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========================================================================= 
 

 پیشگفتار
، نشریھء شبکھء »ھم اندیشی«اولین شمارهء 

سکوالرھای سبز ایران برای آزادی و دموکراسی، را در 
 شبکھ در شھر  اعضاء اینء تشکیل نخستین ھمایشآستانھ

 17 (2011در روزھای ھفتم و ھشتم ماه مھ تورنتوی کانادا، 
و، برای اینکھ با  تقدیم شما می کنیم) 1390 اردیبھشت 18و 

این شبکھ و اھداف آن بیشتر آشنا شوید، مختصری از 
 . تاریخچھء تأسیس آن را در اینجا می آوریم

جنبش « و آغاز 88ز انتخابات با گذشت شش ماه ا
 رفتھ رفتھ آشکار شد کھ گوھر مبارزات مردم ایران نھ »سبز

انحالل «شان در انتخابات تقلب شده کھ » پس گرفتن رأی«
حکومت اسالمی برای برقراری یک حکومت غیرمذھبی 

 با توجھ بھ تجربھء حکومت ھای ، اما.است» )سکوالر(
طق دیگر دنیا، الزم است ظاھرًا سکوالر در خاورمیانھ و منا

کھ حکومت سکوالر مورد عالقھء مردم ایران ملتزم بھ 
ی و بطور کلی سمفاھیم دیگری ھمچون آزادی، دموکرا

 .حقوق بشر باشدجھانی اعالمیھء 
  مذھبیاین در حالی بود کھ در اردوگاه اصالح طلبی

 جنبش سبز یک جنبش اصالحی در تابشدت کوشش می شد 
اسی رژیم والیت فقیھ تعریف شده و چھارچوب قانون اس

حداکثر خواستھ اش ابطال انتخابات و انجام انتخابات دیگری 
یعنی چنین می گفتند کھ جنبش . با نظارت ھای بیشتر باشد

سبز جنبشی مذھبی و خواستار ابقای رژیم اسالمی اما 
تشیع دوازده سود آزادی ھای مقید بھ شریعت ھ اصالح آن ب

 . استامامی
 صدور اعالمیھ ھای مختلفی آغاز  اساسبر این

ھم از سوی از جانب اصالح طلبان مذھبی، ھم ؛ ه بودشد
جمھوری خواھانی کھ خود  ھم از پایگاه نواندیشان مذھبی، 

را سکوالر می دانستند اما در یک مقیاس بلند مدت خود را 
ھمچنین از جانب ، و یدندمؤتلف اصالح طلبان مذھبی می د

گرچھ در گروه ھای سیاسی موجود قرار روشنفکرانی کھ ا

نمی گرفتند اما ھمچنان شانھ بھ شانھ اصالح طلبان مذھبی 
 .راه می رفتند

بھ این ترتیب احساس شد کھ باید بھ ندای خفتھء 
جوانان ایران کھ خواھان بستھ شدن دفتر حکومت مذھبی ـ 

و در زبان (ایدئولوژیک و برقراری حکومتی غیر مذھبی 
بودند توجھ کرد و آن را در میان ) »رسکوال«سیاسی 

 . ھیاھوی اصالح طلبان مذھبی مشخص کرده و انعکاس داد
بیانیھء سکوالرھای «این فکر موجب شد تا 

ما ایرانی بی تبعیض می « با شعار»پشتیبان جنبش سبز
 بوسیلھء شکوه میرزادگی  زیر، بر بنیاد سھ اصل،»خواھیم

 :ه و منتشر شودکتر اسماعیل نوری عال نوشتھ شددو 
جنبش سبز دارای بخش وسیعی و در واقع       .1

 عمده ای از سکوالرھا است
سکوالرھا خواھان انحالل حکومت مذھبی       .2

 )درباره انحالل(ھستند 
حکومت سکوالر مورد توجھ آنھا باید ملتزم       .3

 بھ اعالمیھ حقوق بشر و آزادی ھای آن باشد
امضاء منتشر شد و در  52ت با این بیانیھ نخس

 .ی کمتر از یک ماه تا سیصد امضاء را ھم بخود جلب کردمدت
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 کھ متن کامل آن در سایت رسمی ،در این اعالمیھ
 :شبکھ در دسترس است، آمده بود

 !ایرانیان و ھموطنان سرافراز«
ما، امضاء کنندگان این بیانیھ، بخشی از پشتیبانان 

، دریافتھ ایم کھ در لحظاتی قرار سکوالر حامی جنبش سبز
داریم کھ باید بر اساس وظیفھ ی گریزناپذیر تاریخی خود 
گزینھ ای را کھ می پنداریم صالح آینده ی سرزمین مان در 
تحقق آن نھفتھ است پیش روی ملت بزرگ ایران و شرکت 

 .کنندگان در جنبش غرور آفرین سبز ملت مان قرار دھیم
ال قانون شکنی، ایجاد ما باور داریم کھ سی س

خفقان، نابودی آزادی بیان، برقراری زندان ھای عقیدتی، 
اعمال شکنجھ، انجام قتل ھای زنجیره ای و کشتارھای دستھ 
جمعی، و بی اعتنائی بھ تک تک مفاد اعالمیھ جھانی حقوق 
بشر و کنوانسیون ھای بین المللی، این نکتھ را روشن 

ر ایران، در تمامیت ساختھ است کھ نظام فعلی مسلط ب
ساختارھا و قانون اساسی اش، مشروعیت و حقانیت خود را 

 . بکلی از دست داده است
ما، بی آنکھ منکر احتمال ضروری شدن پذیرش 
دوران گذاری تدریجی و بی خشونت بھ سوی متحقق شدن 
خواست ھای خود باشیم، فکر می کنیم کھ ھر گونھ گذاری 

کھ خواست ھای ما بر اساس باید دارای ھدف مشخصی باشد 
آن تھیھ شده و، در نتیجھ، تنھا راه چاره برای نجات 
سرزمین مان از انواع بحران ھای فعلی را انحالل کامل 
حکومت موجود و بھ رای گذاشتن نوع حکومت آینده، و 
گزینش نمایندگان مجلسین مؤسسان و شورا، و دولت آینده 

زاد، و زیر نظارت ی ایران از طریق یک سلسلھ انتخابات آ
 .نھادھای بین المللی می دانیم

ما کم جمعیت و ناتوان نیستیم اما ! ھموطنان
در این راه ھیچ . پراکندگی مان کارائی را از ما می گیرد

نیازی بھ کنار گذاشتن عقیده و سلیقھ و مذھب و مکتب 
مسلمانان شیعھ و سنی، . شخصی کسی وجود ندارد
ن، کلیمی ھا، و بی دینان و زرتشتیان، مسیحیان، بھائیا

منکران مابعد الطبیعھ ھمگی می توانند، در راستای ایجاد 
فضای تساھل و تحملی کھ ھمزیستی ھمگانی را تضمین می 
کند، خود را سکوالر دانستھ و برای تحقق خواست ھای 

 .»مندرج در این بیانیھ بھ صفوف ما بپیوندند
 از  ای»شبکھ«پیش بینی شده بود کھ در عین حال، 

 برای انجمن ھای سکوالرھای سبز در سراسر جھان و
مشخص شدن وزن سیاسی سکوالرھا در سپھر سیاسی داخل 

نویسندگان متن بر این اساس  .و خارج کشور بوجود آید
این » ھیئت مؤسس«بیانیھ بر آن شدند کھ با دعوت از یک 

این ھیئت موسس، پس از طی فراز و . شبکھ را بوجود آورند
نوری عال را مأمور انجام ھائی عاقبت اسماعیل نشیب 

 او آقایان کردند و» شورای ھماھنگی موقت«تشکیل یک 
م، رضا حسین بر و خسرو اسفندیار منفردزاده، آرمان نج

 . شورا دعوت کردرای عضویت دربیات را ب
انجمن سکوالرھای «ھمزمان با این روند، نخستین 

شی آغاز بکار کرد یمادر تورنتو بعنوان یک پروژهء آز »سبز
تا از تجربھء کار آن در تأسیس انجمن ھای شھرھای دیگر 

، و سپس انجمن ھای دیگری نیر در شھرھای استفاده شود
رؤسای انجمن مختلف جھان بوجود آمدند و قرار شد کھ 

 در جلسات شورای ھماھنگیھائی کھ تشکیل می شوند نیز 
 . حضور یابندموقت

  راستایکوشش دراین شورای موقت، ھمپای 
  جھان در شھرھای مختلف سبز تشکیل انجمن ھای سکوالر

کار نوشتن اساسنامھء شبکھ و انجام انتخابات شورای اصلی 
در ماده اول .  بھ پایان برد1389ھماھنگی را در مھر ماه 

 :اساسنامھء شبکھ چنین آمده است
سبز ایران برای دموکراسی شبکھء سکوالرھای «

جنبش سبز ملت ایران اعالم این نظر کھ با   ...و آزادی
 ایدئولوژیک، -جنبشی بھ گوھر نافی ھر نوع حکومت مذھبی

 استراتژیک و فاھداست، با ادر ھمھء اشکال ممکن آن، 
 :غیرقابل تجدید نظر زیر بوجود آمده است

بمنظور تبدیل آنان  گردآوری سکوالرھای ایرانی >
 بھ یک نیروی وسیع و صاحب ھویت سیاسی

 )رحلھء تشکیالتیم(
 ھموار کردن راه آنان برای شراکت در روندی کھ >

بھ ایجاد یک بدیل و جایگزین سکوالر ـ دموکرات 
 برای حکومت مذھبی کنونی ایران خواھد انجامید

 )مرحلھء عملیاتی(
شبکھ، برای رسیدن بھ اھداف خود، کارش را بر 

  : زیر استوار می کندیا پایھ باورھای اساس
ر  مسلط بانحالل کامل حکومت اسالمیضرورت > 

  ایران
نی وجوب استقرار یک حکومت سکوالر در ایرا> 

 یکپارچھ 
التزام این حکومت بمفاد مندرج در وجوب > 

، بخصوص در مورد رفع اعالمیھء حقوق بشر
تبعیض ھا و استقرار کلیھء آزادی ھای سیاسی و 

 .»اجتماعی و فرھنگی
نگی در اولین جلسھء خود  شورای جدید ھماھبر این اساس،

بھ حد کافی طی » مرحلھء تشکیالتی شبکھ«اعالم داشت کھ 
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» مرحلھء عملیاتی«بھ شده و از این پس شبکھ می تواند 
پا گذارد و ) خوانده می شود» الترناتیو سازی«کھ روند (

ضرورت ھای متشکل « موردبرای رایزنی در ھمایشی را 
 و با شعار » کشورشدن نیروھای سکوالر ـ دموکرات خارج

 . برگزار کند» ایران از ھمھئ ما بزرگتر است«اصلی 
بزودی انجمن سکوالرھای سبز تورنتو، کھ 
نخستین انجمن شبکھ بوده و دارای بیشترین عضو است، 

.  شد2011 ماه مھ 8 و7داوطلب برگزاری این ھمایش در 
 انجمن است کھ اکثریت 19ھم اکنون شبکھ دارای 

 ھمراه با برخی از اعضاء شان کھ فرصت سرپرستان آنھا،
آمدن بھ تورنتو را دارند، ھمراه با کلیھء اعضاء شورای 

در . خواھند داشتھماھنگی شبکھ، در این ھمایش شرکت 
عین حال، کمیتھء برگزاری این ھمایش از برخی چھره ھای 
برجستھء آشنا با نظریھ ھای سکوالری نیز دعوت کرده 

میھمان شبکھ در این ھمایش شرکت است کھ بعنوان ناظر و 
کنند تا اعضاء شبکھ بتوانند از راھنمائی ھای آنان نیز 

 .برخوردار باشند
، با تقدین »ھم اندیشی«ھیئت تحریریھء نشریھء 

نخستین شمارهء خود، برای ھمھء شرکت کنندگان در این 
 .ھمایش آرزوی موفقیت دارد

 فرح آریا: سردبیر نشریھ

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 فوریھء 24تصویری از جلسھء اعالم موجودیت انجمن سکوالرھای سبز تورنتو ـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 برگھء تقاضای عضویت در شبکھء سکوالرھای سبز ایران برای دموکراسی و ازادی
 ...................................از کشور ................................... من، امضاء کنندهء زیر، ساکن شھر 

 : ........................................................ای میل و: .......................................... دارای تلفن شمارهء
اعالم موجودیت «و سند  »سکوالر جنبش سبز ایران بیانیھء پشتیبانان« ھمراه با اعالم موافقت خود با مفاد مندرج در

اعالم می » بکھش«آمادگی خود را برای عضویت در این  و اساسنامھء شبکھ ،»ایران شبکھء جھانی سکوالرھای سبز
 .بوجود آید عضو آن خواھم شد »انجمن سکوالرھای سبز ایران«و در صورتی کھ در شھر محل اقامتم  دارم

 : .............................................................................نام و نام خانوادگی
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 شبکھء سکوالرھای سبز ایران برای دموکراسی و آزادی

 :برگزار می کند

 ھمایشِ  سکوالرھای سبز در تورنتو
 2011 ماه مھ 7-8

ایران از ھمھء ما مھمتر «با شعار 
 »است

  سکوالرھای سبز تورنتوانجمن: با میزبانیِ 

 آغازه
دو سال پس از آغاز جنبش سبز، کھ می توان از 
آن بعنوان سرآغاز جنبش ھای نوین آزادیخواھانھء 
خاورمیانھ و شمال افریقا نیز یاد کرد، و ھمچنین در پی 

 حکومت بلوغ تدریجی روند آشکارسازی خواستھ ھای ضد
مذھبیِ  بخش عمده ای از شرکت کنندگان در این جنبش، 
اکنون زمان آن فرا رسیده است تا بھ جمع بندی دست 
آوردھا، و بررسی موانع و امیدھای واقعی برای آیندهء این 
جنبش پرداختھ شده و، بھ راھنمائی این جمع بندی، بھ 
 نتایجی عملی در مورد وظایف سیاسی اپوزیسیون سکوالر ـ

 . دموکرات ساکن خارج کشور دست یافت
حال، با اذعان بھ اینکھ در میان این اپوزیسیون 
عقاید و نظرات بسیار گوناگونی وجود دارند کھ می توانند 
مانع شکل گیری نوعی ھمگرائی منجر بھ پیدایش اتحاد 
عمل در مبارزه با حکومت مسلط بر ایران شوند، نخستین 

ایران از «، با اتخاذ شعار ھمایش سکوالرھای سبز ایران
، می کوشد تا زمینھء ھمگرائی »ھمھء ما مھمتر است

ھرچھ بیشتر مابین گرایش ھای مختلف اپوزیسیون سکوالر 
ـ دموکرات خارج کشور را فراھم آورد تا از دل آن برنامھء 
عملی از جانب این اپوزیسیون ارائھ شود کھ بتواند بھ 

 دموکرات ایرانی پیدایش یک نیروی منسجم سکوالر ـ
انجامیده و اقدامات آیندهء این گرایش سیاسی وسیع را 

 . سامان بخشد
چنین نیروی منسجمی نھ یکھ خواه خواھد بود و 
نھ انحصار طلب و نھ مدعی یگانھ نیروی مخالف بودن در 
برابر حکومت اسالمی و نھ خواستار اینکھ جانشین 

 بر عھده اپوزیسیون داخل کشور باشد و رھبری جنبش را
آنچھ در پیدایش این نیرو اھمیت دارد شکل و صدا . بگیرد

بخشیدن بھ بخش عظیم نیروھای سکوالر ـ دموکرات داخل و 
 خارج کشور است کھ تا کنون، در ھیاھوی برخاستھ از 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اردوگاه ھای مختلف اسالم سیاسی، نتوانستھ اند چھره و 
 را در سطح بین المللی ارائھ داده و خواست ھای واقعی خود

خالء ناشی از فقدان یک انسجام سکوالر ـ دموکرات را پر 
 . کند

بدین لحاظ، محور اصلی ھمایش تورنتو مطالعھء 
نسبت سکوالریسم با مسائل عمدهء سیاسی ایران است کھ 

جایگاه ادیان و مذاھب : بھ چھار حوزهء عام تقسیم شده اند
ای سکوالر، آسیب شناسی جنبش سبز از در رابطھ با نظام ھ

دیدگاه سکوالر ـ دموکرتیسم، نقش حکومت سکوالر در پل 
زدن بر فراز انواع تبعیضات اجتماعی و، باالخره، وظایف و 
برنامھ ھای قابل توافق میان اپوزیسیون سکوالر ـ دموکرات 

 . خارج کشور
ھر یک از این موضوعات چھارگانھ در جلسات 

ن ھمایش بھ بحث گذاشتھ می شوند، با این ویژه ای در ای
ھدف کھ ھر جلسھ بھ حداقل چند پرسش اصلی در مورد 
موضوع کار خود پاسخ داده و نحوهء رسیدن بھ اجماع در 
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مورد این پاسخ ھا را مطالعھ کرده و موارد قابل توافق را بھ 
 .کمیتھء قطعنامھء ھمایش گزارش نماید

ھر جلسھ تعداد شرکت کنندگان در بحث ھای 
 .حداکثر شش نفر خواھد بود

در ترکیب انتخابی اعضاء ھر جلسھ سعی کافی  
 :خواھد شد تا این حداقل ھا رعایت شوند

یک نفر از خانم ھای فعال سیاسی و فرھنگی ـ یک  
نفر از جوانان فعال سیاسی ـ یک نفر از اقوام ایرانی ـ یک 

معتبر نفر از اقلیت ھای مذھبی ـ یک نفر از شخصیت ھای 
 سیاسی ـ یک نفر از سکوالرھای سبز

 . طول ھر جلسھ چھار ساعت خواھد بود 
مربوط بھ  در ھر جلسھ، پس از طرح پرسش ھای

 دقیقھ 3موضوع جلسھ، ھر شرکت کننده مجموعًا بھ مدت 

، نظرات خود را بیان ) دقیقھ15مجموعًا (برای ھر پرسش 
 پاسخ می کند و دو ساعت پایانی نیز بھ بحث و پرسش و

 . اختصاص خواھد داشت
گزارشگر جلسھ، تحت نظارت گردانندهء جلسھ، 
نتایج بحث ھا را یادداشت کرده و بالفاصلھ پس از اتمام 
جلسھ این یادداشت ھا را در اختیار مسئوول کمیتھء قطعنامھ 

 .خواھد گذاشت
کمیتھء پایان نامھ، مرکب از گردانندگان و 

بصورت گزارش نھائی گزارشگران جلسات، نتایج کار را 
ھمایش، کھ بصورت توصیھ ھائی عمومی تدوین خواھند 

 .شد، اعالم خواھد داشت

 

 موضوع بحث در میزگردھای چھارگانھ و پرسش ھائی کھ سخنرانان بھ آنھا پاسخ خواھند داد

 : مھ7صبح شنبھ 
 جایگاه نھادھای دینی

   در برابر حکومت ھای سکوالر مبتنی بر حقوق بشر
 :ھاپرسش 

از منظر سیاسی تعریف یک حکومت سکوالر مبتنی بر . 1
 حقوق بشر چھ می تواند باشد؟

با این تعریف حکومت ھای سکوالر خاورمیانھ و شمال . 2
 افریقا را چگونھ می توان ارزیابی کرد؟

 از این ارزیابی چھ درسی می توان برای آینده گرفت؟. 3
راعقیدتی قائل آیا می توان برای حکومت سکوالر نقشی ف. 4

 شد؟
نقش عقاید دینی اکثریت جامعھ چگونھ در کارکرد . 5

 حکومت سکوالر مبتنی بر حقوق بشر نمودار می شود؟
 چرا نھادھای دینی بھ دخالت در امور سیاسی تمایل دارند؟. 6
حکومت سکوالر تا کجا حق دارد در امور نھادھای دینی . 7

 دخالت کند؟
سکوالر مبتنی بر حقوق بشر آیا می توان برای حکومت . 8

 ماھیتی فراعقیدتی قائل شد؟
چرا برخی از حکومت ھای سکوالر وارد مبارزهء فلسفی . 9

 با نھادھای دینی می شوند؟
نقش حفاظتی حکومت ھای سکوالر در مورد عقاید و . 10

 مکاتب لھ و علیھ باورھای دینی چیست؟
 

 : مھ7شنبھ  بعد از ظھر
 :جنبش سبزسکوالریسم و آسیب شناسی 

 فرصت ھا، موانع و امیدھا
 :پرسش ھا

آیا می توان جنبش سبز را در بنیاد خود جنبشی سکوالر . 1
 دانست؟

آیا خواست ھای سکوالر در درون جنبش سبز چگونھ . 2
 جمع بندی می شوند؟

آیا سکوالرھای جنبش سبز از چگونھ وسائلی برای ابراز . 3
 نیات خود استفاده می کنند؟

 توان قائل بھ این شد کھ بخش سکوالر جنبش سبز آیا می. 4
 ھم دارای رھبری معینی است؟

آیا می توان بین خواست ھای سکوالرھای جنبش سبز و . 5
 بقیھء نیروھای موجود در آن رابطھ ای برقرار کرد؟

آیا می توان تضادھای احتمالی بین این دو اردوگاه را . 6
 تخفیف داده و بھ یک معدل کارا رسید؟

آیا می توان از حوادث اخیر خاورمیانھ و شمال افریقا . 7
 درس ھائی را بھ نفع بخش سکوالر استخراج کرد؟
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 : مھ8صبح یکشنبھ 
 حکومت سکوالر مبتنی بر حقوق بشر

 و مسئلھء تبعیض ھای فرھنگی ـ سیاسی
 :پرسش ھا

 تعریف تبعیض فرھنگی ـ سیاسی چیست؟. 1
د؟ دینی، مذھبی، جنسیتی، انواع این تبعیض ھا کدام ان. 2

 قومی، زبانی، آئینی؟
 سرچشمھ ھای این تبعیض ھا کدام اند؟. 3
نقش ارزش ھا و آئین ھای ملی در رفع تبعیض ھای . 4

 گوناگون چھ می تواند باشد؟
چگونھ » تبعیض«با مفھوم » اقلیت«رابطھء مفھوم . 5

 تعریف می شود؟
وعی جستجو آیا برای رفع تبعیض ھا باید راه ھای متن. 6

 کرد؟
آیا یک حکومت سکوالر مبتنی بر حقوق بشر می تواند . 7

 راه حل فراگیری برای این تبعیض ھا باشد؟
آیا حکومت سکوالر می تواند برای رفع تبعیض دست بھ . 8

 اجرای طرح ھای فرھنگی بزند؟
رابطھء عدم تمرکز قدرت سیاسی با رفع یا ابرام تبعیض . 9

 ھا جیست؟
ت سکوالر در حفظ تنوع فرھنگی و تسھیل نقش حکوم. 10

 تداخل فرھنگی چیست؟
 
 
 

 : مھ8بعد از ظھر یکشنبھ 
 :اپوزیسیون سکوالر ـ دموکرات در تبعید

 مسئوولیت ھا، چالش ھا، راھکارھا
 :پرسش ھا

اپوزیسیون سکوالر ـ دموکرات خارج کشور از چھ طیف . 1
 ھائی تشکیل می شود؟

 ھا در چیست؟تفاوت ھای بنیادی این طیف . 2
چرا کوشش ھای گذشتھ برای رسیدن وفاقی بین این طیف . 3

 ھا بھ ناکامی کشیده است؟
چگونھ می توان بین ایرانیان خارج از کشور و رھبران . 4

 سیاسی شان ارتباط برقرار کرد؟
راه ھای ارتباطی سکوالر ـ دموکرات ھای خارج با ھم . 5

 اندیشان شان در داخل کشور چیست؟
اد سکوالر ـ دموکرات ھای خارج کشور بھ چگونھ اتح. 6

 تشکلی می تواند بیانجامد؟
آیا در بین نام ھای مختلفی ھمچون دولت در سایھ، . 7

 شورایعالی سکوالر ـ دموکراتھا، و غیره کدام درست است؟
این اپوزیسیون، در صورت اتحاد عمل، چگونھ می تواند . 8

 در حوادث داخل کشور اثر بگذارد؟
یا انجام انتخابات آزاد در خارج کشور می تواند در حل آ. 9

 مسئلھ مفید باشد؟
دالیل امتناع کوشندگان سیاسی برای نامزد شدن در . 10

 چنین انتخاباتی چیست؟
بدون انجام چنین انتخاباتی سرچشمھ ھای حقانیت برای . 11

 اندعمل تأثیرگذار سیاسی کدام
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ھم اندیشی

 خبرنامھء شبکھء سکوالرھای سبز ایران
 رای دموکراسی و آزادیب

 ھر جمعھ منتشر می شود
 زیر نظر شورای ھماھنگی شبکھ

 )تورنتو(فرح آریا : سردبیر

com.seculargreensnetwork@gmail 

Fax:  (1) 509-352-9630 

 ھفت اصل اعتقادی

 سکوالرھای سبز ایران

 ما سکوالریم
 سبز انحالل طلبیمما 

 یک آلترناتیو سکوالریم ما خواھان ایجاد
 یکپارچگی کشوریم خواھان حفظ ما 

 پاس می داریم را ما حقوق بشر
 برای ایران ھستیم ما خواستار دموکراسی

 آزادی ھای بی تبعیض ھستیم ما ھواخواه 
com.seculargreens.www 
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 شبکھء سکوالرھای سبز

 و پاسخ ھا پرسش ھا 
  سکوالرھای سبز در راستای چه ھدفی می کوشند؟:پرسش
يکی تشويق سکوالر ـ .  ما برای خود دو ھدف اصلی قائلیم:پاسخ

دموکرات ھا به اتحادی تشکیالتی بر حول اصولی حداقلی؛ و ديگری 
لترناتیو يا بديل استفاده از نیروی ناشی از اين اتحاد برای ايجاد يک آ
 .سکوالر ـ دموکرات و نشاندن آن در برابر حکومت اسالمی

 
 چیست؟» سکوالر« منظور شما از واژهء :پرسش
 سکوالر دو معنای مختلف و گاه متضاد دارد و تنھا يک معنای آن :پاسخ

به کار سیاسی ما مربوط می شود که عبارت است از خواستاری يک 
بطور . لف در آن دخالت نداشته باشندسیستم حکومتی که مذاھب مخت

 . می خوانیم» جدائی مذاھب از حکومت«خالصه آن را 
 

 با اين تأکید بر جدائی مذھب از حکومت آيا می توان نتیجه :پرسش
 گرفت که شما با دين و مذھب اشخاص مخالفید؟

سکوالريسم، در معنای سیاسی خود، برای اين مقصود .  برعکس:پاسخ
 با رفع ھرگونه تبعیض، آزادی ھمهء اديان و مذاھب را کار می کند که،

. تضمین کرده و، در عین حال، به بی اعتقادان و بی دينان نیز آزادی بدھد
حال آنکه يک حکومت مذھبی آزادی ھمهء دگرانديشان را به نفع باورھا و 

 . ارزش ھا و احکام خود محدود می سازد
 

 از سکوالرھا رسمًا با دين و   ولی آيا قبول نداريد که عده ای:پرسش
 مذھب مردم سر جنگ دارند؟

سکوالريسم به ھمین علت » سیاسی« تأکید ما بر معنای :پاسخ
عده ای از لحاظ فلسفی وارد بحث ھا و مخالف خوانی ھای . است

گوناگون نسبت به اديان و مذاھب می شوند و خود را سکوالر می 
به امر حکومت مربوط نمی اما کار اين عده سیاسی نیست و . خوانند
 .شود

 
  با توجه به تجربهء پیدايش ديکتاتوری ھای سکوالر در قرن :پرسش

بیستم چه تضمیمنی وجود دارد که يک حکومت سکوالر جديد در ايران به 
 ديکتاتوری نیانجامد؟

 حکومت ھای سکوالر قرن بیستم نتوانستند دموکراسی بیاورند :پاسخ
ی مختلف بوجود آمدند و کوشیدند مذھب را چون بر اساس ايدئولوژی ھا

اما بالفاصله ) که معنای سکوالريسم ھمین است(از حکومت خارج کنند 
ايدئولوژی، از يکسو، . بجای آن ايدئولوژی مورد نظر خودشان را  نشاندند

منشاد تبعیض و استبداد است و، از سوی ديگر، ھر مذھب ھم نوعی 
در قرن بیست و يکم ناگزيريم که . ايدئولوژی است و زايندهء استبداد

سکوالريسم را نه تنھا به معنای جدائی مذھب از حکومت بلکه به معنای 
 . جدائی ايدئولوژی از حکومت ھم تعريف کنیم

 
اين جدائی از چه راھی از پیدايش ديکتاتوری جلوگیری می : پرسش

 کند؟
اعالمیهء  از راه متعھد کردن حکومت سکوالر غیر ايدئولوژيک به :پاسخ

در آن صورت محدوديت ھا و سلب آزادی ھای ناشی . جھانی حقوق بشر
از حضور ايدئولوژی در حکومت منتفی و دموکراسی قابل دسترسی می 

 .شود
 

خود » سکوالريسم مبتنی بر حقوق بشر« پس چرا بجای :پرسش
 را ھدف خود قرار نداده ايد؟» دموکراسی«

ی است که می خواھیم به آن  برای ما دموکراسی يک ھدف غائ:پاسخ
برسیم و فکر می کنیم وسیله ای که می تواند ما را به اين مقصد 

بدون » دموکراسی«يعنی ما معتقديم که . برساند سکوالريسم نام دارد
از نظر ما، اولین قدم به سوی . متحقق شدنی نیست» حکومت سکوالر«

 حکومت کثرت مداری، رفع تبعیض، دموکراسی و حاکمیت ملی ايجاد
 .سکوالر است

 
 را در نام تشکیالت خود بکار می بريد؟ » سبز«  چرا واژهء :پرسش
جنبش « ما، چه بخواھیم و چه نه، جنبش دو سال اخیر ايران :پاسخ
پس انکار . نام گرفته و تمام دنیا ھم آن را به اين نام می شناسند» سبز

خواھیم اعالم ما می . وجود اين نام شنا کردن بر عکس جريان رود است
 . کنیم که خود را پاره ای از جنبش سبز ملت ايران می دانیم

 
 اما مگر نه اينکه رنگ سبز را مذھبی ھای جنبش براه انداخته :پرسش

 اند و شما مدعی سکوالر بودن ھستید؟
 از آنجا که مردم جھان اين جنبش را به رنگ سبز می شناسند ما :پاسخ

. جنبش در گوھر خود مذھبی نیستمی خواھیم شان داھیم که اين 
مردمی که در اين دو ساله به خیابان آمده، شکنجه شده و به قتل 

 .قیام نکرده اند» حفظ نظام اسالمی«رسیده اند برای 
 

 می خوانید و نه حزب يا جبھه؟» شبکه«  چرا تشکیالت خود را :پرسش
و نیست چون بر بنیاد نوعی جھان بینی » حزب« تشکیالت ما :پاسخ

برنامهء خاص برای آيندهء کشورمان بر پا نشده و از جمع آدمیانی بوجود 
آمده که از ديدگاه ھای سیاسی مختلفی می آيند اما بر چند اصل 

ھم نیستیم چرا که » جبھه«در عین حال . حداقلی با ھم توافق کرده اند
عضويت . از گردھم آمدن و اتحاد عمل گروه ھا و احزاب بوجود نیامده ايم

را بر خود نھاده ايم » شبکه«در نتیجه نام . در تشکیالت ما فردی است
که نشان از يک ساختار حداقلی، غیرمتمرکز، بیشتر افقی، و از لحاظ 

 .سلسله مراتب از پائین به باال دارد
 

از » براندازی« چرا در ادبیات خودتان بجای واژه ھائی مثل :پرسش
 استفاده می کنید؟» انحالل«اصطالح 

تعیین .  آنچه ما می خواھیم آن است که حکومت اسالمی نباشد:اسخپ
اينکه اين نبودن چگونه محقق می شود کار شبکهء ما نیست و به نحوهء 

يک مفھوم » انحالل«. برخورد حکومت اسالمی با مردم مربوط می شود
ما می خواھیم از واژه ای استفاده کنیم که ھیچگونه بار . حقوقی است

اشته باشد و به خشونت يا عدم خشونت در مبارزه علیه خاص عملی ند
 .حکومت اسالمی ھم اشاره نکند

 
» ما ايرانی بی تبعیض می خواھیم« معنای عملی شعار :پرسش
 چیست؟
 ما معتقديم که اکثر مشکالت مملکت ما ناشی از وجود تبعیض :پاسخ

ھای مختلف است که به حکومت رسیدن فرقهء امامیه آنھا را بشدت 
فزايش داده و دست آوردھای اندکی ھم اگر در اين مورد وجود داشته ا

تبعیض گستردهء بین زن و مرد، شیعه و سنی، . نابود ساخته است
مسلمان و پیرو اديان ديگر، دينداران و بی دينان، عمامه داران و بی 

که ھمهء آن تبعیض ھای ديگر در (عمامه ھا، اقوام و گروه ھای اتنیکی 
از نیاز مبرم کشورمان به يک حکومت ) اعف می شودموردشان مض

سکوالر مبتنی بر حقوق بشر خبر می دھند که وحدت ملی ما را تضمین 
 .کند

 
است که در ادبیت تان » ايران يکپارچه« منظورتان ھمان عبارت :پرسش

 تکرار می شود؟
وجود و بقای پديدهء جغرافیائی ـ فرھنگی ـ سیاسی به نام .  بله:پاسخ

در . ان پیش شرط تحقق آرزوھای ما در مورد جامعه و کشورمان استاير
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نتیجه مسیر ما با ھر نوع تجزيه طلبی که کشورمان را پاره پاره کند 
 .متفاوت است

 
  پس آيا شما با ھر نوع سیستم نامتمرکز و ايجاد مناطق :پرسش

 خودگردان مخالفید؟
اد خود، در کنار  اگر توجه کنید می بینطد که ما در ھمهء اسن:پاسخ

، اعتقادمان را به اينکه الزم است در کشورمان »ايران يکپارچه«ترکیب 
انواع ابزارھای تصمیم گیری متمرکز و نامتمرکز وجود داشته باشد اعالم 

 .کرده ايم
 

  نسبت به فکر فدرالیسم موضعی داريد؟:پرسش
 اگر فدرالییسم بخواھد با صفاتی ھمچون ملیتی و قومی و :پاسخ

اتنیکی ھمراه باشد مسلمًا دارای قدرت بالقوهء تجزيهء کشور است و با 
اما اگر فدرالیسم را به معنای . منافات دارد» يکپارچگی کشور«اصل 

تقسیمات کشوری خودگردان و تعیین شده بر اساس ضوابط اجرائی 
عیتی در نظر بگیريم آنگاه اين امر می تواند به اقتصادی و معیشتی و جم

بھر حال تصمیم گیری در اين موارد . کمک می کند» ايران يکپارچه«حفظ 
وظیفهء ھیچ يک از گروه ھای سیاسی داخل و خارج نیست و اين ملت 

 .ايران است که بايد آزادانه تصمیم گیری کند
 

پادشاھی يا مثًال، ( نظرتان راجع به نوع حکومت آينده :پرسش
 چیست؟) جمھوری
 ما معتقديم که تعیین نوع حکومت نیز بر عھدهء ھیچ يک از گروه :پاسخ

 . ھای سیاسی داخل و خارج نیست
 

 علت وجود پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان در جلسات :پرسش
 شما چیست؟

 اين پرچم مصوب مجلس و قانون اساسی برخاسته از انقالب :پاسخ
 ايران در ھیچ موقعیت ديگری فرصت نیافته که به مشروطه است و ملت

در حکومت اسالمی تغییر پرچم به ارادهء آقای . تغییر يا حفظ آن رأی بدھد
 . خمینی صورت گرفته و وجاھت قانونی ندارد

 
  آيا ھمین موجب نخواھد شد که شما را سلطنت طلب بدانند؟:پرسش
مگر ھمین پرچم . د اين پرچم تعلق خاصی به سلطنت طلبان ندار:پاسخ

را مجاھدين خلق ھم قبول ندارند؟ مگر بسیاری از جمھوری خواھان نیز 
 خواستار حفظ ھمین پرچم نیستند؟

 
 می نامید؟» آلترناتیو ساز«که » آلترناتیو« چرا خود را نه :پرسش
 برای اينکه معتقديم اگرچه سکوالرھا بايد در برابر حکومت :پاسخ

ود آورند اما شبکهء ما نه ھمهء سکوالرھا را اسالمی بديلی سکوالر بوج
ما می خواھیم توان و انرژی . در بر می گیرد و نه نمايندگی آنھا را دارد

خود را در راه ايجاد يک آلترناتیو سکوالر دموکرات مبتنی بر حقوق بشر و 
 .برآمده از ارادهء بیشترين سکوالرھا بکار بريم

 
ن می گوئید با پديده ھائی  فرق آلترناتیوی که از آن سخ:پرسش
 و نظاير آن چیست؟» دولت در تبعید«و » دولت سايه«ھمچون 
 ما معتقديم که تنھا در حین طی مسیر آلترناتیو سازی است که :پاسخ

می توان به ساختارھای ديگری ھمچون کنگره ملی ايرانیان، يا ھر اسم 
ه تعیین و ھمین کنگره است ک. ديگری که به روی آن بگذاريم، برسیم

آيا يک . می کند آن آلترناتیو در کدام قد و قامت ظھور خواھد کرد
تعیین نام و . »دولت سايه«خواھد بود يا يک » شورايعالی سیاسی«

 . حدود اختیارات و برنامهء کار آن آلترناتیو بر عھدهء ما نیست
 

 وقتی سازمان ھای ديگری ھم ھستند که سال ھا است به :پرسش
 لترناتیو بوده اند شما چرا به ھمان کار اقدام کرده ايد؟دنبال ايجاد آ

 در طی سه دھهء گذشته گروه ھای مختلفی در مورد ايجاد :پاسخ
کنگرهء ملی و  آلترناتیو اقدام کرده  و ھمگی نیز با شکست روبرو شده 

ما علت اين شکست را در خودانگیختگی شرکت کنندگان در اينگونه . اند
عده ای که خود را نخبهء سیاسی می دانند، بدون . فعالیت ھا می دانیم

آنکه از جانب کسی مأموريت داشته باشند، دور ھم جمع می شوند و 
ما می گوئیم تجربه ثابت کرده که اين . کنگره و آلترناتیو بوجود می آورند

 .مدل برای اپوزيسیون خارج کشور کار نمی کند
 

  مدل شما چیست و چگونه عمل می کند؟:پرسش
 مدلی که ما، با توجه به فراھم شدن امکانات عصر ارتباطات، به :پاسخ

آن فکر کرده ايم مراجعه به افکار عمومی ايرانیان سکوالر خارج کشور 
بیشترين ايرانیان خارج کشور از چنگال حکومت اسالمی گريخته . است

ذا اند و، در نتیجه، نمی توانند خواستار ابقا و ادامهء حیات آن باشند و ل
مدل ما بر مبنای مراجعه به آنھا و اخذ لیست نام معتمدين . سکوالرند

 . سیاسی آنھا ساخته شده است
 

 فکر می کنید چه در صدی از ايرانیان خارج کشور در يک چنین :پرسش
 ھمه پرسی شرکت کنند؟

در عین حال، اگرچه .  در حال حاضر اين عدد قابل تخمین نیست:پاسخ
 خارج کشور در اھر ھمه پرسی مھم است اما اصل میزان شرکت ايرانیان

مھم تثبیت روند داشتن حقانیت از طريق گرفتن مأموريت . مسئله نیست
گاه يک فرد از جانب عده ای نه چندان بزرگ مأمور می شود و گاه . است

مھم اين است که روش . عدهء زيادی در اين امر شرکت می کنند
 . کنار گذاشته شودخودانگیختگی و خود را نخبه پنداری

 
 شما چگونه می خواھید مردم داخل کشور را به حمايت از :پرسش

 آلترناتیوی که در خارج کشور ساخته می شود جلب کنید؟
 اوًال که جلب اين حمايت کار ما، بعنوان سکوالرھای سبز، نیست :پاسخ

ثانیًا حمايت را مفیديت عملی، درستی . و وظیفهء خود آلترناتیو است
تار، شفافیت در رفتار و پاسخگوئی به مردم و کسب اعتماد ملی ساخ

 .ممکن می سازد
 

 آيا شما در اين راستا با سازمان ھای ديگر سیاسی اپوزيسیون :پرسش
 وارد اتحاد عمل می شويد؟

 از آنجا که ما خود را تنھا گروه سکوالر ـ دموکرات خارج کشور :پاسخ
ار آلترناتیو سازی بايد با کمک نمی دانیم و، در عین حال، معتقديم ک

ھمهء سکوالر ـ دموکرات ھای فعال سیاسی صورت بگیرد، مسلمًا 
 .خواستار ھمکاری با اينگونه گروه ھای فراحزبی و فراايدئولوژيک ھستیم

 
 موضع شما در مورد ھمکاری با اصالح طلبانی که خواھان :پرسش

 تغییرات بنیادی در ساختار حکومت فعلی ھستند چیست؟
 از نظر ما، تا مدت ھا، مانعی برای ھمکاری اين دو گروه در مبارزه :پاسخ

با ساختار فعلی حکومت اسالمی وجود ندارد؛ البته با اين آگاھی که بھر 
متوجه آن شوند که مبارزه » اصالح طلبان خواھان حفظ رژيم«حال وقتی 

در به نقطه ای رسیده که می تواند موجب فروپاشی کل رژيم اسالمی، 
ھمهء اشکال آن، شود راه خود را از سکوالرھا جدا خواھند کرد و حتی در 
مقابل آنھا خواھند ايستاد و سکوالرھا بايد برای آن روز نامیمون ھم آماده 

 .باشند
 عده ای معتقدند که وجود چنین آلترناتیوی در خارج کشور به :پرسش

 ورد چیست؟نظر شما در اين م. جنبش سبز داخل ايران لطمه می زند
 اين عده تا کنون ھیچ دلیل معتبری برای سخن خود ارائه نداده :پاسخ

فقط بخش مذھبی آن است و » جنبش سبز«بنظر ما منظور آنھا از . اند
آنھا نگران آنند که پیدايش يک آلترناتیو سکوالر آن رھبری مذھب مدار را 

 . بی رنگ و رمق کند، که حتمًا ھم می کند
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