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تورنتو چاپ «شهروند»، نشریه اهدائی عکس: - (گزارشگر پانل) مهاجر و افسانه پانل) گرداننده و (رئیس مغیثی هایده دکتر فاطمه حقیقتجو، دکتر کالنتری، عبدی هودشتیان، دکتر عطا راست: از اول؛ پانل سخنرانان

سیاسی،  توسط فعاالن سخنرانی ۱۵ ایراد
روزنامهنگاران دانشگاه، استادان نظریهپردازان،
پخش مختلف، پانل چهار در سیاسی مفسران و
ویدیویی، پشتیبانی و حمایت پیام ده قرائت و
شخصیتهای مختلف سوی از و کتبی صوتی
نماینده پارلمان و خوشامدگویی یک سیاسی،
چشمگیر حاصل کانادا، در آنتاریو استان ایالتی
«ایران همایشی بود که تحت عنوان نخستین
«شبکه جهانی سوی از است» مهمتر همه ما از
شاخه میزبانی به  و ایران» سبز  سکوالرهای
و یکشنبه شنبه روزهای در شبکه، تورنتوی این
تاالر در ،۲۰۱۱ می ماه هشتم و هفتم گذشته،
در شرایتون» واقع «پارکوی اجتماعات هتل

شد. برگزار کانادا، تورنتو، شهر حومه
اعضایشاخههایمختلف برشماریاز عالوه
از که ایران» سبز سکوالرهای «شبکه جهانی
برایشرکت واروپا شهرهایمختلفآمریکا،کانادا
در جلسات و کرده سفر تورنتو به این همایش در
همایش روزه دو نشستهای و شبکه داخلی
کوشندگان از جمعی  شرکت  یافتند،  حضور
سیاسی، صاحب نظرانوکارشناسانامور سیاسی
نحلههای فکری سازمانها و گروهها و ایران از
متفاوت،و نیزشماریازعالقهمندانبه سرنوشت
نکاتقابل توجه این همایش، از سیاسی ایراندر

بود. آن قدرت نقطه و
بویژه همایش، به شده ارسال پیام ده میان از
آموزگار، سیروس دکتر پیام های قرائت و پخش
حسن داعی، حسن پهلوی، رضا شاهزاده
ایران)، جمهوریخواهان (اتحاد شریعتمداری
الئیک (جمهوریخواهان قاسمی فرهنگ دکتر
ایران)،ومصطفیهجری(دبیر کلحزبدموکرات
و شخصیتها جذب نشانه به ایران) کردستان
ایجادآلترناتیوی نیروهایمختلفسیاسیبه ایده
ازسوی که مقابلحکومتجمهوریاسالمی، در
ایران»پیشنهاد «شبکهجهانیسکوالرهایسبز
فعاالنه و گسترده  شرکت و تلقی شد شده،
حاضراندرهمایش،دربخش هایپرسشوپاسخ
عالقهمندان که داد نشان نیز پانلها، از یک هر
این در امیدی نقطه ایران سیاسی سرنوشت به

سیاسی یافته اند. طرح تازه و حرکت
نمایندگانی گزارشگرانو عدمحضور آنکه با
تلویزیونهای و رادیوها خبرگزاری ها، سوی از
سایتهای و زبان فارسی مهم و سرشناس
که همایش، در این و سیاسی خبری گوناگون
انتشارخبر برگزاریآنبا سروصدایزیادی پیشتر
با بود، برانگیخته ومباحثمختلفیرا روبروشده
ولی حضور آنروبروشد حاضراندر شگفتی اکثر
کوچکتر، جمعی رسانه های از برخی نمایندگان
و مستقل و منطقهای محلی  شناخته، کمتر
هفته نامههای خبرنگاران چون فراجناحی،
(چاپ «ایرانیان» تورنتو)، (چاپ «شهروند»
«خبرگزاری «خودنویس»، سایت واشنگتن)،

تلویزیون «تیشک»، زبان کرد تلویزیون تاها»،
تلویزیونهایاینترنتی«ایرانما» «آیتیسی»،
اینحرکت درباره «میهن»سدسکوتمعنادار و
نمایندگاناین رسانه ها مهمسیاسی راشکستو
آن در خصوص گزارشهایی خود به نوبه یک هر
تهیهکردندو، عالوهبراین،گزارشزندهوهمزمان
برگزاریجلساتچهارگانههمایشتوسطتلویزیون
شد. پخش جهان در سراسر «میهن» اینترنتی

«شبکه سازمانی درون نشست
ایران» سبز جهانی سکوالرهای

آن از پس می، ماه ششم جمعه، روز غروب
کهاکثراعضایشاخه هایمختلف«شبکهجهانی
سکوالرهایسبز ایران» از شهرهای مختلفآمریکا
محل فرودگاه به از و شده تورنتو اروپا وارد و
هتل «پارکوی برگزاریهمایشدر اقامتخود و
شرایتون» انتقالیافتند،جلسهایدرون سازمانی
اتاقهایکنفرانسهتلتشکیل شدکه یکی از در

داشتند. حضور آن در تن ۶۰ بیش از
نمایندگان و خبرنگاران به پیش از که آن با
نشستی مذکور که جلسه گفتهشده بود رسانهها
در روی رو نزدیک و برایآشنایی درون سازمانی و
نیزبحثوگفت وگو دربارههمایشدو روز اعضا و
برگزاری نشست ولی مسئوالن بود، خواهد آینده
عالقهمند به خبرنگاران حضور از ممانعتی هیچ
گشاده روییآنان با و آنبهعملنیاورده شرکتدر

پذیرفتند. خود میان در را
رییس فرخزندی، ابتدایایننشستدکتر در
سکوالرهای سبز جهانی «شبکه تورنتوی شاخه
در که مذکور شاخه اعضای دیگر سوی از ایران»،
عهده بر نیز را همایش میزبانی مسئولیت ضمن
داشتند،بههموندانخوددرشبکهخوشآمدگفت
زحماتزیادیکه امتنان از تشکر و اظهار وپساز
آذرفر خاطره خانم بویژه تدارکات، منتخب گروه
برنامههای و ترتیب در تنظیم عمده ای نقش که
روسایشاخههای شبکه از همایش داشتهاست،
یک به تا یک خواست دنیا شهرهای مختلف در
معرفی ضمن و گرفته قرار میکروفون مقابل
فعال هستند آن در که شاخهای و خودشان 
آن شاخهصورت در اقداماتیکه به اشاره هایی نیز

گرفتهبکنند.
قرار میکروفون مقابل در که کسی نخستین
گرفتمنوچهرمحمدی،فعالسرشناسسیاسی،
«شبکه لوس آنجلس  شاخه ریاست که  بود
دارد. عهده بر را ایران» سبز جهانی سکوالرهای
شبکه تشکیل از خوشوقتی اظهار ضمن وی
از خرسندی ابراز و نیز آن اقدامات گسترش و
که شبکه گفت این همایش برگزاری نخستین
و تازه حرکت این خدمت در «سربازی را خود
داد کهچنانچه پیشنهاد و مهممیهنی» میبیند
او به و باشد موافق  هماهنگی شبکه شورای
نماینده عنوان حاضر است به بدهد ماموریت

شبکهبایکایک شخصیتهای سرشناسسیاسی
دنیا سراسر گروه هایمختلفدر و سراننیروها و
ترغیببه حمایت آنانرا و مالقات حضوریکرده
سکوالرهای سبز جهانی «شبکه به پیوستن و از

بکند. ایران»
خه شا ییس ر ، ی ر لفقا ا و ذ ی مهد
در که بود بعدی شبکه، نفر سانفرانسیسکوی
مقابلمیکروفونقرار گرفت وضمنابرازخرسندی
سکوالرهای جهانی «شبکه همایش برگزاری از
شبکه در خود هموندان به خطاب ایران»، سبز
از  است که در خارج ۲۶ سال «من گفت مذکور
فعالیت های از بسیاری در و میبرم سر به کشور
مختلف حضور سازمان های و سیاسی گروهها
این گونه از شیرینی تلخ و تجربههای و داشته

دارم.» جریانات
شبکه و این در عضویت قبول «با وی افزود
از کلاین حرکت توقع این همایشدو حضورم در
در بکوشد حرکت این که این نخست دارم: تازه
قادر که این دوم و بکند اعتماد سازی مردم میان
از برونرفت برای نیز جدیدی راهکارهای باشد

بحران کنونی کشور ارایه کند.»
شاخه رییس حسامی، آرام بعدی، نفر
واشنگتن(ویرجینیا،مریلندوواشنگتن)شبکه،
بودکه در گفتار کوتاهخودضمن تاکید بر اهمیت
سبز سکوالرهای جهانی «شبکه آسیبشناسی
و جوانان با خود مستمر ارتباط به ایران»،
که گفت کرد و اشاره ایران داخل دانشجویان در
اقدامات براه چشم کشور درون در فعال جوانان
ماهستند ومیخواهندمطمئنبشوندکه ماقادر
قوی سکوالر و و محکم آلترناتیو تشکیل یک به
حقوقبشریدرمقابلحکومتجمهوریاسالمی
خواهیمشد تاخودرابرایحرکتهای بعدیتحت

کنند. آماده مذکور هدایت هایآلترناتیو
و سرشناس آهنگساز منفردزاده، اسفندیار
«شبکه هموندان از دیگر یکی سیاسی، فعال
رییس شاخه و سبز ایران» سکوالرهای جهانی
آرام از پس که بود سوئد در شبکه استکهلم
ضمن و گرفت قرار میکروفون مقابل در حسامی
جریان و در اینجا امروز این که «آنچه به اشاره
خارج در سال اخیر دو سی و زیباترین اتفاق دارد
«هیچنیرویدیگریچشم است»گفت: کشور از
عرضهمیکند اینشبکه اندازیروشنمثلآنچه

ندارد.» ایران آینده برای
داریم وظیفه «ما گفت: حال عین در وی
این حرکت جامعه به بزرگتر موانع پیوستن جمع
برطرف کنیم و تدابیر سازنده خود با کوششها را
سکوالر عنوان و سبز نام از بحال تا متاسفانه زیرا
اهدافما از یکی و استفادهها شده بیشترینسوء
با سوء خودمان تفاوتهای بر که باشد باید این
استفادهکنندگاناز ایننامهاو عناوینتاکیدکرده

کنیم.» روشن مردم تودههای برای را آن و
قرار میکروفون مقابل در که بعدی نفری

از نجم آرمان گرفت
در شبکه برلین شاخه
سخنان بود که در آلمان
و ارزش تشریح به خود
«شبکه حرکت اهمیت
جهانیسکوالرهایسبز
گفت: و پرداخت ایران»
این ارزش «نخستین
من که است این حرکت
ایمان آن راه درستی به
که این دوم دارم. باور و
راه این در ما اگر حتی
آینده در موفقنشویمو یا
به را توفیق این نزدیک
عوض در نیاوریم، دست
موضوع سکوالریسمرادر
رواج ایران جامعه بطن
روز گفتمان  به و داده 

تبدیلکردهایم.»
مه ا د ا ر د ی و
«هار گفت: سخنانش
اسالمی جمهوری شدن
ازپسازانتخاباتریاست
گذشته جمهوری سال 
بستر مناسبیبرای طرح
در سکوالریسم مبحث
جامعه ایران فراهم کرده
همچنین وی  است.
من «تقاضای افزود:
این در هموندانم از
که اگر است شبکه این
این موفقیت خواهان

را خودمان وقفه بدون میباید هستیم، حرکت
تازه ایدههای طرح از و بدهیم قرار انتقاد مورد

نترسیم.»
نفر کانادا، از ونکوور، عباسزاده  ماشاءاهللا
بعدیبودکهمقابل میکروفون قرارگرفتوگفت:
«مطالعهمقاالتهفتگیآقایدکترنوریعالبرای
آنالین بود و آکادمی یک از گرفتن بهره مثل من
افکار با اقرار کنم که در اثر آشنایی باید و هست
این که به بود ایشان سیاسی نظرات عقاید و و

شبکهپیوستم.»
پیش بنا به گفته خودش تا چندی که وی
فعالیت و حکومت اسالمی کار وزارت کشور در
در وظیفهاش که این به اشاره از پس میکرده،
مطالبسایتها و مقاالتو مطالعه آنوزارتخانه
نشریاتاپوزیسیونخارجازکشوربودهومهمترین
اسماعیل نوری عالـ مقاالتدکتر ازجمله ـ آنها
وزیر میگذاشتهاست، اختیار و در راخالصهکرده
اندیشههای که هستم واقف بخوبی «من گفت
جامعه در نو سکوالریسم طرح مبحث ایشان و
در سکوالر ایجاد یک آلترناتیو ضرورت و ایران
جا هم درون کشور در اسالمی مقابل حکومت

است.» به بار نشسته و افتاده
گرفت قرار میکروفون مقابل در که بعدی نفر
در شبکه، کلن شهر شاخه از عمادی فرحناز
به اشاره خود ضمن سخنان که در بود آلمان،
مطالعه و این شبکه با آشنایی پیش از «تا که این
که نمیکردم فکر اصال نوریعال دکتر  نظرات
تبعیض بدون و روشن آیندهای ساختن برای
هم ایدئولوژی از میشود حتی کشورمان در

گذشت!»
سخن بسیار خوشحالی و حرارت با که وی
آمادگی شاخه کلن شبکه میگفت اعالم کرد که
«شبکه جهانی بعدی همایش که را دارد این
برگزار کلن شهر در را ایران» سبز سکوالرهای

کند.
لندنشبکه، غالمرضاحسینبر، عضو شاخه
نوع با یک میکروفون، مقابل در قرار گرفتن با
طنزآلود، کامال بیانی و شوخطبعی شگفتانگیز
که این مشهور و آدمهای از تصورات خودش از
و راز گفت سخن بشویم»، موفق نباید «چرا ما
ایران» موفقیت «شبکهجهانیسکوالرهایسبز
گرفتهایم تصمیم «ما که: کرد عنوان اینگونه را

شد گشوده تورنتو در که چتری
ایران» سبز برگزاری همایش «شبکه جهانی سکوالرهای تفصیلی گزارش

مختار تقی

برگزاری قبل از شب سازمانی در نشست درون نوریعال اسماعیل کوتاه گفتار
بهبهانی سعید از: عکس بود - میهنی از احساس موجی با توام همایش
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شمال  در امسال می ۷ و ۸ ماه روزهای در سبز سکوالرهای همایش
تورنتوبرگزارشد.دراین همایش،کارشناسان، نویسندگانوفعاالن سیاسی
بودندوهمچنینتعدادیازکسانی حاضر پانل ها کشورهایمختلفدر از
داعی حسن رضا پهلوی، جمله از برسانند، تورنتو به خود را نتوانستند که
[فرهنگقاسمی،مصطفیهجری]وحسنشریعتمداریپیامهایویدیویی

فرستاده بودند. همایش را به خود
بود که هر نوری عال گردهمآیی دکتر اسماعیل این بانیان از یکی

«خودنویس» سایت در را او گردیها»ی «جمعه هفته
«ایرانیان»] هفتهنامه و  گویا»  «خبرنامه سایت ،]
است سکوالریسم از نوعی مبلغ نوری عال می خوانید.
است و مبنایاشرعایتاعالمیهجهانیحقوقبشر که

مینامد. نو» «سکوالریسم را آن
۳۲ سال  که در ایرانی برای جامعه بزرگ اما سئوال
شناخته دینستیزی معادل را سکوالریسم گذشته
آیا و چیست واقعا که تعریف سکوالریسم این است
در را ایران می تواند بشر حقوق بر مبتنی سکوالریسم

مسیرسعادتبنشاند؟
گو و گفت عال نوری اسماعیل با رابطه در همین

کردم.
را حکومتی نوع چه که این به پاسخ در نوریعال
تفکراصالحطلبی میداند یاآنراکنارتفکرهای جانشین

ایران میبینم. چرا آینده کل را سکوالریسم گفت: «من مینشاند دیگر
جریان که یک معنی این به شاید ببینیم، جانشین اصالحطلبی تنها باید
از  ۳۲ ساله تجربه که میکنیم فکر ما است. رسیده خود پایان به تاریخی 
ایدئولوژیک حکومت نوع هر تحمل از ایران ملت که میکند حکایت این
چنین جانشین ما رسیده. اشباع حد به مذهبی حکومت جمله از
و غیرمذهبی است هم که میدانیم نو» حکومت «سکوالر را حکومتی

همغیرایدئولوژیک.»
به تبدیل سکوالر نمیتواند حکومت مگر که میپرسم نوری عال از
که داد نشان بیستم قرن «تجربه میگوید: پاسخ در او شود؟ دیکتاتوری
و هیتلر استالین میآید. از بیرون سکوالریسم دل از دیکتاتوریها بدترین
هر اگر ما بودهاند. بودن سکوالر مدعی همه حسین، صدام بگیرید تا به
منجر اعالمیه جهانیحقوقبشر به نکنیم ملتزم و نوعحکومتیرا متعهد 
برایمملکتاین فقط آنقانون اساسی ای میتواند دیکتاتوریمی شود. به
به متعهد باشد که باشد داشته درست رشد که بیاورد وجود را به امکان

ازیک حکومتسکوالر اعالمیهحقوق بشر.چنینتعهدیخودبهخودتنها
کند اختراع کردم تا تفکیک را ترکیب «سکوالر نو» خودم من میآید. بر

حقوق بشر.» با سکوالریسم و بشر حقوق بدون سکوالریسم میان
است ایرانیان به سکوالریسم از بسیاری نگاه من در باره بعدی سئوال
را معادل سکوالریسم اسالمی، جمهوری دولت آموزههای تاثیر تحت که
سکوالریسم آشنا مفهوم با که کسانی برای میدانند. دین با دشمنی
داد؟ نشان دین را نسبتش با و کرد تعریف را چطور میشود آن نیستند،
که بگوییم وقتی «ما گفت: پاسخ در نوریعال
و غیرمذهبی حکومت یعنی سکوالریسم، حکومت
حقوق [جهانی] اعالمیه ملتزم به که غیرایدئولوژیکی
و دین به تعرضی که است ا ین هست، معنایش بشر
می کند فراهم را چتری و نمیکند. مذهبکسی و آیین
همه عقاید زیر آن اعالمیه حقوق بشر، در استناد به که
دارد حضور داور یک عنوان به و کنند، زندگی میتوانند

کنند.» نمیگذارد به هم تعرض و
شبکههای برخی در مطرح سئوالهای از یکی
یک اصالحطلب(فاطمهحقیقتجو) اجتماعی،حضور
شده حاضر او چرا پرسیده اند برخی بود. کنفرانس در
ازطرفیگروهیهم کنارمنتقداناصالحطلبیبنشیند.
برای را یک اصالحطلب سکوالرها چرا که پرسیده اند
در نوری عال از کردهاند. دعوت خود جمع به همفکری
کنفرانسی اگر هم اصالحطلبان دارد انتظار آیا که این و باره میپرسم، این
آن میگوید: «هر نوریعال دعوت کنند؟ بحث به سکوالرها را داشتند،
دیگر و رسیده به پایان اسالمی حکومت دوران که که معتقد است کسی
بگوییم این که مگر باشد. اصالحطلب نمیتواند نیست، دیگر تعمیر قابل
میگذارند. اشخاص از برخی که بر است بیمعنی اسم یک اصالحطلب
خانمحقیقتجو [که درهمایش سکوالرهایسبزحاضربودنیز]بهصراحت
معتقدنیستکه حکومت استکه گفته ازجملههمایشما، همه جا، در
که است، این بر اعتقادمان ما حال عین در اما بماند. باقی باید اسالمی
باشیم، اختالف داشته درازی با اصالحطلبها مدتهای تا نمیتوانیم ما
شوند اصالح طلبها متوجه که آمد خواهد پیش اختالف این وقتی و
ما بگیرند. جبهه سکوالرها مقابل و میپاشد اسالمی فرو حکومت کل
و تریبون دعوتکنند را ما میخواهند آنها اگر داریممی زنیم،  حرفمان را

میکنیم.» شرکت ما بگذارند، اختیارمان در
«خودنویس» اینترنتی پایگاه از برگرفته

باید ایران آینده نظام نوری عال:
باشد بشر حقوق بر مبتنی سکوالر

کوثر آهنگ نیک

نوریعال اسماعیل

بزنید ورق لطفا

تورنتو چاپ «شهروند»، نشریه اهدائی - عکس: نیکآهنگ کوثر و منفردزاده اسفندیار پانل)، گرداننده و (رئیس نجم آرمان اردشیر، زارع زاده فریبا پارسا، حسن دکتر راست: از دوم؛ پانل سخنرانان

نتیجه در و ندادند انجام دیگران که را کارهایی
موفقنشدندانجامبدهیم،یعنیهمهآنکارهایی
کهسازمانها وگروههایمختلف سیاسیدرسی
درسگرفتن ما با سالاخیر انجام دادهاند را دو و
دیگر و راهی داد و نخواهیم آنها انجام از تجربه
مطمئنا قرین که گرفت خواهیم پی را کامال تازه

بود.» موفقیتخواهد
گرفت قرار میکروفون مقابل در که بعدی نفر
بود که شبکه پاریس شاخه عضو علی صالحزاده
در خود سیاسی فعالیت های سابقه به اشاره با
از بریدن و سنتی» جریانهای چپ و «گروهها
حال در دنیا حاضر حال «در گفت: آنها، همه
ایرانهم تبع آنجامعه پوستانداختناستو به

است.» شده دموکراسی پذیرش آماده
خالء یک ایران در که این بر تاکید با وی
بجنبیم افزود: «اگر ما بزرگ وجود دارد سیاسی
وکارمان رادرستانجامبدهیممطمئن هستمکه

کمک خواهد کرد.» ما شرایط جهانی به
مهدیحاذقاعظمرییسشاخهسکرامنتوی
او به که وقتی در نیز کالیفرنیا شمال در شبکه
برگزاریهمایش ابراز خرسندی از دادهشدضمن
حاضر گفت: «در حال سکوالرهای سبز ایران
در ایرانی جامعه غالب گفتمان به سکوالریسم
از مردم زیرا شده تبدیل ایران بیرون و درون
گذشته و دو سال سی تبعیضهایی که ظرف
به شده تحمیل آنها بر اسالمی حکومت توسط
تبعیض بدون جامعه ای خواهان و آمدهاند جان

میباشند.»
کرد امیدواری اظهار سخنانش ادامه در وی
دیگر فعاالن شبکه و این پس اعضای «از این که
روی بر را خودشان فعالیتهای ایرانی سکوالر
متمرکز تودههای مردم درون فکر به این بردن
را جامعه در اعماق اندیشه رسوخ این راه و کرده

سازند.» هموار
بعدیدرویش رنجبرعضو شاخهسندیاگو نفر
به اشاره ضمن وی نیز که کالیفرنیا بود در شبکه
امروز گفتمان به سکوالریسم ایده تبدیل شدن
آلترناتیو یک تشکیل خواست از ایران، جامعه در
سکوالردرمقابلحکومت اسالمی پشتیبانی کردو

دانست. هدف شبکه را مهمترین موضوع این
در پیش چندی تا خودش گفته به که وی
می کرده کار اسالمی حکومت خارجه امور وزارت
اپوزیسیون حکومتملحقشدهاست، اکنونبه و
«تنها را ایران» سبز سکوالرهای «شبکه جهانی
اتکا» و اعتنا منتظم و قابل سیاسی تشکیالت
یک چنین از میباید «ما که: افزود دانست و
تشکیالتیتوقعدستآوردهایعملیداشتهباشیم
یا این شاخه تعدادمان در این که نترسیم از و
مطرح تعداد زیرا است محدود و کم شاخه آن
شبکه در موجود مهماستاندیشه آنچه نیستو
در مقابل آن حاضر هیچ بدیلی در حال است که

ندارد.» وجود
از برخی که این به اشاره با حال عین در وی
نوری عال دکتر احساسرقابتبا یا رویحسادتو
گفت: میسازند، شایعاتی یا و میکنند انتقاداتی
تاثیر اینگونه افرادی که تحت همیشه به «من
خوب میگویم میگیرند قرار مغرضانه شایعات
این که چهچیزیگفتهمیشود و گفتهها استبه
را حرفها آن کسی چه که این نه و کنید توجه

میزند.»
جهت در و سخنانش ادامه در رنجبر درویش
در دولت آلترناتیو تشکیل مقبولیت فکر اثبات
از آمدن «پیش اسالمی گفت: حکومت مقابل
ایران در دوستان یکی از زدم به ایمیلی اینجا به
تورنتو. به می روم دارم منظور چه به که گفتم و
بود نوشته آن در که زد من به ایمیلی جواب در

که این است! هیچی بعض کاچی دوست عزیز
و ماست هدف و برنامه مقبولیت نشانه خودش
ندارند امیدی هیچ مردم فعال که میدهد نشان
وجود بزرگ خالء یک کشور در فضای سیاسی و
داردبطوریکه می توانندبهیک حرکتکوچکهم

باشند.» و به نتیجه آن دلخوش ببندند امید
از شبکه اعضای از دیگر یکی جعفری پارسا
وقتی که بود کالیفرنیا در آن لوس آنجلس شاخه
این به اشاره با گرفت قرار میکروفون مقابل در
در و شده از ایران خارج است که سال هفت که
لوسآنجلسزندگیمی کندگفت:«بنظرمناین
اینشبکهآغازکرده ایمبیشتریک در حرکتکهما
ایده و زیرا فکر سیاسی تا فرهنگی است حرکت

میکند.» عرضه ایران جامعه به را تازهای
از باید «ما گفت: سخنانش ادامه در وی
اندیشه و کار بکنیم روی مردم فرهنگی لحاظ
او بکنیم.» ترویج جامعه در را سکوالریسم
به اخیرا من لحاظ همین «به گفت: همچنین
اینفکر افتادهامکهیکرادیواینترنتیو همچنین
بهترویج یکنشریهماهانه راه اندازیکنمودر آنها

بپردازم.» ایران برای سکوالریسم ایده
اسماعیل دکتر  از نشست این پایان  در
رابطه در نیز سخنانی او شد که دعوت نوریعال
باشاخههایمختلف«شبکهجهانیسکوالرهای

کند. رو ایراد پیش همایش ایران» و سبز
دستخوش بوضوح که حالی در نوریعال،
همبستگی و همآهنگی جو از ناشی احساسی
ایران» سکوالرهای سبز جهانی «شبکه اعضای
گرفتوگفت: مقابل میکروفون قرار در بود، شده

همپیمانان...» به «سالم
«حس افزود: و کرد توقف لحظه ای آنگاه او

که...» است این من امروز
نظر می رسید احساسات که به در حالی باز و
سکوت لحظاتی است کرده غلبه او بر درونی اش
دو من  که است این «حقیقت  گفت: و کرد 
دست از مملکتم را خودم طول زندگی در بار

دادهام...»
با بیاناینجمله،دکترنوریعال طاقتازکف
اشک میفشرد بغضگلویشرا حالیکه در و داد
پس از لحظه ایمکث و از چشمانشجاری شد و
سعی میکرد و میگریست همچنان حالی که در
که وقتی «یکبار گفت: بگیرد را خود گریه جلوی
هر گفت و کرد رستاخیز را درست حزب پادشاه
بپیوندند به آن نمیخواهد نمیپسندد و کس
و گرفتم من و برود. را بگیرد پاسپورتش بیاید
بود.  میالدی در سال۱۹۷۳ این رفتم انگلستان.
را به که مملکتم کردم فکر من شد و انقالب بعد

دادهاند...» پس من
سخنران را گلوی گریه راه و بغض بار دیگر
باز گفتارش لحظاتی او را از ادامه برای و بست
خود مسلط بر شد دوباره قادر وی داشت. وقتی
آنجا در یکسال به ایران. «برگشتم افزود: شود
روزی کهدر بدهم. دیدمنمیتوانمادامه بودمو باز
بودمنمیدانیدچهحالی مهرآبادنشسته فرودگاه
شده، ولی امروز تمام دیگر داشتم. فکر میکردم

است...» نشده تمام نه میکنم فکر
شروع جلسه در حاضران حرف این بیان با
نوریعال که  در حالی و زدن  به دست کردند
را میگریستومیکوشیدجلویاشکهایخود

دادند. ادامه خود زدن کف به بگیرد
فقط و گشود زبان سختی به آنگاه نوری عال
دلم من گفتم پهلوی رضا «به بگوید: توانست
و بشود...» دفن ایران در جنازهام می خواهد
ادامه خود سخن به نمیتواند دیگر دید چون
کنار میکروفون مقابل از «مرسی» گفتن با دهد
حالی در این و بازگشت. خود صندلی به و رفته

و دست میزدند همه همچنان برای او که بود
را اتاق شور میهنی فضای احساس و از موجی

بود. کرده پر

پانل نخستین همایش و کار آغاز
سخنرانیها

نام از ثبت پس از می، هفتم ماه روز شنبه،
و میهمانان، سخنرانان، ورود شرکتکنندگان و
خبرنگارانرسانهها، کار رسمیهمایشدرساعت
هتل  تاالرهای یکی از و در بامداد دقیقه ۴۵ نه و

شد. «پارکوی شریتون» آغاز
آنگاه شد و نواخته ایران» «ای ابتدا سرود در
خانمافسانهمهاجردر مقابل میزخطابهقرارگرفت
برنامه اعالم و حاضران به خوشامدگویی ضمن و
رییس زندی، فرخ دکتر از همایش روز نخستین
سکوالرهای سبز جهانی «شبکه تورنتوی شاخه

کند. ایراد سخنانی تا کرد دعوت ایران»
مقابل میز در گرفتن قرار از پس دکتر زندی
اعضای و مهمانان به فرستادن درود و خطابه

جهانی "شبکه مسئول «من گفت: شبکه
که شما و از هستم تورنتو در " سکوالرهای سبز
اولینهمایش "شبکه جهانی سکوالر هایسبز در
طرف اعضای از رسانده اید هم به ایران" حضور
و میکنم سپاسگزاری شبکه تورنتوی شاخه
از عزیزمان که سخنرانان از خوشآمد میگویم.
این اعتبار به تا آمدهاند تورنتو به دنیا سراسر
کنارشما در امروز همایشبیفزایندسپاسگزاریم.
۲۰ شهر  از از بیش شبکه اعضای مهمانان عزیز،
را همایشما اولین تا شده اند جمع اینجا در دنیا
است" نامگذاری ما مهمتر ایراناز همه نام " به که

کنند.» برگزار شده
جهانی گفت: «شبکه در ادامه زندی دکتر
یک ،۲۰۱۰ فوریه در ماه ایران سکوالر های سبز
اولین شاخه طرح ایجاد پیش، با ماه و سه سال
دکتر آقای طرف از تورنتو شهر در شبکه این
همت۱۲ نفر از ما در این  و به نوریعال اسماعیل
شبکه ای شاخه اولین تورنتو آمد. بوجود شهر
اعضایشبهفعالیت  است کهامروز در۲۰ شهردنیا

از ما اعضایشبکه امروزحضور مشغولهستند.
از انگلستان؛ تا فرانسه، و آلمان تا هلند و سوئد
تا کلرادو، از کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، جنوب
اینجا در که تورنتو تا ونکوور از واشنگتندیسی،
مردمی جنبش حاصل گرفتهایم قرار هم کنار در
که پس است ایران شده استثمار و ملت مظلوم
خود  ۲۰۰۹ حرکت جون انتخاباتی بزرگ تقلب از

علیه رژیم آغاز کردند.» را
«ما گفت: خود سخنان ادامه در وی
افراد و گروهها از بسیاری مثل سبز سکوالر های
این باوریمکه۳۲ سالقانونشکنی،  آزادیخواه بر
بطور و کشتار، شکنجه، آزادی، نابودی خفقان،
روشن را نکته این ایران در انسانیت نابودی کلی
تمام ایران در بر فعلی مسلط نظام است که کرده
داده دست از را مشروعیتش خود ساختارهای
که حکومت اسالمی باوریم بر این و ما است.
کوچکترین توانایی پذیرش هیچ وجه به ایران در
برای چاره راه تنها و نداشته را تغییر و اصالحات
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شما: بر همه سالم هممیهنان عزیزم، با و دوستان
باورهایتان و آراء با و باشم بتوانمدستکمدر یکیازجلسات اینهمایشبا شما بودمکه امیدوار
بی نهایت اما امکانفراهمنشد. متاسفمکه شوم. آشنا بیشتر دربارهموضوعهاییکهمطرحمیشود
موضوعمورد باره برگزارکنندگانهمایش،مختصریدر بهدعوتلطفآمیز خوشحالمکهمیتوانم،

کنم. عرض دوستان خدمت بحث
برگزارکنندگان شادباش بگویم. همه را به این همایش برپایی مایلم آن، نخست پیش از اما
پنهان نیست. کسی دید از آنها حل راه دشواری یافتن و اینگونه از همایشی مشکالت برگزاری
خوشبختانه رسید. مقصود راه به این میتوان در است که شوری فراوان و شایان همتی با تنها

داشتهاند. بسیار بهره نعمت دو این از کنونی همایش برگزارکنندگان
نظر اهمیت نخست از شمرد. ارزنده بهنگام و نظر دو نقطه از باید را این همایش نظر من به
هدفی به زمینه رسیدن در همگرایی ضرورت بر تاکید بابت از دوم و مورد بحث، موضوع های

مشخص.
به معتقد ایرانیکه هیچ دوستان عزیز کامالروشناست. یقین برای شما به اهمیتموضوع که
اهمیت چنین و ارزش نمیتواند باشد بشر حقوق به متعهد و دموکراتیک نظام یک ضرورت برپایی
ایران و مردم ایران بر اسالمی تاکنون حکومت آغاز عمر از که آنچه نادیده بگیرد.  را و بررسی بحث
همایش موضوع من، نظر به میافزاید. بررسیها و همایشها چنین اهمیت بر روز هر است رفته
میشد؛ مطرح اسالمی حکومت جدی منتقدان و مخالفان برای این از زودتر بسیار باید کنونی
بهضرورت تحقق فضایامنجوامعدموکراتیکجهانزندگیمیکنند و در حداقل برایکسانی که

بردهاند. پی آن لوازم شرایط و لیبرال و دموکراتیک نظام یک
استبداد سوزان کوره در ایران که آموخته دانش جوانان و زنان بزرگ از بخشی امروز من نظر به
و استخوانشان پوست و گوشت با آگاهند؛ خوبی به شرایط و لوازم این به آبدیده شدهاند مذهبی
استوار می تواند آزادیهای انسان شالوده حقوق و دموکراسی تنها بر می دانند که و کرده اند حس
با دموکراسی، الجرم و بشر آزادی های و با حقوق غیرسکوالر حکومت میدانند که نیز و شود.

است. ناسازگار و بیگانه یکسره
دموکراسیدینیمیرانند آراءکسانیکههنوزسخن از نظر میرسدکه به واقع،خوشبختانه، در
و هشیار زنان و ذهن جوانان، بر اثری و نقشی نمیشمرند، را ضروری حکومت از دین جدایی و

است. ایراننگذاشته هوشمند
از شماری روزافزون حتی که رسیده آنجا به ایران در بیداد و استبداد و کار فساد واقع، در
و روشن خواست و نظر تایید به عمل در سرانجام هم اسالمی حکومت بنیانگزاران و هواداران
در دین دخالت تلویح، به تصریح، به نه اگر آنها، پرداخته اند. ایران مردم قاطع اکثریت مشهود
مرحله اسفناکی چنین به را ما میهن که میدانند بیسابقه ای فاجعههای همه را ریشه حکومت
مسبب حکومت اسالمی، امروز سابق مبلغان و هواداران از شماری همه، مهمتر از است. رسانده
اختالط همین را مسلمانمان، هموطنان در میان ویژه به مذهبی، باورهای شدن سست اصلی

حکومت میشمرند. و دین
بهاینترتیب،منکر اهمیتوضرورتبحث وبررسیهرچه بیشتروهمه گیرتر دربارهسکوالریزمو
آسمان و ابرهایسیاهیکهدر ایران، ازهمیشه احوالآشفتهتر اما اوضاعو نمی توانشد. حقوقبشر

است. ما گذاشته عهده همه نیز بر را دیگری عزیزمان مشاهده میشود، مسئولیتهای میهن
است. مندر این فرصتمایلمدر جنبهدوماهمیت این همایش پرداختنبههمین مسئولیت ها
نظرممی رسد که به نکتهایرا چند باشد، هم شایدمهم ترینآنها که این مسئولیتها، از یکی باره
دراز این سالهای در متاسفانه است که مسئولیتی این مسئولیت گذارم. میان دوستان در شما با
راهی یافتن مسئولیت پرداختهایم؛ کمتر ایفایش به و گفته بسیار سخن بارهاش در ما از بسیاری
و رهایی کمک به از وطن برای کوچیده ایرانی هزار صدها و همبسته شدن ده ها همرای و برای

گرفتارمان. و اسیر هممیهنان آزادی
و انگیزه فرصت و امکان دیگری مهاجر گروه هر از بیشتر شاید وطن از دور ایرانیان نظر من  به
تا نرسیدهاند. چشمگیری توفیق به کنون تا متاسفانه اما داشتهاند را همبستگی و همرایی چنین
عالقه مند ایرانیان از همایشی و مجمعی کمتر شنیدهام، دیگران از یا و بوده ام شاهد خود که آنجا
بر توافق به رسیدن برای تالش جای رقابت آن تفرق و در که است وطن برپا شده و نجات به وطن
و کشمکشهایایدئولوژیک، جاهطلبی هایسیاسی عنادها باشد. سرهدف هایمشترکرا نگرفته
از (فدرال یا متمرکز)، حکومت اداری ساختار قالب و جمله از فرعی، مسایل نظر بر سر اختالف و

زمینه است. این در ناکامی دالیل اصلی
ضرورت همگرایی بر که تاکیدی و آن هدف های و همایش بحث مورد موضوع های توجه به  با
میتواند به نتایجی این همایش که دارم اطمینان است، شده قابل اجرا رسیدن به تصمیمهای و
ایرانیان به ویژه ایرانیان، بیشتر هرچه همبستگی و همرایی مقدمات و یابد سودمند دست و مثبت

آورد. آن، فراهم تحقق شیوههای یافتن و مشترک هدفی به رسیدن برای وطن، را از دور
کاملتر و زودتر هرچه توفیق آرزوی همگی برای دادید، من به که فرصتی از دوباره سپاس با

دارم. ایران آزادی به کمک راه در

تورنتو به همايش پهلوی شاهزاده رضا پيام

از بابت و موضوع بخاطر اهمیت
همگرایی برای ضرورت تاکید بر
این مشخص، هدفی به رسیدن

میدانم ارزنده و بهنگام را همایش

 بقیه در صفحه ۲۲   

انحالل فعلی، رژیم تغییر سرزمینمان نجات
ـ سکوالر رژیم و برقراری یک اسالمی، جمهوری
است.» حقوقبشر اعالمیه دموکراتمبتنی بر

جهانی «شبکه تورنتوی شاخه رییس
بینش هر با «ما افزود: ایران» سبز سکوالرهای
یا اسالمی و رژیم مماشات با قصد که سیاسی
نظام اساسی با حفظ قانون تغییرات خواستار
راه تنها که داریم باور ما مخالفیم. باشد فعلی 
اتحاد ایجاد و همبستگی ایران در رژیم تغییر
انحالل اصل که به و افرادی است گروهها بین
ـ سکوالر رژیمی برقراری و اسالمی جمهوری

دموکرات معتقد باشند.»
ویدرادامهگفت: «به نظر ما،مشکلاساسی
این چاره ما و بوده تبعیضها انواع سلطه ایران
بر که میبینیم مدنی جامعه ایجاد در را مشکل
اداره شود ناشیاز اراده عموممردم اساس قوانین
مذهبی، هویت گونه هر از فارغ را ایرانیان همه و
و یکسان جنسی، زبانی، و فرهنگی به قومی،
کثرتگرا ایرانرا ما آینده بیهیچتبعیضیبنگرد.
تعیین برای را تاریخ بررسی چه اگر میبینیم.
راهکارهایآیندهمان دارای اهمیتزیادمیدانیم،
ولیالزمنمیدانیمکهبرسرتاریخبهتوافقبرسیم.
و بر سر مینگریم آینده به ما جلوست، راه ما به

گذشتهمجادلهنمیکنیم.»
سبزهستیم زندیهمچنینگفت:«ما دکتر
و بخصوص مردم سبز جنبش ما که الهام چرا
که چرا هستیم سبز است. ایران در ما جوانان
ما اما میشناسد. سبز نام به را جنبش این دنیا
ما سکوالر. کامل کلمه به معنی  هستیم سکوالر
عنواندیسکورسرایج به امروز که را سکوالریسم
شده مطرح اسالمی جمهوری رژیم مقابل  در
میدانیم مذاهب و ادیان آزادی راه تنها است
سیستمی قالب در فقط آزادی که معتقدیم زیرا
آن مذهبازحکومت میتواندضمانت شودکهدر
باشد.مضافا، ماسکوالریسمرادرقالبعقاید جدا
ما نمیکنیم. مطرح خطی  و حزبی ایدئولوژیکی،
قالب ساختارحکومتیکه کلمهسکوالریسمرا در

کاملفراایدئولوژیباشدمیپذیریم.» بطور
میدانم به تذکر الزم اینجا «در افزود: وی
اسالمی جمهوری رژیم با مبارزهمان در ما که
کمک هدفشان که میدانیم سربازانی را خود
نیروهای تمام  که است تشکیل سکویی به
جان آن در اسالمی جمهوری سکوالر مخالف
ـ دموکراتدعوت هیچگروهسکوالر از ما بگیرند.
قرار ما و در زیر چتر بپذیرد که راه ما را نکرده ایم
گیرد. بلکه هدفماکمک به درکنارهم قرار دادن
تشکیل برای چترهایمخالفجمهوریاسالمی
یکهخواه نه است؛ همه گیر و بزرگ چتر یک
آلترناتیو ادعای نه انحصارطلب، و نه هستیم،
و آلترناتیوساز میدانیم را خود داریم. ما بودن
پروسه بر متمرکز و سیاسی هستیم تشکیالتی

بس.» و دموکراسی
سخنانش پایانی بخش در زندی دکتر
شاخه  از تشکیل بعد ۱۵ ماه به «نزدیک گفت:
در اینک شهر، این ایران در سبز سکوالرهای
اعضایاینشبکهجهانی تعدادبیشتریاز حضور
نقش اپوزیسیون بررسی به اتفاق به داریم تا قرار
نقش و روز مهمتر به روز که ـ کشور خارج از ایرانی 
برایپیدا کردن و بپردازیم ـ آنها کلیدیمیشود
راههایعملیاتحادوهمبستگینیروهایسکوالر
کنیم. کوشش نظر تبادل و رایزنی مخالف رژیم
بین ما بیشتر چه هر همگرایی ایجاد جهت در
گرایشهای مختلفاپوزیسیونسکوالرـدموکرات
است و اینگردهمآیی از هدفما در خارجازکشور
اینهمایشبرنامهای دل  از امیدمانایناستکه
به بتواند شود که جانب اپوزیسیون ارائه از عملی
دموکرات ـ سکوالر منسجم یک نیروی پیدایش

ایرانیبیانجامد.»
زندینخستینپیامی خاتمهسخناندکتر با
حسن شد. پخش بود شده ارسال همایش به که
پیام این  در سیاسی، سرشناس فعال داعی، 
ویدئوی پسازاظهارخوشوقتیازبرگزاری همایش
ایرانگفت:«منبه شماشرکت سکوالرهای سبز
اینهمایش که برایچاره اندیشیدر کنندگاندر
برپا در میهنمان استبداد از چنگال رهایی مورد
شدهتبریکمی گویمزیرابتکارشماگامیدرجهت
ودموکرات نیروهایسکوالر بیشتر باروریهر چه

ماست.» کشور در
«ما گفت:  خود پیام از بخشی در داعی 
ساز که است سالی  چند اکنون که  میدانیم
اصالحطلبان دستگاه روی آمریکا حکومت
که حباب است حالی در این و شده ایران کوک

فرصتی ایران ترکیده ومردمدرهر اصالحطلبیدر
رژیم سقوط خواستار خیابانها در می یابند که
و نمایندگان میبینید که این همه با می شوند.
پیش از چندی اصالحطلبان مختلف رسانههای
دلیل به و متاسفانه شده اروپا ظاهر و آمریکا در
این در غربی، حکومتهای  محاسبه  اشتباه
پیشرفتکار دارندودرمسیر کشورهادست باالرا

اپوزیسیون همسنگاندازی میکنند.»
«من گفت: خود پیام خاتمه در داعی حسن
تمام ما میباید آنایناستکه پیشنهادیدارم و
که را مردم ایران صدای تا را بگذاریم خود نیروی
جهانیان به گوش هستند تغییر رژیم خواهان

برسانیم.»
نخستینپانلهمایشبهریاستوگردانندگی
دکترهایدهمغیثی،تحتعنوان«جایگاهنهادهای
بر مبتنی سکوالر حکومتهای با رابطه در دینی
تشکیل دقیقه پنج ساعت ده و در بشر»، حقوق
دکتر فاطمه کالنتری، عبدی کرد. کار به آغاز و
سخنرانان هودشتیان عطا دکتر و حقیقتجو
تحلیلهای و نظرات یک هر که بودند پانل این
داشتند  که فرصتی ۲۰ دقیقه حدود در را خود

بیانکردند.
کالنتری، استاد عبدی سخنران نخستین
در که بود جامعهشناسی، متخصص و دانشگاه
بحث زمینه در پرسشها از برخی به خود گفتار
پانلکه از سویبرگزارکنندگانهمایش در اختیار

گفت. پاسخ بود شده گذاشته سخنرانان
اشاره خود با سخنان بخش آغازین در وی
بستر و است غربی «بستر سکوالریسم این که به
نکته این  به است» بیبهره  آن  از ایران تاریخ 
بستری در جامعه چنین پرداخت که «فقدان
به سکوالر نگاه میشود رسیدن به باعث ایران
دشوار اندکی غرب جهان با تفاوتهایش خاطر

باشد.»
تعریف کردنسکوالریسم با «پیاده ویافزود:
و است کار دشواری اسالمی جوامع در غربی
راحتی به جوامعی چنین یک در را آن نمیتوان
کالنتری عبدی گفتار کامل (متن انداخت.» جا
پارامترهای و قدرت «اسالم، عنوان تحت
حکومت سکوالر»بطورجداگانهدرهمینشماره

است.) شده چاپ «ایرانیان»
دومینسخنرانپانلدکترفاطمهحقیقتجو،
دوره نماینده و ماساچوست دانشگاه مدرس
بخشی که در بود شورای اسالمی، مجلس ششم
مدافع کسانی که از «خیلی سخنانش گفت: از
مخالف آنهستند. امروز حکومتدینی بودهاند،
اگرسکوالریزممالزمدموکراسیباشد،ایدئولوژیک
نیز میتواند دین از نوعی به و تبدیلش آن کردن

دیکتاتوریدیگریباشد.» زمینهساز
رعایت سکوالر حکومت در «اگر افزود: وی
شهروندان خصوصی حریم حفظ و بشر حقوق
این در باشد نظر آن مورد به ورود ممنوعیت با
می شود هم مردم دین شامل امر این صورت
مردم دین در باره سکوالر نمیتواند حکومت و
است که این بگویم می خواهم آنچه نظر بدهد.
تبدیل ایدئولوژی یک به نباید را سکوالریسم
علیه باعث تبعیض میتواند این امر چون کرد
ادامه در بشود.»�حقیقتجو دیندار شهروندان
یک «حق که پرسش این طرح با خود سخنان
به سکوالر چیست؟» مملکت در مذهبی گروه
آزادی «آیا گفت: و پرداخت دیگر پرسش چند
این باشد، یا سکوالریسم به باید مقید تشکلها
هم مذهبی گروههای که داد خواهیم اجازه که
احزاب آیا بدهند؟ را خودشان حزب تشکیل
مشارکت دولت حکومت و می توانند در دینی
دین علیه سکوالرها از گروهی اگر باشند؟ داشته
حق تبلیغ علیه هم مذهبیها تبلیغ کنند، آیا
گرفت نتیجه آنگاه  وی دارند؟» را  سکوالرها
در اثر آن که میخواهم سکوالریسمی «من که:
تبعیضدرجامعه قانونی نشودو خونهیچگروهی

مباحنباشد.»
همایش در حضورش که حقیقتجو دکتر
و گرفته قرار  بسیاری  توجه مرکز  سکوالرها 
در میشد، صحبت آن از خاصی شگفتی با
ایران «من گفت: سخنانش پایانی بخشهای
باید ایرانی ما میخواهم. ایرانیان برای همه را
ایمانیبه و نوععقیده آنهر کهدر بسازیمتکثرگرا
دنبالحکومتی بایدبه ما رسمیتشناختهشود.
آن چیزی این تبعیض. ضد و باشیم حقوقمدار
خانم گفتار کامل (متن داریم.» نیاز ما که است
فاطمهحقیقت جوتحتعنوان«محورائتالف باید
جمهوریخواهی، دمکراسیخواهی وحقوقمداری
«ایرانیان» همینشماره در جداگانه باشد»بطور

است.) شده چاپ
بهدنبالتنفسیکوتاهورسمیتیافتنمجدد
هودشتیان، عطا دکتر شنبه، روز صبح جلسه
مدیرمدرسهعالیبین المللیمدیریتدرمونترال،
پانل همایش نخستین سخنران بعنوان سومین
ابتدایسخنان آغاز کرد. ویدر را سخنرانیخود
دینی در نوگرایی «عصر که این به اشاره خود با
و رسیده سر کشورهای اسالمی خاورمیانه به
آغاز اسالمی  کشورهای در سکوالریسم دوران
منطقه جنبشهای ویژگیهای به است» شده
«این گفت: و پرداخت آفریقا شمال و خاورمیانه
که این اول  دارند؛  چند خصیصه جنبشها 
دوم ندارند، کننده هماهنگ و فراگیر سازمانی
برنامه سیاسی فقدان سازمان دلیل که به این
جنبشها این این که سوم ندارند، و هم خاصی
را امر این میتوان و ندارند معینی ایدئولوژی
کشورهای ایدئولوژیها در خاتمه دوران نشانه

مسلماندانست.»
جنبشها این «چهارمین ویژگی افزود: وی
هرمی یکهتاز و معین رهبری یک از است که این
برخوردارنیستندبلکهبانیاناینجنبشهاکسانی
و جامعه، الیههای از یا حکومت از بطن هستند
بواسطه که است این آنها خصوصیت پنجمین
حکومت و مبارزه در راس باال در بحران وجود
کرده اند بلکه آغاز را خود حرکت که نبوده است
آفریقا، شمال کشورهای  در  بخصوص این،
که جنبشها بوده اند جامعه الیههای فرودست

کردهاند.» شروع را
ادامهسخنانخودگفت: هودشتیاندر دکتر
نوعی  ایران، ۱۳۸۸ در سال اعتراضی «جنبش
اینامر حائز توجه به رهبری رقیقداشته استکه
«این رهبریجنبشرا اهمیتاست.»وی افزود:
نبایدمیبرد. دومین بهجاییبردکه از عاشورا بعد
تفاوتجنبشسال۱۳۸۸ باجنبشهایمنطقه، 
ـ انتخاباتی جریان ایران یک جنبش که بود این
انتخابات نبود،چنین مساله اگر حکومتیبود، و
نقطه اتفاقیهمرخنمیداد.یعنیبحرانباالییها

جامعه بود.» به سطح آمدن مردم آغازی برای
که کرد اشاره نکته این به آنگاه سخنران
ضد غربی و ضد منطقه «کلیت جنبش های
تکاپوی در واقع بلکه در نیستند  سرمایهداری
پیوستنبهجریاناتسرمایهداریجهانیهستند.
برابر کشورها در ارتش این که دیگر این نکته
ناشی که میتواند کردند مردم مقاومت با برخورد
به مصر و تونس مثل کشورهایی دلبستگی از
این از یک هیچ در آخر این که نکته و باشد. غرب
ضرورت از کسی نبود و اسالم خبری از جنبشها
حتی نمیگفت، سخن اسالم بازگشت به ایجاد
آیت اهللا پیام به اخوانالمسلمین دست رد حزب
مردمان تمایل وجود حتی با یعنی زد. خامنهای
در سیاسی» «اسالم واقع در به اسالم منطقه
این میرساند و کرد سکوت این جنبشها جریان
اسالم سقوط سوی به خاورمیانه جوامع که

سیاسیمیروند.»
خود سخنان ابتدای در که هودشتیان
خوانده دینی پایان عصر نوگرایی را فعلی روزگار
گفت: «شعار سخنانش از دیگری در بخش بود
کجاست؟» من رای «از ایران اعتراضی جنبش
شکست در واقع رسید. بر دیکتاتوری» «مرگ به
سبز جنبش خود دست به سیاسی اسالم
نوگرایی به همین خاطر حرکت گرفت. صورت
پیش می رفت اسالم سیاسی پای پا به که دینی
کردن عقالنی تالشش چون خورد نیز شکست
گروهی به بخشیدن مشروعیت یا سیاسی قدرت
برسد. در قدرت سیاسی می خواست به بود که
امروز که بود دین نجات دنبال به حرکت آن واقع
اسالم به کسی دیگر چون خورده شکست بکلی

التفاتی ندارد.»
رییس هودشتیان دکتر سخنرانی خاتمه با
چنانچه خواست  جلسه در حاضران از  پانل
در دارند سخنرانی ها درباره نظری یا پرسش
منظور همین که به میکروفون پایهداری مقابل
کار میز سخنرانان مقابل و از سالن گوشهای در
خود نظر یا پرسش و گرفته قرار بود شده گذاشته

کنند. مطرح را
اینبخشاز همایشکه حدودیکساعت در
جلسه در حاضران از شماری انجامید طول به
انتقادی خودنسبت و نظراتتحلیلییا پرسشها
آنان با را بودند شنیده پانل سخنرانان از آنچه به
هر به سوی سخنرانان از گذاشتند که میان در

شد. داده الزم پاسخهای آنها یک از
نشستصبح نخستینروزهمایش درساعت

۱۹ صفحه از بقیه

ایران» سکوالرهای سبز برگزاری همایش «شبکه جهانی تفصیلی گزارش ادامه
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آقايان، همميهنانگرامی، خانمها،
گرد زياد، مشقات تحمل نزديک، با دور و راه های از که اين از
وضعيتکنونی مبرمترينمسایلجنبشدر يکیاز به تا آمدهايد هم
که ـ مسالهای رايزنی کنيد يکديگر با آن در خور بيابيد و در پاسخی
يکی ازمسایلجدیايرانتبديلخواهد به آيندهاینهچنداندور در

میکنم. شما سپاسگزاری از خوشوقتم و بسيار ـ شد
اساسی مولفه  دو و میناميد سبز» «سکوالرهای را خود شما
مبتنی و در آينده به يک حکومت دموکراتيک ايران شدن تبديل
ترجمان در يعنی، هستيد سکوالر داريد. خود در را اراده مردم بر
سبز و میخواهيد، نهادحکومت را از جدایینهاد دين سياسیآن،
با توافق در و عظيم مردم جنبش در امتداد را خود يعنی هستيد
جنبشی  میبينيد؛ آن از پس سال۸۸ و انتخابات در آن آرمانهای
خود گوهره در مسالمتجویی را و رواداری، تسامح تحمل، که
يک استقرار نويدبخش که بود برخوردار واالیی از فرهنگ و داشت
نسلی ايراناست. دموکراسیپارلمانیمبتنی بر حقوقبشر در آينده 
پيشين نسلهای کنار در گوناگونی عقايد و ساليق با توانست که
خود را اين که بدون ديکتاتوری در ايران نه بگويد به خود بايستد و
خارج و داخل در خود را مقاومت سرسختی و با بيااليد خشونت به
از گرفتن نيرو و در کنار آنها، ابراز کند. بودن و دهد ادامه ايران
خود ملت به را ما که است گوهره ای همان آنها پشتيبانی و آنها
داريد. خود در نام را اينها شما و کرد خواهد ايران وصل درون به و
به همراه يک آلترناتيو به شدن تبديل الزم برای شرطهای اينها

نيست. کافی ولی شرط ديگر است؛ دگرانديشان
ايران مردم اعتمادی که است؛ کافی اعتمادسازی و مهم شرط
و ببينند شما سخنان با را در تبلور خودشان خواستههای بتوانند
از که خصوص به نيست؛ راه کوتاهی اين کنند. اطمينان آن به
کسانی برای ولی میگذرد. بیاعتمادی سال سی سنگالخ های
اعتماد اين ايجاد باشند صميمی و باشند داشته پاک جوهره که

سختنيست.
دوست را ايرانيان اين که برای دوست داريم را ايران همه ما
ما که با را آنهایی و ما هم هموطنان ما هستند داريم. ايرانيان

ايرانرا دوستداريم. ما موافقنددوست داريموهممخالفين خودرا
باعثايننمیشودکه هيچ دوست داريمولیايندوستداشتنما
دوست داشتن اين در غيرايرانيان به نسبت حس برتریجویی نوع
داريم دوست را ايرانيان و داريم دوست را ايران ما باشد. متبلور ما
نفرت ديگران نسبت به که بشود باعث ما اين دوستی که اين بدون
بر مبتنی ناسيوناليسم بدانيم. خود خصم را آنها يا باشيم داشته
ملیگرایی امروز دومجهانیشد. خاکوخونباعثدوجنگاولو
ديگران با تعامل راههای يافتن و ملی منافع اساس بر ملیخواهی و
کدام که هر است دموکراسی هایی رمز اين و است. سراسر جهان در
خود ايرانی تابعيت با را همراه از آن ها يکی تابعيت احتماال ما از
اين گونه آماده باشيم و باشيم. ملی گرا اين گونه نيز بايد داريم. ما
خود و در صف آن ها را و کنيم تعامل ديگران اين راستا با که در

ببينيم. خود با همتراز
دوست بسيار قول به که اسالمی جمهوری ديگر، سوی از
که هر کجاهستخدايا بهسالمتدارش ـ آقای حسننزيه گرامیام
ـبهحقجمهوریجهلوجنونوجنايتناميدهشدهاست،درطی
و  اجتماعواردکرده اين۳۲ سالحکومتزخمهایفراوانی بر پيکره
انقطاعهایاجتماعیرابهگسل هایبسيارخطرناکیتبديلکردهکه
تزريقکرده است. عمقبخشيده،نمک پاشيدهوکينه آنها دائما بر
ايران بايد اعتمادآفرينی کنيم، دشواری ما محيط بسيار چنين در
تشکيل گوناگون فکری نحله های و عقايد و مذاهب اقوام، از که را
گسل ها در دو سوی اين که بتوانيم گرد هم بياوريم، کسانی را شده
بیاعتمادی فراوانبههمديگرمی انديشندبرسريک ميزبنشانيم، با
اعتمادمتقابلايجاد آمادهگفتوگوکنيم، نسبت بهيکديگر را آنها
بر ايران نگاهداری رمز اين نمایيم. حفظ يکپارچه را ايران و کنيم،
آنان را برای آينده ای بايد بکوشيم ما است. منافع مشترک اساس
و مذهب فرهنگ، زبان، بدوناينکه يکمسیر در ترسيم کنيمکه
آينده باشد در ديگر گروهی بر گروهی استيالجویی باعث خاصی

بسازيم. و آن را بدهيم هم دست به دست بتوانيم
اختالفات وجود با را اسالمی جمهوری که ديگر، آنچه سوی از
وجود با دارد، خود در که فراوانی ريزش وجود با غريب، و عجيب

است گرفتار آن در عجيبی که انزوای بينالمللی و بحرانهای
همچناناستوارنگاهداشته استترساز آينده ایمبهمووحشتناک
اينمالطترسبه همپيوستهاست. استکهگروه هایمختلف آنرا
دوستی و صلح پيام بايد ما نورديم. هم در را ترس بايد اين مالط ما
نمیتوانيم ما بايد بگویيمکه گذشتباشيم. بقولنلسونماندال، و

می توانيمببخشيم. اما فراموشکنيم
بر آزاد انتخابات يک من، هم انديشان از بسياری و من نظر به
بر مبتنی نظارتبين المللی، با و اساساستانداردهایبين المللی،
برد استکههمگان ـ قانوناساسیيکبازیبرد بر فراز يکقرارداد
منفعت هر با و و مسلک با هر عقيده خواهد داد؛ شرکت آن در را
سياسیمیتوانند در آنشرکت کنندو بختخود را بيازمايند.شرط
تحميلچنينانتخاباتآزادیبهنظامیکهحتیانتخاباتفرمايشی
نيروهای خوردن و بهم اجتماعی توازن نمیتابد تغيير بر را خود
انتخابات يک از نتواند نظام که حدی در است؛ اجتماعی سياسی
ولیداشتن اساساستانداردهایبينالمللیجلوگيریکند. بر آزاد
چنينپروژه ای ايننویدرا به جناحهایی از نظاممی دهد کهمیتوانند
و ديگران از آنان کردن جدا در بيازمايند و آينده برای را خود بخت
پيوستنآنانبه نيروهایدموکراتيک،درحالتیکه تعادلاجتماعی
کمک خواهد کرد. بسيار پروژه اين است، هم خوردن نزديک به
نظر امعان يک را پروژه اين که میکنم خواهش شما همايش از من
بکوشند بهجد و کنند باز نقاطقوتوضعفآنرا و عميقبنمايند

دهند. قرار خود نظر مورد را آن که
ويرانیهای دچار ما وطن که میکنم فکر من همچنين،
شالوده سال هيچگونه سی عرض در حکومت فعلی و شده عميقی
نسل به يک ويرانه را برای آينده ايران تهيه نکرده است. او محکمی
محبوب شاعره با ما بايد که است اينجا داد و خواهد تحويل آينده
هم، با همه و شويم همآوا بهبهانی، سيمين وطنمان، قهرمان و
با اگرچه وطن، که «دوباره می سازمت بخوانيم جزم، عزمی با

استخوان خويش».
اين برای پيشبرد آرزوی موفقيت میفشارم و همهتان را دست

متشکرم. دارم. ضروریتان بسيار کنگره

بنیانگذاران از شریعتمداری، حسن پیام
همایش به ایران، ملی جمهوریخواهان سازمان

اساس ملیگرایی و ملیخواهی حفظ
رمز این است، جهان با تعامل و ملی منافع
باشیم چنین باید نیـز ما و است دمکراسی

تورنتو چاپ «شهروند»، نشریه اهدائی عکس: - ملکوتی سیروس و ابراهیمی صدیق پانل)، محمد گرداننده و باسطوت (رئیس کامبیز حسینبر، غالمرضا دکتر آرام حسامی، راست: از سوم؛ پانل سخنرانان

اعالم  با یافت و خاتمه ظهر بعد از دقیقه ۱۲ و ۴۵
حاضراندر برایصرفناهار، تنفسییکساعته
بهصرف و همایشسالنبرگزاری آن را ترکگفته
از سویبرگزارکنندگان همایش تدارک ناهاری که

پرداختند. بود شده دیده

پانل دومین و شنبه ظهر از بعد
سخنرانیها

دو حدود ساعت همایش ظهر بعد از نشست
زندی، آن دکتر فرخ در ابتدای یافت و رسمیت
رییسشاخه تورنتوی«شبکهجهانی سکوالرهای
نماینده مریدی، رضا معرفیدکتر به ایران»، سبز
آنتاریو از استان ایالتی پارلمان در حزب لیبرال
جمعیت  ۲۰۰ هزار با هیلز انتخابیریچموند حوزه
پرداخته هستند، ایرانیتبارها آن درصد شش که
همایش در او حضور از سپاسگزاری ضمن و
میز مقابل در سخن ایراد برای خواست وی از

خطابه قرار گیرد.
به مریدی پس از خوشآمدگویی رضا دکتر
فکر تشکیل از استقبال و همایش حاضران در
ایران اسالمی حکومت مقابل در آلترناتیوی
اسالمی «عملکرد وحشتناک حکومت گفت:
هیچ وجه اسالمی به جمهوری که می دهد نشان
واقع سیدوسالاستیالی نیستو در اصالحپذیر
تاریکی عصر به را کشورمان ما بر حکومت این

است.» بازگردانده
همه «ما گفت: سخنان خود ادامه در وی
در جور هم با روشنفکری و مذهب که میدانیم
فکر برقراری در باید ما لحاظ همین نمیآید. به
دموکراسیوحقوق مبتنیبر و حکومتی سکوالر
فروپاشی باشیمو به اینبیاندیشیمکه پس از بشر
را میخواهیم تشکیالتی چگونه موجود رژیم
بتوانیمبهسازندگیعظیمی جایگزینآنبکنیمتا

بپردازیم.» داشت خواهیم رو پیش در که
پایانسخنانشبرایهمایش مریدیدر دکتر
آرزوی سبز ایران» سکوالرهای جهانی «شبکه و
درون از که کرد امیدواری اظهار و کرد موفقیت
میشود مطرح همایش  این در  که مباحثی
یک راه ایجاد که شود یافت راهکارهای تازهای
آلترناتیوواقعیوکارآمددرمقابلحکومتاسالمی

کند. هموار را
حزب ایرانی نماینده کوتاه سخنان خاتمه با
کانادا، در آنتاریو استان ایالتی پارلمان در لیبرال
پیامویدئویی دیگریکهتوسطسعید قاسمینژاد،
پخش بود شده ارسال همایش برای پاریس، از
عنوان تحت روز شنبه  دوم  پانل  آنگاه  و شد
سبز: جنبش آسیبشناسی  و «سکوالریسم 
کرد. کار به آغاز امیدها» و موانع فرصتها،
بر آرمان نجم را این پانل و گردانندگی ریاست
از بودند عبارت  آن سخنرانان داشت و عهده
حسن کوثر، نیکآهنگ منفردزاده، اسفندیار

فریبا پارسا. دکتر و اردشیر زارعزاده
زارعزاده حسن پانل سخنران نخستین
اردشیر، فعال دانشجویی، بودکهدر پاسخ بهیکی
برگزارکنندگان سوی از شده طرح پرسشهای از
ذات در جنبشسبز «آیا اینکه بر همایشمبنی
آنجا از سئوال «این گفت: است؟» سکوالر خود
وجود خاطر به مردم از بخشی که میشود ناشی
اینمساله به تردید با اینجریان، اصالحطلباندر
درجنبش سبز نگاه میکنند.»وی افزود: «خطر
به از اصالحطلبان گروهی میشود زیرا هم دیده
خوشبختانه هستند. اما دموکراسی دینی دنبال

در تظاهرکنندگان و معترضین که میبینیم
انحصار از خیابان ها تالشمیکنند اینجنبشرا
هم آن شاهد که  کنند خارج اصالحطلبان 
مردم که است «ساختارشکنانه»ای شعارهای
رهبران مخالفت و مقاومت با و میدهند سر

است.» اصالح طلب روبرو شده
نتیجه «در ادامهسخنانشگفت: در زارعزاده
بااطمینانکاملمی توانگفتکهجنبشموجود
واقع و در است سکوالر جنبش یک ایران در
دغدغه  سو این به پیش ۱۵ سال از سکوالریسم
۱۳۸۸ بار  انتخابات سال از پس که بوده مردم ما

است.» گرفته قرار تاکید مورد دیگر
سخنراندرخصوصمطالباتاجتماعیمردم
سکوالریسم که باشیم داشته توجه «باید گفت:
تنهامطالبهجامعهنیستومردممطالباتدیگری
قرار سکوالریسم کنار آن ها را در باید که دارند هم
جنبش های داخل با میتوان آیا که و دید داد

یا نه؟» کشور همراهی کرد

گفت: سخنان خود از بخشی زارعزاده در
بدون اجرای طرفداران پروژه با «سکوالریسم
من نظر به و ندارد همخوانی اساسی قانون تنازل
در انحصار اصالحطلباننیست بدنه جنبشسبز
متفاوت و گسترده سیاسی، گروههای شامل و

میشود.» هم دیگر
کوثر، نیکآهنگ  پانل  دوم سخنران 
مدیر و سرشناس روزنامهنگار و کارتونیست
گفتار معمول طبق بود که «خودنویس»، سایت
ابتدای در و کرد از طنز آغاز آمیزهای با را خود
تو گفتند من به امروز نوریعال «آقای آن گفت:
هستی! که بدانی سکوالر بدون آن هم خودت
واقع در من که باید بگویم اینجا در من ولی
رساندن کارم سیخونک هستم چون "سیخوالر"

است!» و آن این به
درباره بحث به سخنان خود ادامه در کوثر
انتقال برای میتوانند سکوالرها که  راههایی
نیز بهکارکرد استفادهکنندو آن ها مفاهیمخود از

مقابلرسانههایحزبیو رسانههای«حامی»در
«پیشنهاد منرسیدن به خطی پرداختو گفت:
که تبلیغ ابزاری برای عنوان نه به حامی، رسانه
نگاهیبهیکحرکتسیاسی برایاطالعرسانیبا
آن گرفتار که آن بدون است ایدئولوژی یک یا

بشود.» آن ایدئولوژی خاص یا حرکت
«رسانه حامی گفت: خود نظر در توضیح وی
خاص ایدئولوژی یا اعتقاد یک به نگاه البته هم
سیاسی منافع قربانی را واقعیتها اما دارد
نمیکند.وقتی رسانهفقطبراساس یکایدئولوژی
را کند، هر چیزی که بهضررشباشد نگاه خبر به
بزرگ را باشد نفعش به چیزی هر و نفی یا حذف
یکرسانه خواننده ایرا اینطرز عملدر میکند.
بازیابیروحیهخوداستشادمیکند دنبال  به که

میدهد.» فریب را عمال مخاطب اما
رسانه های استقالل اهمیت  درباره کوثر
حامی مستقل «رسانه گفت: حامی سکوالریسم
سکوالریسممیتواندشعارعملنشده"دانستنحق
نگرانمنافع کهدیگر نهادینهکندچرا را همهاست"
امریکه در ایراندوره یا آن جناحنیست؛ اینگروه

که چیزی آن دانستن تنها به و نشد عملی خاتمی
"همه چیز" به و نه میشد آنها میخواستند اکتفا
در همه آنچه وحقکلی مردمدرخصوص آگاهیاز

محافلسیاسیمیگذشت.» سیاستو
در بخش «خودنویس» اینترنتی مدیر سایت
باید «رسانهها تاکید بر اینکه پایانیسخنانشبا
دیگر بهعرصه باشند»بار واقعیتها بهدنیال نشر
حال حاضر «در گفت: کرد و اشاره سیاسی کشور
ولی داریم رهبر ما که است گونهای به وضعیت

رهبرینداریم!»
موسیقیدان و آهنگساز منفردزاده، اسفندیار
سخنران قدیمی، سیاسی فعال و سرشناس
ابتدای در که بود همایش ظهر از بعد پانل سوم
دوران از خاطراتش به اشارههایی با گفتارش،
جوانیخود وسپسچگونگیگرایشش بهمسایل
بود «پدرمیک مصدقیتمامعیار سیاسی،گفت:
ماجراهای۲۸ مردادسال ۳۲  ومنصحنه هاییاز
و شد تشکیل آن که "ساواک" از پس و سالهای
را همه غیرو سیاسی و فعاالن از پر شد زندانها

دارم.» بخاطر

ایران» سکوالرهای سبز برگزاری همایش «شبکه جهانی تفصیلی گزارش ادامه
۲۰ صفحه از بقیه
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در نشست شبکه آقايانشرکتکننده و عرضسالم خدمتخانمها با
به با ادایاحترام و ايرانبرای آزادیو دموکراسی، جهانیسکوالرهای سبز
همهکسانیکه درطول سیو دوسالاخير عليه جمهوری اسالمیمبارزه
سر میبرند. به تبعيد در افتادهاند، و به زندانها شدهاند، کردهاند، کشته
کسانی جمله از روزهجمعشدهايد دو اينهمایش  در دوستانکه شما
با نداشتهايد و بر اسالمی عليه جمهوری مبارزه از دست هنوز که هستيد
دست دارد به زحمت زياد احتياج واقعا که با اقداماتی شجاعانه و کارهای
اين در که میکنم آرزو قلب و من از صميم زدهايد آلترناتيو يک ايجاد به

موفقباشيد. کار
جنبش شما، مهم مشخصه يا نکته چهار به دقيقه چند در اين من
خانمها و عرض به را نکته و در آخر هم دو میکنم اشاره شما، يا شبکه

می رسانم. در اين جلسه حاضر آقايان
از: عبارتند هستند شما جنبش عمده مشخصات که نکته چهار  آن

مساله برنامه شما در که خوشحالم بسيار من مساله سرنگونی. اول:
که رژيم جمهوری نتيجه رسيدهايد به اين شما و سرنگونی مطرح است
کوشش زمينه اين در و برود ميان از بايد و نيست اصالحپذير اسالمی

میکنيد.
به تبعيض، که شعار عدم تبعيض است. شعار عدم  دومين مساله
اصلی پادزهر واقع در است، الئيسيته همان و سکوالريسم همان نظر من
جمهوریاسالمیاست.يعنی،بااينحرکت،شمابهنقطهاصلیمیپردازيد

کنيد. وارد اسالمی جمهوری به میتوانيد را اصلی ضربه و
راس در مسالهسوم جديتدرعملسياسیوکوششکسانیاست که
آن ها حرکتهای ارزنده من شاهد کارهای مثبت و و قرار دارند جريان اين
تا و منی که است، و قابل تقدير سال اخير بودهام دو ـ عرض اين يکی در
عده کردن يک جور و جمع که میدانم دارم مديريت امر دست در حدی
بسيار بسيار کار تشکيالت وجود آوردن و به کشور از خارج ايرانيان در از
و هستم و زحمتکشی دوستان اين فعاليت من شاهد و است مشکلی

قدردانیمیکنم.
در میباشد. کشور از خارج در آلترناتيو ايجاد مساله  مساله، چهارمين
بنده هم شاهد بودهايد و حتما شما همه  سال گذشته دو سی و عرض اين
خارج در انواعمختلف آلترناتيوها شاهد کسانی بودهامکه فعالينو از يکی
ويژگی يک و عمده خاصيت يک دارای شما آلترناتيو ولی بودهام کشور از
يک حول بر بلکه نمیگردد که به حول يک نفر اين آن و است ارزنده بسيار
دموکراسی اصول حتما و هست هم دموکراتيک حتما که جهانی، شبکه
در است تازهای پديده  يک که میکنم فکر و میگردد میکند، رعايت را

کشور. از خارج اپوزيسيون

البته با را، توصيه نکته و چهار ويژگی، دو مشخصه يا چهار اين بعد از
کنم. عرض نشست اين میخواهم به فروتنی، کمال

کار شروع روز نخستين نشست اين فردای که است اين توصيه اولين
بسيار سنگينو جدیتمام کسانیاست کهبهاين «کانسپت» (مفهوم) باور
ايرانیها ما خود به قول بياورند. وجود به يعنیمیخواهند آلترناتيو دارند؛
و گرفت دست به عصا بايد فرانسویها، قول به و، کرد و کاله کفش بايد
گرههای و فهميد زد را احزاب انجمن ها، سازمان ها، تمام افراد، خانه  در
گشودن برای و دارد قرار کجا در هم سازی، عدم همکاری، عدم اين اصلی
همبستگی يک و يک همسازی سعی کرد که برداشت و گام گرهها اين

آورد. وجود به را ايرانی ملی
به را يک قطعنامهای اين نشست در است که بنده اين توصيه دومين
وميثاقهای آن تماماصولمنشورجهانی حقوقبشر تصويببرسانيدودر
را بدانيد که آن ها موظف را خودتان و بشماريد محترم به آن را وابسته
وقتیبعنوانآلترناتيو بهقدرترسيديد، تعهدبکنيدکه بکنيد و اجرا امروز
(که قطعنامه اين بکنيد. و رعايت را اصول اين برسيد، تمام اميدوارم که
يعنی شود، ذکر بشر حقوق بودن شمول جهان آن در بايد حتما و حتما
يهودی نيست، نيست، کاتوليک اسالمی بشر حقوق که اين شود گفته
دبيرکل برای شود) تاکيد بايد اين روی و است شمول جهان بلکه نيست،
وجود ديگری آلترناتيو يک بدانند که شود تا فرستاده متحد ملل سازمان
در را و حقوق بشر نيست، اسالمی نيست، رژيم خود داخل از که دارد

دارد. قبول تماميتاش
میکنم. خيلی تشکر بنده گوش کرديد به سخنان که اين از

الییک جمهوریخواهان عضو شورای قاسمی فرهنگ دکتر پيام
تورنتو همایش به ایران دمکرات و

جمهوری واقعی الئیسیته پادزهر و سکوالریسم
به اصلی را شما میتوانید ضربه و اسالمی است

کنید وارد اسالمی حکومت

تورنتو چاپ نشریه «شهروند»، اهدائی عکس: مصلینژاد- عزت و حسین فرزین دکتر پانل)، گرداننده و (رئیس ذوالفقاری مهدی ویکتوریا آزاد، نوریعال، اسماعیل دکتر راست: از چهارم؛ پانل سخنرانان

مذهبی فضاهای به اشاره با همچنین وی
است شده بزرگ در آنها زیسته و او که محالتی
ما به که بود حدی به مذهبی «خرافات گفت:
را "گناه" و یا فالن کار فالن اگر که باورانده بودند
و من یکبار برای بکنیم تبدیل به سنگمیشویم
دارد صحت چیزی یک چنین آیا ببینم که این
کبیره گناهان از یکی مرتکب لرز و ترس با نه یا
بعدها جذبه زنان شدمو دیدم هیچاتفاقینیفتاد.
و اللهزار باعث آشنایی تئآترهای کافه در رقصنده
که همراه یکی بعدتر و شد با موسیقی الفت من
بهمیان مردم دوستان واردجامعهشده و تن از دو
از این نمیتواند رفتیمدیدم هیچ دانشگاهیبهتر
و برمان در دور به واقعیات و آنچه ما را چشم

کند.» باز میگذرد
«وقتی گفت: سخنانش ادامه در منفردزاده
آلمان به رشته موسیقی تحصیل در ادامه برای
کنفدراسیون در که بچههایی با آنجا در رفتم
همان از و آشنا شدم فعال بودند دانشجویان
کلیهنر فقط بطور موسیقیو موقع فهمیدمکه
معنا و برای هنر" "هنر ایده است و یک وسیله
که سالهایی در همه رو از این ندارد. مفهومی
در کردهام فعالیت هایم موسیقی کار زمینه در
خدمتبهمردم بودهوپیوستنمبه «شبکهجهانی
اینروبودهاستکه ایران»هماز سکوالرهایسبز
استاد و دوست که نظری و طرح این می کنم فکر
راه کرده ارایه نوریعال اسماعیل قدیمیام دکتر

ماست.» کشور در کنونی بحران از عبور حل
سخنران در بخشدیگری ازسخنانش با اشاره
باید ایران در برقراری دموکراسی «برای که این به
درک و به و داشته خاصی توجه آزادی به مفهوم
تعریفمشترکیاز آنبرسیم» گفت:«منمعتقد
قید بدون هیچ و همگان برای آزادی سیاسی به
قائل آن برای محدودیتی اگر زیرا هستم شرطی و
آزادی دیگر آن قانون، محدودیت حتی شویم،

بود.» نخواهد
و «آزادیسیاسیبدونقید افزود: منفردزاده
شرطکلیداصلی گشایشبنبست جامعهورفتن
به هر تشکلی که و است سمت تغییر بنیادین به
جامعه در نداشته باشد نمیتواند باور امر این
و محدودهای کوچکتر به نهایتا و تاثیرگذار باشد

کمكارتر میرسد.»
اعالم منفردزاده اسفندیار سخنان خاتمه با
نیم ساعتاستراحتو صرف پساز و تنفس شد
سخنرانی دکتر پانل با چایو شیرینیبخش دوم
دانشگاه در را تز دکترای خود که پارسا، فریبا
است، نوشته سکوالریسم مورد در و هاروارد

شد. آغاز
اشاره با سخنان خود در ابتدای پارسا دکتر
هم و نیست سکوالر سبز هم که «جنبش به این
سبز جنبش اول «شعار گفت: هست» سکوالر
اساسحقوق بر که یعنی"رایمنکجاست؟" بود
دموکراتیک شده و خواستی تنظیم شهروندی
دنبال به ابتدا در جنبش که معنا این به داشت؛
فراتر نهایتا اسالمی نبود ولی جمهوری حذف
حذف خواهان و رفت کجاست؟" من "رای از

شد.» ایران جامعه از تبعیضها
این به «جنبش سبز ادامه گفت: در وی
راه نتیجهرسیدکهجداییحکومتازمذهبتنها
رسیدنبهخواستهایدموکراتیکمردماست.»
ویهمچنینگفت:«درحالحاضرخواستهای
سکوالرهایسبزمعلومنیستوباید«سکوالریسم

کرد.» تعریف را آن و تبیین را ایرانی»
بدانیم نیست پارسا گفت: «بد فریبا دکتر
خود را سکوالریسم درباره متون بیشترین که
را و آن منتشر کرده فارسی اسالمی به جمهوری

گذاشته است. عدالت و مقدسات و اسالم مقابل
سکوالر امکان گروههای که است حالی در این
داخل در نظراتشان نشر افکار و یا جلسه برگزاری
جدیترین حکومت زعم به زیر ندارند را کشور
هستند.» اسالمسیاسیسکوالرها تهدید علیه

و «روشنفکران گفت: ادامه در سخنران
از را خود  تعریف کشوری هر فعاالن سیاسی
آن شدن پیاده و مسلما نوع دارند سکوالریسم
حالی در این فرق میکند. مختلف کشورهای در
نوعی دادن شکل هم در حال ایرانیان که است

سکوالریسمسیاسیهستند.»
دیگری از سخنان خود دکتر پارسا در بخش
میتواند گفت:«"شبکهجهانیسکوالرسبز ایران "
مختلف گروههای رهبران برای چتری عنوان به
ضمن بکار او به سکوالریسم عمل کند.» معتقد
متعدد کشتی با کاپیتان های یک تمثیل بردن
رسیدن قصد کرده و حرکت دریایی توفانی در که
کاپیتانها «اگر گفت: دارد را نجات ساحل به
اسکله به رسیدن برای  را  مسیر یک همگی
سریعتری و بهتر حرکت وقت آن کنند انتخاب

خواهند داشت.»
سبز «سکوالرهای که: گرفت نتیجه وی
اما باشند، داشته متعددی رهبران میتوانند
دنبال کنند. سکوالرها هدف مشخصی را باید
آلترناتیوساز نشاندهندکهچگونه میتوانند باید
پارسا خانم دکتر فریبا باشند.»(متن کامل گفتار
تحتعنوان«شبکهسکوالرهایسبز جدیترین
تهدیدعلیه اسالم سیاسیاست» بطورجداگانهدر

است.) شده چاپ «ایرانیان» شماره همین
رییس پارسا، فریبا دکتر سخنرانی خاتمه با
چنانچه خواست  جلسه در حاضران از  پانل
دارنددرمقابل نظریدربارهسخنرانیها پرسشیا
بود شده داده اختصاص آنها به که میکروفونی
کنند. را مطرح نظر خود پرسش یا گرفته و قرار

نیم و ساعت یک حدود همایش از بخش این
در حاضران از طی آن شماری و انجامید طول به
نظراتتحلیلییا انتقادی خود جلسه پرسشها و
را بودند پانل شنیده از سخنرانان آنچه به نسبت
سخنرانان سوی از که گذاشتند میان در آنان با
به داده شد و آنها پاسخهای الزم از یک به هر
جهانی «شبکه همایش روز نخستین ترتیب این
بعد نیم و پنج ساعت در ایران» سبز سکوالرهای

یافت. خاتمه ظهر از

درباره و بحث یکشنبه صبح
فرهنگی تبعیضهای سیاسی ـ

رسمی کار می، ماه هشتم یکشنبه، روز
روز همایش «شبکه جهانی سکوالرهای دومین
میهمانان، سخنرانان، ورود از ایران» پس سبز
۳۰ دقیقه  و نه ساعت در رسانهها، خبرنگاران و

شد. آغاز بامداد
قبل، ابتدای این نشست نیز، چون روز در
افسانه خانم آنگاه و نواختهشد «ایایران» سرود
ضمن و گرفت قرار خطابه میز مقابل در مهاجر
خوشآمدگوییبهحاضرانوشادباشگوییبههمه
به مناسبت ایرانی، داغدار مادران مادران، بویژه
آریا، فرح از خانم مادر»، با «روز روز آن تقارن
به تا کرد تورنتو، دعوت شاعره مقیم و نویسنده
دروصفمادر که همینمناسبتقطعهشعریرا

کند. قرائت است سروده
میز مقابل در  آریا فرح وقت خانم این در
که کرد قرائت را خود سروده و گرفت قرار خطابه

شد. روبرو حاضران استقبال با
که دکتر اعالم شد مذکور شعر قرائت از پس
وزیر و  قدیمی روزنامهنگار آموزگار، سیروس 

پیامیبرای همایش بختیار، کابینه زنده یادشاپور
صبحگاهی پانل قبل از آغاز که است فرستاده

پخشمیشود.
با ویدئوییخود پیام در سیروسآموزگار دکتر
گذشته شاهد که در طول سی سال این اشاره به
همایشهای و کنفرانسها سمینارها، برگزاری
حاضر همایش عمده تفاوت است بوده گوناگونی
شرایط که «اول این دانست: نکته مهم دو در را
این و دوم آمده، برگزارکنندگان به کمک موجود
به می توان و است قوی برگزارکنندگان اراده که

بود.» امیدوار آن موفقیت
دکترآموزگاردرادامه سخنانشگفت:«ماباید
و کنیم هم فکر با بنشینیم، هم در کنار فروتنانه
به و کرده را انتخاب راهی برسیم و نتیجهای به

که کنیم کاری بتوانیم شاید تا بمانیم وفادار آن
آزاد کنیم.» وطنمان را

برای خود  پیام  پایانی بخش  در  وی
اظهار و موفقیت آرزوی همایش برگزارکنندگان
امیدواریکردکهحاصلرایزنی هایهمایشهمان
دارند.» نظر مد در آن طراحان که باشد چیزی

با خاتمه پیامدکترسیروسآموزگار اعالمشد
دبیرکل هجری، سوی مصطفی از نیز پیامی که
حزبدموکراتکردستانایران،بههمایشارسال

میشود. پخش که شده
با خود ویدئویی پیام آغاز در هجری مصطفی
چنین همایشی گامی برگزاری این که اشاره به
آزادیخواهانه مبارزات از پشتیبانی در تاریخساز
جنبش موقعیت جایگاه و است، به کشور داخل

دموکرات ـ سکوالر نامگذاری و پرداخته سبز
گفت همچنین و خواند مبحث خلط را آن بر
مبارزات سبز سرآغاز میگویند جنبش که این
به بیحرمتی است بوده جمهوری اسالمی علیه
علیه آنها مبارزات که است آزادیخواهانی همه
جمهوری تشکیل آغاز همان از اسالمی حکومت
(متن ادامه دارد. هم هنوز و شروع شد اسالمی
کردستان دموکرات دبیرکل حزب  پیام کامل
چاپ همین صفحات در بطور جداگانه  ایران

است.) شده
پانل یا سومین یکشنبه، پانل روز نخستین
سکوالر مبتنی «حکومت عنوان تحت همایش،
فرهنگی تبعیض های  مساله و بشر حقوق  بر

 بقیه در صفحه ۲۶   
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۲۳ صفحه از بقیه
بامداد  دقیقه  ۵۰ و نه ساعت در سیاسی» ـ
را پانل این و گردانندگی ریاست کرد. بکار آغاز
آن سخنرانان و داشت عهده بر باسطوت کامبیر
غالمرضا حسینبر، محمد دکتر از بودند عبارت
سیروس و ابراهیمی، دکتر آرام حسامی صدیق

ملکوتی.
آغاز از پیش و نشست این ابتدای در
بر را آن ریاست کامبیر باسطوت که سخنرانیها،
ایراد سخنانی مقدمه بعنوان خود داشت، عهده
اغلبگروههای تبعیضهاییکه به جمله از و کرد
چپایرانینسبتبهگروههایدیگرقائلمیشوند
را مورد آنان سیاسی فعالیت روش و اشاره کرده

داد. قرار انتقاد
محمدصدیقابراهیمی،عضوحزبدموکرات
پانل بامداد سخنران نخستین کردستان ایران،
تبعیضها به گفتار خودعمدتا در بودکه یکشنبه
«بایددر که تاکیدکرد و کردهایایراناشاره علیه
"ملیت"های بازنگریشده و ادبیاتسیاسی ایران
او رسمیت شناخت. ایران را به موجود در دیگر
ادبیاتموجود"ملت"های همچنینتاکیدکردکه
این معضل رفع و برای جدا میکند هم از ایران را
از درک متقابل برای مشترکی به زبان میباید

تبعیض هارسید.
«در سی و گفت: سخنانش از وی در بخشی
بینگروهها و اتحاد بابایجاد در دو سالگذشته
سازمانهایمختلففعالیتهایزیادیشدهولی
مشکالت از مشترک درک عدم بخاطر متاسفانه

ندیده ایم.» فایدهای و اثر هیچوقت موجود
توفیق اینگونه دالیلعدم «یکی از ویافزود:
ایناستکهاغلبکلیگوییمیکنیمو فعالیتها
که آن بی میبریم ایران" را بکار "ملت عبارت دائم
توجهداشتهباشیمکهدرایران"ملت"هایمختلفی

نمیبینیم.» را ما آن ها ولی میکنند زندگی
از «یکی که  این  به اشاره با  ابراهیمی 

این کنگرهها و همایشها اینگونه کمبودهای
ایرانی در ملیتهای همه نمایندگان است که
دموکرات «حزب نمییابند» گفت: حضور آن
کردستانمایلنیستدرجغرافیایایرانهیچگونه
در کنگره بحث فدرالیسم بیاید و تغییری بوجود
فدرالیسم در مربوط به تصویب ماده و این حزب
حزب که حزب فقط برای این بوده اساسنامه
قطعهقطعهشدن دموکراتخواهانجلوگیریاز

ایران بوده است.»
حسینبر، پانل، دکتر غالمرضا سخنراندوم
بلوچستان، امور تحليلگران و کارشناسان از
با طنز گاه  که  خود  در سخنان نیز  وی  بود. 
قومی تبعیض به بود، آمیخته شوخ طبعی و
گفت و کرد اشاره ایران دولتهای ساختار در
در سپس و در دوره پهلویها قومی «اقلیتهای
ساختار در جایی اسالمی عمال دوران جمهوری

ندارند.» و نداشته مدیریتی
عنوان که به است حالی در افزود: «این وی
انگلستان درس خویشاوند من که در مثال یک
وزارت مدیران از یکی اآلن همین  خوانده،
که میبینیم یا و است، کشور آن خارجه امور
مدیران از یکی کردستانی امید مثل استعدادی
افراد اینگونه اگر که حالی در است گوگل ارشد
غیر آنها شکوفایی مسلما بودند مانده ایران در

ممکنمیبود.»
به خود سخنان خاتمه در حسینبر دکتر
"تبعیض" بدانیم که باید «ما کنایه گفت: و طنز
و گذشت او آدم نیست که نشود از ناموس مثل

کنارشگذاشت!»
کالج مونتگمری استاد آرام حسامی، دکتر
واشنگتن (ویرجینیا، شاخه و ریيس مریلند در
سکوالرهای جهانی «شبکه واشنگتن) و مریلند
که در پانل بود این بعدی سبز ایران» سخنران
ادبیات کلمات و بردن بکار اهمیت خود بر گفتار
جدیدبهمنظوررسیدن به گفتمانیمشترکمیان
جلوگیری «برای گفت: کرد و تاکید ایرانی اقوام

اقوام میباید روی بر حاکم ادبیات تاثیر منفی از
بطور مفاهیم "قوم" و "ملت" بازتعریف و واژهها و

شود.» تبیین روشن
کلمهای هر کاربرد «از گفت: حسامی دکتر
مثل عباراتی و "ملیت"، "ملت"، "قوم"، مثل
میتوان هر کدام "یکپارچگی" ارضی" و "تمامیت
سو باعث اغلب که داشت مختلفی برداشتهای
تفاهمهاییمیشود.»او افزودکه:«قدرتبخاطر
نسبت خود، گفتمان ادبیات و کردن انحصاری
همین به و میدارد روا تبعیض قومیت ها به
و تعریف را مفاهیم و واژهها این میباید دلیل

تحلیل کرد.»
بخشدیگریازسخنانشگفت: سخنراندر
«یکسیستمفدرالدرایرانمیتواندهمهمسایل
مهار کردن برای ما حل کند و وقت اسرع را در ما
را قدرت این که جز نداریم متمرکز راهی قدرت
توازنیدر تقسیمکنیم تا و جامعه درسطحکشور

بشود.» خودکامگی مانع و شده ایجاد قدرت
از قدرت «تقسیم افزود: زمینه همین در وی
ایجاد امکان آن بدون که دارد اهمیت جهت این
فقط نه اینکار جامعهایبی تبعیضوجود ندارد.
برایمهار برایمطرحکردنگروه هایمختلفکه

بگیرد.» صورت باید سرکش قدرت
بهدنبالتنفسیکوتاهورسمیتیافتنمجدد
ملکوتی، سیروس  یکشنبه، روز صبح  جلسه
و تلویزیون و رادیو برنامهساز و گزارشگر نویسنده،
سومین سخنران سومین بعنوان سیاسی، فعال

آغاز کرد. را خود سخنرانی پانل همایش
که این از و قبل خود آغاز سخن در ملکوتی
رییس از انتقاد  به بشود نظر بحث مورد وارد
در او، نادرست وی عقیده و نظرات، به جلسه
پرداخت چپ ایرانی و سازمانهای گروهها مورد
نزدیکی ایجاد آمده ایم تا اینجا گرد «ما گفت: و
اغراض روی از که نه این و بکنیم همبستگی و
آن حاصل کنیم که عنوان مسایلی را شخصی

تفرقهافکنینیست.» چیزیجز

ویآنگاه به بحثطرح
بازگشت پانل در شده
«جمهوری گفت: و
اسالمی تبعیض جنسی،
بر ایران عقیدتی وقومیرا
او است.» کرده تحمیل
از تبعیض ها «این افزود:
جامعه ایران هم در قبل
توسط اما داشته وجود
جمهوریاسالمینهادینه
باعث قانونی شده که و
مردم میان ناهمگونی

ایران شده است.»
ادامه در  ملکوتی 
که این به اشاره با
پاسخ «سکوالریسم تنها
موجودبهتبعیضتحمیل
ایراناست»گفت بر شده
زبانهای به  «باید  که:
در حقیقی و موجود
ایران سرزمین سراسر
رسمیت بخشید؛ امری
توسط کنون  تا  که
نادیده حاکم دولتهای

گرفته شده است.»
زمینه این در وی
کودکی خاطره از شرحی
آذربایجان زاده که خود
رفتنبهمدرسه تا استو

«اما افزود: و داد میگفته سخن مادری زبان به
شد که گفته من به رفتم مدرسه به که روز اول

است!» "فارسی" مادریام زبان
خاطره چنین از شرح این سیروس ملکوتی
نتیجهگرفتکه:«اینگونهمسایلمیتواندمنتهی
از موجبات شده و کودک در هویت مشکالتی به
امری که کند.»؛ فراهم را شخص خود بیگانگی
آید نابرابری بوجود که می شود او «باعث گفته به
فرودست کشور به مرزهای درون انسان ها در و
نوعی نماد این خود که تبدیل شوند فرادست و

تبعیض است.»
زبانهای و فرهنگ ها ماندن حاشیه در
تمهیداتیکهحاکمیتبرایدرحاشیه مختلفو
که بود دیگری نکته میبرد بکار آنان داشتن نگاه
اشاره با و بویژه پرداخت به آن ملکوتی سیروس
بلوچستان و سیستان نواحی اسفبار وضعیت به
به را خالفکاران و متخلفان که «این گفت:
آن نشانه بلوچستان میفرستند مثل مناطقی
و زندان مثابه به مناطق اینگونه به که است
خود که زندگی مینگرند برای  دشوار مناطق
اعمال این مناطق و بر اثبات عقب ماندگی دلیلی
مناطق در که است مردمانی مورد در تبعیض

زندگیمیکنند.» مذکور
رییس ملکوتی، سیروس سخنرانی خاتمه با
چنانچه خواست  جلسه در حاضران از  پانل
دارنددرمقابل نظریدربارهسخنرانیها پرسشیا
بود شده داده اختصاص آنها به که میکروفونی
کنند. را مطرح نظر خود پرسش یا گرفته و قرار

از میان حاضراندر مقابل نخستین کسیکه
بهنامداریوشویک میکروفونقرارگرفتوخودرا
سوسیالیستمعرفیکردخطاببهسخنرانانپانل
رسمیت را به جداییطلبی ما «چرا نباید گفت:

بشناسیم؟»
نویسندهوشاعرسرشناس براهنی، رضا دکتر
در کنندگان در میان شرکت یکشنبه روز که
که بود کسانی داشت، یکی از حضور همایش
مقابلمیکروفون قرارگرفتو گفت:«خوباست
کهماابتدا "ملتایران"راتعریفبکنیمو ببینیماین
من عقیده به زیرا است کسانی چه شامل "ملت"
است.» "ملیت ها"ی مختلف ایران" شامل "ملت

از عظیمی «تعداد که این به اشاره با وی
در ولی میکنند زندگی تهران در آذربایجانیها
زبان به که در آن حتی یک مدرسه شهر این
در امر این و شود وجود ندارد داده آموزش ترکی
گفت: است» صادق هم کردها و بلوچها مورد
جز خیانیبه ملیتهای ایرانیکاری «حکومتها

نکردهاند.»
از «خوشحالم که: این بیان با براهنی دکتر
عال) که نوری "پیام" (اسماعیل میبینم که این
جلو گذاشته قدم است زبان یک فارسی خودش
به «من افزود: است.» کرده باز را مشکل این و
افتخار ایران" نویسندگان "کانون در او با همکاری
گرامیمی داریم را او با میکنمودوستیقدیمیام

دارد...» ادامه هم هنوز که

وجود «اگر  گفت: سخنانش ادامه در  وی
قبول را ایران در مختلف فرهنگهای و ملیتها
دست به ایران" "ملت از تازهای تعریف باید نکنیم

بدهیم.»
دوران براهنیسپسبه نقل خاطرهایاز دکتر
میرفت دبستان به که هنگامی و خود کودکی
دیگر برخی همراه به زمان آن در گفت و پرداخت
زبانترکی دیواریبه یکروزنامه همشاگردیها از
مدرسه راهرو دیوار وقتی آن را به بودکه کرده تهیه
کردند وادار را او مدرسه ناظم و مدیر کردند نصب
همه تا بلیسد دستنویس را آنقدر روزنامه که

بشود! آن پاک نوشته های روی
دنبال ایرانی به سرشناس و شاعر نویسنده
وضعیت به نسبت «اگر گفت: خاطره این نقل
ایرانرسیدگینشودمعلوم ملیتهایمختلفدر
رشد جداییطلبی و تجزیهطلبی فکر که است
کار این در میآید و بیرون از یکی هم و مییابد
حتی که میشود طوری آخرش و میکند انگولک

بکشد.» هم به جنگ داخلی کار است ممکن
بگویم اینجا در «باید گفت: ادامه در وی
ولی است ترکی من مادری زبان که این علیرغم
از روی ولی من شد. تحمیل من زبان فارسی به
هزاران و نوشتن بیش از شصت کتاب با و عمد
تحمیل زبان این به را خودم فارسی زبان به مقاله
کردم.اخیریکفیلمقدیمیخبریازسفررضاشاه
زبان در آنجا به او که متوجهشدم ترکیه دیدم و به
ترکیصحبتمیکرد.آخرکسینیستبگویدآقاتو
کهخودتهمترک زبانهستیچرا زبانمادریرا
البته تحمیلکردی. ما به را فارسی و قدغنکرده
اجتماعی خودم و فعالیتهای ادبی در طول من
اینمعنی سعیکردمعکس رضا شاه عمل کنم به
از دفاع انگلیسیبه زبان فارسی و از استفاده با که

بپردازم.» خودم مادری زبان
پایانسخنانخودگفت: «من دکتر براهنیدر
زیر در ایران مختلف استانهای خودمختاری به
سقفایرانمعتقدموفکرمیکنمبهترینسیستم
بعنوان از آن بتوان که است ایران سیستمی برای

برد.» نام ایران" متحد "ایاالت
عکس العمل بهسخنان آرام حسامی در دکتر
پا نکته این بر همچنان «من گفت: براهنی دکتر
ایرانمیتواند میفشارمکهیکسیستمفدرالدر
به ما ابتدا در نیست الزم اما کند تقسیم را قدرت
اینبحث هاینظری پرداختهو سعیکنیمتعاریف
ارایه میکنند گمراه را ما که واژه هایی برای تازه
سیاسی کارزار عملیوارد بطور میباید بلکه کنیم
مشکالت این قدرت به طریق تقسیم از و شده

خاتمهدهیم.»
سیروسملکوتینیزدر عکسالعملبهنظرات
وگفتههاییکه در این بخش از نشستعنوانشد
من این خاکنیست کهحرمت «به عقیده گفت:
حرمت اول این وحله در بلکه را میآفریند انسانی

کند.» حفظ را خاک می تواند که است انسانی
ساعت به یک حدود نشست از این بخش
حاضران از شمار دیگری طی آن و انجامید طول
انتقادی درجلسهنیز پرسشهاونظراتتحلیلی یا

ایرانی اقوام بر که ستمی از داشت حضور همایش دوم روز در که براهنی رضا دکتر
دانست آن حل را راه ایران سقف زیر مختلف استان های و خودمختاری گفت سخن میرود

شما تشکر از دعوت در ابتدا من
نوریعال برنامه دکتر آقای میکنم.
پرسش هفت با  همراه را  سمینار
و خواستند فرستادند این پانل برای
پرسش هر برای دقیقه سه فقط که
که میکنم سعی من بگذاریم. زمان
پرسشها همه به کوتاه مدت این در

بدهم. جواب
آیا که این به راجع اول، سئوال
«جنبشسبز» دربنیاد خودجنبشی
می تواند من جواب است؟ سکوالر
منفی باشد. مثبت هم و منفی هم
سبز» «جنبش ابتدا در چون است
شروع کجاست» من «رای سئوال با
و شهروندی حقوق اساس بر است دموکراتیک خواست یک این و شد،
شمرده رایها بخواهنددوباره حقوقبینالمللیوشهروندانحقدارندکه
و ساده خواست خیلی شود. این انجام گیری دوباره کال رای یا و شود
حکومت انحالل پی در ابتدا است اما در دموکراتیک و مشخص، سیاسی
جوابمنمثبتاستچون«جنبشسبز» فراتر جمهوریاسالمینبود.
از خواستار و رفا ریاست جمهوری گیری انتخابات رای دوباره شمارش از
«جدایی معنی به اگر سیاسی شد. سکوالر را و تبعیض مذهبی بردن بین
سبز» شکل «جنبش در خواست این کنیم تعریف حکومت» مذهب از
خود ساله یک تجربه در سبز» «جنبش که کنیم ادعا میتوانیم گرفت.
مهمترین شرایط از یکی حکومت مذهب از جدایی که رسید این نتیجه به

است. آزاد و مردمی حکومت به رسیدن
سئوال دومایناستکهخواست هایسکوالر در «جنبشسبز»چگونه
خواستهای چون است مهم بسیار پرسش این میشوند؟ جمعبندی
آنها انتشارات درباره نیست، و کامال مشخص هنوز سبز سکوالرهای
بایستی ما که میکنم فکر به این پرسش جواب برای است. محدود بسیار
اساس آن بر و کنیم روشن خودمان برای را ایرانی اصل سکوالریسم اول

کنیم. را جمعآوری خواست هامان
به زبان فارسی انتشارات بیشترین که باشیم متوجه ابتدا، باید همه
در آنها و نظرهای بوده اسالمی جمهوری توسط به سکوالریسم راجع
انتشارات در آنها است. سیاسی اسالم اثبات ضد سکوالریسم و واقع
سکوالریسم را و میدهند قرار در مقابل اسالم را معموال سکوالریسم خود
راه دو مقابل در را و مردم میکنند، دین معرفی ضد و خدا ضد معنای به
اعتقادآنها،خدا وعدالتاستودیگریضد یکیراهی، به قرارمیدهند:
دانشگاههای امکانات سکوالر ضد گروه بیاخالقی. و بی عدالتی و خدایی

این مخصوصا در و اختیار دارند، در را هنگفت دولتی و بودجههای ایران
بودهاند. فعال شدت به اخیر سال چند

که ندارند را امکان این هستند سکوالر گروههایی که موافق حکومت
سخنگوی داشته باشند. انتشاراتی یا و کرده برگزار و گو گفت جلسههای
گروه هستیم. کشور از خارج ایرانیان ما همین ایران در سکوالر گروه های
شبکه سکوالر سبزدارایپتانسیل عقیدتی بهعنوانجدیترین تهدیدعلیه
اسالمسیاسیاست.گروهشبکهسکوالرهای سبز، سکوالریسمرابهمعنای
دین بلکه نهضد را جداییمذهبازحکومتتعریفمیکندوسکوالریسم
بعد نه اینجا در سکوالریسم تعریف میداند. متفاوت دین های برای آزادی
شکل دادن حال در ایرانیان دارد. سیاسی بعد یک بلکه اخالقی و فلسفی
جامعه و فرهنگ، تاریخ به که مختص هستند سکوالریسم سیاسی نوعی
و هستند سکوالر دنیا کشورهای بیشتر که می دانیم ما میشود. ایران
را به مثل هم سکوالریسم دقیقا که نمیکنید کشور را پیدا دو حتی شما

باشند. درآورده عمل مرحله
دیننیستبلکهسیاستکشور توجه ما درسکوالریسمسیاسیمرکز
باشد؟ باید چه سیاست ایران کنیم سئوال از خود میتوانیم ما است.
«پولتیک کرد. او نوشت: ملکمخان صد سالپیش همین پرسش را میرزا
از برای حوادث دریای در این میرود؟ به کجا دولت کشتی ایران چیست؟
کدام ما طرح چیست؟ ما تدارک هست اگر نیست؟ یا هست خطری ما
رفت؟ باید راه چه از است؟ کجا ما دوست کیست؟ ما دشمن است؟
را سئوال ها نه این ما بزرگان از یک هیچ ایران در کرد؟ هنوز باید کار چه
است. کشتی کافی داشته بصیرت را مسایل این حل و نه تصریح کرده اند
پولتیک دریای در مقصود، تعیین بدون نقشه، بدون طرح، بدون دولت،
شده نوشته پیش قرن یک جملهها این است.» بوده سرگردان و حیران
در ایران و آمده پدید بزرگی تکانهای جهان در قرن یک در طول است
۵۰ سال پیش  کسروی احمد است. بسیاری رخ داده دگرگونیهای هم
و توده دولت بیسیاستی نشده دیگر و نیافته تکانی آنچه نوشت: «اما
آیا که می توانیم از خود سئوال کنیم سال بوده.» امروز بعد از صد ایران

را آموختهایم؟ سیاست ما
بهنظرمنخواستههای سکوالرهایسبزساختنسیاستایران می تواند
قبال مختلف شکلهای به که است کلی موضوع سه من پیشنهاد باشد.

است: شده بیان هم
میشود،  سیاسی و فردی آزادیهای شامل که شهروندی حقوق ۱ـ 
عقیده یا به خاطر دین و شهروندان بین از بین بردن تبعیض همچنین و

است. که همان احترام به قوانین حقوق بشر سیاسی
مردم  مقابل ملی دموکراتیک که در طرح یک حکومت پیشنهاد ۲ـ 
دست به را سیاسی قدرت کسانی مثل چه سئواالتی به ما باشد. مسئول

تهدید جدیترین سبز سکوالرهای شبکه
است سیاسی اسالم علیه

فریبا پارسا

تورنتو در سبز سکوالرهای جهانی شبکه همایش در سخنرانی متن

 بقیه در صفحه ۴۱   
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نوریعال اسماعیل آقای جناب
همایش در کننده شرکت دوستان

فراوان درودهای با
در جهت برداشتن امیدوارم این همایش
کردن هماهنگ راستای در تاریخساز گامی
مبارز شخصیتهای  و نیروها  همه حداكثر 
به خارج کشور، در ایران دمکرات آزادیخواه و
مبارزاتآزادیخواهانه داخل منظور پشتیبانیاز
طرد راستای در گذشته دهههای طی که  باشد
بر آزادیجمهوریاسالمیو وضد رژیم ستمگر
اراده بر اساس دمکرات آوردن حکومتی کار سر
تاکنون بسیاری  مردمان ایرانفداکارینمودندو

را فدا کردهاند. خود جان در این راه آنان از
امکان مختصر و در این است بسيار سخن
بطور می کنم سعی لذا نیست، آن ها همه بیان
مختصر نظرات خود را جهت اطالع شركت

عرض برسانم: كنندگان همايشبه
یادآوری نمایم میدانم چیز الزم هر از قبل
دمکرات نمودن جنبش سکوالر ـ محدود که
سبز» «جنبش شکلگیری آغاز به  ایران در
 بیحرمتیبههمهآراديخواهانیاستکهمبارزات
کردستان، جمله در از ایران، اقصا نقاط در آنان
شروع اسالمی حکومت جمهوری آغاز همان از
این، به بر بنا دارد. ادامه نیز تا کنون شده و
از همه ارزیابی دقیق و منظور استنتاج درست
شکستهاوپیروزیهایجنبش،ودرسگرفتن
نقاط است که ضروری اشتباهات گذشته، از

بررسی کرد. دههها را همه این و ضعف قوت
همینرابطه معتقدم که«جنبشسبز» در
رابهعنوانسرآغاز جنبشهای نوینآزادیخواهانه
به حساب آوردن به آفریقا شمال خاورمیانه و
هماناندازه اشتباه خواهد بودکه رژیمجمهوری
جمهوری انقالب ادامه را مبارزات اسالمی این
میکنم  فکر ۱۳۵۷ میانگارد. سال در اسالمی
کمی خودستاییها جای به  که  باشد به صالح
برجسته را بیشتر اشتباهات و باشیم متواضع
به تکرار مجبور درس بگيريم تا آنها و از کنیم

نشویم. اشتباهاتگذشته 
«جنبش سبز» با رابطه در آخرین مطلب
متنوعی در ایدههای افکار و چند هر این که،

فراموش ولی نباید حضور داشتند جنبش این
جنبش راس در کروبی موسوی و آقایان که کرد
توان تمام با تاکنون آغاز همان از و  گرفتند قرار
از و، باالتر دفاع کرده اند اسالمی جمهوری از
رژیم این برگرداندن را خود وظیفه همیشه  آن،
بهدورانطالییخمینی دانستهاند. اینجنبش
جنبشی ایدههای به بیشتر خارج و داخل در
جمهوری رژیم چهارچوب  در  اصالحطلب
آن و بد خوب است و اسالمی شناخته شده 
بر میگردد. موسوی و کروبی به آقایان بیشتر
دمکرات ـ سکوالر نامگذاری جنبش بر این، بنا
ضایع مبحث و خلط چیز هر از قبل نام سبز به
میباشد. از این آقایان این کردن حق انحصاری
مگر کلمات وعبارات مناسب برایبیان گذشته 
باید ناچاری روی ندارد که از وجود معنی این

برگزید؟ را عنوان این
پایانسخنانمالزممیدانم یادآوری در آنچه
ده ها ماندن بی نتيجه علل که است این کنم
طی که نیز را ایرانی هموطنان گردهمآیی
اروپا و آمریکا کشورهای در گذشته دهههای
آموختناز و با نداریم دور نظر تشکیلشدهاند از
متفاوت متدی و نو طرحی با شکست همه  این
گام شبکه این به بار نشاندن راه در گذشته از
نظر در با میتواند متد این ما دید از برداریم.
حقوق پایمال شده مشخص نمودن گرفتن و
کارگران، قبیلزنان، اقشارمختلفاجتماعیاز
دانشجويانوملیتهایمختلفایران معلمان،
شكل فدراليسم در قدرت تقسيم شود؛ بر آغاز
به و گذارد تاكيد ايران آينده ساختار عنوان به
دریک برنامهپيشرفتهوصریح اينترتيبایرانرا
ایرانیاننماید.مشارکتوسیعو همه ايران همه
که به آن نیاز داریم جانبه مردم در یک جنبشـ

بود. خواهد برنامهای اینچنین گروی در ـ
راستا در این ایران دمکرات کردستان حزب
و بود تشکلی خواهد چنین بیدریغ این حامی
حد آن در ثمر رساندن به  در راه  را وظیفه خود

رساند. خواهد انجام به  توان
پیش برنامه های  و همایش این برای 
و از مبتکرین و داریم آرزوی موفقیت رویش

برگزارکنندگانآنسپاسگزاریم.

دموکرات حزب دبیرکل هجری، مصطفی پيام
تورنتو همايش به ایران، کردستان

متواضع باید خودستاییها بجای
را گذشته اشتباهات و باشیم

درس آنها و از کنیم برجسته
نکنیم تکرارشان تا بگیـریم

خودنسبتبهآنچهازسخنرانانپانلشنیدهبودند
از سویسخنرانان که آناندر میانگذاشتند با را
به داده شد و های الزم آنها پاسخ از یک به هر
«شبکه همایش صبحگاهی نشست ترتیب این
جهانیسکوالرهای سبز ایران»در ساعت۱۲ و ۵۵ 
دقیقهبعدازظهرروزیکشنبهبهمنظوراستراحت

صرف ناهار خاتمه یافت. و

و گو گفت و یکشنبه ظهر بعد از
ـ سکوالر اپوزیسیون درباره

تبعید در دموکرات
حدود یکشنبه همایش از ظهر بعد نشست
ابتدای آن ضمن در و یافت ساعت دو رسمیت
است مقارن (دوشنبه) بعد روز که این یادآوری
احترامی ادای کمانگر فرزاد شهادت سالگشت با

عمل آمد. به شهدا دیگر و وی نسبت به
خانم افسانه مهاجر،گزارشگر همایش، سپس
(که خرسندی عباس از صوتی پیام که کرد اعالم
بطور که بههمایشرسیده میبرد) عراقبهسر در

شد. پخش کامل
دکتر ویدئوی پیام مذکور پیام دنبال به
جمهوریخواهان شورای عضو قاسمی، فرهنگ
شده ارسال همایش برای پاریس از که الئیک،
«شبکه همایش خود پیام در وی شد. پخش بود
را «پدیدهای تازه ایران» سکوالرهای سبز جهانی
دانسته و کشور» خارج از ایران در در اپوزیسیون
بود. آن کرده برگزارکنندگان به توصیه هایی نیز
همین در جداگانه بطور پیام این کامل (متن

صفحات چاپ شده است).
مهندس که شد اعالم مذکور، خاتمه پیام با
سازمان بنیانگذاران از شریعتمداری، حسن
هامبورگ از نیز ایران، ملی جمهوریخواهان
که بطور است کرده ارسال همایش پیامی برای

شد. پخش کامل
ضمن خود پیام شریعتمداری در مهندس
چنین یک برگزاری از سپاسگزاری  و قدردانی
هم سکوالر «شما، که این به اشاره همایشی و
مذهب جدایی معنا که خواهان این به هستید،
به هستید، سبز هم و باشید، می حکومت از
همراه ایران مردم معترض را با خود که معنا این
الزم شرط گرچه دو «اما این هر گفت: کرده اید»

نیست.» کافی شرط ولی شماست کار
ویافزود: «شرطکافیایناستکه درجریان
(متن بکنید.» اعتمادسازی بکوشید خود کار
صفحات همین در جداگانه بطور پیام این کامل

است). شده چاپ
همایش زمان به همان در بعدی که پیام
بود پهلوی رضا شاهزاده سوی از بود رسیده
برگزارکنندگان برای کتبی متن یک بصورت که
اعظم، حاذق مهدی و بود شده فکس همایش
جهانی «شبکه سکرامنتوی شاخه رییس

کرد. قرائت آن را سبز ایران»، سکوالرهای
پیامخودضمناظهار پهلویدر رضا شاهزاده
از تاسف اظهار و همایش برگزاری از خوشوقتی
اینکه نتوانستهاستدست کمدریکیاز جلسات
من «بهمن نظر بود: باشدگفته آنحضور داشته
ارزنده بهنگام و نقطه نظر از دو باید اینهمایش را
موضوعهای مورد اهمیت نظر از شمرد؛ نخست
همگرایی در بر ضرورت بابت تاکید از دوم بحث و

مشخص.» رسیدن به هدفی زمینه
که ایرانی بود: «هیچ زمینه افزوده این در وی
دموکراتیک نظام یک برپایی ضرورت به معتقد
و نمیتواند ارزش باشد بشر حقوق متعهد به و
بگیرد.» نادیده را بررسی و بحث چنین اهمیت
همین در جداگانه بطور نیز پیام این کامل (متن

صفحات چاپ شده است).
پهلوی رضا شاهزاده پیام قرائت خاتمه با
پانل چهارمین  یا یکشنبه، روز پانل دومین 
ـ سکوالر «اپوزیسیون عنوان تحت همایش،
و مسئولیتها، چالشها در تبعید: دموکرات
ظهر  از بعد ۲۵ دقیقه و دو ساعت در راهکارها»
را پانل این و گردانندگی ریاست کرد. بکار آغاز
مهدیذوالفقاری،رییسشاخهسانفرانسیسکوی
بر عهده ایران»، «شبکهجهانیسکوالرهایسبز
داشتوسخنرانانآنعبارتبودندازدکترحسین
و مصلیزاده، عزت دکتر آزاد، ویکتوریا فرزین،

اسماعیلنوریعال. دکتر
اینپانلمهدیذوالفقاریپیشنهاد آغازکار در
مجلس برای پیامی همایش سوی از که کرد
ظهر از بعد که پورزند سیامک  زنده یاد یادبود
شود. فرستاده میشد برگزار تورنتو در روز همان
اینموردتوضیحدادند برگزارکنندگانهمایشدر
نیز پیامی داشته و توجه نکته به این پیش از که
مجلس به شبکه اعضای از یکی توسط و تهیه

فرستادهاند. یادبود
نخستینسخنرانپانل بعد ازظهرروزیکشنبه
فعال و دانشگاه استاد فرزین، حسین دکتر
ضروتارزیابی اهداف تاکید بر با که سیاسی، بود
ازدست کاروسنجیدن میزان چیزهاییکه هر در
این بهدست میآوریم، به میدهیم وچیزهایی که
به هدف رسیدن برای باید که کرد نکته اشاره
سکوالریسم وتشکیلیکآلترناتیوقوی درمقابل
برداریم طوری را گام های خود اسالمی حکومت
از دست می دهیم آنچه از هر عمل بیش در که

دست آوریم. به
ویکتوریا آزاد، نویسنده،فعال سیاسی قدیمیو
فعالدر جنبش زنان،سخنرانبعدی پانل بودکه
اشارهبهویادآوریازسوابقفعالیتهایسیاسی با
زمین بارها سالها این همه «در گفت: خود
و این زمین خوردن ها باز بلند شده ایم. و خورده
که نشانمیدهد پیگیریهایما و شدنها بلند
پیروز و برده رو از را اسالمی جمهوری باالخره ما

خواهیمشد.»
گفت: سخنانش  از دیگری  بخش در  وی
شاید که آمده ایم گرد منظور این به اینجا در «ما
خاص مورد یک در و اتفاق اتحاد یک به بتوانیم
در واقع اتحاد است بدانیم که خوب برسیم ولی
نهذوب معناینوعی اتصالبههمدیگر استو به

هم.» در شدن
گردنبندبهعنوان این زمینه از آزاددر ویکتوریا
مهرههایمتعددمتصلبههم از مثالیادکردکه
و هیچیکاز مهرهها بوجود آمده (توسطیک نخ)
است. نشده ذوب آن و یا در ادغام دیگر مهره با
این برپایی ما از «قصد نتیجه گرفتکه: ویآنگاه
همایشمی بایدانجاموظیفهآننخباشدوبتوانیم
را و سازمانها و شخصیتهای مختلف گروهها
و حقوق بشر بر مبتنی سکوالریسم نخ بوسیله

متصل کنیم.» هم به تبعیض خواهان رفع
که یادآور شد خود گفتار پایان سخنران در
همینجا ایرانتا «شبکهجهانیسکوالرهایسبز
موفقشدهاستیک جریاننوین گفتمان سازیدر
اینخودامری مهماست ایرانرا راهاندازیکندکه
یابد می تواند ادامه صورت همین که به چنان و

بگذارد.» بر جامعه ایران عمیقی تاثیر
با خاتمهسخنانویکتوریاآزاداعالم تنفسشد
صرف چای استراحت و ساعت یک ربع پس از و
عزت سخنرانیدکتر پانلبا وشیرینیبخشدوم

شد. آغاز تورنتو، مقیم نویسنده مصلینژاد،
قرائت با را خود سخنان مصلی نژاد دکتر
آمریکایی سرشناس شاعر ویتمن والت از شعری
واژه های مطالبی در باره به طرح سپس و کرد آغاز
خردورزی، عرفیگرایی، آن فارسی برابر و سکوالر
به با اشاره نیز و پرداخت گیتیانه دنیاگرایی و
سکوالرها شبکه عنوان در سبز نام از استفاده
مهمتر ما از همه «ایران شعار همایش که این و
که کرد نتیجهگیری است، شده انتخاب است»
«مادر پیغیرسازینیستیمبلکهبهمنطق "شامل

معتقدیم.» کردن"
گفت: سخنانش از بخشی در سخنران
آنانازخشونت پرهیز در «قدرتواقعیجنبشها

است.»
موضوع سخنانش به از بخش دیگری در وی
به زنان نسبت باید «ما گفت: و تبعیض پرداخت
تبعیضمثبتقائلشویم.میبایدفکریبکنیمکه
بشود. رفع تبعیض مذهبی و اقلیتهای قومی از
کنیم. همچنین دلجویی ایران از بهاییان باید
نیز رسیدگی همجنسخواهان حقوق میباید به
بایدبهمسالهجوانان ما شود.ودرکنارهمهاینها
فکر بکنیم.» جدی بطور ایران مساله فرهنگ و
«حقیقت گفت: ادامه در مصلینژاد دکتر
ما یک می شود علیرغم آنچه گفته که این است
زمینه در باید ما داریم. عقبمانده بسیار فرهنگ
فرهنگ که جهت این در فلسفی و روشنگری
رواجدهیم کارهایزیادی عرفیگراییرا درجامعه
یادمان باشد کهخمینی زدایی باید انجام بدهیمو

ما باشد.» صدر برنامههای در
ایران که در هستیم شاهد افزود: «ما وی
در شعار "مرگ بر آمریکا" سر داده میشود دائما
و ارتجاعی کامال شعار یک شعار این که حالی
برابر را در غرب هرگز نباید ما و بازدارنده است

بدهیم.» قرار شرق
سخنان پایانی بخش در  مصلینژاد دکتر
برخی و آنجا میشنویم که گفت: «اینجا خود
انحصار در فقط ایران امور به رسیدگی میگویند
ایننظر خبطواشتباه ایرانیانداخل کشوراست.
نشان ایرانیان مبارزاتی سوابق و تاریخ چون است
دستآوردهای ما نتیجه از میدهد که بسیاری
این هم هنوز و بوده تبعیدی ایرانیان تالش های

دارد.» ادامه جریان

که شد اعالم مصلینژاد دکتر گفتار با خاتمه
پیام این است. رسیده همایش به دیگری پیام
مقیم سرشناس شاعر میرزاده، نعمت توسط
از قبل آن ویدئوی که بود شده فرستاده پاریس،

شد. پانل پخش ادامه کار پرداختن به
همایش ضمن به خود پیام در نعمت میرزاده
«ما گفت: آن بانیان و برگزارکنندگان به تبریک
تاکنون هرچه داشتهایم مونولوگو کالمییکطرفه
بوده استولیخوشحالمکهمیبینمهمایش شما
بر متقابل و گوی گفت یا ایجاد دیالوگ منظور به
سازمانها و که در است این امری است. پا شده
تازگیداردوهمینتازگی فعالیت هایسیاسیما

شماست.» کار قوت نقطه
نعمت پیام  ویدئوی پخش خاتمه از  پس
اسماعیل دکتر سخنرانی به نوبت میرزاده
گفت: سخنانش ابتدای در وی رسید. نوری عال
راهی که ما همایش نشان میدهد «برگزاری این
نهاییمان مقصد به را ما که کردهایم شروع را

رساند.» خواهد
«در خارج معنای تعریف به ادامه در  وی
همه من نظر «به گفت: و پرداخت بودن»
میکنند، زندگی کشور از خارج در که کسانی
زیر در نتوانستهاند یا و نخواسته اند که این بخاطر
یکبه شکلی هر حکومتاسالمیزندگیکنندو
چنگال حکومتمذهبی گریختهاند، سکوالر و از
نامشاناسماعیل نوریعال عرفیگرا هستند؛چه
یعنی همه این ها، حقیقتجو؛ فاطمه باشد چه
هستند سکوالر هستیم، کشور از خارج که در ما

وهستیم.»
و اینجا در که «ما گفت: آنگاه نوریعال دکتر
میکنیم و و دموکراتیک زندگی آزاد در فضاهای
را ایران هموطنان در کلی بطور خود و از کسانی
پشتسرگذاشتهایمنسبتبهآن هاوظایفیداریم.
مانده و ایران آنها که در دایم به فکر بطور ما باید
سلطهحکومتجبار زیر زندگیدر ادامه راهیجز
برای چاره ای باشیم و ندارند اسالمی را خونبار و

نجاتشانبیاندیشیم.»
در اصالحطلبی جریان به اشاره با سخنران
که نام این جریانی با به «ما نسبت گفت: ایران
موضع می کند کشور فعالیت خارج و داخل در
و میدانیم خطرناک بسیار جریانی را آن و داریم
کنیم؛ زیرا آنمبارزه با که دانستهایم وظیفه خود
میکند مداوا زخمیرا مار عقیدهمنکسیکه به

است» خطرناکتر مار خود از
اردوگاه که از کسی «هر ادامه گفت: در وی
سخنش تا میآید اینجا به و میبرد اصالح طلبی
سخن مذهبی خودش حتی در آزادی بگوید، را
که به اینجا کس آن است. سکوالر هم او را،
و سیاسی از سکوالریسم در آزادی تا بتواند آمده
دلیلاینکه سکوالریسمفلسفی سخنبگوید به
و زهرآگین فضای در را خود کار است نتوانسته
بدهد، او اسالمی انجام رژیم سایه سهمگین زیر
تنفس پی در کسانی که است. همه سکوالر هم
به منافعشان و هستند آزاد اندیشهورزی و آزاد
اردوگاه در است نخورده گره رژیم اسالمی منافع

هستند...» سکوالرها
«حضور گفت: سپس نوریعال دکتر
که این برای غرب، در  کدیور  حجتاالسالم
که است این گواه بکند، دینی نواندیشی بتواند
است. ممنوع اسالمی حکومت در هم نو اندیشه
کار و قدم و قلم که با وظیفه داریم بر این ما بنا
سختبکوشیمتاحکومت اسالمی را منحلکرده
وبجایش حکومتیسکوالر،دموکراتیکومبتنی

کنیم.» برقرار بشر حقوق بر
ما اگر که میدانم را این «من افزود: وی
ما طلوع درد عالج تنها کردهایم گیر شب در
اختراع آلترناتیو ناگزیریم که یک ما است. صبح
ما نکرده باشد. را کار این خدا حتی اگر کنیم؛
چیزی کردن افشا و دادن اعالمیه میکنیم فکر
در مقابل میباید نیست و ما کردن وقت تلف جز
حکومتاسالمییکآلترناتیوسکوالر ایجادکنیم.
هم جمع کنیم و گرد را سکوالرها همه باید ما
چنین یک ایجاد راستای در یکدیگر کمک با

آلترناتیویبکوشیم.»
گفت: سخنانش از بخشی در دکتر نوریعال
فعالیت های  ژنرالهایی  که  است سال  ۳۲»
کرده اندکهسربازینداشته اند. اداره را سیاسیما
پیام ما  برای ژنرالها این که می بینیم امروز 
مقابل در آنها از تشکر ضمن ما میفرستند.
این در و سربازیم ما شوید؛ ملحق ما به میگوییم
کرد. خواهیم بازی شما را سربازان نقش جبهه
برایتانتهیه میز وصندلیرا میگوییمما آن ها به
اما بنشنید، آن ها بیایید و روی شما تا کرده ایم
رودربایستی خودتان با یا و یکدیگر با شما اگر
تجربههای فرسودهگذشته حاضر بهتکرار داریدما

در ما میخواهیم. جای را ما وطنمان نیستیم.
که باید حرف هامان در آنجاست است و خاک آن
ما نداریم. فرصتسوزی فرصت دیگر ما بزنیم. را
و بگذاریم یکدیگر دست در دست می خواهیم

نجات بدهیم.» میهنمان را
از یکی «امروز گفت: ادامه در سخنران
روی تا داد من به را پرچم این و آمد دوستان
که میکنم کنم. من افتخار نصب خود سینه
خود سینه را به نشان خورشید شیر و پرچم این
صالحزاده که آقای من می بینم کردهام. نصب
من به کردی لهجه با و می آید است کرد یک که
دکتر قدیمم دوست دارم. به دوستت میگوید

است ترک دارد و حضور اینجا در براهنی که رضا
افتخارمی کنم.منبه رضا حسینبرکهبلوچاست
گفته ایم "ایرانازهمه اینجا در افتخارمیکنم. اگر
ایراننباشد اگر برایایناستکه است" مهمتر ما
شده ایم و اینجا جمع در و بیهوده بیخود ما همه
ایران هستیم! خوش الکی گفت میتوان واقع در
ما همه از که باشد وطن ما میتواند صورتی در

مهمتر باشد.» بزرگتر و
سخنانش از در بخش دیگری نوری عال دکتر
اقدامی به دست اگر ما نسل بر «ننگ گفت:
تبعیض جنسیتی، تبعیض  که  نزنیم اساسی
 بقیه در صفحه ۳۴   
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۸ صفحه از بقیه

۹ صفحه از بقیه

تسلیت
سالور محترم خانواده

سالور الهه عزیز همکار و

گرامیتان پدر فوت وارده مصیبت
میگوئیم. تسلیت را

برونمرزی شورایمددکاران

اساسی؟ قانون به آن
که بود و حمایت این دخالت حاصل زیرا
از سر شکنجهها و شد ریخته تن خون هزاران
منهای منهایاتهاماتو بابگردید «مصلحت»
شکافها کرد و ایجاد عقدهها محکومیتها که

آورد. جامعه در
یاران برایپوشانیدن اینپدیدهشکاف بودکه
را والیت در وحدت شعار رهبری حضرت صدیق
سر پشت نبود که تملقها از و هیچ دادند سر
رهبری «عظیمالشان» وجود نثار والیت کلمه
نکردند.تملقاتی کهآدم رایاد عهدسالطینقجری
میلرزید» اوروس آنها «هیبت از که میاندازد
جدا ایران را از ایران ایاالت و تند ولی اوروس تند
امضا و قراردادهاییمثلترکمنچایرا به میکرد

میرسانید.
که رهبر حضرت همین که این نکته سومین
میشوند «متاذی» تملقآمیز کلمات بعضی از
باید اروپا «جوانان که فرمودهاند دیروز همین
و کنند» دولتهای زورگوی خودشان قیام علیه
برای هم آمده» باز و «رفته جمهور رییس آقای
«نظام غرب میگوید رئوف» «پدر رهبر تاسی به
پوششواژه«صهیونیسم»و زیر البته برمیافتد»
«می آیم گفت: بود که اخیرا همینرییسجمهور
گمشده میلیارددالر میگویم آن ده تلویزیونو در

کجاست.»
بررسی سخنان رهبرمساویاست بهسه گناه
از قانون و نیاتامام از تخطیها شرعیو قانونیو
مرتباصعود را باهمهاینهاسیمایرهبر اساسی.

فقیه. آسیب پذیر والیت در هیکل میدهند
دولت هیات به بازگشت در احمدی نژاد آقای
فقیه والیت تابع کامل بطور دهم گفت: دولت
راه جلسه به را اطالعات حالی که وزیر است در
تراشید. قم در ماموریتی خود برای هم او و نداد
صورت به و نه کامل بطور دهم نه دولت پس
فقیه کامل والیت تا تابع ناقص وجودی ندارد،
یا است شکاف دروغ؟ یا است رودربایستی باشد.
امواجدوگونهگوییها اثر خالف مردممیبینندکه

است. داده روی منطقه در که است تحوالتی
میگوید والیی ایران جمهور رییس آقای

«دشمناناز ناکارآمدیاسالمی»حرفمیزنند...
می گوید پول بینالمللی صندوق چرا یعنی این و
خواهد صفر رشد اقتصادی ایران جاری سال «در
نظام حامی و نظام دولت صفر نمره این بود.» و
است. کرده برافروخته را  ایشان احمدی نژاد،
غیر زیرا داخلاند دشمنان در این که حالی در

رهبر؛ از
محصوالت بیرویه واردات از مجلس رییس ـ

کشاورزیمینالد.
باب در مردم نگرانی از مجلس رییس ـ

مینالد. یارانهها
کلی تحت اضطرار زندگی مجلس از رییس ـ

کارگرانمینالد.
فشار از ناشی انفجار از مجلس رییس ـ

کارگران مینالد. جامعه استثماری در
سوی از دولت ناکارآمدی  از  گلهها پس

خودی است.

***
تهران «کیهان» زیرا دارد. ادامه جنجال اما
رییس روزه یازده غیبت آن از بعد مینویسد
و مشایی حمله احمدینژاد جمهور گفتند «به
آوردهاند...» اما ادامهمیدهد که: «اعضایجریان
دولتی حساس پست هجده که کسی انحرافی...
کتاب و بیحساب پول تومان میلیارد هزاران و
به نیاز احساس بدون دارد و خود اختیار در را
برابر قانون بههر کاریکهمایلباشد پاسخگوییدر
را هر بیت المال از خوبی به مبالغ و دست می زند
و... صاحبثروت و میکند بخواهد هزینه جا که
«ناکارآمدی» اینها همه متوجه و است» قدرت

دولت خودی است.
بیترهبری بهغالده «کیهان»تهرانوابسته
روزه «خانهنشینی» یازده واقعه که در مینویسد
رییسجمهور«دشمنانبرونمرزیازاحمدینژاد
ولی «اقتدار از که دلیل این به کردند... حمایت

افتادند.» هراس در فقیه
اساسی قانون در زیرا نیست. این طور نه
رییس جمهور فقیهی والیت اسالمی جمهوری
حقداردوزیری رامستعفیبدارد همینوهمین.
فقیه» والیت  اقتدار «هراس از است بهتر و
و «متاذی» میشود. رهبر نکنید چون صحبت
نیزنگویید:«ولیفقیهیعنینایبحضرتبقیه اهللا
تملقات بیشتر زیرا این له الفداء» ـ ارواحنا اعظم

نترسانید. مردم را و شما صعود میدهد را ایشان
در احمدینژاد دکتر آقای «جناب ننویسید: و
اندام بر لرزه اجالسعمومیسازمانمللمتحد،
به را خود میاندازد» و سادهلوحی سلطه نظام

جهانیانثابتنکنید.
نوروز «از «مردمساالری» مینویسد: روزنامه
پس  است.» هدر رفته مملکت ۴۰ روز امروز تا
دو دولت ندارد. برونمرزی ریشه ناکارآمدی
است. ناقص پس اطالعات) ندارد. وزیر (راه و
وعدههای که نتیجه میگیرد روزنامه همین و
و مشکل  ۵۰۰ هزار اشتغال و میلیون دو بزرگ

قطعیمسکن...»
دلیل اسناد جراید و مجلس مذاکرات

ناکارآمدیاند.

***
«ناکارآمدی» ایران والیی نظام در مسلما
به وابسته مخالفان نزد و دهم دولت نوع از
اپوزیسیون معتقدبهنظام«ساده لوحی» نوعآقای
محمد خاتمیومتملقانصمیمومتعصب، مثل
نویسندهاصلی«کیهان»تهران،مسالهاند.پسهر
سهقطببرایپوشانیدنعیبآشکارخوددست
رهبر، از صاعد سیمایی پرداختن و ساختن به
حضرت نایب انقالب و فرمانده و فقیه والیت و
سرانجام هم رهبر خود که زدهاند اعظم بقیهاهللا
در میشوم». متاذی وگرنه «نکنید که دریافته
مردم گرم خرافاتحضرتجنتی چنیننظامسر

است. پریده مولوی به اخیرا که است
نیست خودیها رنجش به مایل که نظام و
البتهفریادبه «غیر»میکشدواز جملهمیخواهد
عجبا و بشوراند. را جوانان غربی کشورهای در
خارجه امور وزیر سخنگوی مهمانپرست آقای که
میگوید:«برخوردخشونتآمیزبامردمهیچکشور
ایرانوالییجزو آیا نمیگوید تاییدنمیکنیم»و را
به جان واقعی که با گلوله نیست همان کشورها
هم که کشور نیست همان ایران افتاد؟ و مردم

میفرستد؟ دمشق به شورش ضد گروه اکنون

***
ناکارآمد، جمهور رییس  متاذی، رهبر
در «کیهان» مجلس ناالن، عوضی، سخنگوی
از بگذریم گندهگوییصورتحسابسنگینیاند.

خاموش خاتمی. حضرت سید نورانی آن

توضیحات: و منابع
ترجمه  و پست» «واشنگتن به کنید نگاه ۱ـ 
آندر «ایران تایمز» مورخ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ برابر 
 ۲۰۰۱ از عبداهللا عبداهللا آقای .۲۰۱۱ آپریل شش با
بود  افغانستان خارجه امور وزیر سمت ۲۰۰۵ در تا

سازمان مشکوک، انتخابات در شکست از بعد و
آورد. پدید را امید» و تغییر برای «ائتالف

همانجا. ـ ۲ و ۳
درونمرزی. جراید ـ ۴

نوربخش. کمالالدین شرعیاتدبیرستانی، ـ ۵

نظام امروزی نیمرخ

درگذشت
برادر مهربانمان، درگذشت خبر تاثر تاسف و کمال با
 ۲۰۱۱ می ماه شنبه هفتم در روز که نادری، را هوشنگ
میرسانیم. آشنایان  و اقوام اطالع به افتاد اتفاق
۱۵ ماه  یکشنبه روز شادروان آن یادبود و ختم مجلس
نشانی زیر برگزار  از ظهر در ۲ تا ۶ بعد از ساعت می
شادی باعث دوستان و عزیزان شما حضور میشود.
بود. خواهد بازماندگان خاطر تسلی و مرحوم آن روح
آرامش طلب مهربان برادر این برای متعال خداوند از

داریم.

خانوادههایعزادار:

نادری دیوید منصور، ناصر، ابوالقاسم،
دوستانآنمرحوم و اقوام سایر و

Windy Hill Development
6500 Patuxent Vista Drive

Alexandria, VA 22312
(202) 679.5930 - (202) 213.7707

تبعیضها انواع دیگر و جنسی تبعیض قومی،
به نبندد. رخت  ما مملکت از همیشه  برای
که سرزمینی در زندگی کردن است ننگ راستی
این تا را براهنی آن مثل بزرگ شاعران از یکی
بودم، ترک اگر داده است. من روحی آزار حد
عزیزان آزرده این از بیشتر بسا چه کرد بودم، اگر
جدایی طلبی میافتادم. فکر به میشدم و خاطر
اینهمهستم چقدرشریفاندکه ایرانیها ببینید
به نگاه کنید نمیکنند. را کار این باز میبینند و
عوض خان در باقر و ستار خان که و ببینید تاریخ
می آیند به ایران دامن از زادگاهشان جدا کردن
هم ما کنند. درست مرکزی را حکومت که تهران
اولین سر و هستیم مردمانی چنین یک فرزندان
بتوانیم سر پیدا نکردهایمکه را پیچ تاریخهمدیگر

بشویم!» آن از هم جدا بعدی پیچ
ویدربخشپایانیسخنانشگفت:«امیدوارم
این همایش اگرهیچکمکینکردهباشد حداقل ما
آشتی داده یکدیگر با و شناسانده به خودمان را
که بودیم جدایی رودخانههای دیروز تا ما باشد.
سالن پیوستیم... و دریای این روز به دو در این
را همدیگر بیایید حاال که آخرم ایناست که کالم
کاری بههمپیوستهایمقدمیبرداریمو و شناخته

از خارج در را ملی ایرانیان کنگره اولین که کنیم
تشکیلبدهیم.» کشور

میان در نوریعال اسماعیل سخنرانی دکتر
حاضران احساس و و شور طوالنی زدن های کف
به که پیامی آن آخرین به دنبال و رسید پایان به

شد. پخش رسیده بود همایش
فرستندهاین پیامحسینعلیزاده ازهلسینکی
برگزارکنندگان همایش به تبریک که ضمن بود
این ایران»، سبز جهانی سکوالرهای «شبکه
ما گذار میهن تاریخی فرایند را «محصول اقدام

دانست. نوین» دورهای به
رییس علیزاده، حسین پیام پخش خاتمه با
چنانچه خواست  جلسه در حاضران از  پانل
دارنددرمقابل نظریدربارهسخنرانیها پرسشیا

کنند. مطرح قرار گرفته و آنها را میکروفون
ساعت یک حدود نیز همایش از بخش این
در حاضران از طی آن شماری و انجامید طول به
نظراتتحلیلییا انتقادی خود جلسه پرسشها و
را بودند پانل شنیده از سخنرانان آنچه به نسبت
سخنرانان سوی از که گذاشتند میان در آنان با
به داده شد و های الزم آنها پاسخ از یک به هر
«شبکه همایش روز آخرین و دومین ترتیب این

یافت. خاتمه ایران سبز سکوالرهای

جهانی «شبکه تفصیلی برگزاری همایش گزارش ادامه
ایران» سبز سکوالرهای

۲۷ صفحه از بقیه

تسلیت
سالور محترم خانواده

آذر آزاده و الهه، افسانه،

میگوئیم،  تسلیت قلب صمیم از را وارده  مصیبت
بدانید. شریک خود غم در را ما

سرشار علی و چمنآرا سودابه

ارزیابیسازمان «گزارشگرانبدونمرز»، پایه بر
است ده کشوری فهرست در اسالمی نام جمهوری
اینک۱۱  هم و میروند شمار به اینترنت دشمن که
در زندان به سر مجازی فضای فعاالن ایرانی از نفر
میبرند. سازمان«گزارشگرانبدونمرز» همچنین
اینترنتایرانازطریقراهاندازی برتشدیدسانسوردر

پلیسسایبریجمهوریاسالمیتاکیدمیکند.

شروع اروپا اتحاديه
با گو و گفت تازه دوره
منتفی دانست ایران را

این چهارشنبه روز اروپا اتحاديه مقام یک
دبير جليلی، نامه سعيد که  کرد اعالم هفته 

و... سیاسی خبـرهای

 بقیه در صفحه ۳۷   
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 بقیه در صفحه ۴۱   

مقاالت

باتجربه قهرمانان زیرنظر رزمی های ورزش آموزش
فراشخانی و علی مظهری نیما و جهان ایران سابق

ویرجینیای شمالی مختلف شهرهای در پنج شعبه با
عزیز میهنان هم خدمت در

و بزرگساالن جوانان نوجوانان، خردساالن، برای مختلف کالسهای

پنجگانه مراکز به مدارس از رایگان نقل و حمل سرویس

تفریحی اردوهای تابستانی و های کمپ

کاراته انشین

نام ثبت از قبل
هفته کالسهای ما را یک

کنید امتحان رایگان طور به

کالنتری عبدی

چهارچوب می کنم در صحبت سعی این در
آنها و بمانم من داده شده به که سئوالی ده
میدهد اجازه وقت که جایی تا یک به یک را
مطرح اینجا در  که  ده سئوالی بگویم.  پاسخ
تربیت یونیورسالاند. و عام پرسشهای شده،
تاریخی است و شناختی جامعه که فکری من
و مکانی در نسبیت این پرسشها که می طلبد
«حکومت من، ما باور به مطرح شوند. زمانی
بلکهمثالحکومتسکوالر سکوالر»عام نداریم،
دو کدام از این هر در و داریم اروپایی یا آمریکایی
خردتری تمایزات و تقسیمات جغرافیایی، حوزه
بعد بر نیز وجوددارندبدون قابلیت تعمیم.عالوه
مکانی، بعدزمانینیز برای هرحوزهتعیین کننده
ابتدایتاسیسایاالت در آنچه برایمثال، است.

قبالشاخههای در متحده«سکوالریت»دولترا
میکند همان تعریف پروتستان متعدد مذهب
برداشت این کشور که امروزه در نیست چیزی
بیشتر ادغام با زمانی، فاصله این در میشود.
همگراییهای با همراه مهاجر، جمعیتهای
نیز زنان و یهودی، و کاتولیک بیشتر اقلیت های
قانوناساسی تفسیر مواد استنباط و سیاهان، و

است. کشور وسیعتر و جامعتر شده این
جوامع اندیشیدندرباره هنگام به نتیجه، در
خاطر به همواره باید «اسالمی»، اصطالح به
فرهنگ قلب از «سکوالریزاسیون» که داشت
سکوالریزاسیون مسیحیبرخاسته،وخویشاندی 
کنون تا که بوده مسیحی خاستگاه این با
فرهنگ در است. بخشیده شکل را ویژگیهایش
اسالمی،پروبلماتیکیبه نامسکوالریاسکوالریتی
بسیاری را هم، همانند ما این مفهوم نداشتهایم.
خود» از غرب « ادراک کانال از مدرن، مفاهیم از
«خودی» خودمان برای میخواهیم که است

اسالم بنشانیم. دین برابر در و کنیم
«حکومت همینطور، هم سیاست در
تعریف خود از  پیش آنچه بستر در  سکوالر»
میشود. سیاست تعریف بوده کننده سیاست
با جوامع بنیادی بطور اروپایی جامعه مسیحی
در مرکزی آسیای و خاورمیانه حوزه مسلمان
آن، افزون بر است. بوده متفاوت سدههای اخیر
تفوق آن در شیعی اسالم که خطه فرهنگیای
فرقهای مذهب سـنی سرزمینهای با داشته،
توجهبه اینمالحظات بهپرسشها عمدهدارند.با

پاسخمی دهم.
یک تعریف سیاسی  منظر از اول:  پرسش
مبتنیبرحقوقبشرچهمیتواند حکومتسکوالر
باشد؟ازمنظر سیاسی،اینتعریف عبارتاستاز
اساسی که قانون یا دولتی از دولت؛ دین جدایی
آننه برمبنایمتونمقدسبلکهبرمبنای حقوق
بهمحضآنکه باشد. تنظیمشده قراردادیبشر

ارزشهای «رعایت مبهمی چون گزاره بخواهیم
در یا بنشانیم، بشر حقوق کنار در را اسالمی»
جملهای با را آنها اساسی، قانون مواد پایان
که با شرطی « به که، کنیم مشروط این چنین
باشد»، مباینتنداشته اصولدینرسمیکشور
نقض را آمده پیشتر که آنچه همه خود به خود
خواهیمکرد.چنین جمالتشرطیایکه بهیک
کلی، بطور دینی» «ارزشهای به یا خاص، دین
یک اساسی قانون میدهد جایی در ویژه امتیاز
حکومتلیبرالدموکراتیکندارند.اینیکتعریف
بایداضافهکرد حداقلیوازمنظرسیاسیاستاما
مبتنیبر سکوالریسم این«منظر سیاسی»خود
سکوالریسم است، اما سکوالر» «جهان بینی یا
از دین «جدایی معنی به تنهایی به و منحصرا
این به سکوالریسم غربی بستر نیست. دولت»
می کند میسر دولت را و جدایی دین فهم دلیل
جدید و عصر چهارصد سال تحول از که بیش
که تاریخی است. گذرانده سر از را جدید فلسفه
باید است. آنچه در اینجا ایرانی ما فاقد آن بستر
گیرد عبارت است قرار تفحص مورد تحقیق و
فرهنگ بستر سکوالر در عقل امکان شرایط از
«سکوالر» واژه کاربرد در من مفروض ایرانی.
متضمن مفهوم که این واژه است همواره این
که آنچه نهصرفا «عقالنیت»مدرننیز هست، و

«غیردینی»است.
پرسشدوم:با اینتعریف(یعنی قانوناساسی
کتب االهی از اخذشده نه و حقوقبشر مبتنی بر
حکومتهای دینی»)، ارزشهای با «منطبق یا
باید چگونه را آفریقا شمال و خاورمیانه سکوالر
از نه فقط در سئوال پیشین این که ارزیابی کرد؟
حکومتسکوالر،بلکهحکومتسکوالرمبتنیبر
نشانمی دهد میانآمده، حقوقبشرصحبتبه
بشر حقوق با متنافر نوع از حکومت سکوالر که
یا آمرانه هم میتوانیمداشته باشیم. سکوالریسم
مدرنیزاسیونآمرانهدر برخی مواردمیتواندمیراث

پادشاهیو همزمان میراثنظام یا استعمار باشد
اول پرسش به که من در پاسخ عاملی آن ثمره 
مطرحکردم،یعنیانکشافنیافتنعقلسکوالرو
همانعقبافتادنپروژه که تاریخی، مدرنبطور
رابطه یادآوری میکنم در این روشنگری است.
است، مدرن و تاریخی فرآورده ای بشر حقوق که
یکی بابیو، نوربرتو گفته به جدید. عصر به متعلق
مهمترین نظریهپردازانحقوقیدر قرنبیستم، از
حقوقتاریخیاند.  واقع] [در حقوقطبیعی، «۱ـ 
شدهاند.] پدیدار از تاریخ معینی دوره در [یعنی
پا  جدید عصر شروع پیدایی در حقوق این ۲ ـ
برداشت که زمانی نهادند، یعنی وجود عرصه  به
آمد.۳  جامعه پدید در نقشانسان] فردگرایانه [از
ـحقوق بشراز شاخص هایاصلی پیشرفت جوامع

می آیند.» شمار به
نوع حکومتهای خاورمیانه و در تشخیص
کتاب«نقد خشونتدینی» شمالآفریقا، مندر
نو» «پدرساالری یا «نو پدرساالری» اصطالح از
اصطالح این کرده ام. استفاده (نئوپاتریارکی)
در کتابی ساخته متفکرعربهشامشرابیاست،
رژیمهای میکند که توصیف نام. او همین به
متجدد و رژیم هایی مدرن در ظاهر نوپدرساالر
نه هستند عرفی سکوالر و سنتی؛ نه و هستند
ماندنالیگارشی های شان، کار برایسر اما دینی؛
همین دارند. از نیاز خارجی حمایت ابرقدرت به
سرکوبگراند شدت به و پلیسی رژیمهایی آنها رو
هرگونه جلو از باال، «تجدد» آمرانه علیرغم و
به خاطر فرهنگی را خالقیت و سیاسی گشایش
این، بر بنا میگیرند. دموکراسی رشد از هراس
در را خود اسالمی جوامع سـنتی «پدرساالری»
«مدرنیزهشده» بازتولید و «متجدد»یا شکلینو
در «پیشرفته» و کارآمد واقعا نهاد تنها میکند.
پلیسیآناست. امنیتیو چنیننظامیدستگاه
فرهنگی، در مورد ویژگیهای بیشتر شرح (برای
و نوپدرساالر، رژیمهای اقتصادی و سیاسی،

نگاهکنیدبهفصل قیام هایپوپولیستیعلیهآنها، 
دینی».) «نقد خشونت کتاب دوم

این ارزیابی چهدرسیمیتوان از پرسشسوم:
گرفت این میتوان که درسی گرفت؟ برای آینده
استکهجداییدینودولتشرطالزمدموکراسی
کافی شرط اما است شهروندان حقوق تامین و
بودن، بهصرفسکوالر حکومت سکوالر نیست.
دموکراتیک نحو به کشوری که نمیکند ضمانت
لیبرال یک حکومت سکوالر حتی در شود. اداره
دموکرات نیزباید میان«قانون اساسی»و عملکرد

قایل شد. مفهومی تمایز وقت کابینه دولت یا
حکومت برای میتوان  آیا چهارم:  پرسش
شد؟ پاسخ کوتاه قایل سکوالر نقشی فراعقیدتی
چیز هیچ سیاست است که در این من فوری و
فراعقیدتیخودش مفهوم «فراعقیدتی»نیست.
اما بستر است. ایدئولوژی عقیدتی یک مبتنی بر
از این پیچیدهتر را بسیار مساله سئوال غربی این
و زیرا همهمفاهیم عقیدتیهمتراز حکممیکند.
بهیکاندازهجانبدار یا به یک اندازه«ایدئولوژیک»
سیاست در که به سکوالریسم آنجا تا نیستند.
در بستر بحث این پیچیدگی مربوط می شود،
فلسفهسیاسی در اردوگاه ازجدالدو غربیخود،
یا کانتی سکوالر عقل اردوگاه برمیخیزد. معاصر
و انسانی) عقل فقط (عقل و تنهایی» به «عقل
به تنهایی را قانونی عقالنیت که ناقدانی اردوگاه
ناقدان این نمیدانند. کافی جمعی زیست برای
اعضاییکجامعه، برایپیوندمعنی دار برآنندکه
کفایت شهروندی مدنی و فردی حقوق فقط
«یک معنوی، مشترک وجه یک بلکه نمیکند
خیرعام»،یایکسلسلهارزش هاستکهبهشکل
اردوگاه در میدارد. نگه همبسته را مثبتجامعه
متفکرانی دارد با قرار لیبرال دموکراسی نخست،
نیکالس هابرماس، یورگن رالز، جان چون
مخالف، در اردوگاه و رانالد دوارکین؛ و لومان،

سکوالر حکومت پارامترهای و قدرت، اسالم،

جهانی «شبکه همایش در سخنرانی متن
تورنتو ایران» در سکوالرهای سبز
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Vima Jewelry
خریدارطال، نقره و جواهرات شما

703-657-0400 
1025 D Seneca Road, Great Falls, VA 22066 

www.vimajewelry.com

Products & Services:
Custom Design . All Jewerly Repairs

Repair Watches & Batteries . Jewerly Appraisals

10K Gold ............. $17.00 GR
14K Gold ............. $24.00 GR
18K Gold ............. $30.00 GR

22K Gold ............. $36.00 GR
24K Gold ............. $42.00 GR
Sterling Silver ... $25.00 OZ.

We Buy & Sell Louis Vuitton, Coach & Chanel hand bags
We buy signed pieces like Tiffany & Co., Cartier, Ippolita, YVEL, Roberto Coin, Chopard, Salavtti, Asprey, Etc.

We Buy Gold, Silver, Diamond & Rolex Watches
How Much We Pay For Gold

Gold price base of $1450

مقاالت

حقیقتجو فاطمه

بگویم باید برنامه کنندگان برگزار از تشکر با
تحقق برای تا شدهایم جمع اینجا ما همه که
حکومت دموکراتیکو جمهوریکوشش جمعی
تاریخی،همشاهدحکومتهای منظر از نماییم.
و هم حکومتهای مذهبی سکوالر خودکامه
پهلوی سلطهگرای سکوالر نه بودهایم. خودکامه
بنیادگراییدینیالگویموفقیبرایکشورما نه و
است.«جنبشسبز»نیزبهقولآقایمیرسپاسی
از این، بر بنا است. پساسکوالر پسااسالمی و
جمهوریخواهی، باید ائتالف محور من، نظر
دموکراسیخواهی وحقوقمداری باشدونهصرف
تجربه۳۰  به امروز تشکیل یک حکومتسکوالر.

سالجمهوریاسالمیحتیبسیاریازکسانی که
مدافعحکومتدینیبودهاندبهمخالفینآنبدل
را حکومت از دین نهاد جدایی آرزوی و شده اند
در دموکراسیباشد سکوالریزممالزمه دارند. اگر
عینحالاما ایدئولوژیککردنآنو ساختندینی
تضییعحقوقبخشیاز دیکتاتوری و آنزمینه از
برایدوری جستن فراهمکند. میتواند جامعه را

نمود. توجه باید به نکاتی آن خطرات از
و ارزشهایش بپذیریم تمام با جمهوری را اگر
آنتاکید کنیمحقوقبشر،حق حاکمیتملی بر
در و می آید از آن بیرون خصوصی حریم حفظ و
که چرا شد خواهد مستقر هم سکوالریزم نتیجه
مهم دموکراسی سیاست یک پایه دین از جدایی
است.ممنوعیتورودحکومتبهحوزهشخصی
شد خواهد دین هم مساله افراد شامل حریم و
مردم دین خصوص در نمی توانند حکومتها و
غیر حکومتی نمیتواند و چنین بگیرند تصمیم

باشد. سکوالر
از دین نهاد سکوالریزم و جدایی در تبیین
اهمیت از ارزش و اصل چند من برای حکومت
واجدشرایطیبرخورداراندکهبدونآنسکوالریزم
نمیتواند و دیکتاتوری دینی میشود مانع صرفا

ببرد. دیکتاتوری را بطور مطلق از بین
در خصوص را خود نظر میدانم الزم ابتدا
نمایم. بیان ایران سبز سکوالرهای شبکه شعار
مهمتر ما همه «ایران از مبنی بر جمع این شعار
تعریف میتوان مختلفی گونههای به را است»
نمود. اگرمقصوداولویتمنافعملیاست. سئوال
منافع ملی را چیست؟ ملی منافع این است که
مختلف گونههای به مختلف گروههای و افراد

تاریخ طول در نیز دیکتاتورها میکنند. تعریف
دیکتاتوری ایران حفظ برای که گفته اند ایران
مهمتر است ما همه از ایران اگر اما الزم است.
همه برای «ایران که کنیم تعریف اینگونه را
حقوق پذیرش به  مشروط  را آن  و  ایرانیان»
همزیستی و آن ساختن در ایرانیان همه برابر
این وقت کنار هم بدانیم، آن مسالمتآمیز در
این، بر بنا میکند. پیدا بهتری معنای شعار
یکی ایرانیان» همه برای «ایران ارزش و اصل
تا میکنم استفاده آن از بنده که است اصولی از
احتیاج سکوالریزم مورد از را خود بتوانم تعریف

ایران ارایه کنم.
ملزمبهاصل«ایرانبرایهمه حالاگرخودرا
آن و اینمشتق شده از اصلدوم ایرانیان» بدانم،
واحد در دیدگاه یک دارای ایرانیان که این است
لحاظ به متنوع و ایرانیان متکثر و نیستند امور
ایدئولوژی زبان،فرهنگ،دین،مذهب، قومیت،
باید ایرانی هستند. غیره و جنسیت سیاسی ،
رسمیت به تکثر و تنوع این همه که ساخت
شناختهشودومحترمشماردهشود.همگانحق
زیستمسالمتآمیز،حقتعیینسرنوشت،حق
اجتماعی ـ سیاسی امور در مشارکت و دخالت
و باشند داشته برابر قانونی حق و اقتصادی، و
ممنوع تبعیض گوناگون اشکال دیگر عبارت به
حکومت و دین نهاد جدایی با واقع، در است.
تبعیض ضد حقمدار و حکومت دنبال یک به ما
بودن بار نیز سکوالر این نه این که و هستیم،
در حضور و امتیاز عامل را بودن بر غیرسکوالر

فرض نمود. مناصب قدرت
بسیار کار را اضداد جمع است که طبیعی

براین،راهکارصندوق سختودشوارمیکند.بنا
این همه که است راهکاری قانون مداری، و رای
عین به وحدت در را بتواند تنوع و تکثر و اضداد

برساند. تنوع و تکثر
نهاد تفکیک معنای به اگر را سکوالریزم
به این معنا که منشا حکومت از نهاد دین بدانیم
به آنگاه شریعت، نه بدانیم عرف را قانونگذاری
قانونگذار باالخره که خورد مساله برخواهیم این
مردم نظر معدل مسایل و خود از فهم مبنای بر
اینجاست نکته کرد. خواهد عمل خاص امور در
تکالیف چنین حکومتی همه حقعمل به در که
بر خود دارند و هیچ دین و مذهبی مزیت دینی
ارتقا گونه هر که ندارد چرا دیگر مذهب و دین
را فراهم دیگری بر تبعیض زمینه به دیگر یکی
هم را دیگر سکوالریزم از سوی اما می سازد،
نباید تبدیلبهیک ایدئولوژی نمودکهخود عامل
است خطری این شود. دینداران علیه تبعیض
بنا نماید. جامعه متوجه میتواند سکوالریزم که
اصول به التزام بدون صرف این، سکوالریزم بر
و ایرانیان همه برابر برای حقوق بشر، حقوق
حقتعیینسرنوشتتبدیلبهبالیجانجامعه
فراهم را دیکتاتوری زمینه خود و شد خواهد
منطقهخاورمیانه خواهدنمود.همان گونهکهدر
شاهدیمکهچگونه حکومتهای سکوالر تبدیلبه
دیکتاتورهاییشدهاندکهعاملتبعیضطبقاتی،

نمودهاند. فراهم را غیره و خانوادگی
کشورداری امور و مذهب نهاد بین مرزهای

باید روشن شود.
مینوچین درمان خانواده نظریه از من اما
خانوادهها مرز را در نوع میکنم که سه استفاده

مرزهایسخت با خانواده است. شناساییکرده را
وجود آن ها که امکان تبادل بین خود اعضا بین
ازهم دورهستندکه آنقدر اعضای خانواده نداردو
تحرک به بیفتد آنها از یکی برای هم اتفاقی اگر
یا نقطه چین مرزهای دوم واداشته نمیشوند.
عضو یک هیجان از کمترین که بدون مرز و محو
خط مرزهای منتقل شده و نوع سوم دیگری به

چینبعنوانمرزهایمتعادل.
قبول را «ایران برای ایرانیان» اصل اگر حال
مذهبی یک گروه حق که است سئوال این دارید
در احزاب آزادی اگر چیست؟ مملکت اداره در
میخواهید آیا است. شده تصریح اساسی قانون
بر چنین شرطی که اسالمی جمهوری  مانند
نمودهاند، مقید را آن گذاشتهاند و آزادیهایی
مشروط به را احزاب و تشکل ها آزادی شما نیز
سکوالریزم (که به ایمان همچون اصولی و امور
اگر بکنید؟ تعاریف مختلف است) دارای خود
دیدگاه بر دیدگاه یک تبعیض که باشد چنین
ایرانیان علیه از بخش یک تبعیض دیگر است،
ایرانیان دیگر است. اگرچنین نیست باید بپذیریم
فرض کنیدکهمسیحیان، کهیکگروهمذهبیـ 
مسلمانانشیعهوسنی، و یهودیانـمیخواهند
یهودی یا حزب اسالمی حزب مسیحی، حزب
در معرض رای را خود این گونه درست کنند و
چه جمع این در بگذارند. دوستان سکوالر مردم
مذهبی آزاد و دینی احزاب آیا پاسخی دارند؟
و از طریق نمایند سیاسی هستند که مشارکت
دولت یا و راه یابند پارلمان آزاد به انتخابات یک

بگیرند؟ اختیار در را
الئیکها حق سکوالرها و از گروهی اگر آیا

دمکراسیخواهی جمهوریخواهی، باید ائتالف محور
باشد حقوقمداری و

جهانی «شبکه همایش در سخنرانی متن
تورنتو ایران» در سکوالرهای سبز
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 بقیه در صفحه ۳۳   

متخصص مغز و اعصاب 
و فوق تخصص در بيماريهای صرع

استاديار دانشگاه جورج تاون

دكتر نوید مستوفی

 Tel: 703.356.1105
McLean Neuroscience

6714 Whittier Ave., McLean, VA 22101

اکثر بيمه های درمانی از جمله  Medicare پذیرفته می شود

Navid Mostofi, MD
Board Certified Neurologist 
Clinical Neurophysiologist

Assistant Professor of Neurology 
Georgetown University

تشخيص و درمان كليه بيماری های نورولوژيک از جمله: 
تشنج، سكته مغزی،اختالالت خواب، مالتيپل اسكلروز، 

پاركينسون، ميگرن، آلزايمر، دردهای عصبی
Expert in diagnosis & management of all neurologic disorders 
such as seizure, stroke, multiple sclerosis Parkinson’s dis ease, 

headache Alzheimer’s disease, back pain neck pain, sleep disorders

شکسته فاطمه حقیقتجو و پا سکوالریسم دست
سخنی با ایشان و

نشان خورشید داریوش

آیا است» تودهها افیون «دین که دارند تبلیغ
بگذارید دارند؟  دین  تبلیغ حق  نیز مذهبیها 
مبلغان دین من نمایم. بیان مثال روشنتری
افیون تودههاستو مبلغان مدرسهمصباح یزدی
حقمداری موضع از میدانم. طیف یک سر دو را
ایرانبرایایرانیانچگونهمیخواهیدحقوقاین و
ایرانی من بشناسید؟ رسمیت به را طیف سر دو
میخواهمکهحق قانونیمصباح یزدیبهرسمیت
را افیون دین که و حق الئیکهایی شود شمارده
شود. شمارده رسمیت به نیز میدانند تودهها
این که میکنید شما ارایه نوع سکوالریزمی چه
دوگروههمزیستی مسالمتآمیز درجامعهداشته
حق بلکه یک جامعه باشند تنها در نه باشند؛
رسمیت به سرنوشتسیاسیشانهم دخالتدر
کاندیدای خود را بتوانند دو و هر شود شمارده
نمایند. دیگر نهادها ریاست جمهوری و پارلمانو
تبعیض آن در که میخواهم سکوالریزمی من
یا کافر مومن به مثال گروهی هیچ و نشود قانونی
طبقه ای، هیچ خون مومن برتری نیابد و به کافر
مباح دیگر و فرد گروه بر طبقه، فردی گروهی،
نمایند عملی آن عمل خالف که کسانی و نباشد
آنها و مطابق قانون با غیرقانونی مرتکب شده

عمل خواهد شد.
بهرسمیت شناختهشود است کهتکثر بنا اگر
و بیاحترامی، احترام مرز شمرده شود محترم و
کتاب زدن آتش آیا چیست؟ بی حرمتی و حرمت
بی حرمتی؟مجازاستیا آسمانیحرمتاست؟یا
زبانوفرهنگقومیحرمت تمسخر غیرمجاز؟آیا
غیرمجاز؟ یا و است مجاز بی حرمتی؟ یا است؟
نسبتآزادیبیانبا محترم شمردنحقوقافراد،
است نمونههایی اینها چیست؟ اقوام و مذاهب
از بخشی که، بودیم شاهد  ما گذشته در که
کرد. مثال بخش دیگر عصبانی علیه جامعه را
در زبانها ترک علیه «ایران» روزنامه کاریکاتور
شهرهای  مردم تظاهرات به منجر سال۲۰۰۵ که

ترکنشینشد.
تاریخی مثال دو که  هستم  عالقمند من
تا کجا حکومت سکوالر خصوص سئوال در دیگر
کند؟ دخالت دینی نهادهای امور در دارد حق

بیانکنم.
در ایران است. مهمی مساله حجاب، مساله
سال یکصد تاریخی تجربه از بعد شاید اگرچه

به اعتدال به حد ایرانیها امروز اغلب گذشته،
سبک پوشش انتخاب حق رسمیت شناختن
این مثال تاریخی براینمونههای اما از رسیدهاند،
حجاب مقایسه کشف نمود. باید استفاده دیگر
رقابت و شاه بهعنواننمونهحکومتسکوالر رضا
حجاب و روحانیت نهاد و شاه رضا بین قدرت
مثالفرا مرزها اجباریدورهجمهوریاسالمیو یا
در وعملکردضدحقوقبشر دولتالئیکفرانسه
خصوصاعمال محدودیتحجابونوع آن.بنیاد
زنان، با رفتار حکومتها ایندو گونه از هیچکدام
نیست. دولت بشر حقوق مطابق استانداردهای
کشف دلیل به را بسیاری زنان شاه رضا سکوالر

خانهنشیننمود. حجابخشونتآمیز
جمهوری اسالمینیز حجاب اجباریراقانونی
را رعایت حجاب که قانون کسانی و علیه نمود
شاه پرداخت، رضا خشونت اعمال نمیکنند به
و سکوالریزم نام به خشونتآمیزی برخورد نیز
دین کسانی که نمود. محجبه زنان مدرنیته با
از پس همچنان شاید میدانند توده ها افیون را
گذشتیکصد سال بهتحسینرضا شاه درمجبور
اقدامی آنرا و ترکحجاببپردازند کردنزنانبه
شجاعانه،مترقیانه برایآزادسازی زنانبنامند.اما
سکوالر هستید حکومت ایجاد دنبال به که شما
نظرتان درمورداعمالخشونتمشروعبنام رعایت
اصولسکوالریزمچیست؟ آیاچنیننوعخشونتی
چون میدانید؟ مجاز را شاه رضا خشونت مثل
نمیدانند و هستند احمق بقیه که میکنید فکر
است بخشی حیات معجون چه سکوالریزم که
به را زندگانی باید این معجون شده هم زور با و
نسبت که خوراند؟ اما سئوال این است مردم
به عالقه حقوقزنانمحجبه که چنیناقدامی با
پوششدارند چیست؟ همین سئوال برایحجاب

است. طرح قابل اجباری
بود بشر حقوق اصل باور به همین اساس بر
که  میالدی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ سالهای دوران در که
بارها بودم مجلس شورای اسالمی نماینده بنده
تاکید پوشش زنان و سبک آزادی انتخاب حق بر
آن به ورودی کوتاه میخواهم این مثال از کردم.
حق حکومت اعتقاد بنده که به نمایم سئوال
عمل نهادهای آزادی و ندارد دین در نهاد دخالت
افرادیبهتخلف اینکه مدنیبایدحفظشودمگر

(نماینده سابق جو فاطمه حقیقت کسی چون که کردم ابتدا تعجب
سبز کنفرانس سکوالرهای در اسالمی) را شورای مجلس اصالحطلب
به ایرادی هم البته که گردهمآیی محجبه خانم تنها تورنتو میدیدم.
ایشان و آزاد است خود پوشش  نوع برگزیدن در هر انسانی و نیست آن
دیدن از نا محرم تا من مرد بپوشانند گرفتند که روی تصمیم چنین هم
هم گناه نیافتم (خیلی به میشود ساطع ایشان تار موی که از اشعهای
تحقق برای بیاناتی که ایشان را میخواندم سخنرانی ممنون!). ایشان از
ایشان البته که بخوانید) اینجا (از فرمودند جمهوری و دمکراتیک جامعه
و آیا «جمهوری خواهی» باشد ائتالف، محور باید چرا که نکردند مشخص
میپسندند را آینده سکوالرها که شکلیمتفاوت از نظام اندیشههای دیگر

نمیدانند؟ را قابل جمهوری) نه (و
این و گفتند در پیباشد می تواند که «خطرات» نظامسکوالر ایشان از
داشته نبودنش بر رجحان بودن سکوالر اینچنینی، می تواند در نظام که
در شدند و متوجه نادرستی  به را سکوالریسم مفهوم ایشان انگار باشد!
و امتیاز عامل سکوالر بودن دارند، را آن ادعای که در نظامی که نیافتند
یا و دینداری به ربطی  این البته و باشد «باید» قدرت مناصب در حضور

ندارد. اشخاص بیدینی
خود که شود ایدئولوژی یک به تبدیل سکوالریسم که این از ایشان
سببتبعیضبرایدیندارانگرددفرمودندکهبازهم«خلطمبحث»است
که است نیامده آن دین برای آیا پذیرد؟ تبعیضی صورت چنین باید چرا و
و مذهب دین واژه بپرستد؟ و بشناسد شکل آن به را خود انسان خدای
نهانش سینه «در باید شخصی که این اعتقاد و است شده لوث انگار
بهانهجویی برای است شده عاملی و میکنند دستآویز همیشه را کرد»
خانه اکنون که متحده ایاالت در همان حقیقتجو! سهمخواهی. خانم و
اجرای ناتوان از و میکند احساس محدودیتی دینداری آیا هیچ شماست
بهسببمذهبی اینکشور در بهخودشما آیا خوداست؟ مناسکمذهبی 

است؟ شده بودن ظلمی روا محجبه و
چه آینده سکوالر در نظام ایران حق مذهبیون که پرسیدند همچنین
حزبی مثال«حزباسالمی» وارد با بخواهد گروهی دیندار و اگر بود خواهد
احزاب «آیا که: پرسیدند همچنین چیست؟ تکلیف شود سیاست گرده
یک طریق از و نمایند که مشارکت سیاسی هستند آزاد مذهبی و دینی

و«آیا بگیرند؟» اختیار در دولت را و یا راه یابند پارلمان به آزاد انتخابات
توده ها افیون دین دارند که تبلیغ حق الئیکها و از سکوالرها گروهی اگر
آتش «آیا که دادند ادامه و دارند؟» دین تبلیغ حق نیز مذهبیها آیا است
غیرمجاز؟ یا است مجاز بیحرمتی؟ یا است؟ حرمت آسمانی کتاب زدن
است بی حرمتی؟ مجاز فرهنگ قومی حرمت است؟ یا و تمسخر زبان آیا
مذاهب افراد، حقوق شمردن بیان با محترم آزادی نسبت غیرمجاز؟ یا و

چیست؟» اقوام و
عدهای سکوالر نظامی در که است متصور چنین ایشان برای انگار
و میروند خانهها پستوی به که بود خواهند امور مسند سر بر بی دین
باشی گفته می بویند مبادا را را معدوممی کنندودهانها خداینهانکرده
اینترنت در را سکوالریسم واژه معنی لطفا حقیقت جو! خانم اکبر». «اهللا
و بزرگ همان آمریکای (شیطان شیوه مملکتداری یا به و کنید جستجو

نظری بیافکنید! مامنشماست) امروز کافرستانی که
فرمودند: و پاک کردند شکل تمام را به صورت مساله دیگر، جای در
دینی غلط و باورهای درست و دین ایران بخشهای جامعه بعضی «در
است که تغییر کرده رسوخ قومی ـ منطقه ای رسوم و آنچنان در فرهنگ
را که خونشان بعضی از دینداران حاضرند و حتی است کاری سخت آنها
همبرایپاسداشتآنارزشهااهداکنند»خانمحقیقتجو!آیانمیاندیشید
ایران آینده نسلهای در که بود خواهد چنین سکوالر از برکات نظامی که
نسل پشت که میدهید آیا ترجیح یا ندهد؟! و خون دینش کسی برای

بمانیم؟ مرکب جهل در نسل
«من پایانمیبرندکه: گفتهایاز آیتاهللابیات به ایشانسخنانشرا با
برحكومتغیردینی ترجیح می دهم. بیشکیک حكومت دینیدرسترا
نه میكنم اما دفاع اسالمی جمهوری اساسی از قانون هم دلیل به همین
خانم حقیقت آقایان اعالممیكنند». مندرآوردیكه برخی اینتفسیر با
بهپیشهاصلیخود امیدوارمروزیبرسدکه روحانیت(بخوانید آخوند) جو!
سودایش نکند و کار سیاسی و دخالتی در باز گردد مکتب حوزه و به و
فرهیخته، و سیاستمدار شمای که برسد روزی و نماید بیرون سر از را
و چون در کارزار خود بیابید! بیانات برای تایید «رفرنسی» جز این طبقه
به تنها نبرده باشید و را و دینداری خود دین و وارد شدید، قرآن سیاست
دین در خصوص نمیتوانند «حکومتها شما: قول به که اکتفا نشود این
هنگامحکمرانی، ذهنیغیردینیداشته بگیرند»که بایددر مردمتصمیم

هم! محمد موسی و و دین خود عیسی به آن پس از و باشند
«خودنویس» اینترنتی پایگاه از برگرفته
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طراح و مبتکر زیباترین و کاملترین 

سفره های عقد  کالسیک و مدرن

 و گل آرائی مجالس شما

 عروس سفره
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عرضه کلیه خدمات پوستی از قبیل: 
جوان سازی پوست 

با پیشرفته ترین تکنولوژی
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برای مشاوره رایگان و تعیین وقت 
با ما تماس بگیرید
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برداشتن موهای زائد 
با جدیدترین تکنولوژی لیـزری 

بدون عوارض جانبی و با کمترین قیمت
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703.531.9660

اسماعیل نوریعال
کلورادو دنور،

مقدمه
هشتم ماه و (هفتم گذشته يکشنبه شنبه و
تالش، شبکه نيم و سال يک از پس ،(۲۰۱۱ مه
 ۲۰۱۰ ژانويه در انحاللطلب که سکوالرهای سبز
در شهر را خود همايش اولين کرد بکار آغاز 
مدت اين طی در کرد.  برگزار کانادا  تورنتوی
و مخالفان موافقان جانب از پرسشهای فراوانی
آن ها از خالصه ای که شده مطرح جمع اين
جهت اطالع و شده تهيه پاسخ و بصورت پرسش

میشود. تقديم زیر در عالقمندان

چه راستای در سبز سکوالرهای پرسش:
میکوشند؟ هدفی

ما برای خود دو هدف اصلی قایليم. پاسخ:
اتحادی به دموکراتها ـ تشويق سکوالر يکی
ديگری حداقلی؛ و اصولی حول بر تشکيالتی 

ايجاد برای اتحاد ناشی از اين نيروی از استفاده
ـدموکراتونشاندن بديلسکوالر يا يکآلترناتيو

اسالمی. حکومت برابر در آن

«سکوالر» واژه از شما منظور پرسش:
چيست؟

پاسخ: سکوالر دومعنایمختلف وگاهمتضاد
يکمعنایآنبهکارسياسیما مربوط داردو تنها
میشود که عبارتاستازخواستاری يک سيستم
حکومتیکهمذاهبمختلفدرآندخالتنداشته
از مذاهب «جدایی را آن خالصه بطور باشند.

حکومت»میخوانيم.

از جدایی مذهب بر تاکيد با اين پرسش:
شما که گرفت نتيجه می توان آيا حکومت

اشخاص مخالفيد؟ و مذهب دين با
معنای در سکوالريسم، برعکس. پاسخ: 
که، میکند مقصود کار برای اين خود، سياسی
آزادیهمهاديانو مذاهب رفع هرگونهتبعيض، با
بیاعتقادان و به عينحال، در و، را تضمينکرده
بیديناننيز آزادیبدهد.حالآن کهيکحکومت
و باورها نفع به دگرانديشانرا مذهبیآزادیهمه

و احکام خود محدود میسازد. ارزشها

عدهای نداريد که قبول آيا ولی  پرسش:
مردم مذهب و رسما با دين سکوالرها از

جنگ دارند؟ سر
«سياسی» معنای بر  ما  تاکيد پاسخ:
از عدهای است. علت همين به سکوالريسم
مخالف خوانی های و بحثها وارد فلسفی لحاظ
و می شوند مذاهب و اديان به نسبت گوناگون
کاراينعده سياسی خودراسکوالرمیخوانند.اما

نمی شود. مربوط حکومت امر به و نيست

پيدايش تجربه به توجه با پرسش:
چه بيستم قرن در  سکوالر ديکتاتوریهای
حکومت سکوالر يک که دارد تضمينی وجود

نيانجامد؟ ديکتاتوری به ايران در جديد
بيستم قرن سکوالر حکومتهای پاسخ: 
اساس بر چون بياورند دموکراسی نتوانستند
کوشيدند و آمدند بوجود مختلف ايدئولوژیهای
معنای کنند (که خارج از حکومت را مذهب
بجای بالفاصله اما است) همين سکوالريسم
نشاندند. را خودشان نظر مورد ايدئولوژی آن
استبداد تبعيض و منشاء يکسو، ايدئولوژی، از
نوعی هم هر مذهب ديگر، سوی  از و، است
بيست در قرن استبداد. زاينده و ايدئولوژی است
بهمعنای يکم ناگزيريمکهسکوالريسمرا نه تنها و
جدایی معنای به بلکه حکومت از مذهب جدایی

کنيم. هم تعريف از حکومت ايدئولوژی

پيدايش از جدایی از چه راهی اين پرسش:
میکند؟ جلوگيری ديکتاتوری

پاسخ:ازراهمتعهدکردنحکومتسکوالرغير
آن در بشر. حقوق جهانی اعالميه ايدئولوژيک به
از ناشی آزادیهای سلب و محدوديتها صورت
ايدئولوژیدر حکومت منتفیودموکراسی حضور

قابلدسترسیمی شود.

«سکوالريسم بجای چرا پس پرسش:
«دموکراسی» خود بشر» حقوق بر مبتنی

خود قرار ندادهايد؟ هدف را
هدف غایی يک دموکراسی ما پاسخ: برای
میکنيم فکر و برسيم آن به میخواهيم که است

برساند مقصد اين به را ما میتواند که وسيلهای
که معتقديم ما يعنی دارد.  نام سکوالريسم
«دموکراسی»بدون«حکومتسکوالر»متحقق
به سوی قدم نظر ما، اولين از شدنی نيست.
کثرتمداری،رفعتبعيض،دموکراسیوحاکميت

است. سکوالر حکومت ملی ايجاد

نام در را «سبز»  واژه چرا  پرسش:
میبريد؟ بکار خود تشکيالت

دو جنبش چه نه، و چه بخواهيم ما، پاسخ:
تمام و گرفته نام سبز» «جنبش ايران اخير سال
انکار پس اين نام میشناسند. به را آن هم دنيا
وجودايننامشناکردنبرعکسجريانروداست.
از پارهای را که خود اعالم کنيم ما میخواهيم

میدانيم. ايران ملت سبز جنبش

را سبز رنگ که اين نه مگر اما پرسش:
شما و انداختهاند براه جنبش مذهبیهای

هستيد؟ سکوالر بودن مدعی
به کهمردمجهاناينجنبشرا آنجا از پاسخ:
می شناسندما می خواهيمنشاندهيم رنگسبز
مذهبی نيست، خود گوهر در اين جنبش که
آمده، به خيابان ساله دو در اين که مردمی و
برای «حفظ رسيده اند قتل به و شکنجه شده

نکرده اند. قيام اسالمی» نظام

«شبکه» را خود  تشکيالت چرا پرسش: 
جبهه؟ يا حزب نه و میخوانيد

بر چون نيست «حزب» ما تشکيالت پاسخ:
آينده برای خاص و برنامه جهان بينی نوعی بنياد
نشدهواز جمعآدميانیبوجودآمده پا کشورمانبر
بر اما میآيند سياسی مختلفی ديدگاههای از که

عين توافق کردهاند. در با هم اصل حداقلی چند
کهازگردهمآمدن حال«جبهه»همنيستيمچرا
نيامدهايم. بوجود احزاب و گروهها عمل اتحاد و
نتيجه در است. ما فردی عضويت در تشکيالت
از يک نشان که نهادهايم خود بر را نام «شبکه»
از و افقی، بيشتر متمرکز، غير حداقلی، ساختار

دارد. باال به پایين از مراتب لحاظ سلسله

بجای خودتان  ادبيات  در  چرا پرسش: 
اصطالح از «براندازی»  مثل واژههایی 

«انحالل» استفاده میکنيد؟
که است آن میخواهيم  ما آنچه  پاسخ:
حکومت اسالمینباشد.تعييناينکهايننبودن
به ما نيست و شبکه کار چگونه محقق می شود
مربوط با مردم اسالمی حکومت برخورد نحوه
ما می شود. «انحالل»يکمفهومحقوقیاست.
هيچگونه کنيمکه واژهایاستفاده از میخواهيم
خشونت يا و به عملی نداشته باشد بار خاص
اسالمی عليه حکومت در مبارزه خشونت عدم

نکند. اشاره هم

ايرانی «ما شعار  عملی  معنای  پرسش:
چيست؟ میخواهيم» بیتبعيض

اکثرمشکالتمملکت معتقديمکه پاسخ: ما
که مختلف است تبعيضهای وجود ناشی از ما
بشدت اماميه آنها را حکومت رسيدن فرقه به
در اگر هم اندکی دستآوردهای و داده افزايش
تبعيض نابودساختهاست. اينموردوجودداشته
مرد،شيعهوسنی،مسلمانو بينزنو گسترده
اديانديگر،ديندارانوبیدينان،عمامهداران پيرو
(که اتنيکی گروههای و  اقوام  بی عمامهها، و
موردشان مضاعف در ديگر آن تبعيضهای همه

انحاللطلب سبز سکوالرهای درباره پاسخهایی و پرسشها
است گفته پاسخ میشود مطرح زمینه این در اغلب که پرسشهایی اکثر به اسماعيل نوری عال
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حکومت يک به مبرم کشورمان نياز از میشود)
که میدهند بشر خبر بر حقوق مبتنی سکوالر

تضمين کند. را ما وحدت ملی

«ايران عبارت همان منظورتان پرسش:
تکرار ادبياتتان در که است يکپارچه»

میشود؟
ـ جغرافيایی پديده بقای و وجود بله. پاسخ:
تحقق پيششرط ايران نام به سياسی ـ فرهنگی
در است. کشورمان مورد جامعه و در ما آرزوهای
نتيجهمسيرماباهرنوعتجزيه طلبیکهکشورمان

است. متفاوت کند پاره پاره را

نوع سيستم با هر آيا شما پرسش: پس
خودگردان مناطق ايجاد و نامتمرکز

مخالفيد؟
همه در ما کنيدمی بينیدکه توجه اگر پاسخ:
«ايران يکپارچه»، ترکيب کنار خود، در اسناد
کشورمان در اين که الزم است به را اعتقادمان
نامتمرکز و متمرکز تصميمگيری ابزارهای انواع

کرده ايم. اعالم باشد داشته وجود

موضعی فدراليسم فکر به نسبت پرسش:
داريد؟

پاسخ:اگرفدراليسمبخواهدباصفاتیهمچون
مسلما باشد همراه اتنيکی و قومی و مليتی
اصل با و است کشور تجزيه بالقوه قدرت دارای
«يکپارچگی کشور»منافاتدارد.امااگر فدراليسم
رابهمعنایتقسيماتکشوریخودگردانوتعيين
شدهبراساسضوابط اجرایی اقتصادیومعيشتی
میتواند امر اين آنگاه بگيريم نظر در جمعيتی و
حال بههر بهحفظ«ايرانيکپارچه»کمککند.
از يک وظيفه هيچ موارد اين تصميمگيری در
گروه های سياسیداخلوخارجنيستو اينملت

کند. تصميم گيری آزادانه بايد که است ايران

حکومت نوع به راجع نظرتان پرسش:
جمهوری) يا پادشاهی (مثال، آينده

چيست؟
حکومت نوع معتقديم که تعيين ما پاسخ:

داخل گروه های سياسی از يک عهده هيچ بر نيز
خارج نيست. و

و شير رنگ سه پرچم وجود علت پرسش:
چيست؟ شما جلسات در نشان خورشيد
قانون و مجلس مصوب پرچم اين پاسخ:
ملت استو از انقالبمشروطه اساسی برخاسته
ايراندرهيچموقعيتديگریفرصتنيافتهکهبه
اسالمی بدهد. در حکومت حفظ آن رای يا تغيير
و گرفته به اراده آقای خمينی صورت پرچم تغيير

ندارد. قانونی وجاهت

نخواهد موجب همين آيا پرسش:
سلطنتطلب را شما که شد

بدانند؟
به خاصی تعلق پرچم اين پاسخ:
سلطنت طلبانندارد.مگرهمينپرچم
ندارند؟ قبول هم خلق مجاهدين را
نيز جمهوریخواهان از بسياری مگر
خواستار حفظهمينپرچم نيستند؟

نه ا ر د خو ا چر : سش پر
«آلترناتيوساز» که «آلترناتيو»

میناميد؟
برایاين که معتقديماگرچه پاسخ:
بايددربرابرحکومتاسالمی سکوالرها
بديلیسکوالر بوجود آورند اماشبکهما
نه و میگيرد بر در را سکوالرها نه همه
میخواهيم ما دارد. را آنها نمايندگی
يک ايجاد راه خود را در انرژی و توان
بر دموکرات مبتنی ـ سکوالر آلترناتيو
اراده بيشترين برآمده از بشر و حقوق

بريم. بکار سکوالرها

سخن آن از که آلترناتيوی فرق پرسش:
«دولت همچون پديدههایی با میگویيد
آن نظاير و تبعيد» در «دولت و سايه»

چيست؟
پاسخ: ما معتقديمکهتنهادرحين طی مسير
ساختارهای به که می توان است آلترناتيوسازی

اسم هر يا ايرانيان، ملی کنگره همچون ديگری
و همين برسيم. بگذاريم، آن روی ديگری که
کنگره استکهتعيين می کندآن آلترناتيودر کدام
آيا يک«شورايعالی کرد. قامتظهور خواهد و قد
سياسی» خواهدبوديا يک «دولتسايه». تعيين
آلترناتيو بر آن کار برنامه و اختيارات حدود نام و

نيست. ما عهده

هم ديگری سازمانهای وقتی پرسش:
ايجاد دنبال به است  سال ها  که هستند
کار به همان چرا شما آلترناتيو بودهاند

کردهايد؟ اقدام

گروههای گذشته دهه سه طی در پاسخ:
آلترناتيو و ملی کنگره ايجاد مورد در مختلفی
شکستروبروشده اند. با وهمگینيز اقدامکرده
خودانگيختگیشرکت در علتاينشکسترا ما
میدانيم. عدهای فعاليتها اينگونه کنندگان در
که بدون آن میدانند، سياسی نخبه خود را که
هم باشند، دور داشته ماموريت جانب کسی از
جمعمیشوندوکنگرهوآلترناتيوبوجودمیآورند.

برای مدل اين که کرده ثابت تجربه می گویيم ما
نمیکند. کار خارجکشور اپوزيسيون

عمل چگونه و چيست شما مدل پرسش:
میکند؟

شدن توجه به فراهم با مدلی که ما، پاسخ:
کردهايم فکر آن به ارتباطات، عصر امکانات
خارج سکوالر ايرانيان عمومی افکار به مراجعه
از کشور خارج ايرانيان بيشترين است. کشور
نتيجه، چنگالحکومتاسالمیگريختهاندو،در
ادامهحياتآنباشندو و ابقا نمیتوانندخواستار
و آنها به مبنایمراجعه بر سکوالرند.مدلما لذا
اخذليستنام معتمدين سياسیآن ها

ساخته شده است.

صدی در چه میکنيد فکر پرسش:
يک در کشور خارج  ايرانيان  از

کنند؟ شرکت همهپرسی چنين
عدد اين حاضر  حال در  پاسخ:
حال، عين در نيست. تخمين قابل
خارج ايرانيان شرکت ميزان چه اگر
است مهم  همهپرسی امر در کشور 
تثبيت مهم نيست. مساله اصل اما
گرفتن طريق از حقانيت داشتن روند
جانب از يک فرد است. گاه ماموريت
میشود مامور بزرگ چندان نه عدهای
اين امر شرکت در گاه عده زيادی و
روش که است اين مهم میکنند.
نخبهپنداری را خود و خودانگيختگی

کنار گذاشته شود.

میخواهيد چگونه شما پرسش:
از حمايت به  را کشور داخل  مردم
ساخته کشور خارج در  که آلترناتيوی

کنيد؟ جلب میشود
پاسخ:اوالکهجلباين حمايتکارما،بعنوان
آلترناتيو وظيفه خود و سبز، نيست سکوالرهای
درستی عملی، را مفيديت حمايت ثانيا است.
مردم به و پاسخگویی در رفتار شفافيت ساختار،

می سازد. ممکن ملی اعتماد کسب و

با راستا اين  در  شما  يا  آ پرسش:
اپوزيسيون سياسی  ديگر سازمانهای 

میشويد؟ عمل اتحاد وارد
سکوالر گروه که ما خود را تنها آنجا از پاسخ:
عين در و، نمیدانيم کشور خارج دموکرات ـ
با کمک آلترناتيوسازی بايد حال، معتقديم کار
سياسی فعال دموکراتهای ـ سکوالر همه
صورتبگيرد،مسلماخواستارهمکاریبااينگونه

فراايدئولوژيکهستيم. گروههایفراحزبیو

همکاری مورد در شما موضع پرسش:
تغييرات خواهان که  اصالح طلبانی  با
فعلی هستند حکومت ساختار بنيادی در

چيست؟
برای مانعی  تا مدتها، ما، نظر از پاسخ: 
فعلی ساختار با مبارزه در گروه دو اين همکاری
آگاهی اين با البته ندارد؛ وجود حکومت اسالمی
کهبههرحالوقتی«اصالح طلبانخواهانحفظ
نقطهای مبارزه به که شوند متوجه آن رژيم»
رژيم فروپاشی کل  موجب رسيده که میتواند
را راه خود شود آن، اشکال همه اسالمی، در
مقابل در حتی کرد و جدا خواهند سکوالرها از
بايد برایآنروز ايستادوسکوالرها خواهند آنها

باشند. آماده ناميمونهم

که وجود معتقدند پرسش: عدهای
به کشور خارج در آلترناتيوی چنين 
میزند. نظر لطمه ايران داخل جنبش سبز

چيست؟ اين مورد در شما
معتبری دليل هيچ تا کنون عده اين پاسخ:
منظور ما بنظر ندادهاند. ارائه خود سخن برای
آن مذهبی بخش فقط سبز» «جنبش از آنها
آلترناتيو يک پيدايش که آنند نگران آنها و است
رمق رنگ و بی را مذهبمدار رهبری سکوالر آن
ديگر، عبارت به  حتما هم میکند.  که کند،
ـ سکوالر ادعای اگر حتی منتقدين، اين همه
اردوگاه عملدر دموکراتبودنداشته باشند، در

میگيرند. اصالحطلبانقرار

بیش عکاسی، با رشته فارغالتحصیل علی خلیق، من،
داشنت اختیار در و کار عکاسی سابقه سال چهارده از
زمینههای در نورپردازی و عکاسی جتهیزات بهترین

و کنفرانسها تصویری پوشش شامل مختلف
نامزدی، (عروسی، مجالس عکاسی خبری، رویدادهای

پرتره عکاسی ،(... و التحصیلی فارغ تولد، جشن
تبلیغاتی و عکاسی صنعتی و مد)، کودک (خانوادگی،
و داخلی از مناهای خدمات، عکاسی کاال و معرفی جهت
مشاورین جهت مسکونی و جتاری ساختمانهای خارجی

هستم. عزیز هموطنان به خدمت آماده امالک،

لحظههای زیباوتکرارنشدنی، زندگیمجموعه ایاست از
آنهاست. کردن جاودان تصویر و قاب لحظه ها در این ثبت من حرفه

بگیرید. تماس من با بیشتر اطالعات کسب برای
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ویژه از تخفیف استفاده  برای

داماد عروس و پکیجهای متنوع

بگیرید تماس امروز همین
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 بقیه در صفحه ۳۷   

برحکومتهامیتواند جدی تلقیشود.جريانیکه
قدرتگيریآنمحصولکودتایخونينانتخاباتی
سرکوب و دينی تبعيض دروغگویی، و است
از مختصات انتقاد هرگونه تحمل و عدم مخالف
و تهيدستان برای سيهروزی جز است، آن اصلی
فرصتسوزیبرایمنافعملیهيچارمغانديگری

ندارد! انبان در
زمان در خود تولد بدو از اسالمی جمهوری
و سرکوب مخالفان ارعاب، آيتاهللا خمينی برای
به دينی حکومت ارزشهای به جامعه تسليم و
از عمدتا کشور سراسر در که فشار گروههای
و دستچين متعصب و تهيدست اليههای ميان

داشت. تکيه سازماندهیمیشدند،
خامنهای  آيتاهللا حکومت ساله ۲۰ در
توسعه سازمانی و افزايش کمی گروههای فشار
رديف از بخشی که آنها بودجه و کردند پيدا
بيت از مستقيما بخشی و دولتی رسمی بودجه
يافت. افزايش میشود همه ساله تامين رهبری
در عمدتا را فشار گروههای اين که بسيج سازمان
نظامی گروهشبه دهها همراه به خودجمعکرده،
دوره در دارند کشور فعاليت سراسر در که ديگر
هشتسالهاصالحاتکهآيتاهللاخامنهای برای به
راندنومرعوب کردن اصالحطلبانآنانرا حاشيه
قدرتاقتصادیو نفوذ و روز روز به کرد، ميداندار
سياسیبيشتریپيدا کردندو درتشکيالتسپاهو
بودن ضرورتتنيده بخاطر نيروهایانتظامینيز
و همکاری و الزامات همراهی و کارکرد وظايف
به که اينک گروهها اين دواندند. تنگاتنگ، ريشه
و و نظامی سياسی نفوذ با اليههای قدرتمندی
دارای و تبديلشدهاند اقتصادیچشمگير منافع
حميتو همبستگیگروهیکمسابقهای هستند
مشايی ـ احمدینژاد جريان اصلی تکيه گاه هم
تکيهگاههای از يکی هم  و میآيند حساب به
شکاف که چنان اسالمی. جمهوری اصلی رهبر
ـ احمدینژاد جريان ميان سياسی و ايدئولوژيک
برداشتن بدنه مايه ترک رهبر، هم بيت مشايی و
و هم شدن آن میشود و دو شاخه اين نيروها
که و انفعال وسيع آنها. فرايندی ريزش موجب
آيتاهللا خامنهای موقعيتهماکنونضعيف شده

میکند. شکننده تر چه هر نظام در را
اينگذشتهجرياناحمدینژاددرسالهای از
دستو دل بازی در بخششدرآمدهای با گذشته
امنيتی جريان های نظاميان، ميان در ملی
در از جمله نظام مختلف  ردههای  مديران  و
يارگيری ومهرهچينی استانداریها وفرمانداریها
ميان در نيز طرفدارانی جريان اين است. کرده
دارد ايران روستايی و شهری تهيدست اليههای
آنها به خود بهتر اقتصادی شرايط اميد به که
برای که آن اند بر گروه اين سران بستهاند. دل
خواستههای حاميانخود و پاسخگويیبه نيازها
و بيمهکردننظامدينیاز گزندجنبش درجامعه
تحوالتشتابانمنطقه و دموکراسیخواهیسبز
به ديگری از پس يکی را ديکتاتوری رژيمهای که
ساختارحقيقی دگرگونیدر فروپاشیمیکشاند،
مبرم ضرورت آن ايدئولوژيک نوسازی و نظام
جريان، زعم اين به که چرا کنونی است. شرايط
نظامبدوناينتغييراتنمیتوانددربرابرفشارهای
يکپارچگی مرزی مناطق شورشهای و خارجی
فشارهای جنبش برابر در و کند حفظ ايران را
پايدار نمیتواند نيز داخلی دموکراسیخواهی
ساختار در دگرگونی برای گروه اين پروژه بماند.
میتوان نوسازی و ايدئولوژيک نظام را سياسی
گزينه نظر آنها دو ديکتاتوری مذهبی ناميد. در
يا دارد؛ از وضعيت موجود وجود انتقال برای
نظر مورد جراحی با نوسازی و که هستند آنها
بقایآنرا بيمه میکنند اصل نظام دينیو خود،
اعتراضات مردم فرو فشار زير يا نظام سرانجام و
میپاشد،جنبش دموکراسیخواهی پيروزمیشود

میرود. باد آنان بر آرزوهای و
واژه که چرا اصالح نه و نوسازی میگويم 
ايران امروز سياسی فضای  در اصالحطلبی
رقابت آزادی  برای تالش معنای به همچنان
قانوناساسی به جريانهایملتزم سياسیميان

است. سياسی باز فضای نسبی ايجاد و
آن را مشايی ـ احمدی نژاد که اما جريانی
سياسی باز فضای نه اهل میکنند نمايندگی
آشتی توهم  در اصالحطلبان مثل  نه و است
نه و است اسالميت با نظام دادن جمهوريت
اين دارد. باور اساسی قانون بیتنازل اجرای به
گفتار سالهای کردار و که از آن چنان جريان
خواهان برمیآيد آن شاخص نمايندگان گذشته

صالحانی کهحکومت ديکتاتوری صالحاناست.
مهدی آن از را واليت اما «واليی» می خواهند، را
پيش در که میدانند و همانگونه صاحب الزمان
نه از طريق را او با ارتباط اشاره شد معتقدند

برقرار میکنند. خود روحانيون بلکه
پيشبرداينپروژهنياز به مقدماتیداشتهودارد
احمدی نژاد جمهوری رياست نخست دوره از که
۲۲ خرداد ۸۸ شتاب  کودتای و پس از شده آغاز

است. گرفته
جنبش ر مها مقدمات  ين  ا ز ا يکی
اصالحطلبان طرد راه از بود دموکراسیخواهی
سياسی، فعاالن دستگيری وسيع حاکميت، از
سياسی تشکيالت کردن اعالم غيرقانونی
و دانشجويی جنبش  سرکوب و  اصالحطلب
فقيه واليت نهاد هزينه به خيابانی اعتراضات
رهبر که  پروژهای خامنهای. آيتاهللا شخص و
جمهوریاسالمیبا«بیبصيرتی»تماموبهقيمت
انظارجامعه در نهادواليتفقيه برباد دادناعتبار
وحتیدر مياناصولگرايانباخشونتو خونريزی

گذاشت. اجرا مرحله به
پيش آنجا به تا راه اين در خامنهای آيتاهللا
او دولت  و احمدی نژاد از حمايت در رفت که
يارانقديمیخود وبسياری نزديکترين متحدانو
آزمايش از «مردود» و بصيرت» «بی را مراجع از
الهیمعرفیکردودرسفرزمستانگذشتهبهقمبا
اندازه دولت هيچدولتی به کرد که صراحتاعالم
اوهمراهنبودهاست.اوضمنانتقاد احمدینژادبا
ازاصالحطلبانکه درگذشته موجبايجاد«شبهه
که بودندمدعیشد نظامشده قدرتدوگانه»در
بهپيشمیرودو حاالهمهچيزمطابقمنوياتاو
به دارد. کار دولت احمدی نژاد اطمينان کامل به
منويات پيرویاز مصباحيزدیدر جايیرسيدکه
دولت مخالفت با که آيت اهللا خامنهایمدعیشد
گفت میتوان خدا است. مخالفت با احمدینژاد
يکجانبه از احمدینژاد خامنهای در حمايت که
راه به گذشته آن چنان در دو سال او دولت و
پيش به يکطرفه ای جاده چنان در و رفته افراط
مايه ريزش فقط نه آن از بازگشت که رانده است
و امنيتی ميان تکيهگاههای نظامی وسيعتر در
هرگونه بلکه میشود، جمهوری اسالمی رهبر
مياناصول گرايان حتیدر درايتویرا بصيرتو
تعادلروانیوسالمت بسا زيرسئوالمیبردوچه
او در دفاع قرار گيرد. مورد ترديد دماغی او نيز
سر را پشت پلها همه چنان باند احمدینژاد از
مجبور میبيند را اينک خود که خراب کرده خود
يا کند و اعتراف خود بی کفايتی و به بیتدبيری يا

نمايد. حمايت احمدینژاد از چنان هم
گذشته سال دو خونين  سرکوبهای  اگر
جمهوری رهبری جايگاه به سنگينی هزينههای
را کرده و او تحميل خامنهای اسالمی و شخص
احمدی نژاد تنزل جناح رهبر يا و حد حامی در
و احمدینژاد جريان با او رويارويی ادامه داده،
کار سر بر جمهوری که خود با تقلب ریيس عزل
از درون او کامل ورشکستگی به آورده می تواند
ـ احمدینژاد جريان راستی به اگر و بيانجامد.
راه نقشی اين به خامنهای کشاندن مشايی در
و شده مهندسی آنها که گفت بايد داشتهاند

عملکردهاند. استادانه
نظام نوسازی برای  مقدمه ديگر  وجه اما
پايگاه جذب مشايی، ـ احمدینژاد جريان توسط
است. تدريجی آن کردن منزوی سبز و جنبش
نشده انجام خونين کشتار و سرکوب با که کاری
دستور در کروبی حصر موسوی و شرايط در اينک
اين در دارد. قرار مشايی ـ احمدینژاد گروه کار
و ملیگرايی ماسک از استفاده سياسی بازی
کاری حربههای مهمترين از يکی ناسيوناليسم

آنان است.
جنبش سبز جنبش که نکنيم فراموش
و احساسات آن درون در که است ناهمگنی
۳۰ ساله گذشته  در که ملیگرايانه گرايشهای
بسيار شده لگدمال اسالمی جمهوری توسط

است. قوی
ميرحسينموسویکهفعاالنجنبش سبزوی
برشها اينجريانپذيرفتهانددر عنوانراهبر به را
و بيانيهها انتشار با مختلف دوراهیهای سر بر و
تاکتيکهایتفرفهافکنانه تحليلهایسنجيده،
و روشها و می کرد خنثی را حاکم باندهای
را سبزها و حفظ همبستگی فعاليت شيوههای
زنداناستوخالءرهبری اينکاودر ارائه میداد.
درجنبش سبزبشدتاحساسمیشود. موسوی،
که شعارهايی از برخی با چند هر رهنورد و کروبی
در اعتراضاتخيابانیجنبشسبزمطرحمیشدـ 
اصالح به توهمیکه بخاطر يا لحاظعقيدتیو به
در اما موافقنبودند، ـ جمهوری اسالمیداشتند
مدارا با قبالهمهگرايش هایدرونجنبشسبز،

اين نمیشود میدانستند که میکردند و برخورد
منويات و طرفداران نگرش را به گسترده جنبش
آنان تقليلداد.آنهابخاطراعتقاداتخودچه بسا
لبنان،جانمفدای قبيل«نه غزه، نه شعارهايیاز
جمهوری ايرانی» آزادی، «استقالل، يا و ايران«
تحول پختگی، حد از به اين نداشتند اما قبول را
بپذيرند که بودند رسيده روادار نگرش و سياسی
حقدارندنظراتخود کنندگاناينشعارها تکرار
متفاوت سبز که مرکب از تمايالت جنبش در را
سرکوب ادامه با همراه آنها دارند. ابراز است
از را در حمايت خود مواضع گام به گام جنبش،
صريحتر قاطعتر و مردم خواستههای دموکراتيک
با خواست بارها به همراهیخود کردند. چنانکه
(يعنی جنبش دموکراسیخواهی سبز محوری
باشد) که چه هر انتخابات آزاد نتيجه پذيرش
مناسبات شدن بحرانی با اينک نمودند. تاکيد
تاکتيک های ادامه حاکم، اصولگرايان ميان
تفرقه برای مشايی ـ احمدینژاد جريان زيرکانه
اوجگيری و سبز دموکراسیخواهی جنبش در
شرايطجديدی منطقه مبارزاتآزادیخواهانه در
رهبرانی حضور زمان به هر بيش از که آمده پديد
جرياناتطيفجنبشسبز اعتمادهمه مورد که
اين حاضر حال در متاسفانه و نيازمنديم باشند
مخاطره در را سبز جنبش همبستگی کمبود،
در را اين جنبش همه فعاالن وظيفه و داده قرار
از بويژه آنکه است. ساخته غيابآنان سنگين تر
اينپس روشهايیمثل استمدادجستن ودست
اعتقادات ازمواضعو بردنبهدامانروحانيونی که
ملیگرايی با خصومت يا و خود واپسگرايانه
حمله میکنند جريان احمدینژاد ـ مشايی به
با غيررسمی همسويی مثل تاکتيک هايی يا و
برای که احمدینژاد دولت مخالف اصولگرايان
بهرهبرداریازتضادهایاصولگراياندنبالمیشد
نهفقط کمکی بهجنبشسبزنمیکنند بلکه دقيقا

میشوند. و بیاعتباری آن تفرقه مايه
میتواند به حکومتگران ميان جنگ قدرت
سبز جنبش گسترش برای استثنايی فرصتی
اين جنبش فعاالن که صورتی در شود، تبديل
نبايد هيچ اختالفی که آن باشند متوجه مدام
راخدشهدار همبستگیطيفوسيع جنبش سبز
دعوای ماهيت افشای در که آن ثانيا و کند
حقوق با طرف دو هر دشمنی و حکومتگران
يکی حمايتگر در اين دعوا به نکنند و ترديد ملت
چنين نگذارند يا و نشوند تبديل جناح دو اين از
جريان برای خطر بزرگترين شود. ايجاد شائبهای
برخی شيفته شرايط اين در که آن است سبز
ملیگرايیکاذب بانداحمدینژادو يا«ايستادگی»
در دنبالهروی هم و عدهای شوند، برابر رهبر در او
از روحانيونیکه با تاکتيکهایمحافظهکارانه، از
مشايی ـ احمدینژاد جريان به ارتجاعی موضع
میتازند، همسويی نشاندهند. افتادن درهريک
جنبش انزوای تجزيه و بازیها میتواند به اين از

سبزبيانجامد.
مذاهب همه عقايد، همه سبز جنبش در
باورمند سياسی ايدئولوژيک گرايشهای همه و
حزبی تعلقات ورای در بشر حقوق و آزادی به
برابری همگان و آزادی محور عقيدتی، حول و
اين اين اعتبار به دارند. حق حضور شهروندان
جنبشنهمذهبیاست، نه ضدمذهبیاستونه
درانحصارهيچايدئولوژیوگرايشسياسیخاصی
به سبز که جنبش آن يعنی و اين است. ديگری
آغاز آنجا کهسکوالريسم چرا است. سکوالر گوهر
برابریکامل در برابر میشود که حقشهروندیو
عقيده و فکر هر از جامعه آحاد همه برای قانون
پويا زنده و برای پس میشود. مذهبی پذيرفته و
ماندنجنبش سبزضروریاستکه هيچگرايش
جنبش اين متولیگری نقش مذهبی و عقيدتی
است برای واليت همان نقش ولی و نهايت در که
خودقائلنشود.وهمهجرياناتوفعاالنجنبش
اين جنبش فعال در حضور حق سايرين در از
اکثر را رهنورد و کروبی و موسوی اگر کنند. دفاع
عنوانرهبراناينجنبش به فعاالنجنبشسبز
و مذهبی اعتقادات بخاطر نه اين پذيرفتهاند،
چيز هر از قبل بلکه آنان حکومتی پيشينه يا
خواستههای موضع از آنها که است آن بخاطر
و ايستادند خامنهای برابر در مردم آزادیخواهانه
اينويژگیهایجنبش به بهسهمخودکوشيدند

احترام بگذارند! سبز
هنوز کسانی که سياسی سبز حزب جنبش
چپ از جريانات و اميدوارند خط رهبری تغيير به
تحملمیکنندکههويتخود فقطآنهايیرا نيز
آنها و دنباله رو آنها خط و در کنند فراموش را
در کسان همه اين چند که نيست، هر باشند،
جنبش سبزحقحضوردارند.متاسفانههنوز اين
وسايتهايیکه رسانه ها روش هایتنگنظرانهدر

خودراهمراهان موسوی و کروبی معرفیمیکنند
دنبالمی شود.

که جمهوری اسالمی اسبق فالن وزير وقتی
معرفی سبز جنبش فکر اتاق عضو را خود زمانی
اين رسمی جايگاهی هم در نشريات و میکرد
اسالمی جمهوری رهبر مورد در دارد جنبش
نهادهای مالی نظارت بر امور حق کس هيچ که
سبز نظر جنبش در و ندارد را نظارت وی تحت
مدعیمیشودکه آرایملتاست، بزرگتريندزد
درکارنامهآيتاهللاخامنهاینهفقطبه لحاظفساد
مالی نقطهسياهیوجودنداردبلکهحتیيک لکه
جنبش اين فعاالن ديد! نمیشود هم خاکستری
اينگونه عليه کسانی باشند که نخستين بايد
احتماالهماهنگشده و مدعياتمحاسبهشده
باجناحیازرژيمکهبرایحساببازکردنبههزينه
جنبش مطرحمیشوندبرخوردکنند!وگرنه حتم
به کسانی را میتواند ادعا يک همين بدانيم که
را بعدی آنان گام در بکشاند و و انفعال بدبينی
(تا احمدینژاد بکند. و رحيم مشايی مجذوب
ادعا نوشته های اين نقد در من میدانم که آنجا
متعددی ازجملهمقالهروشنگرانهمجيد محمدی

انتشار يافت.)
درروزهایگذشتهشاهدنوشته هاوگفتههايی
تاکتيکهای میدهند  نشان  که بودهايم  هم
توهماتی مشايی بسترساز احمدینژاد ـ جريان
مقاله به را خوانندگان نمونه برای است. شده
ظن و خامنهای عنوان «علی زير گنجی اکبر
«گويانيوز» سایت در که احمدینژاد» جاسوسی
مقاله اين در گنجی می دهم. مراجعه شد منتشر
مینويسد: «احمدی نژاداگردرچارچوب اختيارات
او کار زيادی با بايستد، قانونی رياست جمهوری
روی به راه کند. انتخاب بايد بکنند. نمیتوانند
مردم و با مردم کنار در میتواند گشوده است. او
سالطين مقابل در که را کسانی مردم باشد.
کار نشان ظاهر دارند. دوست ستمگر بايستند
(۱۳۹۰ (سوم اردیبهشت امروز تا که او میدهد
گنجی از اينجا در است.» ايستاده خود روی نظر
خامنه ای برابر در صرف«ايستادگی»احمدینژاد
ستايشمیکند. درحالیکهاساسا نوعايستادگی
ايستادگی ماهيت با سنخيتی هيچ احمدینژاد
مردمی کهدرنفیاستبدادوبرایدموکراسی پرچم
ندارد. برافراشتهاند خامنه ای برابر در مقاومت
از احمدی نژاد قاطع حمايت به فقط است کافی
جنايات و کهريزک در او نقش که مرتضوی سعيد
حلقه و يا نقش است آشکار آن بر همه از پيش
سرکوبهای و شکنجهها در احمدینژاد ياران
اين به بهایی تا کنيم توجه اخير سال دو خونين
قدرت جنگ محدوده در صرفا که «ايستادگی»
در يک هر و میدهد، رخ حکومت فاسد باندهای
میگيرند، سبقت هم از سبز جنبش با دشمنی
کودتای از پس مدت ها تا که گنجی آقای ندهيم.
را کروبی و موسوی ايستادگی ادامه انتخاباتی،
جنبش و جنبش بودن سئوال قرار میداد مورد
برای چگونه و چرا نپذيرفت، هرگز هم را سبز
اعتبار سرعت اين به احمدی نژاد «ايستادگی»

قائل شده است؟
شمال و خاورميانه سريع و توفانی تحوالت
بیاعتباری و حاکميت  بحران تعميق  آفريقا،
ساختارحقيقیوحقوقیجمهوریاسالمیطرح
شرايط از يکی مثابه دولت به از دين جدايی شعار
ضرورت به ايران را استقرار دموکراسی در الزم

کرده است. تبديل مبرم روز
اعتراضات در که جنبش سبز میپذيريم اگر
و متفاوت فکری جريانهای ائتالف از خيابانی
مختلفايرانيان کهدرآزادی خواهی ونفیاستبداد
منافع ومصالحمشترکداشته اندپديدآمده است؛
نمیتوانبهجريان اينجنبشرا اگرمی پذيريمکه
کم بی اجرای يا طرفداران و دينی اصالحطلبان
کاستقوانيناساسی جمهوریاسالمی تقليل و
در نمی توان را جنبش اين که میپذيريم اگر داد؛
بازیجناحهایرقيبنظامحاکمحبس محدوده
را از کتاب آن خواسته های و و يا تاکتيکها کرد
بايد پس الملوک» استخراج نمود؛ «نصيحت
و عقيده فکر هر از ما همه که بپذيريم را هم اين
جنبش سياسی در دفاع از همبستگی گرايش و
ذينفع و در آن پويايی و تحول برای تالش و سبز

عينحالمسئولهستيم.
حفظ آرزوی در هنوز که کسانی البته
آن ذاتی نارسايیهای اصالح و جمهوری اسالمی
در مقام میبينند که آن در را هستند منافع خود
به جنبش طرفداران آنرا متولیگری جنبش سبز
از جزيی آنها دهند. تقليل حاکم نظام اصالح
را ميدان ديگران هرچه که هستند سبز جنبش

میگيرند. عهده نقشبيشتریبه خالیکنند
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

يا... فرصت قدرت؛ جنگ

آنگاهطبققانونبا متخلفو و قوانینبپردازند از
هیچ دین در نهاد خواهد شد. متخلفین برخورد
اصوال دین و نهاد است تعطیل نشده جامعه ای
نهاددین تعطیلشدنینیست.نگاهکنیدبهتاثیر
آزادی آمریکا. سکوالر جامعه قانونگذاری در در
مذهبیچیزیاست کهسکوالریزمغیرایدئولوژیک

بدارد. را پاس آن باید
آموزش ارتقا تقویتو با البتهطبیعیاستکه
سنتهای و باورها و خرافات میتوان عمومی،
را ترویج می شود جامعه در دین به نام که غلطی
تضعیفنمود.امامبناصرفاوصرفابرخورداقناعی
نه برخوردتبعیضآمیز وخشونتآمیز. بایدباشدو
لباسی هر در خشونت تبعیض و دیگر، عبارت به
سیاست و از دین جدایی چه دین چه نامی به هر

ممنوع است. و مذموم عرفی شدن
باید سکوالریزم بحث در که دیگری نکته 
تفاوت مساله  دهند قرار توجه مورد دوستان 
را کسانی شما اگر است. حاشیه و مرکز فرهنگ
که میبینید بزرگ شهرهای یا و تهران داخل در
نیست اینمعنا اینبه طرفدارسکوالریزمهستند
در مردم نیز همچون آنها فکر میکنند. بقیه که
باورهای و دین ایران جامعه بخش های بعضی
رسوم و فرهنگ در آنچنان دینی غلط و درست
تغییر که است کرده رسوخ قومی ـ منطقهای
دینداران کاریسختاستوحتیبعضیاز آنها
آن پاسداشت خونشان را هم برای که حاضرند
مناطق که تحقیقاتیدر کنند. بنده اهدا ارزشها
می توانم دادهام انجام ایران حاشیهای و مرزی
بگویم کهشباهتهایبینارزشهاورسوم بعضی
ازمناطقمرزی ایرانوافغانستان بیشازشباهت
در تهران رسوم حاکم و و ارزش ها آن مناطق بین
است. در طول۳۰ سالگذشته نیزچنان مبارزهای 
همچون واژه این که است شده سکوالریزم واژه با
براین، دشمنارزشها ودینتبلیغشدهاست. بنا
باشد که گونهایباید به استفاده نوع ادبیاتمورد
دینازحکومتبه حفظ مردم بدانندجدایینهاد
آزادی آنها همچنان و نیز میپردازد آن ها دین

مذهبیخواهندداشت.
جامعه دین در دیگر ریشهدار بودن نهاد نکته
کنار نهاد در و نسلهایمتمادیبا ایران استکه
جامعه واقعیت این کردهاند. زندگی و رشد دین
در ریشه طوالنی آن نهاد دین در است که ایران
در چند هر دارد، مردمانش اندیشههای و باورها
سیسالگذشته تفکرتحمیلیاز دینسببشده
استکهنگاه نسلجوان بهمقوله دیندستخوش

تغییراتبنیادینیشود.
آن به چیزی هر از بیش ما آنچه پایان در
تنوع شناختن و به رسمیت پذیرش داریم نیاز
و پذیرش تفاوتها به احترام ایرانیان، تکثر ما و
همزیستی (غیرسکوالرها)، دیگراندیشان حقوق
پایبندی و دموکراتیک آشتی و مسالمتآمیز
دموکراسی برای پرهیزی خشونت مبارزات به
در صدد دوستان سکوالر است که درست است.
مبارک امری این خود هستند و بین سازماندهی
اما درمانی) خانواده در چین است.( مینو نیکو و
جایپررنگکردنمرزهایبینسکوالرها به باید
تبیینمرزهای وروشنفکراندینیبه ومذهبی ها
و سازنده گوی و گفت امکان که پرداخت درست

شود. فراهم دموکراسی تحقق برای همکاری
بیات از آیتاهللا سخنانی با نقل را گفتارم
«آزادی پایانمیبرم. ایشانمیگویند: به زنجانی
طبیعی» از «حقوق گفته آقایان یكی به اگرچه
میدانم. من «فوق حق» آزادی را من است اما
آزادی سلب میدانم. انسان ذات مقوم را آزادی
انساننیست، بلکهمسخ انسان، سلبحقیاز از
انسان از نمیشود را آزادی انسانیست. هویت
گرفتن گرفتندین و گرفتنآزادی، گرفتچرا که
او نبود. خلیفه نبود، آزاد اگر بشر است. بشریت
نمیشدند. فرستاده او برای انبیا نبود، آزاد اگر
بگوید  او آمدهكه تنها به پیامبر برای بشر ۱۲۴ هزار

تو آزاد هستی. كه
نازل و  است بشری» «مصنوع حكومت 
و چوب زمانی یک انسان نیست. آسمانی شده
صندلیمیسازد، یک زمان هم یکنظامسیاسی

میسازد.
را دینی درست حكومت بیشک یک من
همین حكومت غیردینی ترجیح میدهم. به بر
قانوناساسیجمهوریاسالمیدفاع از دلیل هم
برخی من درآوردیكه با اینتفسیر نه اما میكنم
به عنوان باید وجود این با میكنند. اعالم آقایان

باید... ائتالف محور
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معاصر  نویسنده از تحقیقی است کتابی ۱ ـ
پیچ. بیهنر پیچ این دشتیـ  علی

لباس  ـ پارچه بهار همیشه دیگر گل نام ۲ـ 
کودکان دبستانیـ خمیده.

از  ـ تالش پر ـ زوال امیل از  کتابی  ـ ۳
آتشافروزان.

هفت  از مثنوی پنجمین ـ فضل و علم ۱ ـ
اورنگ عبدالرحمن جامی.

سپاسگزاریشیرین!  قالبهایشعریـ  از ۲ـ 
ناپاک. و آغشته ـ

میخک  آن به فارسی در که است گلی ۳ ـ
نزدیک. به زگیلـ  اشاره ـ میگویند

آفرینـ   افتخار سینهآویز ـ کوچک ۴ـ  پرچم
فرنگی. شیمیاییـضمیر عناصر از

ـ گاری و  جهان ـ وحده ۵ ـ ضمیر متکلم
گردونه.

نوعی پشتیرویمبلـمتحیرو سرگشته  ۶ـ 
پرسش. ادات از ـ

کوتاه  و خالصه ـ حرف سه و یک حرف ـ ۷
ساختمان. بیرونی نمای ـ شده

شتر  ـ محمد خلقت ـ دین و طبیعت ۸ ـ
بیکوهانآمریکایجنوبی.

کاغذی ـ  پولی واحد ـ مجلل ۹ ـ ساختمان
و سستی. ضعف

آفریقای  در  کشوری ـ مزاحم راندن  ـ  ۱۰
یادآوری روی عالمت ـ داکار پایتختی به غربی

ارقام. و اعداد
قدیمی  نام استو بزرگوارتر ـ مرغ آشیانه ۱۱ـ 

شخص. ذات، ـ بهشهر
که  آنچه ـ مرتجعین از ـ آسمان خرس ۱۲ ـ

التین. آمریکای کشوری در باشدـ  ذات به قائم
از  بخاری مرکب مشورت ـ کنکاش و ۱۳ ـ
بلند آدم ـ ازت پنجم چهار و اکسیژن پنجم یک

هیکل. قوی و قد
پدر  زادگاه اردبیلـ  شهرهای استان از ۱۴ـ 

دانه. هفت آش ـ نو شعر
ـفوتبالیستآلمانیبرندهتوپطالییاروپا  ۱۵

سام. عمو شب ـ ۱۹۹۶ سال در

وظیفه  ـ از پهلوان ـ و شادمانی شادی ۴ ـ
آسمان. رنگ ـ الهی درگاه خوران

ملل  سازمان به وابسته سازمانهای از ۵ ـ
مفعول بی واسطه. ـ موسیقی آالت از ـ متحد

زاویه. ـ از بخشهای استان گیالن ـ ۶
نازکدرخت  شاخه ـ ـحرفندا دانه پنبه ۷ـ 

عشاق. از ـ
ـ پناهگاه. و معنی ـ مفاد فرمان کشتی ـ ۸

نام  و کالم نامفهومیدر ـ چابکو چاالکـ ۹
بوییدن. خاندانـ  ـ در دست انگشتی

در  و سرکش ـ صاحب منصبی لجوج ۱۰ ـ
فرنگ. ارتش

اناری. باغ قاضیـ  ـ جان بازند آن سر ـ ۱۱
از  ـ اعیان برای کودکان مرد پرستار ۱۲ ـ
و پسوند جا ـ موسیقی ابزار از ـ اسامی بانوان

مکان.
گشادی  و فراخی آهنگر نامدارـ  ـ روزانه ۱۳ـ 

عرض. و
ماست  ـ بود مصر فرمانروایان لقب ـ  ۱۴
نقشه ـ گویند را خیک به چسبیده و خشکیده

محل. یک اندازه رعایت بی و سردستی
به  متعلق دایناسور نوعی ـ فلزات مادر ۱۵ ـ

مسیح. میالد از پیش سال میلیون ۶۵

خانه کاشته ساکنین توسط گیاهان که این کرد
به پاکستان منطقه در این آنها و بودند نشده
دیوار همسایه چند می شوند. سبز خودرو صورت
میگویند الدن بن اقامت محل ویالی دیوار به
به سیگار سوختگی و بوی خانه هیچوقت این از

نیامده است. مشام ما
اجتماعی و سیاسی مسایل کارشناسان
کشیدن جای است بن الدن به ممکن میگویند
ازتخمآنهاکههمانشاهدانهخودمان اینبوتهها
آجیل عنوان به آنها را میکرده و مصرف باشد
بعید میگویند آن ها است. میخورده تنقالت و
نیستکهرهبر«القاعده»برایتقویتقوهجنسی
مجبور به بیشتر در حرمسرایش کاربری خود و
است. شده (شاهدانه) جوانا ماری بوته کاشتن

و بن الدن قتل
مالها عکسالعمل

اطالعات وزیر حجتاالسالمحیدرمصلحی،
ایران، درجمعخبرنگارانبهموضوعکشتن اسامه
کرد اشاره بنالدنتوسطنیروهایضربتیآمریکا
و بودند کشته را سالها پیش الدن بن و گفت:
امروزبهخاطرمصالحخودشانبااینصحنه سازی
کردند. او گفت: اسامه مطرح دوباره کشتن او را
به است ممکن و میبرد رنج کلیوی بیماری از
تایید مرگطبیعی مرده باشد. وی اضافه کرد: به
ماموراناطالعاتپاکستانکسیکهکشتهشدهو
توسطنیروهایآمریکاییازپایدرآمدهشخصیبه
هیکل و هم قامت و قد هم که است اکبر آقا نام

است. الدن بوده بن شبیه و
مهمی درباره و معتبر مدارک گفت: ما او

داریم. در اختیار الدن بن اسامه کشتن
اطالعاتناقصو ضد با این وزیر اطالعاتکه
مدیر وزیر اطالعات جای به بهتر بود نقیضش و
و درباره زمان حرفی میشد روزنامه «کیهان»
را همه و نزد به خبرنگاران مدارک این ارایه نحوه

داشت. نگه خماری در

خوانندگان از پوزش
اسامه ترور مربوط به مطالب اخبار و بود قرار
علت ولی به شود چاپ شماره این الدن در بن
آن ها را در اهمیت نیز و شماره این کمی جا در
شماره این کردیم. از خوانندگان درج قبل شماره
پوزش وسیله بدین نخواندهاند را قبل شماره که

میطلبیم!

وحشی گاو کابوس
پر شکم با و زیادی خورده بودم هم باز دیشب
رفتمبهتختخواب.خوابدیدمکهیکگاووحشی
بزرگ گاو بازی در میدان قوی هیکل توی یک
میاد طرفم به داره اسپانیا یا مکزیک مثل جایی
همانطور بزند. و مرا شاخ کند حمله من به تا
فریاد میکردم از دستش فرار سرعتداشتم با که
من خدا به سبزیخوارم! من خدا به میکشیدم:
حرفم وحشی گاو چرا نمیدانم سبزیخوارم!

فریاد فارسی به چون شاید نمیکرد. قبول را
کمی انگلیسی و اسپانیایی فقط او میکشیدم و
یک نفر از باالخره نمیفهمید. و فارسی بود بلد
استادیومچیزیباصدای وسطجمعیتمیدانیا
بلند بهاسپانیاییگفت.فکرمیکنمحرفهای مرا
هم سرش گاو بود. کرده ترجمه وحشی برای گاو
برداشت من تعقیب از دست و پایین انداخت را

شد. من دور از و
و زدم لبخندی شدم بیدار که صبح کله
و کابوس فقط یک این که این بودم از خوشحال
روز تمام فقط نمی دانم چرا بوده است. بد رویای

میکرد؟ شدیدا درد باسنم

اندرزهای و پندها
شیـرازی تنبل خواجه

وقتی که میتوانی  دریا زد باید دل به * چرا
به دریاچه بزنی؟ دل

رنج  باید  خواهد طاووس که هر چرا   *
نرود؟ وحش شهرشان باغ به کشد و هندوستان
برعکس  برکت؟ چرا خدا از تو حرکت از * چرا

نه؟ آن
خداست  نعمت بیابان در کفش لنگه * چرا
بوتیک از را کفشها بهترین میتوانی که وقتی

خیابانبخری؟ سر
پس  نمیآید؟ گیرش گنج رنج نابرده * چرا

کرده اند؟ اختراع چه برای را بختآزمایی بلیت
وقتی که میتوانی  داشت باید دل شیر * چرا

باشی؟ داشته گوسفند جگر
انداختوقتی  دجله و در نیکیکرد باید * چرا

داد؟ بیابان انجام در را کار میتوان این که
نیست؟  کردار نیم چون گفته صد دو * چرا

بی خود بگوید هم بار دویست را این هرکس
گفته است.

ادبی بخش
سپهری ـ سهراب اجازه ـ با

کفشهایمکو؟...
بوکسهایمکو؟ پنجه

کجایی؟ ریختن تو ممد کسی صدایم کرد.
خیابوندوباره...

نماز مهر جای یک سجاده ام به من
دارد نماز مهر دو

می خواند نماز مهر یک با و نمیفهمد مادرم
گذاشتم سرخ گل پدرم سجاده روی روزی

زد با ترکه انار کتک مرا
ممد کجایی؟ کردند: دوباره صدایم

اهلمنطقه۱۰ هستم 
نیست روزگارم بد

کباب و آبگوشت و نون
موتورم و پاترول میرسد، ایکسی و علف

است... جور
نقاشیمیکنم شبها

می کنیم... پاک را با رفقا نوشتهها و دیوار
کرد نباید گلآلود را آب
پایین شهر در شاید آنجا

یاروییساندیسمیخورد
کرد: دوباره صدایم کسی

ممد...

ممد...

علمی اخبار
دانشمندان«ناسا»وچنددانشمندومحقق
مریخ کره بر سطح اعالم کردند که اروپا دیگر در
از دارد. وجود متائین یا متان گاز زیادی مقدار
ممکن طبیعی گازهای نوع این بیشتر که آنجا
و از حیوانات بو بد گازهای اثر خروج در است
که میزنند حدس آنها باشد زنده موجودات
حیات وجود داشته مریخ کره احتمال دارد در
و دانشمندان این اینجاست که سئوال باشد.
نیست دیدن قابل متان گاز که وقتی فضانوردان

به آنجا را کسی آیا دریافتهاند. را آن چگونه وجود
فرستادهاندکهبوبکشد؟البتهمیگویندشایداین
و گازهای خارج بادها توسط کره زمین گازها از
و در آسمان رفتهاند به و حیوانات انسان شده از
میگویند آن ها شدهاند. مستقر مریخ کره سطح
دیگر از کرات مریخ بسیار دورتر که کره این علت
ممکن استاینباشدکه زمینقرار گرفته کره به
وبادهای مشکوک ساکنان نمیخواستنداز گازها
در زمین کره حیوانات و مردم ارسالی بودار و

عذابباشند.
به کره مریخ رفتن هوس روزی هر حال اگر به

چند با خودتان که باشد زد یادتان سرتان به
کننده اسپری خوشبو و چند گاز ضد ماسک
و وجود ندارد هم آب آنجا باشد و یادتان ببرید.

نرود! یادتان بطری آب هم این بر بنا

عمیق افکار
تصور رازی هیچوقت میتوانست زکریای آیا
کندکهبهخاطرکشف الکل توسطاوروزیصدها

بخورند؟ کتک و در ایران شالق نفر

اشغالگر شناختن رژیم «به رسمیت را فلسطین
و قاتالن زن با سازش ذلت به دادن تن و قدس
نتیجه و دانسته فلسطینی» مظلوم كودك و مرد
و «فتح» آشتی توافقنامه «در که است گرفته
رفته «حماس» سر بر گشادی كاله «حماس»
مواضع نه فقطاز ابومازن [محمودعباس] استو
سازشكارانه«فتح»كمترینتنازلینداشتهاست،
و مواضع انقالبی از را جنبش «حماس» بلكه
با نفع اسراییل به و كشیده قبلی پایین اسالمی

است.» كرده همراه خود
دالیلعصبانیت«کیهان»البتهروشناست.
یا بزرگترین فقط نه خاور میانه سیاسی سونامی
یعنی منطقه در رژیم ایران سیاسی متحد تنها
گروه های بر بلکه کرده تزلزل دچار را سوریه رژیم
نیز منطقه در رژیم سیاستهای مجری تندرو
جمهوری کنترل رژیم از را آنها گذاشته و تاثیر

می کند. دور اسالمی
بزرگیبه سیاستهای ضربه توافقنامه قاهره
سالها و می کند وارد منطقه در ایران رژیم

را «حماس» روی نظامی و مالی سرمایهگذاری
میسازد. بیاثر

لبنان، دارد که «حزب اهللا» وجود شواهدی
منطقه، نیز استراتژیکرژیمدر وابسته دیگر گروه
عبارت به است. قرار گرفته تغییراتی معرض در
این نه فقط سوریه به سونامی با رسیدن دیگر،
بلکهمجموعه تزلزلافتاده متحدسیاسیرژیمبه
ایراندر استراتژیکسیاستخارجیرژیم ساختار

است. فروپاشی حال در منطقه
به ادعای دلخوش هنوز مقامات ایران البته
یک خاورمیانه فعلی حرکت که خود کننده
اسالمی انقالب از ملهم  اسالمی» و «بیداری
ادامه میدهند. ولی  ایران است ۳۲ سال پیش
داخل در نه فقط رژیم که خوبی می دانند به آنان
بلکه است روبرو کنندهای فلج بحرانهای با
در معرض نیز منطقه در آن سیاست خارجی
سونامی است. گرفته  قرار سهمناکی  توفان
پیشروی حال در همچنان منطقه سیاسی
ایران در مرزهای را آن سختی می توان به و است

متوقفکرد.

توافقنامه... و منطقه سیاسی سونامی

خدای دینی حكومت اگر که بگویم دلسوز یک
الئیک سوی به جامعه نكند، عمل خوب ناکرده
شدن پیشخواهدرفت، در حقیقتتبدیلبه ضد
الئیسم،سکوالریسم مناز منظور دینمیشود.
با دین ضدیتی سکوالریسم، در که چرا نیست

که تنها میخواهند سکوالرها و ندارد، وجود
یک اگر اما به دین نباشد. مقید سیاست نهاد
ممكن استجامعه حكومتدینی خوبنباشد،
به و جامعه دهد بدتری سوق سوی جای به را
به واسطهبدعمل سمت الئیکشدن پیشرودو
الئیکشوند که نه سکوالر مردم کردنحکومت،
به روز آن باید از که نروند سمت دین به دیگر و

برد.» پناه عالم خدای

باید... ائتالف محور

به جمهوری اسالمی، ملی عالی امنيت شورای
کاتريناشتون،مسئولسياستخارجیاتحاديه
نکته حاوی ايران، هستهای برنامه مورد در اروپا،
برگزاری برای مبنايی نمیتواند و نيست جديدی

باشد. تازه مذاکرات
ماجا «رويترز»، خبرگزاری گزارش به
در اشتون، کاترين  سخنگوی  کوسيانسيک، 
مسئول به جليلی  سعيد اخير نامه  خصوص
«نامه گفته است: اروپا خارجی اتحاديه سياست
به نظر و نبود جديدی چيز حاوی سعيد جليلی
مذاکرات برگزاری توجيهی برای بتواند نمیرسد

باشد.» تازه
است: کرده اضافه اشتون کاترين سخنگوی
در خصوص ايرانی ها که شديم «خيلی متعجب
آنها میزنند. حرف مذاکرات تازه دور برگزاری
نکردهاند.» ارائه ما به را تازهای پيشنهاد تاکنون
بهگزارشرسانههایداخلیايران،پاسخسعيد
این سهشنبه روز اشتون کاترين نامه به جليلی
هفته به ویتسليمشدهبود.سعيدجليلی در اين

بازگشت شما از «از ايران که کرده بود نامه تاکيد
حول نقاط مشترک همکاری گو برای گفت و به

استقبال»میکند.
بهمن کاتريناشتونبهسعيدجليلیدر نامه

بود. شده ارسال ۱۳۸۹
اظهارات حالیاز سخنگویکاتريناشتون در
مذاکرات برگزاری برای اسالمی جمهوری مقام
«جديد»تعجب کردهاست کهمحمود احمدینژاد
مذاکرات در ايران از حضور هفته این دوشنبه روز

داده بود. ترکیه خبر اتمی در
در که خبری کنفرانس يک در احمدینژاد
يافته توسعه کمتر کشورهای اجالس حاشيه 
گروه اين که «از بود: گفته شد، ترکیه برگزار در

استقبال مذاکره بازگردد، یک» به اضافه «پنجبه
اما بودهايم مذاکره آماده هميشه و میکنيم
در و عدالت، احترام چهارچوب بايد در مذاکرات
آن ها اميدواريم و باشد متقابل جهت همکاری
در گو و گفت  که باشند رسيده نتيجه اين به هم
ملتايران چهارچوبقانون وعدالتوهمکاری با

آن ها است.» نفع بيشتر به
یکروزپسازآنکهمحموداحمدینژاداعالم
مورد در اشتون کاترین نامه به زودی به ایران کرد
شورای دبیر گیریمذاکراتپاسخمیدهد، سر از
ارسالنامه، عالیامنیتملی جمهوری اسالمیبا
به یک» اضافه «بازگشتاعضای گروه «پنج به از

مذاکراتهسته ایاستقبالکرد.

و... سیاسی خبـرهای
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۱۳ صفحه از بقیه
اردوگاهمنتقدانلیبرالدموکراسی(منتقدانونه
االهیات از ملهم یا اندیشمندانی که دشمنان!)،
مکینتایر، السدر تیلر، مسیحیاندهمچونچارلز
لوگوسستیز و اندیشههای آتئیستی از ملهم یا
نظریهپردازانی یا و دریدا؛ و فوکو، هایدگر، نیچه،
چونلئوستراس وکارلشمیتکه «امرسیاسی»
شهروندان فورمال همبستگی از بیشتر چیزی را
میگیرند. هگلیهای چپ، در نظر پیرو قانون
برخیاز مارکسیست هایهگلی، والتر بنیامینو
دوم اردوی به نیز فرانکفورت مکتب بنیانگذاران
و مسیحی االهیات در که معتقدند و نزدیکاند
بخشی یافت الهام اندیشههای یهودی میتوان
میان همبستگی و معنیدار همزیستی برای

یکدیگر. متفاوتبا انسانهایعمیقا
در ایرانهنوز من، فرهنگ سیاسی ما باور به
زیرا ندارد فلسفی را این مناظره هضم قابلیت
سکوالریسمبه مثابهتفوق«عقلخود قانونگذار»
آن بخواهیم سپس تا است بیگانه هنوز ما برای
یا سکوالر» «پست یا مدرن» «پست دوران را در
«پستمتافیزیکال»بهچالشبکشیم.ماهنوزدر
دینبرمیآیدهستیم. از رفعتبعیضاتیکه مرحله
تا شاید بومی فرهنگ بستر در ما سکوالریسم
که باشد داشته قرار محلی همان در اندازهای
بود. آمریکا در غیردینی جمهوری تاسیس مثال
دینی اصالح هنوز فلسفی، و نظری سطح در
اساسا ایران در بلکه نکردهایم تجربه تنها نه را
آغاز هم را آن فکری پیش شرطهای روی بر کار

نکردهایمیعنی:
دیدن تاریخی و دینی متون کردن تاریخی
متن مقدس؛ انتقادی هرمنوتیکز تجربه نبوی؛
امر در مجتهدان مرجعیت انحصار و اقتدار سلب
برابر پروراندناالهیاتعقلیدر اجتهاد؛ تفسیر و
برابر در فلسفی فکر پروراندن شرعیات؛ و فقه
مقابل پروراندندیانتعقلیدر و حکمتنظری؛

و دیانتفقیهانه. دیانتعارفانه
هیچکدام در سنگین و اصلی کارهای هنوز
بتوانیم ما تا است نگرفته صورت زمینهها این از
سر غرب بر کنونی فلسفی مناظرات حقیقتا از
مسیحی تئولوژی ارزنده هسته و سکوالریسم

بهرهبگیریم.
اکثریت دینی عقاید نقش پنجم: پرسش
مبتنی کارکردحکومتسکوالر در جامعه چگونه
در می بود قرار اگر میشود؟ نمودار بشر حقوق بر
کارکردهایحکومتسکوالر،عقایددینیاکثریت
اقلیتها دینی عقاید قاعدتا باشد، داشته نقشی
خوشبختانه میداشتند. نقشی میبایست هم
در دینی عقاید نیست! بین در قراری چنین
باشند. داشته نقشی نباید حکومت کارکردهای
همه نیست. به این سادگیها عمل در مساله اما
دین داران مثال نشده؛ پیشبینی قوانین در چیز
(مثل آموزشی خودرا میتوانندیا نمیتوانندمراکز
موازات نظام به دانشگاه هایخصوصی) مدارس و
نظارت بتوانند، اگر باشند؟ آموزشدولتیداشته
از سوی باشد که مدارکصادره باید دولت چگونه
باشد؟ داشته مدارسدولتیرا هماناعتبار آنها
«تعلیمات کالس آیا دولتی مدارس در مثال یا
بله،هدفاین اگر نباشد؟ یا باشد بایددایر دینی»
باید آشناییدانشآموزانبا تاریخواصول کالسآیا
آنها؟ مذهبی اعتقادات تقویت یا باشد دین یک
مبلغ خود مومن و باید آیا کالسی چنین آموزگار
باشد،یاهرمعلمصاحبصالحیتبا هر اعتقادی
تکلیف کند؟ و تدریس را کالسی چنین میتواند
خواهد دولتی چه مدارس در اقلیتهای دینی
ایندستبی نهایت اند بود؟مسایلو مشکالتیاز
(پابلیک مردمی مشارکت  با میباید  مدام و
بحثوتصمیمگیریکرد. آن ها برسر دلیبریشن)
داشته باشیم «دین آرزو سکوالرها ما که هرقدر
هرگز در عمل باشد»، خصوصی شهروندان امر
غربی کشورهای سکوالر در چنین نخواهد شد.

است. نبوده چنین نیز
دخالت دینی به نهادهای ششم: چرا پرسش
دین تاریخی بطور دارند؟ تمایل سیاسی امور در
بوده، دولت با نهاد سیاسی موازی یک همیشه
میکرده عمل در دولت» «دولت همچون گاه
حکومت یعنی تئوکراسی رسمی شکل به گاه و
یکسان همه اما ادیان میشده است. ظاهر دینی
رابطه و نداشتهاند مشابهی تاریخ همه و نیستند
در چه بدو تاسیس و در با سیاست چه آنها
هم جدید عصر از پس نیز و مدرن پیش دوران
اسالمبدونشکیک است. نبوده مشابه یکدیگر
تاریختاسیسآندر اوانقرن دینسیاسی است.
تاریخزمامداری هفتممیالدیدرصحرایحجاز،
چهار خالفت تاریخ و اسالم، پیامبر  ساله ده
تاریخ سیاسی یک نخست وهله در جانشین او،
کشورگشاییهای که همچنان است، نظامی و
به یک دین این دین قبیلهای تبدیل بعدی آن و
تاریخ یهودیت. یونیورسالهمسنگمسیحیتو
بر داخلی نزاعهای درون در نیز، امامی شیعه
انشعابها، پیامبر، جانشینی سیاسی مقام سـر
«غیبت»های قیامها، امامان،  قتل بیعتها،
در همه امامی، مهدیگرایی بزرگ، و کوچک
(برای دوران معنی پیدا میکنند. سیاست متن
اسالم کتابمن«آیا به کنید نگاه جزییاتبیشتر

میتواند غیرسیاسی شود؟».)
اصالح دینیدراسالم،درجهتفرهنگمدارا
با باید تبعیضها، کاهش مسیر در و پلورالیسم و
اراده از دیانت جدایی بگیرد: صورت جدایی یک
(قدرت جامعه در بارز قدرت قدرت. به معطوف
یا است؛ سیاسی قدرت همان شده) متحقق
تاریخی نهاد عنوان اما دین به دولتی. فرمانروایی
رسمی، فرمانروایی از مستقل دینی، دستگاه یا
در هر است. قدرت مراتب سلسله خود حاوی
کاهن، و کشیش دستگاه و دم مذهبی، و کیش
مراتبکارگزاراندین،خوددولتیاست وسلسله
برای خطرناک گاه رقیبی بزرگتر، و دولت درون

رسمی. قدرت
بهشکلکلیسایرسمی درمسیحیتبیشتر
ارتدکس؛ کلیسای یا واتیکان مثل شعب از یکی
کاریزماتیک شکل قدرت بیشتر به اسالم در و
بطور که گاه تقلید مراجع و و فقها مجتهدان
دربار در کنار را سیاسی رکن قدرت غیررسمی
باید دولت از اسالم جدایی میدادهاند. شکل
استقالل و مالی، حسابرسی و بودجه جدایی با
خزانهملیصورتگیرد؛ وهمچنین درآمددین از
اداری از و حقوقی، آموزشی، سلب کارکردهای
دولت سکوالر. به انتقالآنها نهادهایاسالمیو
از «اراده در اینجا نکات واضح، من بر این عالوه
نام بردم. «اراده در اسالم قدرت» به معطوف
خاستگاه یعنی قدرت بالقوه. منبع یا معطوف»
نگاه است. انسانی روابط به استراتژیک نگاه آن،
میکند جستجو نگاهی است که استراتژیک،
بیابد. قدرت را و تجهیزات رسیدن به ابزار تا
راهنمای که است متنی استراتژیک»، «متن
استراتژیک، متون در است، استراتژیک عمل
است شده تعبیه پیشفرضهایی و راهها شرایط،
و سو، و رفتار مومنان از یک سلطه بر روان برای
کفار» و محاربان، منافقان، «مشرکان، سرکوب

سوی دیگر. از
دینی، خشونت دین، و نقد در قدرت نقد
هم و متحقق شده است هم نقد قدرت همزمان
اراده معطوف به قدرت یا «بینش استراتژیک نقد
تعبیه شده در متونکانونی».حتی با سلب قدرت
خشونت نقد مرجعیت دینی، هنوز از سیاسی
سراسری نقد با قدرت سلب این اگر نیست کامل
نباشد؛ دین همراه و استراتژیک کانونی متون
زندگی جاری در که سننی و روایات نیز نقد و
راهنمای و هنجارگذار دینی کمونیته کنونی و
عقیده قدرت، به نقد برای در اینجا، عملاند.
به رو «پروبلماتیک» سه با دستکم من اسالم

امامت پروبلماتیک نبوت؛ پروبلماتیک است: رو
االهیات پروبلماتیک شیعه)؛ و (در معصومیت و

مدرن. دولتمداری شکل به سیاسی
تناقض با این قدرت نقد ـ پروبلماتیک نبوت
پیامبرانه اخالقی سنت چطور رو است: به رو
کردار از انتقاد می تواند مبنای پیامبری) (شان
پارسایی آیا باشد؟ خشونت(شانسیاسیپیامبر)
کنارجهادوجنایت عدالتمیتواندهمزماندر و
آیکانیک) خانه یا (تاریخی واحد یک وجود در
دو پیکر قیصر و ناصری عیسای داشته باشند؟
متضاداند. سمبولیک  شمایل دو  و متفاوت
این پیگیری  آن! هم و است این محمد هم
آنتولوژی پرسشاز به می توانند پرسشها سلسله
معنی به مسلمان حقیقتا بیانجامند: مسلمانی
برخی میشود؟ کسی گفته چه به «مسلمان»
آیین و بودن یهودی میان یهودی اندیشمندان از
(یعنیمیان جوییشنسو تفاوت میگذارند یهود
یعنی سکوالر، و بود یهودی می توان جودایسم).
میتوان یهودیبود یهودیبدون اعتقاداتدینی.
خارج را، تورات افسانهای کاراکترهای همزمان و
آیا اما درآورد.  سنجه به دینی، درونی دیدگاه از
میتوانمسلمان بودوپذیرفت که«متنمقدس»
بلکه ندارد، االهی شان نیست، کالم بیواسطه
تاریخی انسانهای متن این مولفان و راویان
صافی برداشت از «کالم» که بودهاند زمینی و
و گذشته پیامبرشان گفتههای از آن ها محدود
میتوانمسلمان آیا است؟ تبدیلبه«نص»شده
(شان این جهانی و تاریخی بعد آن که بدون بود
مسلمانی پس پیامبر را پذیرفت؟ سیره  سیاسی)
دیندار با تقابل در بودن، «مسلمان» عنوان به
فراموش تعریفمیشود؟ عام،چگونه بودنبطور
نکنیم کهسیرهپیامبریکالگویآرکهتایپی است.
تاریخ از بخشی فقط مومنان برای سرنمونه، این
در هنجارگذار زنده  اسالمنیستبلکهیکساختار

است. فردا و امروز و دیروز زندگی
ـ نقدتبعیض پروبلماتیک امامتومعصومیت
از با خشونت دینی قطعا باید همراه باشد نقد و
شیعی. سنی/ هزارساله خصومت رفتن میان
تبعیضآمیز است. ذاتا «عصمت» مفهوم شیعی
صاحب که است کیفیتی معصومیت یا عصمت
پیامبران قرار فرشتگان و جایگاهی میان را در آن
انسانهای خطاهای بری از «معصوم» میدهد.
که است باور این بر شیعه فرقه  است. تاریخی
از پیامبر بیت» «اهل میان در تنها عصمت
شیعه امامان دیگر میرسد. فقط نسل به نسلی
معصوم اند.فقطآنهاشایستگیخالفتورهبری
و خرافی، باور این نفس دارند. را مسلمان امت
خونی میشود، منتقل راه چه از عصمت که این
این مساله نیست. من نظر مورد روح، حلول یا
استکهچنینباوری مبنای تبعیض گذاریعلیه
امامان است. نظریه معصومیت سنی اکثریت
برای نزاعسیاسی پوششی متافیزیکیبود شیعه،
متاخر، در دوران مومنان. و امیری والیت سر بر
به برکشیدن شیعه و صفوی تشکیل حکومت با
و سیاسی اختالفات باز هم رسمی، دین عنوان
زیر در بود که و صفویان میان عثمانیان رقابت
میکرد. پیدا ادامه مذهبی مشاجرات پوشش
سیاسی درایت با نادرشاه صفویه، انقراض با
کاهش را سنی  / شیعه اختالف کرد تالش 
سران سنی به مالقات را او مالباشی خود دهد.
توافق اما داشت. گسیل عثمانی امپراتوری در
چهار دانستن همتراز برای سنیان، با مالباشی
مورد عمر و ابوبکر مشروعیت و پیامبر جانشین
پیش قرار نگرفت. شیعه مراجع تقلید پذیرش
جمالالدین تالش های مشروطه، جنبش از
اسدآبادیبرایمتحدکردنمسلمانانعلیهغرب،
باآنکهبهپایهگیریناسیونالیسمعربیوهمکاری
نتوانست اما مسلمانان مدد رساند و مسیحیان
با و باالخره، امروزه آشتی دهد. را سنی و شیعه
این به اتم مجهز شیعی شکلگیری تئوکراسی
به تازهای هراسبار و تهدیدآمیز شکل اختالفات

است. گرفته خود

تبعیض این که  است  این  در  پروبلماتیک 
هویت و فرعی ندارد بلکه اساسا عرضی خصلت
شده است (هویت«حزب علی»). بر آنبنا شیعه
وحذفمفهوم خلیفه گرفتنچهار قرار همتراز با
کردنخطوط «معصومیت» عمال بهسمت محو
نیست چیزی این سیر میکنیم و هویتی رنگ پر

به استقبالشبشتابد. بخواهد کهشیعه
«ظلمستیزی» اسطوره دیگر مرتبط نکته
از او آنچه شیعه، تاریخنگاری در است. شیعه
پیگرد نیست مگر چیزی مراد میکند، «ظلم»
وقت. شیعه در سنی حاکمان توسط خود شیعه

خالفت هنگام به اسالم اصلی شاخه چشم
توطئهگر و متعصب اقلیتی فتنه جز چیزی
مبارزه برای حاکمانوقت، با نیست. ستیزشیعه
عصبیت نیست، مظلومان همه حقوق احقاق
که حقی نشاندن کرسی بر برای است قبیلهیی
حاکمیتی کشیدن پایین برای شده»، «دزدیده
کهاز دیدشیعه«غصبی»است.قیامامام حسین
علیهامویان،یکحرکتشورشگرانهنظامیبودکه
براثرمحاسبهغلطبهشکستانجامید(نگاهکنید
دینی» خشونت «نقد من کتاب سوم فصل به
مظلومیت). و خیالواره یزید، حسین، درباره
و در شیعه تاریخ نگاری در شکست اما همین
آرکه الگوی یک عوام، به عنوان مذهبی فولکلور
در رسید. ثبت به ظلم علیه عدالتخواهی تایپی
حقیقت،محتوایواقعی این خیالوارهمظلومیت،
در است. قبیلهای انتقام جویانه عصبیت همان
روشنفکرانو نقشآفرینان تاریخمعاصر، برخیاز
حاکمان با شیعه روحانیت مبارزه به سیاست،
حتی«سوسیالیستی» یا وقت،صفت«مترقی»
مجاهدان تا ازسوسیالیستهایخداباور دادهاند.
علی عدل طرفدار کمونیستهای از لنین باور،
از صحبت هنوز که روشنفکران سکوالری تا 
«پتانسیلقدرتستیزوضداستکباری»شیعیسم
سربازان جملگی میکنند، دفاع شریعتیسم و
خشمارنج از ناشی غربستیزی و نو بومیگرایی
چیزیبه ما نیافتگیاند. توسعه (Ressentiment)
نام«عدلعلی» یا«عدلحسین» نمیشناسیمو
با ذکرکلماتقصار ازنهجالبالغهنمی توان مسلما
االهیات یکتئوریعدالت مدرن را پایه گذاشت!
 (liberation theology) سیاسی آزادیبخش شیعه

افسانه ایبیشنیست.
دو ـ تجاذبی نوین پروبلماتیک دولتمداری
بینش و مدرن ابزاری عقالنیت میان سویه 
صدر آرکه تایپی (اعم از الگوی و دینی  االهیاتی
مهدیگراییشیعیمنتظرالظهور) وجود اسالم یا
دارد. خاستگاهاینپروبلماتیکدورانمدرن است.
فرهنگاسالمی، اینسویهخطرناک در بستر اما
تقویت قبلی را پروبلماتیک دو جامعه مدرن، از
در قدرت به معطوف اراده  که آن برای میکند.
آیین اسالمپیوندبخوردباعقالنیتابزاریو کیش
این در غرب پیشاپیش میباید تکنولوژی مدرن،
نقاد روشنگرانه عقل از سرچشمههای عقالنیت
وجود سیاسی اسالم اگر حتی باشد. شده جدا
و پدیده خطرناک این  هم باز  ما نمیداشت، 
در دل خویش آشویتس ـ که همواره وحشتزا را
میبایست ـ میکند حمل بالقوه را هیروشیما و
دو باید االهیات سیاسی نقد می کردیم. مهار
سیاست مثابه به االهیات نقد هم باشد، وجهی
به شکل که وهمنقدسیاستدولتهایسکوالر

میکند. بروز مدرن سیاسی االهیات
حق کجا حکومت سکوالر تا هفتم: پرسش
کند؟ این دخالت نهادهای دینی امور دارد در
عملی جنبه نظری باشد آن که از بیشتر پرسش
حکومت دموکراتیک، دموکراسی تابع دارد. در
اصول از باید  که  است بلکه دین نیست  دین
نهادهای که هرزمان کند. متابعت دموکراتیک
دولتموظف قوانینجاریتخطیکنند، دینیاز

است. مداخله به
حکومت برای میتوان آیا هشتم: پرسش
ماهیتیفراعقیدتی حقوقبشر مبتنیبر سکوالر
سئوال شباهتاینپرسشبا بهخاطر قایلشد؟

میدانم. کافی را پاسخ همان من چهارم،
برخیحکومتهایسکوالر چرا پرسشنهم:
نهادهای دینیمیشوند؟ کار وارد مبارزهفلسفی با
سر پشت در اما نیست. فلسفی مبارزه حکومت
قوانینودرپسآیینکشورداری،همیشهفلسفهیا
فلسفههاییدر کاراست. فیلسوفان سیاسیاندکه
برایشرایطتحققعدالت و برایانواعحکومتها
«فیلسوفپادشاه» مثالنظریه  میپردازند. نظریه
نظریه و عادل، فقیه والیت نظریه افالطون، یا
در متحده ایاالت موسس پدران فقهی. عدالت
سکوالر، حکومت یک موسس و بنیانگذار مقام
اینبحثها درگیربحثهای مهمفلسفیشدند و
عصر در است. کرده را حفظ خود اهمیت امروز تا
روسو، ماکیاولی، الک، هابز، نظریات جدید، 
دیگرانپایه هایفلسفی و مارکس، هگل، کانت،
پادشاهی از  اعم را،  مدرن سکوالر  دولتهای
عدالت نظریه امروزه، گذاشتند. جمهوری، یا
فلسفی از مهمترین ستونهای یکی رالز جان
و سیاسی فلسفه است. غربی دموکراسی های
نظریهعدالتبههرحالنظریهاندوواقعیتتاریخی
فلسفهها این نمی تابند. باز عینا را حکومتها
همیشهبایدبامطالعاتتاریخی،جامعهشناختی،
رخ میدهد که در عمل انسان شناختی از آنچه و
تجدید و آزمون مورد ندارد همخوانی فلسفه با و

قرار گیرند. نظر
و میاننظریهپردازانسکوالر جدلفلسفیدر
که میدهد حوزههایی رخ در نظریهپردازان دینی،
سیاستدولتی باهنجارهایاخالقییاهنجارهای
سیاست در میگیرد؛ مثال تعارض قرار در دینی
داروین، یا تکامل نظریه  تدریس یا سقط جنین،
علمی تحقیقات برای بودجه تخصیص زمینه در
قانونیکردنروسپیگریبه یا نظیر«ستمسل»،
قبیل. و از این سن ازدواج حرفه، یا تعیین مثابه
سکوالر فیلسوفان میان خود در مباحثات این
همه در الزاما سکوالرها و حاد است بسیار نیز
حیوانات حقوق مثال جناح قرار نمیگیرند. یک
برای آزمایشگاهها در آنها از ابزاری استفاده و
فلسفی مناقشات موارد از یکی علمی تحقیقات

اینچنینیاست.
حکومت های حفاظتی نقش دهم: پرسش
باورهای موردعقایدومکاتبلهوعلیه در سکوالر
آزادی حافظ دموکراتیک چیست؟ دولت دینی
و است شهروندان همه عقاید تبلیغ و نشر بیان،
خاصی مرامی نباید امتیاز یا عقیده و گروه برای
را مفصلی بحث اینجا در می توانیم باشد. قایل
برابر در بیان «آزادی موضوع  درباره  بگشاییم
لیبرال دموکرات جامعه در توهینبه مقدسات».
است. اصل عقاید بیان و نشر آزادی سکوالر و
اخالقی انتخاب یک دیگران مقدسات رعایت
زندگی شیوه باورها یا خاطر اقلیتی به اگر است.
باید قانونی نهادهای گیرد، قرار آزار و اذیت مورد
بهشکایاتآنها رسیدگیکنند. دولتنمیتواند
مواردی قایل باشد. ویژه اقلیتها امتیاز برای
جنسی، قومی، اقلیت یک که می آید پیش
شهروندان سایر آن که همانند با نژادی، یا دینی،
بیان رسانش است اما قدرت بیان حق صاحب
مساوی کالمشان و حرف شدن شنیده توان یا
اقلیت مثال نیست؛ حاکم فرهنگ جناحهای با
مسلماندرکشورهایغربی.عالوهبرسازمانهای
ویژه کمیسیون های شاید بشر، حقوق مستقل
این اقلیتها باشد تا به مشکالت الزم نیز دولتی

نشان دهد. توجه خاص
باهشداری برگرفتهازنوربرتوبابیو اینصحبت
دموکراسیبدون رعایت حقوق به پایان میبرم. را
نیز در رعایتحقوقبشر بشر امکانپذیرنیستاما
وهله نخستمتضمنوجودصلحدرجامعه است.
آنرا خارجی] جامعهایکهخطرجنگ[داخلییا
آتشجنگبه خاکآنکشیده یا بدتر تهدیدکند،
شدهباشد،محیط مناسبیبرای حفاظتازحقوق
افراد حقوق بود. متعاقبا، رعایت نخواهد افراد
بود. خواهد صلح کننده دوام تضمین که است

سکوالر حکومت پارامترهای و قدرت، اسالم،

باید شکلی چه ساختار حکومتی به میگیرند؟
کنترلکنیم؟ چطور قدرتسیاسی را باشد؟وما

بدهیم. جواب باید
طرح  و کردن روابط خارجی مشخص ۳ ـ
طبق قوانین بر کشورها تمام با برقراری دوستانه

جهانی.
سکوالرهای که  است این سوم  سئوال
ابراز نیات برای وسایلی چگونه از «جنبش سبز»
پرسش این منظور اگر میکنند؟ استفاده خود

با سبز» «جنبش سکوالرهای ارتباط مساله
است معلوم است که دیگر گروهها و همدیگر
و رادیو اینترنت، طریق از وسایل تمام از بایستی
تمام و سمینارها مجله ها، و روزنامهها تلویزیون،
پرسش این درباره استفاده شود. موجود امکانات

کنیم. گو و بعدا بیشتر گفت میتوانیم
می توان قائل آیا که است این سئوال بعدی
سبز» «جنبش سکوالر بخش که شد این به
این من جواب است؟ معینی رهبری دارای هم
می تواند سبز» «جنبش سکوالر بخش که است
مختلف گروههای رهبران برای چتری عنوان به
یک مثل را اگر ایران سبز باشد. در سکوالرهای

زیاد داشتنتعداد بگیریم. نظر توفاندر کشتیدر
نجات با مسیرهایمختلف، کشتیرا کاپیتانها
مسیر یک کاپیتانها با همه اگر داد. اما نخواهد
بود. خواهد موافقت کنند امید بیشتر استراتژی و
باشند، دارایرهبرانزیاد میتوانند سکوالرهایسبز
اماهمهرهبرانبایستی در رفتنبهیکمسیرمشخص
موافقتکنند.بخشسکوالرسبزحتیمیتواندگروه
اسالمیانیکه موافقبهرفتندرمسیر حکومتمردمی
سکوالرهای «جنبش سبز» بگیرد. بر در را هستند
بدهند نشان سیاسی را میتوانند از خود مهارت این

هستند. ساز آلترناتیو کهچطور
بین میتوان آیا که است این پنجم سئوال

بقیه و سبز» «جنبش سکوالرهای خواستهای
که کرد؟ برقرار رابطهای آن در موجود نیروهای
میشود قبلی به همان سئوال مربوط سئوال این
دنبالآلترناتیوسازیهستند کهسکوالرهایسبز

باشند. آلترناتیو خود که این نه و
اتفاقهای از می توان آیا که این آخر سئوال و
به را درسهایی آفریقا شمال و خاورمیانه اخیر
اتفاقهایاخیر استخراجکرد؟ نفعبخشسکوالر
به حرکت برای مردم خواست نشان خاورمیانه
سویحکومتآزادودموکراسیاست.اینخواست
و مختلف با ادیان کشورهای مردم در همه همه
کشورهای در حتی است. متفاوت حکومتهای

من که و سوئد دانمارک مثل و آزاد دموکراتیک
حکومت برای مردم  تالش دارم، بیشتر تجربه
دموکراتیکبهپایاننرسیدهاست.ماانسانهاهیچ
بهتر، آزادتر جامعه به رسیدن برای تالش از موقع

داشت. بر دست نخواهیم مردمیتر و
درپایانامیدوارمکه تشکیلشبکهسکوالرهای
بین سیاسی همکاری های برای شروعی سبز
نجات برای مختلف عقاید و دینها با ایرانیان
و آزادی صلح، ساحل به آن بردن و ایران کشتی
تو من و دلیل که به این حکومت مردمی باشد.

نشستهایم. کشتی ایران در ما همه و
فراوان سپاس با

سبز... سکوالرهای شبکه
۲۶ صفحه از بقیه


