشورها و پیمان هاست: رژیم مذهبی و قرون 

وسطایی جمهوری اسالمی در ایران!
برای تغییرات دمکراتیک در ایران، اتحاد و ائتالف همه 
نیروهای سکوالر و دمکراسی خواه یک ضرورت ناگزیر است. 
شما، »نخستین کنگره سکوالر دمکرات های ایران« یکی از آن 

نیروها هستید! 
نابود کنندگان ایران و ایرانی، دشمنان آزادی و دمکراسی، با 
بیشترین امکانات، در نظام جمهوری اسالمی متشکل شده اند. 
عاجل ترین وظیفه شما نه تالش برای از میدان به در کردن 
دیگر دمکراسی خواهان، بلکه برای به میدان آوردن آنان و در 
میدان نگاه داشتن آن ها علیه این دشمنان است! با تشکل و 
فعالیت خود و دراز کردن دست یاری به سوی دیگر نیروهای 
دمکراسی خواه،  به اتحاد سکوالریسم و دمکراسی علیه حکومت 

دینی و استبداد در ایران یاری رسانید.
زنده باد آزادی، زنده باد ایران!

 پیام کاوه آهنگری از سوی حزب دمکرات 
کردستان

تبریک گفته و آرزوی موفقیت 
هر چه بیشتر کنگره را دارم

نباشید  خسته  عرض  و  درود   با 
دست  و  همکاران  تمامی  خدمت 
سکوالر  کنگره  نخستین  اندرکاران 

دمکرات های ایران،
اقدام  صمیمانه این  و  پیشاپیش 
مهم و با ارزش را تبریک عرض کرده 
برای  بیشتر  هرچه  موفقیت  آرزوی  و 

کنگره را دارم.
از طرف حزب دمکرات کردستان یک هیات سه نفره در اين 

کنگره شرکت خواهند کرد.
با درود دوباره و به امید دیدار

همراهتان: کاوه آهنگری

پیام پرویز صیاد از لوس آنجلس، کالیفرنیا

 مرا هم همراه و در کنار 
خود بدانید

كنار  در  و  مراهم همراه  اميدوارم 
دوستان معتقد به سكوالر دموكراسى 

بدانيد.
د  لگر سا هفتمين  و  يكصد 
انقالب مشروطه را ـ بدون تعارض با 
جمهوريخواهى ـ پاس می دارم، چون 
نظام  دو  هر  دموكراسى  در  سكوالر 

تحقق پذير است.

پیام هادی خرسندی از لندن، انگلستان
طنزنویس  خرسندی،  هادی 
ویدئویی  پیام  یک  نیز  سرشناس، 
سکوالر  کنگره  »نخستین  برای 
دموکرات های ایران« فرستاده بود که 
در نشست فرهنگی شنبه شب کنگره 
پخش شد. متاسفانه متن گفتار کوتاه 
قرائت چند  با  که  هادی خرسندی 
رباعی طنزآمیز از خود وی همراه بود 
هنوز از سوی برگزارکنندگان کنگره از نوار ویدئو پیاده نشده 
و به همین مناسبت در این مجموعه نیز نتوانستیم از آن 

استفاده کنیم.

فرهنگ و هنرمتن کامل برخی از پیام هایی که برای کنگره ...

غروب روز جمعه گذشته، یازدهم مرداد برابر با دوم آگوست، 
نخستین نشست شاخه واشنگتن »کانون فرهنگی گردون« که 
اخیرا به پیشنهاد عباس معروفی نویسنده سرشناس و با همکاری 
جمعی از جوانان ایرانی عالقه مند به فرهنگ و ادبیات فارسی 

راه اندازی شده برگزار شد.
در این نشست که از ساعت شش بعد از ظهر در یکی از 
سالن های دانشگاه جورج واشنگتن، در شهر واشنگتن، آغاز شد، 
عباس معروفی و نخستین مهمان ویژه »کانون فرهنگی گردون« 
منیرو روانی پور، یکی دیگر از نویسندگان سرشناس ایرانی، حضور 
داشتند و با استقبال گرم حدود یکصد تنی که در نشست شرکت 

کرده بودند روبرو شدند.
در نخستین جلسه »کانون فرهنگی گردون« در واشنگتن، 
عباس معروفی یکی از داستان های کوتاه خودش و منیرو روانی پور 
بخش هایی از رمان تازه خود با عنوان »نعره مستانه« را برای 

حاضران روخوانی کردند.

آشنایی با یک نویسنده جوان، مژگان قاضی راد، و یک شاعر 
جوان، هانیه بختیار، از بخش های دیگر این نشست بود که با 

اقبالی فوق العاده روبرو شد.
در بخش دیگری از این برنامه فیلم مستند کوتاهی تحت 
عنوان »این سو و آنسوی متن«، ساخته احمد باطبی، به نمایش 
درآمد که روایتی بود از چگونگی کارگاه داستان نویسی عباس 

معروفی در واشنگتن که چند ماه پیش برگزار شد.
فروش کتاب و پخش فرم های تقاضای عضویت در »کانون  

فرهنگی گردون« از دیگر بخش های برنامه مذکور بود.
تشکیل دهندگان شاخه واشنگتن »كانون فرهنگى گردون« 
از گرایش های  ایجاد محفلی به دور  با  می گویند قصد دارند 
سیاسی، فکری، اعتقادی و قومی در واشنگتن به برگزاری مراسم 
فرهنگی و هنری با حضور ادبا و هنرمندان صاحب نام و معرفى 
چهره هاى جديد اقدام کرده و فرصتی برای آموزش در زمینه های 

فرهنگی و هنری به زبان فارسی ایجاد کنند. 
آن ها ابراز امیدواری  می کنند که چنین حرکت هایی به نزدیکی 

و همدلی بیشتر فارسی زبانان منطقه بیانجامد.

در نخستین نشست آن عباس معروفی و منیرو 
روانی پور قصه خوانی کردند

شاخه واشنگتن »کانون 
فرهنگی گردون« آغاز بکار کرد

عباس معروفی و منیرو روانی پور در جلسه افتتاحیه شاخه واشنگتن »کانون فرهنگی گردون«

عکس ها از: احمد باطبی

مژگان قاضی رادهانیه بختیار


