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رسسخن: 
4 آينده ای که بايد آگاهانه ساخته شود / اسامعيل نوری عال    

 گفتگو با اعضای حزب:
۷ اگر دل نگران ایران هستیم نباید منتظر دیگران بشويم!/حسن اعتامدی   

11 حل معضل استبداد نقطهء اصلی حرکت مشرتک ما است/ منوچهر یزدیان  

1۳ بدترین اتفاق آن است که پس از حکومت فعلی  گروهی تندرو رس کار بیاید/آریو شهبانی 

سخرنانی
15 سميناِر  »پلوراليسم سياسی و نقش مليت ها در ايران«    

1۸ تکذيب نامه       

سه مطلب شوخی - جدی دربارهء سکوالريسم / از: ف.م. سخن
۲1 اين سكوالريسم سكوالريسم كه ميگن يعنى چى؟    

۲۳ آيا سكوالريسم خطرناك است؟      

۲4 نكند نظرمان نسبت به سكوالريسم هم عوض شود    

مقاالت:
۲۶ »ملت ایران« آلرتناتیو »اُمت اسالم«/ منوچهر یزدیان    

آشنائی با آباء سکوالر دموکراسی ايران

۳۰ بخش نخست: نگاهی به انديشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده/م.رضائی تازیک  

اسناد حزب سکوالر دموکرات ایرانیان
49 ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم!      

49 بيانيهء »پشتيبانان  جنبش سبز ایران«       

5۲ پيامن نامهء عرص نو       

5۲ سند پايهء ايجاد جنبش سکوالر دموکراسی ايران    

55 سند اعالم موجوديت »مجمع سازمان های سکوالر دموکرات ايران«   

5۷ مرامنامهء»حزب سکوالر دموکرات ايرانيان«     

۶1 بنيادنامهء »حزب سکوالر دموکرات ايرانيان«     

۶۶ اعالم موجوديت »حزب سکوالر دموکرات ايرانيان«    

گیتی مداری
فصلنامهء »حزب سکوالر دموکرات ايرانيان«

سال نخست، شامرهء نخست، زمستان 1395

صاحب امتیاز: »حزب سکوالر دموکرات ايرانيان«

رس دبیر: م. رضائی تازیک 

دبیر انتشارات حزب: محسن ذاکری 

گرافیک و برگه آرایی: میالد آقایی 

 gitimadari@isdparty.org پست الکرتونیکی

isdparty.org  :سایت حزب

کلیه حقوق این نرشیه متعلق به »حزب سکوالر دموکرات ايرانيان« است. بازنرش بخش ها یا متام فصلنامهء »گیتی مداری« با ذکر آن بالمانع 

است.
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GITIMADARI

نــه در گذشــته مــی تــوان زيســت و نــه در آينــده؛ چــرا کــه مــا تختــه 

بنــد اکنونيــم. امــا، در برابــر ايــن واقعيــت، ايــن امــر زنجــر شــکن هــم 

وجــود دارد کــه گذشــته در ســلول هــای خاکســرتی مغــز  مــا مــی لولــد 

و آينــده، بــه مــدد تخيــل، از مصالــح گذشــته شــکل هــای نيامــده ای را 

مــی ســازد کــه رسگذشــت مــا و نســل هــای پــس از مــا خواهــد بــود. و 

اگرچــه بيهــوده نيســت کــه گفتــه انــد »گذشــته چــراغ راه آينــده اســت« 

امــا آشــکارا فرمــوش کــرده انــد کــه ايــن عبــارت را بديــن ســخن حکمــت 

آمــوز اضافــه کننــد کــه »بــه رشط اســتفادهء 

هوشــمندانه و انســان مدارانــه از گذشــته«؛ چــرا 

کــه، در غــر ايــن صــورت، آينــده مــی توانــد 

تکــرار گذشــته هــای نادوســت داشــتنی و يــا 

ــر از آنهــا باشــد. بدت

ــل از هــر  ــان«، قب ــرات ايراني ــا، در »حــزب ســکوالر دموک م  

ــده را بصــور و  ــن آين ــم و اي ــيده اي ــدهء کشــورمان انديش ــه آين ــز ب چي

حــاالت مختلفــی بــه مــدد تخيــل تجربــه ديــده مــان مجســم کــرده ايــم. 

نخســت اينکــه دانســته ايــم خــوِد نهــاِد يــک حــزب هــم، در وضعيتــی 

کــه مــا در آنيــم، بــه آينــده تعلــق دارد و منــی توانــد از جنــس اکنونيــان 

باشــد. چــرا کــه »حــزب« حاصــل گردهامئــی شــهروندان همفکــر و هــم 

افــِق »داخــل يــک کشــور« بــرای رشاکــت در انتخــاب هــای سياســی، 

ــه دســت گرفــن »دولــت« و »مجلــس«، اســت و مــا، در  مبنظــور ب

ــه  ــا، چ ــم. ام ــه دوري ــات ب ــن امکان ــهء اي ــور، از هم ــارج کش خ

بخواهيــم و چــه نــه، ايــن آينــده هــم، مثــل همــهء آينــده هــای 

گذشــته، فــرا خواهــد رســيد، اســتبداد مذهبــی حاکــم بر کشــورمان، 

ــرو  ــرشی، ف ــع ب ــر جوام ــر مســلط ب ــد ناپذي ــن تردي ــم قوان ــه حک ب

خواهــد ريخــت و، اگــر ملــت مــا عاقالنــه کار کــرده و تــن دادن بــه 

ــر جنــگ داخلــی و کشــتار  ــهء قــدرت را ب ــات انتقــال متمدنان ايجاب

و تجزيــه ترجيــح داده باشــد، آن »آينــدهء هنــوز نيامــده« از همگــی 

مــان خواهــد پرســيد کــه بــرای رشاکــت در مديريــت کشــور، اســتقرار 

ســکوالر دموکراســی، برقــراری انتخابــات آزاد و حضــور در 

صحنــهء قــدرت دولــت و مجلــس چقــدر آمــاده بــوده 

ايــم؟ و مــا اگــر از هــم اکنــون بــرای پاســخگوئی 

بــه ايــن پرســش محتــوم آمــاده نشــده باشــيم 

ــد  ــر رون ــم توانســت ب آن روز هــم نخواهي

مــان  اجتامعــی  و  سياســی  تحــوالت 

تأثــر بگذاريــم و در شــکل گــری آنهــا 

دهشــی داشــته باشــيم. 

ــه همــن دليــل اســت کــه مــا، در  ب  

دســت  رضوری«،  »نابهنــگام  ايــن 

ــک حــزب  ــه ســاخن اســکلتی از ي ب

ــم کــه در مرامنامــه  سياســی زده اي

ــد: ــی کن ــالم م ــن اع اش چن

شــود خته  ســا نــه  ها گا آ يــد  با کــه  ی  ه ا آينــد

اسامعيل نوری عال - رئيس شورای مرکزی حزب
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GITIMADARI
»...حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان... بــرای پاســخگوئی به سلســله ای 

از نيازهــا و رضورت هــای اکنــون و آينــدهء کشــورمان بوجــود آمــده و 

ســه دوران فعاليــت را در پيــش رو دارد و در هــر دوره وظايــف خاصــی 

را بــرای خــود قائــل اســت... در دوران بــر بــردن در غربــت و تبعيــد 

بعنــوان ›پيشــگام و مبــرش‹ تشــکيالتی کــه در ايــران آزاد آينــده فعــال 

خواهــد بــود عمــل مــی کنــد، خــود را همچــون پاســخی الزم بــه دهــه 

هــا تــالش آزاديخواهانــهء ايرانيــان گرفتــار در رونــد بازتوليــد اســتبداد، و 

بويــژه در چنــرهء حکومــت دينــکاران فرقــهء امامیــه، و بــرای خالصــی 

ــو  ــش آلرتناتي ــد، و در راســتای رشکــت در آفرين ــی مــی مناي از آن، معرف

ــدار، متشــکل از   ــروزی، آزاديخــواه، و انســان م ــدرن، ام و جانشــينی م

ائتــالف نروهــای رسنگونــی طلــب، مــی کوشــد«.

و اينهــا همــه تنهــا مقدمــات »آينــده نگــری« بــرای اســتقرار حکومتــی 

بــا قانــون اساســی ســکوالر دموکــرات اســت و هنــوز، تــا تدويــن برنامــه 

هــای يــک چنــن حزبــی بــرای ايــران ســکوالر دموکــرات آينــده راهــی 

نــه چنــدان کوتــاه در پيــش روی مــا اســت؛ آنگونــه کــه در دوران پــس 

از انحــالل حکومــت مذهبــی کنونــی، بتوانيــم در برابــر چشــامن منتظــر 

ــهء  ــه الزم ــم ک ــح دهي ــان توضي ــه ايش ــتيم و ب ــورمان بايس ــردم کش م

ــکوالر  ــس س ــت و مجل ــت و دول ــی و حکوم ــون اساس ــک قان ــن ي داش

دموکــرات چيســت و چنــن نهادهائــی مــی تواننــد چــه برنامــه هائــی 

بــرای کشــورمان داشــته باشــند و چــرا مســتحق آننــد کــه مــورد اعتــامد 

و اطمينــان قــرار گرنــد و رس رشــتهء مديريــت کشــور بــه دســت شــان 

ســپرده شــود.

هامن مرامنامهء حزبی به ما می گويد که جمع ما:

»...معتقــد اســت کــه يــک حــزب سياســی مــدرن، بجــای پرداخــن بــه 

ايدئولــوژی هــای کالن )کــه همــواره قصــد تــرصف جايگاه قانون اساســی 

ســکوالر دموکــرات را دارنــد(، ارائــه دهنــدهء برنامــه هــای معــن بــوده 

ــه  ــن برنام ــاس اي ــر اس و ب

هــای  انتخابــات  در  هــا 

رشکــت  منصفانــه  و  آزاد 

مــی کنــد و مــی کوشــد تــا 

ــی  ــه هائ ــهء برنام ــا ارائ ب

روشــن و مدلــل بــرای بازســازی کشــور، ايجــاد کار و فراهــم آوردن 

ــارزات  ــت در مب ــان، و رشک ــرای جوان ــوص ب ــرت بخص ــی به ــکان زندگ ام

انتخاباتــی بــر بنيــاد تبعيــت از رأی آزاد مــردم، زمــام اختيــار حکومــت 

را در دســت گرفتــه و بــا تســليم بــه همــهء موازيــن دولتمــداری 

دموکراتيــک خدمــات خــود را در اختيــار مــردم کشــورمان بگــذارد«.

البتــه بديهــی اســت کــه چنــدان منــی تــوان پيــش بينــی کــرد 

کــه ايــن »دوران پيشــگامی و تبشــر« از لحــاظ زمــان 

چــه طولــی دارد. امــا بهــر حــال ايــن دوران را منــی تــوان 

ــه  ــدن ب ــرم ش ــا رسگ ــد و، ب ــی!( گذران ــا يلل ــل )ي ــه تعل ب

امــور روزمــره، کــه اکــرًآ حکــم »روشــنگری« را دارنــد، بــه 

ــان  ــا از آن ــه تنه ــران خــود ن ــردم اي ــه م ــی پرداخــت ک ــت حقايق بازگف

ــره  ــی روزم ــق« را بصورت ــد بلکــه درد حاصــل از آن »حقاي آگاهــی دارن

بــا پوســت و گوشــت و اســتخوان خــود درک کــرده و نيــازی بــه تريبــون 

ــد. هــای افشــاگر خــارج کشــور ندارن

زمينــه هــای ايــن کار، تــا آنجــا کــه مقــدور مؤسســان حــزب بــوده، تــا 

ــهء حــزب منعکــس گشــته  حــد ممکــن انديشــيده شــده و در مرامنام

اســت. امــا، هامنگونــه کــه از اســم شــان بــر مــی آيــد، ايــن هــا فقــط 

زمينــه انــد و همچــون چــراغ هــای راهنامئــی عمــل مــی کننــد کــه در 

نــور آنهــا مــی تــوان آينــدهء آرزوئــی ســکوالر دموکــرات ايــران را ديــد و 

آنــگاه بــه »برنامــه ريــزی« بــرای تضمــن موفقيــت آن پرداخــت.

ــاظ  ــه، از لح ــی دارد ک ــالم م ــا اع ــزب م ــهء ح ــارض مرامنام ــال ح در ح

اعضــاء اش، تعريــف کارکــردی حــزب، دموکراســی، ســکوالر دموکراســی، 

ــان،  ــاء ش ــن بق ــا و تضم ــادی، آزادی ه ــتم اقتص ــی، سيس ــالل طلب انح

مســائل مربــوط بــه عــدم مترکــز در راســتای جلوگــری از بازتوليــد 

اســتبداد، و امــور سياســت خارجــی يــک حکومــت ســکوالر دموکــرات 

ــهء  ــس وظيف ــن پ ــا از اي ــت. ام ــزب چيس ــب ح ــده از جان ــت ش مديري

مــا ســاخن بــر فــراز ايــن شــالودهء نظــری منســجمی اســت کــه فراهــم 

ــران. ــده اي ــی در آين ــه هــای اجرائ ــن برنام ــه قصــد تدوي ــم، ب آورده اي

در ايــن راســتا امــا همــواره بايــد در نظــر داشــت کــه »آينــده نگــری« بــا 

»پيــش بينــی آينــده« متفــاوت اســت. اگــر ايــن يکــی امــری منفعــل و 

متاشــاگر رصف اســت، آن ديگــری جــزم کــردن عــزم بــرای آينــده ســازی 

ــر امــکان  ــا دخالــت ســازنده در آينــده اســت. و چنــن کاری عــالوه ب ي

پيــش بينــی واجــد تــوان دخالــت و دهــش اســت.

ــی  ــوط م ــی کاری مرب ــه تازگ ــز ب ــورد ني ــن م ــم در اي ــهء مه ــک نکت ي

ــه انجــام  ــان  کمــر همــت ب شــود کــه حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانی

ــان در  ــابهات ش ــا مش ــود و ي ــا خ ــنتی، ي ــزاب س ــت: اح ــته اس اش بس

و  هــا  جمعيــت  ديگــر 

هــای  برنامــه  کشــورها، 

آزمــوده شــدهء مختلفــی را 

ــد.  ــود دارن ــی خ در بايگان

از  امــا در کشــوری کــه، 

انقــالب مرشوطــه تــا انقــالب مرشوعــه، جــز رنــگ يــک سکوالريســم نيم 

بنــد و يــک دموکراســی هرگــز تحقــق نيافتــه چيــزی را در حافظــه ندارد، 

ايســتادن در ميانــهء راســت و چــپ و ارائــهء برنامــه هائــی کــه کمــرت بــه 

ــت. ــوده باشــند کار ســاده ای نيس خطــای ايــن دو اردوگاه آل

مرامنامــهء مــا مــی گويــد: »حــزب، برنامــه هــای تفصيلــی کار خــود 

بــرای ادارهء کشــور را، بــه تدريــج و بــر مبنــای گزينــِش غــر 

ــده از  ــرشِی برآم ــای ب ــت آورده ــهء دس ــِک هم ايدئولوژي

مکاتــب مختلــف سياســی و اقتصــادی و اجتامعــی کــه بــه 

نفــع مــردم ايــران قابــل ادغــام باشــند، تنظيــم کــرده و در 

راه بازبينــی، تکميــل و تحقــق آنهــا کوشــا خواهــد بــود«.

حزبی آينده نگر و سکوالر دموکرات نيازمند وجود آدميانی 

ناياب است که هم بتوانند کارشناسانه برنامه بريزند و هم 

برای کار خود از عينک ايدئولوژی استفاده نکنند
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اگرچــه گفــن و نوشــن ايــن ســخنان آســان مــی منايــد امــا گام برداشــن 

در مســر تحقــق آنــان چنــدان آســان و بديهــی و همــوار نخواهــد بــود. 

ــول  ــه و آن را فرم ــا يافت ــا م ــن »آرزو« را تنه ــم اي ــا کني ــه ادع ــه اينک ن

ــه  ــی ب ــه نگرش ــت ک ــرن اس ــم ق ــش از ني ــون بي ــم. اکن ــرده اي ــدی ک بن

ــوع  ــرشی طل ــی ب ــهء سياس ــق انديش ــم« از اف ــيال ليراليس ــام »سوس ن

کــرده و کوشــيده اســت اثبــات کنــد کــه مــی تــوان، از راه بــه گزينــی 

و خوشــه چينــی درســت، بســياری از آرزوهــای منــدرج در سوسياليســم 

ــی را  ــت اجتامع ــد و عدال ــی ده ــت م ــرد اولوي ــر ف ــه را ب ــه جامع )ک

رضوری مــی دانــد( و ليراليســم )کــه آزادی فــرد را نســبت بــه جامعــه 

ــاً  ــتند و اتفاق ــم نيس ــا ه ــر ب ــاند( در تناف ــی نش ــری م ــگاه باالت در جاي

ــن دو اردوگاه  ــدار اي ــد و پاي ــدی از دســت آوردهــای مفي ــزاج کارآم امت

امــکان تحقــق دارد کــه در آن هيــچ چيــز فــدای چيــزی ديگــر منــی شــود 

و عنــارص بــه گزينــی شــده مــی تواننــد در ســاختاری منســجم و در هــم 

تنيــده بصــورت برنامــه هــای اجرائــی دولــت هــای ســکوالر دموکــرات 

عمــل کننــد.

يــک چنــن وضعيتــی، خودبخــود، »آينــده نگــری« را بــه صــورت امــری 

ــب  ــی آورد و موج ــاخه در م ــب و ش ــله مرات ــر از سلس ــی و پ تخصص

مــی شــود کــه حــزب نوخاســتهء ســکوالر دموکــرات ايرانيــان نــه در پــی 

جمــع آوری ســياهی لشــگر کــه در راســتای جــذب نروهــای متخصــص و 

کارشــناس عمــل کنــد. بعبــارت ديگــر، روشــن اســت کــه الزمــهء رســيدن 

بــه چنــن هدفــی هــم کارشناســی و تخصــص اســت و هــم دوری گزينــی 

از ديــدگاه هــای ايدئولوژيــک - مذهبــی، کــه بنــای کارشــان بــر تخالــف 

و تضــاد و جدائــی و در هــم نيامیــزی گذاشــته شــده. 

حزبــی آينــده نگــر و ســکوالر دموکــرات نيازمنــد وجــود آدميانــی نايــاب 

ــرای کار  ــم ب ــد و ه ــه بريزن ــانه برنام ــد کارشناس ــم بتوانن ــه ه ــت ک اس

خــود از عينــک ايدئولــوژی اســتفاده نکننــد و از هــر ابتدائــی و کجائــی 

کــه آمــده انــد نســبت بــه مســرهای ديگــر روی و دل و مغــزی گشــوده 

داشــته باشــند.

آری، مــا ديــر از راه رســيده ايــم، مــی دانيــم؛ امــا ايــن تأخــر ناشــی از 

ــران  ــج و معــوج مدرنيســم در اي ــخ ک ــه ريشــه در تاري جــری اســت ک

ــه  ــه دامن ــه ب ــک دامن ــگ وار از ي ــا را آون ــه م دارد؛ مســری مــرس ک

ای ديگــر پرتــاب کــرده و امــکان رشــد مــوزون و موقــر را از مــا گرفتــه 

و پايــداری عنــارص فرهنگــی ناپســند و مهلــک را ممکــن کــرده اســت. 

ــی و  ــی زخم ــه هائ ــال از تجرب ــال مخ ــی خ ــا تن ــيم، ب ــی کوش ــا م و م

خونــزده، رس از لجــن تاريــخ جهــل و اســتبداد بــرون کشــيم و از 

هامنجائــی بيآغازيــم کــه ملغمــه ای از اســتبداد و جهــل مــا را مبــدد 

ــاز داشــته اســت. ــی ب مســموميتی تاريخــی از راهپيامئ

و »فصلنامــه« ای کــه در پيــش رو داريــد مــی خواهــد 

بايگانــی فعــال کارهــا و انديشــه هائــی باشــد کــه در زيــر 

ــی  ــرورده م ــان پ ــرات ايراني ــکوالر دموک ــزب س ــقف ح س

ــی  ــرا راه رهروان ــند ف ــی باش ــد چراغ ــی خواهن ــوند و م ش

کــه يقــن کــرده انــد حکومــت هــای ايدئولوژيــک و مذهبــی جانشــن 

ــا  ــا م ــس، ب ــد. پ ــی« ندارن ــکوالر دموکراس ــز »س ــری ج ــو ديگ و آلرتناتي

ــد  ــه جمــع مــا بپيوندي ــد ب همــراه شــکيبا شــويد و اگــر دل اش را داري

تــا ســهم خــود را در بازپرداخــت بدهــی تاريخــی مــان بــه کشــور درد 

ــم.  ــون آغــاز کني کشــيده مــان از هــم اکن

ِدنور، کُلرادو  
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چکيدهء چند گفتگو با اعضای حزب

پرسشگر: سعيد بهبهانی از تلويزيون ميهن

چکیدهء گفتگو با آقای: حسن اعتامدی، دبیر کل حزب:

اگر دل نگران ایران هستیم نباید منتظر دیگران بشويم!

پرسشــگر: بــه نظــر شــام چــرا از دل جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران 

يــک  حــزب مســتقل بیــرون آمــده و ایــن حــزب از چــه اهدافــی ســخن 

مــی گویــد؟

ــا ديگــر هموندانــم، در جایــگاه  پاســخ: مــن هــم، همــراه ب  

یــک فعــال در گفتــامن ســکوالر دموکراســی و رسبــاز ایــن راه، نیــاز بــه 

تشــکیالت و ســازماندهی را الزم دیــده ام. مــا، جمعــی از کنشــگران 

سیاســی ســابق و قدیــم کــه در طــوِل ده ســاِل گذشــته ناظــر بــر رونــد 

مســائل جهــان و کشــورمان بودیــم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 

ــول  ــورد قب ــه م ــیم ک ــق برس ــه تواف ــی ب ــر رس اصول ــد ب بای

ــردی  ــای ف ــن رو نیروه ــد. از ای ــران باش ــردم ای ــوم م عم

ــرات  ــره اول ســکوالر دموک ــه در نشســت نخســت کنگ ک

ــروه خاصــی را منايندگــی  ــه گ ــران در واشــنگن ک هــای اي

منــی کردنــد دســت بــه انتخاباتــی زدنــد و هفــت نفــر 

برگزیــده شــدند تــا ســازماندهِی پدیــدهء تــازه ای بنــام جنبــش ســکوالر 

دموکراســی ایــران بــرای ســاخت آلرتناتیــو  حکومــت اســالمی ایــران، بــر 

عهــده گرفتــه و فعالیــت سیاســی خــود را در ايــن راســتا ادامــه دهنــد.

البتــه، از دیــد مــا ســکوالر دموکراســی ویــژه ی مــا نيســت و طرفــداران 

بســیاری در خــارج از کشــور دارد. از ایــن رو از میــان جنبــش ســکوالر 

ــران«  ــرات ای ــع ســازمان هــای ســکوالر دموک ــران، »مجم دموکراســی ای

تشــکیل یافــت. و ایــن مجمــع بــا از جملــه بیانیــه هایــش رونــد فعالیــت 

سیاســی را پــی گرفــت. پــس از آن کنگــره ی دوم بوخــوم و کنگــرهء 

ــکوالر  ــامن س ــا گفت ــد ت ــکیل یافتن ــورت تش ــوم در فرانکف س

ــر بنامینــد.  دموکراســی را گســرتش ببخشــند و همگانــی ت

مبــرور جمــع بنــدی هــای مــا منســجم تــر مــی شــد و در 

فرانکفــورت نیــاز بــه اینکــه گفتــامن ســکوالر دموکراســی 

را بیــن »فعالیــن سیاســی منفــرد« قــوام بخشــد و کار آنهــا 
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را بــدور هــم ممکــن ســازد، بعنــوان مســئلهء روز دیــده شــد. همــکاری 

ــد در  ــم بودن ــورت دور ه ــه از فرانکف ــرد ک ــی منف ــن سیاس ــن فعالی ای

طــی مــدت یکســال منجــر بــه تدویــن اســناِد »حــزب ســکوالر دموکــرات 

ایرانیــان« شــد و امــکان همــکاری بیــن ایــن افــراد را فراهــم ســاخت.  

ــروی  ــک نی ــه تشــکیل ی ــن   حــزب کمــک ب ــی ای هــدف اصل   

ــورگ  ــارم در  هامب ــرهء چه ــت. در کنگ ــرات اس ــکوالر دموک ــو س آلرتناتی

ــای  ــکاری ه ــرای هم ــز ب ــر نی ــای دیگ ــازمان ه ــل س ــکار متای ــور آش بط

پــروژه ای و در اشــکال دیگــر از طریــق مناینــدگان و پیــام هــای ســازمان 

دیگــر بــرای ایــن هــدف دیــده شــد. تالشــی هســت کــه نشســتی، نــه بــه 

دعــوت  حــزب بلکــه بــه دعــوت هــامن کمیتــهء برگــزاری کنگــره هــا، بــا 

ســازمان هــای مذکــور ترتیــب داده شــود. اکنــون کــه دو هفتــه از کنگــره 

 هامبــورگ مــی گــذرد کار و مســئولیت مــا دارای دو میــدان شــده اســت: 

 حــزب و کارهــای کنگــره. 

ــا از آن در  ــه م ــی ای ک ــف قدیم ــا تعری ــزب ب ــگر: ح پرسش  

ــدان کار.  ــرم و می ــم دارد پالتف ــه دو مه ــاز ب ــه نی ــم همیش ــن داری ذه

حزبــی کــه دور از کشــورش اســت چگونــه مــی توانــد کار  حزبــی منایــد؟ 

کجاســت؟ کارش  میــدان 

ــزب  ــکیل  ح ــنهاد تش ــه پیش ــان ارائ ــز در زم ــا نی ــخ: م پاس  

ــن  ــاران خــود مواجــه شــدیم کــه در چنی ــن پرســش از ســوی ی ــا همی ب

رشایطــی چــه نیــازی بــه تاســیس حــزب اســت و ایــن حــزب کــه منــی 

ــد  ــخ خواه ــی را پاس ــه رضورت ــد چ ــی کار بکن ــدان واقع ــد در می توان

داد؟ در راســتای پاســخ بــه ایــن پرســش و اهــداف عملــی حــزب، 

ــل شــديم.  ــه ای را قائ ــد گان ــت چن ــرای حــزب دوران هــای فعالی ــا ب م

ــام دوره  ــا ن ــور ب ــارج از کش ــت در خ ــت، دوران موجودی ــه نخس مرحل

ــری و کادر  ــات، عضــو گی ــرای تبلیغ ــی ب ــه دوران ی پیشــگامی اســت ک

ســازی مــی باشــد. ســازماندهی و پذیــرش عضــو از مهــم تریــن هاســت 

و البتــه مــا بدلیــل رشایــط حاکــم بــر ایــران، از ایــران فعــال عضــو منــی 

ــت و  ــر اس ــده ت ــناخته ش ــط ش ــا رشای ــور ام ــارج از کش ــم. در خ پذیری

عضــو گیــری و کادر ســازی در جریــان اســت. مرحلــه ی بعــد، دورانــی 

ــران هســتیم و دورهء  ــم و در ای ــه ای ــران رفت ــه ای ــا ب ــه م اســت ک

معینــی را بایــد بگذارانیــم تــا بــا یــک نظــام سیاســی رســمی و 

تثبیــت یافتــه روبــرو بشــویم و در ایــن دوران بایــد بــرای 

ــت ائتالفــی در  ــالش منــود. دول ــت ائتالفــی ت تشــکیل دول

ــون  ــه از هــم اکن ــو اســت ک ــروی آلرتناتی ــع هــامن نی واق

بــرای آن تــالش مــی کنیــم. رشایــط یکســان و مســاوی بــرای 

همــه ی ســازمان هــا و احــزاب دیگــر بایــد در ایــن دوره برقــرار باشــد تــا 

بــه تشــکیل مجلــس موسســان و نظامــی ســکوالر دموکراتیــک برســیم. 

در دوره ی ســوم، پــس از رســیدن بــه ایــن ثبــات سیاســی،  حــزب مــا نیــز 

در زمینــه هــای گوناگــون سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی بــرای کســب 

رأی تــالش مــی کنــد. بــه هــر روی فعــالً مــا در زمینــهء تبلیغــات و کادر 

ــم.  ــی را داری ــز اصل ســازی مترک

ــم  ــد؟ ه ــد ش ــن خواه ــا تامی ــام از کج ــی ش ــای مال ــاز ه ــگر: نی پرسش

امکانــات، هــم کار افــراد و هــم گــرد هامیــی هــا خــرج دارد. و بویــژه 

ــن  ــل همی ــردد مث ــی گ ــم م ــام ه ــدام دور ش ــی م ــک و بدبین ــه ش ک

ــتان. ــه عربس ــش ب ــابق جنب ــاء س ــی از اعض ــن یک ــئله رف مس

ــل  ــه همیشــه قاب ــت هــای بیگان ــن از دول پاســخ: مســئلهء کمــک گرف

بحــث و بحــث انگیــز اســت و چــون اغلــب ایــن کمــک رســانی و کمــک 

ــد.  ــی آفرین ــد م ــک و تردی ــود ش ــی ش ــام م ــه انج ــا مخفیان ــری ه گی

ســازمان هــای سیاســی ایرانــی زمانــی کــه از کشــورهای بیگانــه کمــک 

مــی گیرنــد مخفیانــه عمــل مــی کننــد و ایــن کار اشــتباه اســت و اتفاقــاً 

شــفاف ســازی ایــن امــر و رســمی کــردن آن روش صحیــح اســت.  حــزب 

مــا فعــال قصــد تــالش بــرای اینگونــه کمــک هــا را نــدارد امــا اگــر بــه 

ایــن تصمیــم برســد آن را علنــی و شــفاف بــه مــردم اطــالع خواهــد داد. 

ــا را  ــادی م ــاز هــای م ــت هــا، نی ــا کمــک نگرفــن از دول ام  

ــه  ــا هزین ــره ه ــن کنگ ــزاری ای ــه برگ ــه اینک ــد. از جمل ــی کن ــان من پنه

ــه هــا از کجــا  ــن هزین ــه ای ــد ک ــی آی ــش م داشــته اســت و پرســش پی

تامیــن مــی شــود. افــرادی هــم در کنگــره هــای مــا رشکــت کــرده انــد 

امــا هرگــز از مــا نپرســیده انــد کــه آيــا نیــاز بــه کمــک داریــم و پیشــگام 

کمــک هــم نشــده انــد. هزینــه هــای کنگــره هــای ما بطــور آشــکار روی 

ســایت کنگــره هــا هــر ســاله دیــده شــده اســت. بســیار خــوب، هزینــه 

ــدگان  ــزار کنن ــا برگ ــه هــا را خــود م ــون هزین هــا واقعــی اســت و تاکن

تامیــن کــرده ایــم. امــا اکنــون کــه حــزب پــا گرفتــه اســت و کار مــداوم 

و در حــال گســرتش را در پیــش رو دارد پــس از کجــا بایــد هزینــه هــا را 

تامیــن منــود؟ اگــر از دولــت هــا نــه، پــس از کــی و کجــا؟ هامنطــور کــه 

تلویزیــون شــام هزینــه دارد و بــه کمــک مالــی بیننــدگان نیازمنــد 

اســت. اگــر ایــن راه نباشــد و شــام از جــای دیگــر بخواهیــد 

کمــک بگیریــد ایــن کــدام گزینــه اســت. بــی شــک حــزب 

مــا هــم نیازمنــد کمــک هــای مردمــی اســت. 

پرسشــگر: پاســخ شــام قانــع کننــده و کافــی نبــود. کنگــره 

بایــد بــرای تشــکیل دولــت ائتالفی تــالش منود. دولــت ائتالفی در واقع 

هــامن نیروی آلرتناتیو اســت
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هــا را تاکنــون بــا ایــن رشایــط کــه شــفاف هــم هســت اداره منــوده ایــد. 

امــا ایــن دیگــر کفایــت منــی کنــد زیــرا حــزب مخارجــش زیــاد خواهــد 

بــود تــا مبــارزه ی سیاســی بنامیــد. آیــا اعضــای حــزب بایــد جوابگــوی 

هزینــه هــای شــام باشــند؟

ــزب  ــب در ح ــن مطل ــه ای ــق ب ــدی و عمی ــور ج ــوز بط ــا هن ــخ: م پاس

ــدور  ــکان مق ــا ام ــردم تنه ــه کمــک م ــکا ب ــالً ات ــا فع ــم. ام ــه ای نپرداخت

ــد  ــد و امی ــی خواهن ــا سکوالریســم را م ــردم م ــم م ــاور داری ماســت. ب

داریــم کــه از پشــتیبانی آنهــا برخــوردار شــویم. افــراد جــدی در کارهــای 

ــاچی  ــه متاش ــه همیش ــی ک ــد. و آنهای ــی پذیرن ــم م ــه ه ــی هزین سیاس

ــه و  ــا و خاورمیان ــط دنی ــد. رشای ــی بردارن ــده قدم ــد در آین هســتند بای

نقــش ایــران و عربســتان در ایــن منطقــه بایــد بــرای مــردم مــا تفکــر و 

انگیــزه برانگیــز باشــد کــه بایــد کاری کــرد. امنیــت جهــان در حــال بــه 

خطــر افتــادن اســت. افــراط گرایــی جوانــان دارد ترســناک مــی شــود، و 

مــا بایــد نگــران باشــیم کــه سیاســت هــای قابــل اعتــامد بــر جهــان مــا 

غالــب نیســت. ثبــات دنیــا دیگــر تنهــا در اختیــار سیاســتمداران نیســت. 

ــت  ــر وق ــت. اگ ــی رضوری اس ــور سیاس ــردم در ام ــا م ــت م ــس دخال پ

منــی گذاریــم پــس بایــد حامیــت کنیــم تــا رسنوشــت کشــور خــود را در 

اختیــار خودمــان، مردمــان بگیریــم. اگــر آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی 

ــارزان  ــات مب ــت امکان ــه محدودی ــد ک ــته باش ــام را داش ــن پی ــد ای بای

سیاســی یــک نقــص بــزرگ اســت، پــس ایــن پیــام را پذیــرا باشــیم. اخبــار 

بــد و پیــش بینــی هــا و اطــالع رســانی هــا از آینــده ی بدتــر بــه کــرات 

تکــرار مــی شــوند. راه حــل اساســی بــرای این مشــکالت و بالیا چیســت؟ 

دســت بدســت هــم دادن و مــردم و کار را بدســت گرفــن. هیــچ جــای 

دنیــا چهــار تــا ســازمان سیاســی و حــزب منــی تواننــد کشــوری را نجــات 

دهنــد و بایــد مــردم بــه کمــک آنهــا بیاینــد. حتــی اشــتباهات سیاســی 

کــه از ســوی ســازمان هــای سیاســی دیــده مــی شــود، و بســیاری اوقــات 

ایــن اشــتباهات تحمیــل بــه ایــن ســازمان هــا مــی شــود، نبایــد بــه قطــع 

ارتبــاط مــردم بــا آنهــا بیانجامــد. کمــک مــردم همیشــه الزم اســت. ایــن 

اشــتباه اســت کــه ســازمان هــای سیاســی بــاور داشــته باشــند و تــالش 

کننــد تــا بــه اتــکای دولــت هــای بیگانــه موفــق شــوند. اکــر ســازمان هــا 

امــروز دریافتــه انــد کــه تنهــا منــی تواننــد کاری بکننــد. کوشــش مــا 

تقویــت ایــن ســازمان هــا اســت تــا ایــن آلرتناتیــو بــرای فــردای 

ــران در  ــروزی مــردم ای ــد. پی جمهــوری اســالمی بوجــود آی

نجــات کشورشــان از ایــن رشایــط و تشــکیل اولیــن نظــام 

ــرای دیگــر کشــورها  ــی ب ســکوالر دموکــرات منطقــه مدل

ــئولیت و  ــا از مس ــردم م ــد. م ــد ش ــم خواه ــه ه ی منطق

جایــگاه ویــژه ای بــر خوردارنــد.

پرسشــگر: ايــن پرسشــی اســت از ســوی یــک بیننــد هء برنامــه: 

ــی در  ــازمان سیاس ــک س ــا ی ــی ب ــزب سیاس ــک ح ــاوت ی تف

ــی  ــه م ــام چ ــزب ش ــردم از  ح ــدور م ــار مق ــت و انتظ چیس

ــد باشــد و چیســت؟  توان

ــران در دوران  ــزاب ای ــه اح ــون ب ــای گوناگ ــگاه ه ــته از ن ــخ: گذش پاس

هــای گذشــته، از دیــد مــن حــزب تــوده و جبهــه ملــی بــر رشایــط ایــران 

تاثیــر گذاشــتند. امــا بــا اینکــه امــروز وجــود دارنــد و حتــی بــه باورهــای 

قدیــم شــان نیــز پایبنــد هســتند دیگــر جوابگــوی نیازهــای امــروز مــردم 

ــزب  ــد. از »ح ــده ان ــی ش ــل سياس ــبيه محف ــرت ش ــتند و بيش ــران نیس ای

ــد مــی  ــن حــزب را تایی ــز ای ــاد« هــم ســخن مــی رود. مــن نی ــران آب ای

ــی را  ــورش عرفان ــای ک ــای آق ــدگاه ه ــان را و دی ــگاه و کارش ــم و ن کن

خــوب مــی دانــم. اتفاقــاً بیــن مــا و ایــن حــزب مشــرتکات بســیاری وجود 

دارد. در عــن حــال، ایــن مســئله کــه گاهــی عملکــرد ســازمان و احــزاب 

بــه محفــل بیشــرت مــی مانــد، ایــن هــم اشــکالی نــدارد. بــود محفــل بهــرت 

از نبــودن آن اســت. حــزب مــا از دیــد مــن از چنــد ســال پیــش تاکنــون 

ــه  ــران نیســت بلک ــای رد دیگ ــه معن ــن ب ــا ای ــرده اســت ام ــاد کار ک زی

بایــد همــه را تشــویق منــود و محفــل هــا را هــم قبــول داشــت تــا روزی 

کــه ایــن محفــل هــا بهــم بپیوندنــد. هــر فــرد، ســازمان و رســانه ای کــه  

بــرای سکوالریســم تــالش کنــد بودنــش امــر خوبــی اســت.

ــران  ــر دیگ ــد منتظ ــتیم نبای ــران هس ــران ای ــر دل نگ ــا اگ ام  

بشــويم. هــر کســی بایــد در حــد خــود تــالش منایــد. چــه اشــکالی دارد 

ــد  ــدا باش ــا ج ــزب م ــی از ح ــکوالر دموکراس ــش س ــرو جنب ــک پی ــه ي ک

و فعالیــت کنــد؟ امــا مهــم ایــن اســت کــه بــا تکــروی بــه جایــی منــی 

رســیم. نــه حــزب مــا و نــه دیگــر ســازمان هــا و احــزاب بــه تنهایــی منــی 

ــد.  ــد کار کنن توانن

ــه اینکــه انتظــار مــردم از حــزب مــا چیســت و  در پاســخ ب  

تفــاوت مــا بــا دیگــران چیســت، بایــد گفــت کــه انتظــار مــردم از نیــروی 

سیاســی مخالــف ایــن اســت کــه بگویــد بــرای مملکــت مــا مــی خواهــد 

چــه بکنــد. مــا نخســت ایــن را مــی گوییــم کــه در ایــران آینــده، اختــالف 

عقایــد و نگــرش هــا موجــب رسکــوب و حبــس نشــود و همــه ســازمان 

هــا آزادانــه  حــرف شــان را بزننــد. حــزب مــا بــاور دارد کــه مــردم بایــد 

در ایــران بتواننــد هــر چهــار ســال یکبــار بــه آزادی مناینــدگان خودشــان 

ــا مــردم حــزب  ــد وجــود احــزاب اســت ت ــن نیازمن ــد. ای را انتخــاب کنن

مــورد نظــر خودشــان را بــر گزیننــد. برنامــه هــای اقتصــادی و کار 

ــرای  ــک حــزب ب ــه هــای ی ــد در برنام ــی و رفاهــی بای آفرین

آینــده ایــران وجــود داشــته باشــد. امــا همــه ی ایــن هــا 

نخســت مــرشوط بــه رفــن ایــن نظــام اســتبدادی حاکــم 

بــر ایــران اســت. همــهء ایــن راه هایــی که مــا اپوزیســیون 

در طــول ســال هــای اخیــر رفتــه ایــم هنــوز مــا را بــه ایــن 

این اشتباه است که سازمان های سیاسی باور داشته باشند و 

تالش کنند تا به اتکای دولت های بیگانه موفق شوند.
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نتیجــه نرســانده اســت کــه همــه بــا هــم بایــد کار کنیــم. ایــن مقولــهء 

»همــه بــا هــم« امــروز مثــل دوران انقــالب نیســت. بنــا بــر ایــن یــک 

ســازمان سیاســی منــی توانــد ادعــای آلرتناتیــو داشــته باشــد. يــک تــک 

ســازمان سیاســی کــه مشــی سیاســی خاصــی دارد و مشــی سیاســی خــود 

ــول  ــا قب ــزب م ــد. ح ــو باش ــد آلرتناتی ــی توان ــرد من ــش ب ــد پی را بخواه

ــش  ــر پوش ــا را زی ــازمان ه ــردم و س ــهء م ــزب هم ــک ح ــه ی ــدارد ک ن

خــود بــرد زیــرا ایــن را شــدنی منــی بینــد. دوران مــدرن، تعصــب منــی 

ــدگاه خــود؛ پادشــاهی، جمهوریخــواه،  ــر دی ــد ب ــرد، تعصــب و تاکی پذی

ــد  ــی توانن ــدام من ــچ ک ــروزه هي ــره ام ــت و غی ــت، کمونیس سوسیالیس

ــر  ــم گی ــد و او هــم تنهــا تصمی قــدرت سیاســی را بدســت کســی بدهن

باشــد. شــوروی و چیــن و کوبــا و ویتنــام اینگونــه تــک حزبــی بــودن را 

آزمودنــد امــا بــه جایــی نرســیدند. ناچاریــم از مردمــان کشــورهای مدرن 

یــاد بگیریــم. بنابرایــن تفــاوت اصلــی حــزب مــا بــا دیگــران در همیــن 

ــا متامیــت و چــرتی اســت  ــه اســت: سکوالریســم و دموکراســی تنه نکت

ــتقالل  ــه اس ــی آنک ــد ب ــرار بده ــود ق ــر خ ــه را زی ــد هم ــی توان ــه م ک

ــا بگــرد.  ســازمان هــای سياســی را از آنه

ــا 9 مهــر مــاه 1۳95  تاریــخ گفتگــو: ۳۰ ســپتامر ۲۰1۶ میــالدی برابــر ب

خورشــیدی

لینک اینرتنتی گفتگو:

»https://youtu.be/FE2v57xOO_o«

در  لینــک  ایــن  بــه  مــا  رجــوع  آخریــن 

ــت. ــه اس ــورت گفت ــامر ۲۰1۶ ص دس

ــکوالر  ــزب س ــارات   ح ــرت انتش دف

ــان ــرات ایرانی دموک



1
3
9
5
ن 

تا
س

زم
 

ت 
س

خ
 ن

ی
ه 

ر
ام

ش
 

ی 
ر
دا

م
ی 

یت
گ

11

GITIMADARI
منوچهر یزدیان

مسئول دفرت عضویت و شاخه های حزب

پرسشگر: نخست کمی از خودتان بگوئيد.

پاســخ: متولــد کرمانشــاه هســتم و در دورهء پهلــوی دوم بخاطــر برخــی 

ــا  ــز ب ــالب نی ــس از انق ــادم و پ ــدان افت ــه زن ــی ب ــای سياس ــت ه فعالي

ــه دســتگیری و اعــدام  ــن کار ب ــه اي ــت داشــتم ک نیروهــای چــپ فعالی

بــرادرم و بخشــی از دوســتانم انجامیــد و مــن نیــز ناچــار بــه خــروج از 

ایــران شــدم و اکنــون ســاکن هلنــد هســتم. در پــی رشکــت در کنگــرهء 

ســوم ســکوالر دموکــرات هــای ایــران بــا ایــن جریــان بيشــرت آشــنا شــدم 

و ســپس نخســت بــه شــورای مشــاوران جنبــش ســکوالر دموکراســی و در 

پــی آن بــه هیئــت موســس ایــن حــزب پیوســتم و در تدویــن مرامنامــه 

و اساســنامه رشکــت فعــال داشــتم. 

پرسشــگر: آرمــان حــزب شــام چیســت و بــا توجــه بــه مشــخصات 

کالســیک يــک حــزب ایــن آرمــان چگونــه تعریــف مــی شــود؟

ــک  ــی از ی ــای سیاس ــت ه ــرکات و فعالی ــاً ح ــون عموم ــا کن ــخ: ت پاس

ایدئولــوژی تولــد یافتــه انــد و بــر روی آن بــه حرکــت افتــاده انــد امــا 

ــی  ــای واقع ــاس نیازه ــر اس ــدارد و ب ــک ن ــهء ایدئولوژی ــا ریش ــزب م ح

ــک  ــر ســلطهء ی ــه امــروز زی ــه اســت؛ مردمــی ک ــا شــکل گرفت مــردم م

ــه  ــد. ب ــط ســختی بــر مــی برن ــی در رشای  حکومــت اســتبدادی مذهب

ايــن دليــل حــل معضــل اســتبداد نقطــه اصلــی حرکــت مشــرتک مــا شــده 

اســت و اینکــه بــرای ایــن مشــکل بــزرگ چــه چــاره ای بایــد اندیشــید. 

ایــن تفکــر در بیــن مــا اکنــون جــای عمــده ای دارد و توجــه بــه لــزوم 

ــرات  ــکوالر دموک ــی س ــتقرار  حکومت ــپس اس ــو و س ــک آلرتناتي ــاد ي ايج

نتیجــه ی ایــن تفکــر اســت و اینکــه چگونــه بايــد از درون ایــن تفکــر و 

ــن   حکومــت را ممکــن ســاخت. ــو ای ــدور آن آلرتناتی کار ب

پرسشــگر: از شــام، بعنــوان مســئول دفــرت عضویــت هــا و شــاخه هــای 

حــزب، مــی پرســم کــه ایــن دفــرت قــرار اســت چــه بکنــد؟ 

پاســخ: مــا اکنــون در دورانــی از عمــر ایــن حــزب بــر مــی بریــم کــه 

فعالیــت حــزب در خــارج از کشــور اســت. و از درون ایــران عضــو 

نخواهیــم گرفــت. امــا در هــر حــال تنظیــم آییــن نامــه ای بــرای 

ــز هســتیم.  ــم ني ــم عضــو بگیری ــران بخواهی ــی کــه از ای زمان

اکنــون هــر ایرانــی بــا ســن 1۸ ســال متــام مــی توانــد عضــو 

ــری نباشــد.  ــه عضــو حــزب دیگ ــه اینک باشــد مــرشوط ب

خوانــدن مرامنامــه و بنیــاد نامــهء مــا بــرای عضویــت 

رضوری اســت و داوطلبــان پــس از قبــول آن مــی تواننــد بــه 

ــران زندگــی  ــرون از ای ــف بی ــد. اعضــاء در کشــورهای مختل ــا بپیوندن م

مــی کننــد پــس امــکان دور هــم جمــع شــدن مــا نیســت و بایــد شــاخه 

هــای متعــدد در کشــورها، شــهرها بوجــود آينــد تــا بــا اعضــاء در متــاس 

ــر پوشــش مــی  ــد کشــور را زی باشــند. شــاخه هــای منطقــه ای مــا چن

تواننــد بگیرنــد مثــل منطقــه شــامل اروپــا. طبعــاً کشــورهایی بــا تعــداد 

بیشــرت ایرانیــان مــی تواننــد شــاخه هــای بیشــرتی داشــته باشــند. قــرار 

ــن  ــه اولی ــد ک ــم و امی ــزار کنی ــار کنگــره حــزب را برگ اســت ســالی یکب

ــک را  ــم از نزدی ــا ه ــنایی ب ــکان آش ــد و ام ــز 1۳9۶ باش ــره در پایی کنگ

ــای ضــد مذهــب،  ــون ه ــرای تریب ــی نیســت ب ــا حزب ــم. حــزب م بیابی

تجزیــه خواهــان و یــا ســلطنت طلبــان، و بشــدت پایبنــدی بــه مرامنامــه 

ــم.  را رشط مــی دانی

پرسشــگر: در صحبــت هــای پيــش از برنامــه اشــاره زیــادی بــه کیفیــت 

داشــتید؛ آیــا اکنــون عضــو جدیــدی گرفتــه ایــد و ايــن »کیفیــت« عضــو 

را چگونــه تعریــف مــی کنیــد؟

پاســخ: کیفیــت عضــو بــا ســن و یــا جنــس و ظاهــر نیســت، هرچنــد کــه 

خواهــان عضویــت جــوان هــا هســتیم. مــا پــس از دريافــت درخواســت 

عضویــت بــا متقاضــی آشــنا مــی شــویم و بــا وی صحبــت مــی کنیــم و 

پــس از قبولــی از ایــن مرحلــه مــی توانــد بــه شــورای مرکــزی معرفــی 

گــردد و قبــول عضویــت او در نهایــت بــا شــورای مرکــزی اســت. 

ــت کادر و  ــرای تربی ــه ب ــت چگون ــر کیفی ــد ب ــا تاکی ــام ب ــگر: ش پرسش

ــد؟     ــی کنی ــه دوری م ــار چگون ــود اغی ــد؟ از وج ــی کنی ــاء کار م اعض

پاســخ: دســته ای از اعضــاء خــود صاحــب تجربــه هســتند و کار 

تشــکیالتی کــرده انــد و کار مــا را غنــی مــی ســازند. ایــن افــراد بعنــوان 

مشــاور و متخصــص نیــز بــا مــا در امــر عضوگــری همــکاری مــی 

مناینــد. و از آنهــا نیــز خواهیــم آموخــت. دســته ی دیگــر بــدون تجــارب 

تشــکیالتی هســتند و نیــاز بــه آمــوزش دارنــد. اینــان در طــول زمــان بــا 

برنامــه هــای حــزب تربیــت خواهنــد شــد. بــی شــک حــزب جــوان مــا 

نیــاز بــه تربیــت افــراد دارد. بــه هــر روی پشــتیبانی از حــزب از طــرف 

هــر کســی مقــدور اســت. 

بــرای مــا روشــن اســت کــه ورود افــراد از ســوی جریاناتــی   

کــه خطرنــاک هســتند ممکــن اســت و کادر عضــو گیــری مــا در ایــن 

بــاره تــالش دارد کــه از ایــن امــر جلوگیــری شــود. مالحظــات 

امنیتــی در مــورد نفــوذ عنــارص نامطلــوب هــم بــرای 

مــا دو گونــه اســت. یکــی از ســوی جریانــات امنیتــی 

 حکومــت ایــران و دیگــری از بیــن دیگــر الیــه هــای بخــش 

ناموافــق اپوزیســیون. بــا اینحــال ایــن احتــامل کــه نتــوان 

حل معضل استبداد نقطهء اصلی حرکت مشرتک ما است
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ــان  ــه مســئله آگاهــی داشــت وجــود دارد. مــا ســابقهء داوطلب کامــالً ب

عضویــت را مــی ســنجیم و دربــارهء آنهــا اطالعــات جمــع مــی کنیــم. امــا 

امــکان اشــتباه هســت و هیــچ چیــزی صــد در صــد منــی توانــد باشــد. 

کار مــا تشــکیالتی اســت و مــدام همــه مــا رصــد مــی شــویم و زیــر نظــر 

ــرار دارد.  ــر نظــر ق ــه زی ــن برنام ــه همی هســتیم. از جمل

ــورت  ــوز بص ــان را هن ــا جوان ــت ام ــوان اس ــام ج ــزب ش ــگر: ح پرسش

ــا  ــا برنامــه ی مدونــی بــرای کار ب معــدود در کنــار شــام دیــده ایــم. آی

ــد؟ ــان داری جوان

ــا  ــان ب ــا جوان ــه نشــده اســت. ام ــی تهي ــه ی مدون ــوز برنام پاســخ: هن

ــن  ــب ای ــم جل ــالش داری ــا ت ــد و م ــی پیوندن ــا م ــه م ــاً ب ــتعداد مرتب اس

ــا در  ــیم ت ــته باش ــوان را داش ــادی ج ــداد زی ــه و تع ــه یافت ــروه ادام گ

ــد.  ــت مناین ــی را هدای ــکوالر دموکراس ــتی س ــن کِش ــده ای آین

پرسشــگر: حــزب شــام چــه برنامــه هائــی دارد، زیــرا هیــچ حزبــی بــدون 

ایــن برنامــه هــا منــی توانــد کار کنــد. اکنــون حــزب تشــکیل شــده اســت 

و از اینجــا بــه بعــد چــه مــی خواهــد بکنــد؟

پاســخ: مــا اصــول کلــی برنامــه هــای حــزب را معــن کــرده ايــم و در آن 

ميــان برنامــه هــای اقتصــادی را ترجیــح مــی دهیــم و ادامــهء ايــن کار را 

بایــد بــه متخصصیــن امــر بســپاریم و در آینــده اینگونــه برنامــه هــا را 

بــا کمــک افــرادی کــه کارشــناس هســتند تهیــه کــرده و در حــوزهء کاری 

ــم  ــدای راهي ــم. مســلامً در ابت ــرار دهي حــزب ق

امــا روش رفــن مــان مصمامنــه و رسيــع اســت.

تاریــخ گفتگــو : ۷. اکتــر ۲۰1۶ میــالدی برابــر بــا 

1۶. مهــر مــاه 1۳95 خورشــیدی

لینک اینرتنتی گفتگو:

»https://youtu.be/5vzbadUuRB0«

ــک در دســامر  ــن لین ــه ای ــا ب ــن رجــوع م آخری

ــت. ــه اس ــورت گفت ۲۰1۶ ص

دموکــرات  ســکوالر  انتشــارات  حــزب  دفــرت 

ایرانیــان
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ق  تفــا ا یــن  تر بد

آن است که پس از حکومت فعلی  گروهی 
تندرو رس کار بیاید

آریو شهبانی، عضو شورای مرکزی حزب

پرسشــگر: کمــی از خودتــان بگوئيــد، اينکــه نــام »آريــو« از کجــا آمــده، 

و چــرا از ايــران خــارج شــده ايــد. 

پاســخ: والدیــن مــن ايــن نــام فارســی را بخاطــر عالقــه ای کــه بــه »آريــو 

بــرزن« داشــتند برايــم بهرتیــن دیدنــد. پــس از اینکــه در ایــران درســم 

متــام شــد بعنــوان مهنــدس الکرتونیــک در برنامــه ریــزی نــرم افــزار کار 

مــی کــردم امــا رشایــط ایــران مــا جوانــان را بــرای خــروج تشــویق مــی 

کنــد و در آملــان بســیار هســتند جوانانــی ایرانــی کــه در ایــن زمینــه هــا 

مشــغول بــکار هســتند. در زمــان جنبــش ســبز مــن ۲4 ســال ســن داشــتم 

و مخالــف وضــع موجــود بــودم و اصــل انتخابــات را قبــول نداشــتم و بــا 

ایــن حــال در انتخابــات رشکــت کــردم. امــا دیــدم کــه آن ســال همیــن 

ــه انتخابــات هــم بــی فایــده بــود و تکلیــف مــردم  راضــی شــدن مــا ب

ــائل  ــردم را در مس ــالمی م ــت اس ــه حکوم ــد ک ــن ش ــت روش ــا  حکوم ب

سیاســی و تصمیــم گیــری هــا راه منــی دهــد. پــس تصمیــم بــه خــروج 

از ایــران گرفتــم. 

پرسشــگر: ایــن شــعار مــردم در آن ســال کــه »اوبامــا! یــا بــا اونــا یــا بــا 

مــا« در اصــل چــه مــی خواســت و چــرا اینگونــه مــی گفــت؟

پاســخ: مــن آنچــه مــی گویــم بازگویــی نظــر شــخصی مــن اســت و از 

ــی  ــعار م ــن ش ــم. ای ــی گوی ــزی من ــنجش آرا چی ــازمان س ــک س ــوی ی س

خواســت بدانــد آیــا امریــکای دوران اوبامــا طرفــدار مــردم ایــران اســت، 

هامنگونــه کــه امریــکای جــرج بــوش پــر از مــردم گرجســتان حامیــت 

کــرد؟ و ایــن حامیــت نظامــی نبــود امــا سیاســی بــود و بــه نفــع مــردم 

گرجســتان متــام شــد و کشــور گرجســتان اکنــون رشایــط خوبــی دارد. امــا 

اینگونــه نشــد و مــردم مــا حامیــت نشــدند. 

پرسشــگر: شــام چگونــه بــا دنیــای ســکوالر دموکراســی خــارج از ایــران 

آشــنا شــدی و چــه شــد در ایــن مســیر فعــال شــدی؟

پاســخ: راه ارتبــاط مــا بــا دنیــای خــارج در ایــران اینرتنــت اســت و از 

ــت  ــکار دس ــراد و اف ــناخت از اف ــه ش ــم ب ــی توانی ــن راه م ای

بیابیــم. مــن همیشــه عالقــه منــد بــه رشایــط سیاســی بــودم 

امــا بیشــرت خــودم را در جایــگاه متاشــاچی رشایــط سیاســی 

مــی دیــدم تــا اینکــه در خــارج از کشــور با امکانــات آزادی 

و دموکراســی رشایــط را مناســب فعالیــت دیــدم. البتــه مــن 

ــنایی  ــال آش ــوری ع ــای ن ــای آق ــته ه ــا نوش ــودم ب ــه ب ــم ک ــران ه در ای

داشــتم و پیگیــر افــکار و نظــرات ايشــان بــودم. دیدگاهــی را کــه پــس از 

ــان و اعــالم یافتــم همــن ديــدگاه ســکوالر  خــروج از ایــران مناســب بی

دموکراســی بــود. لــذا ســال گذشــته بــرای اولیــن بــار در کنگــرهء ســوم 

ســکوالر دموکــرات هــای ایــران رشکــت کــردم و بــار دوم نیــز امســال در 

هامبــورگ بــود. ایــن جريــان را هــم از ایــران مــی شــناختم.

پرسشــگر: چــرا فکــر مــی کنيــد کــه غربــی هــا مــی تواننــد مــردم ايــران 

را کمــک کننــد؟

پاســخ: نخســت اینکــه مشــکل امــروز ایــران فقــط مشــکل مبتالبــه مــردم 

مــا نیســت و کالهــی کــه توســط گروهــی حرفــه ای بــر رس مــردم ایــران 

ــه  ــر از جمل ــورهای دیگ ــان کش ــرای مردم ــد ب ــته ش ــال 5۷ گذاش در س

اوکرایــن و روســیه و چیــن هــم انجــام شــده اســت. و ایــن مشــکل نوعی 

زمینــه ی بیــن املللــی دارد. دیگــر آنکــه روی ایــن نکتــه بایــد کار کــرد که 

دولــت هــای غربــی متقاعــد شــوند کــه رشایــط بحرانــی و خرابــکاری در 

خاورمیانــه هرگــز ســازنده نیســتند و اینکــه در مناطــق نفــت زا آشــوب 

باشــد تامیــن کننــده ی منافــع دیگــر کشــورها نخواهــد بــود و بــه رضر 

ــم پادشــاهی  ــران روی داد و رژی ــرای ای ــه ب اقتصــاد آنهاســت. آنچــه ک

را بــا نیروهــای اســالمی تعویــض کردنــد بایــد درســی باشــد کــه نتیجــه 

گرفــت اتــکای بــه اســالمگرایان افراطــی در خاورمیانــه سیاســت درســتی 

نیســت بلکــه بایــد روی دموکراســی تاکیــد کــرد.  مــن در کنگــره ی ســوم 

در فرانکفــورت ایــن مســائل را مطــرح منــودم. 

پرسشــگر: حــزب را چــه تعریــف مــی کنــی و چــرا بایــد حــزب وجــود 

داشــته باشــد؟

ــه اســت  ــب اینگون ــک اغل ــر دموکراتی ــط غی پاســخ: در رشای

کــه آنهــا کــه بیشــرت مــی داننــد ســاکت تــر هســتند و آنهــا 

کــه کمــرت مــی داننــد پــر گوتــر هســتند. ایــن را در ریــزش 

ــاه از  ــن ش ــس از رف ــم. پ ــرص دیدی ــران و م ــدرت در ای ق

ایــران و  حســنی مبــارک از مــرص دقیقــا بدتریــن گــروه 



1
3
9
5
ن 

ستا
زم

 
ت 

س
خ

ی ن
ره 

ام
ش

 
ی 

ر
دا

م
ی 

گیت

14

GITIMADARI

ــروه  ــن گ ــرا ای ــد. زی ــد آمدن ــر رس کار بیاین ــه مــی توانســتند ب ــی ک های

هــا  بــا کشــت و کشــتار و رسکــوب راه خــود را مــی ســازند در حالیکــه 

در رشایــط دموکراتیــک کســانی بــر رس کار مــی آینــد کــه برنامــه هــای 

اقتصــادی، فرهنگــی، اجتامعــی آمــاده دارنــد و کار را بدســت مــی 

ــه در  ــی ک ــت. آنهای ــه اس ــم همینگون ــزب ه ــکیل ح ــرای تش ــد. ب گیرن

ــه و  ــی چــه زمین ــد کار حزب ــی دانن ــد م ــی کنن ــل م ســاخت حــزب تام

ــرو هســتند  ــن پرســش هــم روب ــا ای زیرســاخت قــوی مــی خواهــد و ب

کــه تــا زمانــی کــه رژیــم هنــوز در ایــران رس پــا اســت حــزب چــه مــی 

توانــد بکنــد. بــرای مــا بدتریــن اتفــاق ایــن اســت کــه پــس از فروپاشــی 

ــد نیســت  ــد. پــس ب جمهــوری اســالمی یــک گــروه تنــدرو  رس کار بیای

کــه مــا دارای حزبــی باشــیم کــه از ســکوالر دموکراســی حــرف مــی زنــد 

و برنامــهء خوبــی هــم دارد. در زمــان خــالء قــدرت جــای ایــن حــزب از 

هــم اکنــون خالــی اســت. و تشــکیل حــزب کاری کــه در یــک شــب روی 

دهــد هــم نیســت. از ســوی دیگــر حــزب مــی توانــد تقســیم کار کنــد و 

کار عملــی انجــام دهــد. از مــردم تحــت جمهــوری اســالمی منــی تــوان 

ــد  ــد و مــی توانن ــه آزاد هســتند بای ــا کســانی ک انتظــار کار داشــت. ام

ــد.  کار کنن

پرسشگر: آینده ی این  حزب را در ایران آینده چگونه می بینید؟

پاســخ: ایــن حــزب مــی توانــد در آینــده تاثیــر مثبتــی داشــته باشــد. امــا 

ــی از توســعه دموکراســی در  ــت جوامــع جهان ــرد آوردن حامی ــروز گ ام

ایــران کار مهمــی اســت. مــی تــوان روی مســائل کار کــرد و نگــرش هــا 

را تغییــر داد. از منونــه اینکــه ســال هــا ایــن نگــرش وجــود داشــت کــه 

مهاجــرت از جهــان ســوم بــه کشــورهای غربــی موجــب رکــود اقتصــادی 

ــان  ــدگاه کار شــد و اقتصــاد دان ــن دی ــح ای ــا مــی شــود. روی تصحی آنه

ــادی  ــت اقتص ــر مثب ــرت تاثی ــد مهاج ــان دهن ــه نش ــد ک ــدان پرداختن ب

دارد و کشــورهای زیــادی بــه ایــن دیــدگاه بــاور یافتنــد و مهاجــر پذیــر 

شــدند. امــروز نیــز بایــد روی ایــن زمینــه کار کــرد کــه کشــورهای غربــی 

بفهمنــد کــه توســعه ی مدیریــت شــده ی ســکوالر دموکراســی در جهــان 

ــن  ــروز ای ــرت اســت. در حالیکــه متاســفانه ام ــان به ــرای کل جه ســوم ب

ــان  ــرای جه ــری ب ــق درگی ــه مناط ــالح ب ــروش س ــال و ف ــه ارس ــر ک نظ

اول منافــع دارد بیشــرت کار مــی کنــد. آیــا داشــن کشــوری چــون ژاپــن 

بجــای عــراق بــه نفــع کشــورهای غربــی نیســت؟ در کنــار مطــرح کــردن 

ایــن مســائل ایــن حــزب مــی توانــد بــرای آینــدهء ایــران هــم، بــا نــگاه 

خوشــبینانه بــه برنامــه هــای چنــد حزبــی در ایــران آینــده، برنامــه هــای 

خــود را ارائــه منایــد. 

ــات  ــن آوری اطالع ــا ف پرسشــگر: شــام جــوان هســتی و ب

رس و کار داری. آیــا ایــران را دارای قابلیــت هــای ورود بــه 

جهــان علــم و دانــش جهانــی هســت؟

پاســخ: بلــه، اتفاقــاً ایــران بــا قابلیــت اســت. منونــه ای 

بیــاورم. در ایــران در میــدان مقالــه هــای علمــی نوشــن، دســت و بــال 

ــرای خــودی هــای نظــام  ــا ب ــود و هســت. ام ــراد دانشــمند بســته ب اف

کــه مــی خواســتند  مقالــه چــاپ کننــد و دســت شــان بــاز بــود ایــن کار 

ســختی نبــود. امــا ایــن هــا علــم کافــی نداشــتند. و کار بدینگونــه شــده 

بــود کــه افــرادی کــه بــه موضوعــات وارد بودنــد بــرای دیگــری مقالــه 

مــی نوشــتند و مقالــه هــا بــا نــام نویســنده ی واقعــی چــاپ منــی شــد. 

اینکــه یــک کشــوری پیرشفــت مــی کنــد دلیلــش نیــاز مــردم بــه چیــزی 

اســت. مــردم ایــران امــروز دارای قابلیــت نوشــن مقــاالت علمــی و کار 

علمــی هســتند. در زمــان جامهیــر شــوروی نیــز بســیاری از روس هــا در 

کشــورهای غربــی پیرشفــت داشــتند و بســیار درخشــیدند. البتــه همــه 

ــم  ــم مه ــین آالت ه ــع و ماش ــت. صنای ــی« نیس ــه نویس ــم »مقال ی عل

هســتند. رشکــت هــا هــم کارهــای علمــی مــی کننــد کــه اغلــب علنــی 

منــی شــود و بســته مــی مانــد. اقتصــاد آزاد در ایــران مــی توانــد موجــب 

شــکوفایی در ایــن زمینــه هــا هــم بشــود. مــردم ایــران هــم مثــل مــردم 

همــهء دنیــا مــی تواننــد کار علمــی بکننــد، پتانســیل دارنــد. امــا اکنــون 

مــردم ایــران آنچنــان درگیــر زندگــی روزمــره شــده انــد کــه منــی تواننــد 

وقــت و انــرژی روی کارهــای علمــی بگذارنــد. در زمینــه ی ورزش هــم 

همینگونــه اســت و کســب مــدال از ســوی ایرانیــان کاری فــوق العــاده 

و بیــش از کار در یــک کشــور آزاد و مرفــه را مــی طلبــد. ایــن محرومــان 

کاری بــزرگ مــی کننــد کــه بــه ایــن ســطح برســند. 

ــن حــزب شــام  ــه ای ــد ب ــردم بای ــه چــرا م پرسشــگر: پرســش آخــر اینک

ــد؟ بپیوندن

پاســخ: نخســت اينکــه حــزب مــا حــزب مارکسیســتی، رسمایــه داری، و 

بطــور کلــی یــک حــزب ایدئولوژیــک نیســت. حزبــی ســکوالر دموکــرات 

اســت. بنابریــن هیــچ نگرانــی نیســت کــه سیســتم ایــن حــزب در آینــده 

ــری  ــر دیگ ــی را ب ــا گروه ــود ي ــردم بش ــی از م ــذف گروه ــب ح موج

مقــدم بــدارد. دلیــل دوم بــرای اســتقبال مــردم بــرای پیوســن بــه ایــن 

ــران هســتند  ــرای ای ــر خواهــان دموکراســی ب ــه اگ ــن اســت ک حــزب ای

ایــن فرصــت خوبــی اســت. البتــه از مــردم درون ایــران انتظــاری زیــادی 

منــی تــوان داشــت امــا مــا کــه در بیــرون آزاد هســتیم بایــد کار کنیــم. 

هیــچ کشــوری و مردمانــی بــرای همیشــه بــا فالکــت و رشایــط ســخت 

درگیــر نخواهنــد بــود و رس انجــام روی خوشــبختی را خواهنــد دیــد. 

لینک اینرتنتی گفتگو:

»https://youtu.be/OLXO46fZdtw«

تاریــخ گفتگــو: 4 نوامــر ۲۰1۶ برابــر بــا 14 آبــان مــاه 1۳95 

خورشــیدی

آخریــن رجــوع مــا بــه ایــن لینــک در دســامر ۲۰1۶ 

صــورت گفتــه اســت.

دفرت انتشارات  حزب سکوالر دموکرات ایرانیان
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اعتامدی حسن 

استکهلم

توضيــح: »مرکــز مطالعــات تریــز«، کــه مقــر آن در ترکيــه قــرار دارد، و 

قصــد داشــت تــا در روز ۲۶ نوامــر ۲۰1۶ ســميناری را بــا عنــوان فــوق 

در شــهر اســتکهلم ســوئد برقــرار کنــد، از رئيــس شــورای مرکــزی حــزب 

مــا دعــوت کــرد تــا در ايــن ســمينار ســخرنانی کنــد. پــس از طــرح ايــن 

ــان، اعضــاء  دعــوت در شــورای مرکــزی حــزب ســکوالر دموکــرات ايراني

ــا اتخــاذ ايــن سياســت کــه مــا، بعنــوان يــک  ايــن شــورا بــه اتفــاق و ب

حــزب باورمنــد بــه رضورت حفــظ متاميــت ارضــی کشــور و يکپارچگــی 

ــه مســائل قومــی  ــوط ب ــد در همــهء ســمينارهای مرب ــران، باي ــت اي مل

رشکــت کــرده و نقطــه نظــرات خــود را در برابــر متايــالت تجزيــه طلبانــه 

ترشيــح منــوده و نادرســتی اينگونــه متايــالت را گوشــزد کنيــم، بــا رشکــت 

در ايــن ســمينار موافقــت کردنــد؛ امــا بعلــت بعــد مســافت و مشــکالت 

جســامنی رئيــس شــورا، موافقــت شــد کــه آقــای حســن اعتــامدی – کــه 

در اســتکهلم اقامــت دارنــد – در ايــن ســمينار رشکــت کــرده و مواضــع 

حــزب مــا را بــرای رشکــت کننــدگان در آن ســمينار ترشيــح منــوده و، بــا 

اســتفاده از آن تريبــون، ايــن مواضــع را بــه اطــالع کســانی کــه جريــان 

ســمينار را تعقيــب مــی کننــد برســانند. از نظــر شــورای مرکــزی حــزب 

مــا، آنچــه در ســخرنانی آقــای اعتــامدی مطــرح شــد ســند افتخــار آميــز 

حزبــی اســت کــه، بجــای پرهيــز از گفتگــو بــا مخالفیــِن باورهــای خــود، 

مصمامنــه در اينگونــه گفتگوهــا رشکــت مــی کنــد و اجــازه منــی دهــد 

ــد. در عــن  ــه و راضــی برگردن ــه قاضــی رفت ــی ب ــه تنهائ ــران ب ــه ديگ ک

حــال، در روز دوم ســمينار – کــه آقــای اعتــامدی در آن رشکــت نداشــت 

ــدگان در ســمينار«  ــا امضــاء »ســخرنانان و رشکــت کنن – قطعنامــه ای ب

منتــرش شــد کــه مفــاد آن بــا محتــوای ســخنان آقــای اعتــامدی تخالــف 

ــه ای رشکــت  ــا انتشــار اعالمي ــا، ب ــرکل حــزب م داشــت. در نتيجــه، دب

خــود در تدويــن ايــن قطعنامــه را تکذيــب کــرده و، در عــن حــال، بــا 

اغتنــام فرصــت، قطعنامــهء مزبــور را مــورد نقــد قــرار داد. در مجمــوع، 

ــوان از اســناد مهــم حــزب  آن ســخرنانی و ايــن تکذيــب نامــه را مــی ت

ــورد  ــا را در م ــع م ــه مواض ــت ک ــان دانس ــرات ايراني ــکوالر دموک س

مســئلهء اقــوام ايرانــی بروشــنی توضيــح مــی دهنــد. 

***

دوستان گرامی

ــال،  ــوری ع ــامعيل ن ــرت اس ــای دک ــه از آق ــی ک ــکر از دعوت ــا تش        ب

رئيــس شــورای مرکــزی »حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان« بــرای 

ــه  ــه اينک ــه ب ــا توج ــد، و ب ــل آورده اي ــس بعم ــن کنفران ــت در اي رشک

انجــام ســفر بــه اســتکهلم بــرای ايشــان مقــدور نبــود، و نيــز از آنجــا کــه 

ايشــان معتقدنــد ســخن شــان منــی توانــد جــز ســخن حزبــی باشــد کــه 

ايشــان در آن عضــو هســتند، از مــن خواســته شــد تــا بعنــوان دبــرکل 

و ســخنگوی ايــن حــزب در کنفرانــس شــام رشکــت کــرده و مطالبــی را 

پرامــون مواضــع حــزب مــان در مــورد دو مفهــوم »پلورالیســم سياســی« 

ــه اطــالع شــام برســانم.  ــران« ب و »مســئله اقــوام در اي

ــت و از دو  ــاه اس ــيار کوت ــام بس ــا ش ــا ب ــنائی م ــه دوران آش        البت

ــمينار  ــدگان س ــا گردانن ــوری ب ــات حض ــی و دو مالق ــهء تلفن ــه جلس س

تجــاوز منــی کنــد. در عــن حــال ايــن کنفرانــس در زمانــی برگــزار مــی 

ــر  ــت و ه ــن اس ــوء ظ ــام و س ــر از اته ــا پ ــی م ــپهر سياس ــه س ــود ک ش

کــس کــه مدعــی اســت کــه از جانــب اقــوام ايرانــی ســخن مــی گويــد 

ــه طلــب و جدائــی خــواه محســوب مــی گــردد، و  بطــور بالقــوه تجزي

ــد  ــامن بلن ــر آس ــه زي ــی ک ــهء اقوام ــوق حق ــه از حق ــم ک ــس ه ــر ک ه

ــد  ــت کن ــد حامي ــی کنن ــی م ــران زندگ ــام اي ــه ن و گســرتدهء کشــوری ب

بالقــوه متهــم بــه حاميــت از تجزيــه طلبــان مــی شــود. پــس رشکــت در 

ــران اســت  کنفرانســی کــه موضــوع اش بررســی مســائل قوميتــی در اي

امــری مخاطــره آميــز و نوعــی داوطلبــی بــرای آمــاج اتهــام قــرار گرفــن 

اســت. امــا حــزب مــا از روياروئــی بــا ايــن اتهامــات باکــی نــدارد چــرا 

کــه در اســناد مختلــف خــود مطالــب بهــم پيوســتهء زيــر را بــه رصاحــت 

اعــالم داشــته اســت:

       - از نظــر حــزب مــا ايــران رسزمــن اقــوام و فرهنــگ هــا و اديــان 

ــی را  ــد گونگ ــن چن ــا اي ــت. ام ــون اس ــای گوناگ ــان ه ــب و زب و مذاه

مــا بــا اصطالحــات »چنــد ملتــی« يــا »چنــد مليتــی« بيــان منــی کنيــم؛ 

ــور  ــر کش ــان، ه ــروز جه ــی ام ــان سياس ــم در زب ــه معتقدي از آن رو ک

تنهــا دارای يــک »ملــت« اســت و »مليــت« هــم اســمی اســت منشــعب 

ــاد  ــال آح ــت اتص ــردی ماهي ــی کارک ــالً بصورت ــت« و عم ــامن »مل از ه

يــک ملــت بــه کل آن ملــت را مشــخص مــی ســازد. ايــران دارای ملتــی 

واحــد اســت متشــکل از اقــوام و تــره هــا و فرهنــگ هــا و زبــان هــا 

و مذاهــب گوناگــون، کــه بعنــوان يــک کشــور عضــو ســازمان 

ملــل متحــد مــی توانــد دارای فقــط يــک حکومــت و يــک 

قانــون اساســی باشــد.

       - امــا، در عــن حــال، حــزب مــا مترکــز سياســی قــدرت 

ــری  ــرای جلوگ ــد و ب ــی دان ــتبداد م ــد اس ــادر بازتولي را م

سخرنانی در سمينار
»پلوراليسم سياسی و نقش مليت ها در ايران«
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GITIMADARI

اســتبداد  اســتمرار  از 

تاريخــی کشــور، معتقــد 

بــه اصــل عــدم مترکــز 

ــه  ــا ک ــدان معن ــت؛ ب اس

ــف  ــزی وظاي ــت مرک دول

عــام ملــت را انجــام مــی 

ــای  ــت ه ــا دول ــد ام ده

»خودگــردان«،  محلــِی 

کــه بوســيلهء مردمــان آن 

محــل هــا تعيــن مــی شــوند، انجــام خدمــات محلــی را بــر عهــده دارنــد. 

بــه عبــارت ديگــر، و در ايــن راســتا، حــزب مــا معتقــد بــه عــدم مترکــز 

مبتنــی بــر خودگردانــی مناطــق مختلــف کشــور اســت امــا اســتفاده از 

عبــارت »خودمختــاری« را کــه نشــان از تزلــزل در پيوســتگی يــک ملــت 

ــد. ــی دان ــز من ــرای خــود جاي اســت ب

       - هنگامــی کــه حــزب مــا از مناطــق مختلــف کشــور ســخن مــی 

گويــد در واقــع رضوری مــی دانــد کــه نظــر خــود را دربــارهء چگونگــی 

ــه  ــد نيســت ک ــا معتق ــد. حــزب م ــان کن ــز بي »تقســيامت کشــوری« ني

کشــور بايــد بــر اســاس قوميــت يــا زبــان يــا فرهنــگ تقســيم شــود، هــر 

چنــد کــه اســتان بنــدی کشــور مــا نشــان از تقســيامت قومــی و فرهنگــی 

کهــن مــا دارد. در بلوچســتان اقــوام بلــوچ مــی زيســته انــد و کردســتان 

محــل ســکونت اقــوام کــرد بــوده اســت. امــا امــروزه اينگونــه تقســيم 

ــا،  ــهء م ــد و در زمان ــق دارن ــامدرن تعل ــا پيش ــه دوران ه ــا ب ــدی ه بن

اگرچــه حفــظ نــام هــای کهــن شناســنامهء رسزمينــی مــا محســوب مــی 

شــود امــا تقســيم بنــدی هــای قومــی و فرهنگــی حاصلــی جــز تصفيــه 

هــا و جنــگ هــای داخلــی خونــن نداشــته انــد. اکنــون دانــش مديريــت 

ــاس  ــر اس ــن را ب ــک رسزم ــوان ي ــه بت ــت ک ــيده اس ــا رس ــه آنج ــرش ب ب

آمايــش اقتصــادی و اجتامعــی مناطــق اش تقســيم کــرد.

       - در عــن حــال، حــزب مــا رونــد جهانــی شــدن را غــر قابــل اجتنــاب 

مــی دانــد. جهانی شــدن 

بــه معنــی متصــل شــدن 

ــف  ــای مختل ــن ه رسزم

از لحــاظ هــای اقتصــای 

ــی  ــی و فرهنگ و اجتامع

ــوی  ــد ق ــن رون اســت. اي

و اجتنــاب ناپذيــر، کــه 

آغــاز  از  نشــانی  خــود 

عــرص انقــالب ارتباطــات 

ــا را  ــگ ه ــا و فرهن ــت ه ــن جمعي ــر در آميخ ــت، ام اس

اجتنــاب ناپذيــر کــرده اســت و ايــن خــود به تنــوع منطقه 

ای رسزمــن هــا افــزوده اســت و هرگونــه کوشــش بــرای از 

ــه اســتقرار اســتبدادهای  ــز ب ــوع ني ــن تن ــان برداشــن اي مي

انجامــد.  مــی  خونريــز 

توجــه کنيــم کــه ايــن 

اختــالط و درهــم آميــزی 

ــی  ــد جهان ــی از رون ناش

شــدن بــا آن انتگراســيون 

اســتبدادی و رسکوبگرانــه 

ــش  ــاز پيداي ــه در رسآغ ک

هــای  ملــت   - کشــور 

مــدرن  اعــامل مــی شــد 

تفــاوت دارد؛ و اگــر ايــن يکــی امــری تحميلــی بــود، رونــد جهانــی شــدن 

ــت. ــه اس ــب داوطلبان ــر و اغل ــز ناپذي ــری گري ام

       - امــا رونــد جهانــی شــدن موجــب اختــالط هــا از يکســو و ســلب 

ــای  ــت ه ــه هوي ــود و در نتيج ــی ش ــز م ــی ني ــای فرهنگ ــوص ه از خل

قومــی و فرهنگــی را بــه خطــر مــی انــدازد؛ آنگونــه کــه اگــر در راســتای 

حفــظ تنوعــات فرهنگــی و هويتــی گــروه هــای جمعيتــی کشــور اقــدام 

ــته  ــان برداش ــرشی و از مي ــع ب ــدن جوام ــت ش ــک دس ــر ي ــود خط نش

شــدن تنوعــات فرهنگــی پيــش مــی آيــد. بــه همــن دليــل، حــزب مــا، 

عــالوه بــر پذيرفــن رونــد جهانــی شــدن، بــر رضورت حفــظ و پاســداری 

آگاهانــه و برنامــه ريــزی شــدهء تنوعــات فرهنگــی ارصار مــی ورزد.

ــای  ــی ه ــوع و گوناگون ــظ تن ــه حف ــت ک ــی اس ــان بديه        - بدينس

مختلــف قومــی و فرهنگــی در درون يــک ملــت، و يــا در درون جامعــهء 

بــزرگ بــرشی، امــری پســنديده و قابــل احــرتام اســت کــه امــروزه از آن 

ــا را در  ــن واژه ه ــم و اي ــی بري ــام م ــُر« ن ــا »تک ــع« ي ــوان »تجُم ــا عن ب

برابــر واژهء فرنگــی »پلــورآل« مــی گذاريــم و از آن اســم عــام »کــرت 

مــداری« را در برابــر »پلوراليســم« مــی ســازيم. پلوراليســم يعنــی بــاور 

داشــن بــه ارزش گوناگونــی و پاســداری از آنهــا. فرهنــگ هــای واژگان 

سياســی بــن املللــی، پلوراليســم را نظريــه و دکرتيــن و يــا سياســتی مــی 

داننــد کــه بــر اصــل پذيــرش حســاب شــدهء گوناگونــی نــژادی، قومــی، 

و  مذهبــی  جنســيتی، 

هــای  گــروه  فرهنگــی 

ــل  ــه در داخ ــی ک مختلف

و  متدنــی  کليــت  يــک 

شــهروندی بــا يکديگــر 

مســاملت  همزيســتی 

اســتوار  دارنــد  آميــز 

نتيجــه،  در  اســت. 

ــارهء  ــی و چ ــهء اصل الزم

قطعــی حفــظ ماهيــت متکــر اينگونــه جوامــع، و مقاومت 

در برابــر نروهــای يــک دســت ســاز و »هويــت برانداز«ی 

ــد آن  ــی کنن ــل م ــه عم ــر جامع ــت متک ــه ماهي ــه علي ک

اســت کــه هيــچ يــک از نظــام هــای ارزشــی يــا ايدئولوژیــِک 

هر کشور تنها دارای يک »ملت« است و »مليت« هم اسمی است منشعب از 

هامن »ملت« و عمالً بصورتی کارکردی ماهيت اتصال آحاد يک ملت به کل آن 

ملت را مشخص می سازد. ايران دارای ملتی واحد است متشکل از اقوام و تريه ها 

و فرهنگ ها و زبان ها و مذاهب گوناگون، که بعنوان يک کشور عضو سازمان 

ملل متحد می تواند دارای فقط يک حکومت و يک قانون اساسی باشد.

 سکوالر دموکراسی از يکسو و پلوراليسم از سوی ديگر دو روی يک سکهء 

واحدند که از بازتوليد استبداد جلوگريی کرده و با خودگردان کردن مناطق 

مختلف يک کشور، همراه با کوشش برای حفظ ارزش های هويتی و فرهنگی 

گروه های مختلف، جامعه ای رنگارنگ اما هموار و منظم و خوش آهنگ را 

بوجود می آورند.
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ــد و،  ــه يــک گــروه خــاص انحصــار قــدرت را از آن خــود نکن ــق ب متعل

ــه  ــر بقي ــا کمــک گرفــن از ايــن قــدرت، ارزش هــای ويــژهء خــود را ب ب

تحميــل نناميــد. و چــارهء اصلــی بــرای حفــظ ماهيــت پلــورال جوامــع 

چنــد چهــره را مــی تــوان در فرمــول »جدائــی ايدئولــوژی و مذهــب از 

ــوم اجتامعــی  ــان عل ــن فرمــول در زب ــدی کــرد. و اي حکومــت« فرمولبن

ــب  ــه امــروزه از آن ترکي ــده مــی شــود ک »سکوالريســم سياســی« خوان

ــم. ــرده اي ــتخراج ک ــی را اس ــکوالر دموکراس س

       - بديــن ترتيــب ســکوالر دموکراســی از يکســو و پلوراليســم از 

ــتبداد  ــد اس ــه از بازتولي ــد ک ــکهء واحدن ــک س ــر دو روی ي ــوی ديگ س

جلوگــری کــرده و بــا خودگــردان کــردن مناطــق مختلــف يــک کشــور، 

همــراه بــا کوشــش بــرای حفــظ ارزش هــای هويتــی و فرهنگــی گــروه 

ــوش  ــم و خ ــوار و منظ ــا هم ــگ ام ــه ای رنگارن ــف، جامع ــای مختل ه

ــد. ــی آورن ــگ را بوجــود م آهن

ــی  ــکار م ــی آش ــا زمان ــوم ه ــی مفه ــای واقع ــوالً معن ــا معم        - ام

ــا،  ــزب م ــر ح ــالً، اگ ــويم. مث ــنا ش ــز آش ــا ني ــد آنه ــا ض ــا ب ــه م ــود ک ش

بعنــوان مبــرش ســکوالر دموکراســی در ســپهر سياســی ايــران، بــه اعــامل 

و اســتقرار پلوراليســم در کشــورمان اعتقــاد دارد، بــه هــامن ترتيــب الزم 

ــد و آن را  ــز برآي ــم ني ــد پلوراليس ــای ض ــتجوی معن ــه جس ــه ب ــت ک اس

بــاز بشناســد. آنــگاه آشــکار مــی شــود کــه اگــر پلوراليســم بــه معنــی 

اعتقــاد بــه گوناگونــی و تکــر جمعيتــی و فرهنگــی در درون واحدهــای 

متدنــی و شــهروندی اســت، مفهــوم عکــس آن هــم منــی توانــد چيــزی 

جــز گرايــش بــه يکدســت ســازی و برانــدازی همــن گوناگونــی باشــد.  

ــی و  ــی گوناگون ــه معن ــورال« ب ــن، واژهء »پل ــای الت ــان ه        - در زب

تکــر اســت؛ و در برابــر آن از پيشــوند یويانــی االصــِل »پــان« اســتفاده 

مــی شــود کــه معنــای فراگــر، يکپارچــه، بــی تنــوع، و خالــص را دارد. در 

زبــان سياســی عــرص مــدرن از ايــن پيشــوند بــرای ســاخن ترکيــب هائــی 

ــورال را مــورد  ــاب و خالــص و ضــد پل اســتفاده مــی شــود کــه امــری ن

ــم«  ــان اسالويس ــب »پ ــه در 1۸4۶ مکت ــی ک ــالً، هنگام ــد. مث ــر دارن نظ

ــاد  ــان اسالميســم« ي ــار از »پ ــرای اولــن ب ــا در 1۸۸1 ب بوجــود آمــد و ي

شــد و يــا در 1۸9۲ از پــان ژرمنيســم ســخن رفــت و يــا در 19۰۰ بــه پــان 

ــا در 19۰1 پــان يوروپائيســم مــورد توجــه  آفريکانيســم اشــاره شــد و ي

قــرار گرفــت و يــا در 19۳۰ مکتــب پــان عربيســم مطــرح شــد، در همــهء 

ايــن مــوارد، توجــه آفريننــدگان مکاتــب مزبــور بــه گريــز از تکــر و تنوع 

منــدرج در پلوراليســم، و کوشــش بــرای طــرد عنــارص ناخالــص و زدودن 

رنگارنگــی و تنــوع بــود، بــه معنــی رســيدن بــه وجــه خالــص اســالوها، 

يــا ژرمــن هــا، يــا اروپائــی هــا، يــا مســلامنان و يــا اعــراب.

       - در نتيجــه کســی کــه بــا پلوراليســم در صــورت هــای 

مختلــف فرهنگــی و سياســی آن موافــق اســت منــی توانــد 

ــان« آغــاز  ــا پيشــوند »پ پــرو مکتبــی باشــد کــه نامــش ب

مــی شــود و عمــالً بــا درهــم آميزیــی و اختــالط طبيعــی 

ــرده و در راه  ــز جوامــع بــرشی مخالفــت ک و مســاملت آمي

ــد. ــه خونريــزی مــی زن جلوگــری از تحقــق آن دســت ب

ــا  ــه هامن ــی، ک ــم سياس ــه پلوراليس ــاد ب ــخن، اعتق ــر س ــه ديگ        - ب

مفهــوم واقعــی عــدم مترکــز و خودگردانــی مناطــق مختلــف واحدهــای 

ــان  ــد روی ديگــر ســکهء پ ــی و شــهروندی هــم هســت، منــی توان متدن

ــب  ــوع مکات ــن ن ــد. اي ــم باش ــان ترکيس ــم و پ ــان عربيس ــم و پ ژرمنيس

ــد و از  ــی آين ــع بوجــود م ــری از ســر طبيعــی رشــد جوام ــرای جلوگ ب

يــک ســو بــه تصفيــه هــای قوميتــی مــی انجامنــد و از ســوی ديگــر بــه 

ــد. ــواع فاشيســم و اســتبداد کمــک مــی کنن اســتقرار ان

ــد  ــه چن ــا اعتقــاد راســخ ب ــان؛ ب        - حــزب ســکوالر دموکــرات ايراني

فرهنگــی و قوميتــی و جنســيتی و مذهبــی و زبانــی بــودن ملــت 

ــده  ــهء آفري ــظ هم ــه حف ــک ب ــه رضورت کم ــاور ب ــا ب ــز ب ــران، و ني اي

ــگ،  ــران رنگارن ــظ اي ــه حف ــد ب ــرشی، معتق ــگ ب ــون فرهن ــای گوناگ ه

برقــراری پلوراليســم تبعيــض گريــز، و خودگردانــی منطقــه ای ايرانيــان 

ــدازی  ــی بران ــا و در پ ــد در کشــور م ــه باي ــهء آزادی اســت ک در جامع

ــد. ــران بوجــود آي ــر اي ــت اســالمی مســلط ب حکوم

ــاد  ــده ب ــران، پاين ــت اي ــاد آزادی مل ــده ب ــران، زن ــاد اي ــرار ب        برق

رنگارنگــی زيبــای جمعيــت هائــی کــه قــرن هــا اســت ترکيــب رنگــن و 

ــد. ــران را تشــکيل داده ان ــت اي ــز مل ــح آمي صل

  برقرار باد ايران، زنده باد آزادی ملت ايران، پاينده باد 

رنگارنگی زيبای جمعيت هائی که قرن ها است ترکيب رنگني و 

صلح آميز ملت ايران را تشکيل داده اند.
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مــه نا يــب  تکذ

جناب آقای کيانوش توکلی

پایانــی  »بيانیــهء  عنــوان  تحــت  مطلبــی  کــه  آنجــا  از   

ــرف  ــران« از ط ــا در ای ــت ه ــش ملی ــی و نق ــم سیاس ــمینار پلورالیس س

آقــای یوســف عزیــزی بنــی طــرف و بــا امضــای نامشــخص »ســخرنانان 

ــده  ــرش ش ــال منت ــران گلوب ــايت اي ــمینار« در س ــدگان س ــت کنن و رشک

ــی از ســخرنانان  ــوان يک ــز بعن ــب ني ــام اينجان ــتی، ن ]1[ و در آن، بدرس

ذکــر شــده اســت، الزم مــی دانــد مراتــب زيــر بــه اطــالع شــام و ديگــر 

خواننــدگان ســايت شــام برســانم:

1. گرداننــدگان »مرکــز مطالعاتــی تریــز« کــه ســمينار مــورد   

بحــث بــه نفقــهء آنــان برگــزار شــده بــود ابتــدا از آقــای دکــرت اســامعيل 

نــوری عــال بــرای انجــام ســخرنانی در ايــن ســمينار دعــوت کــرده بودنــد. 

از آنجــا کــه ايشــان از تاريــخ 1۰ ســپتامر ۲۰1۶ بعنــوان رئيــس شــورای 

مرکــزی حــزب ســکوالر دموکــرات ايــران در ايــن حــزب عضويــت دارنــد 

و، در نتيجــه، قصــد ندارنــد بعنــوان شــخصيتی منفــرد در اينگونــه 

ــم  ــان فراه ــت ش ــهء رشک ــم زمين ــر ه ــد و اگ ــت کنن ــا رشک ــه ه برنام

شــود ســخنی جــز ســخن حــزب نخواهنــد گفــت، و در عــن حــال انجــام 

مســافرت طوالنــی از امريــکا بــه ســوئد برايشــان چنــدان مقــدور نبــود، 

ــت  ــه رشک ــن جلس ــه در اي ــاندند ک ــمينار رس ــدگان س ــالع گردانن ــه اط ب

نخواهنــد داشــت امــا مــی تواننــد از حســن اعتــامدی )نويســندهء 

نامــهء کنونــی(، کــه در ســمت دبــرکل در ايــن حــزب عضويــت دارد و 

خوشــبختانه ســاکن شــهر اســتکهلم نيــز هســت، بخواهنــد کــه از طــرف 

حــزب )و نــه ايشــان( در ايــن ســمينار رشکــت کــرده و ســخرنانی کوتاهی 

انجــام دهنــد. ايــن پيشــنهاد بــا اســتقبال گرداننــدگان ســمينار روبرو شــد 

ــه  ــز گفت ــا هرگ ــد ام ــوت کردن ــخرنانی دع ــرای س ــب ب ــان از اينجان و آن

نشــد کــه اگــر ســمينار دارای قطعنامــه ای باشــد ايــن ســند بــا امضــای 

»ســخرنانان و رشکــت کننــدگان ســمینار« منتــرش خواهــد شــد. و علــی 

االصــول، اينجانــب در روز دوم ســمينار، کــه گويــا بــه تدويــن ايــن 

ــز  ــم ني ــته و روح ــور نداش ــل حض ــته، در مح ــاص داش ــه اختص قطعنام

از مفــاد و محتــوای آن بــی خــر بــوده اســت. لــذا بدينوســيله رشاکــت 

خــود را در تدويــن قطعنامــه ای کــه منتــرش شــده تکذيــب مــی منايــم.

۲. در عــن حــال قطعنامــه دارای مطالبــی اســت کــه صــد در   

ــا مفــاد ســخرنانی اينجانــب در آن ســمينار تضــاد دارد و همیــن  صــد ب

نکتــه گويــای آن اســت کــه مــن ســهمی در تدويــن چنــن قطعنامــه ای 

کــه بــه برخــی از جزئيــات آن هــم خواهــم پرداخــت، نداشــته 

ام.

۳. بطــور کلــی، آنچــه مــرا واداشــت تــا در ايــن   

ســمينار رشکــت کنــم عنــوان آن يعنی »پلورالیســم سیاســی 

و نقــش ملیــت هــا در ایــران« بــود و از طــرف آقــای نــوری 

عــال و مــن چنــن تشــخيص داده شــد کــه رشکــت در ســمينار و توضيــح 

مواضــع حــزب مــا در مــورد »پلورليســم« از يــک ســو و »نقــش اقــوام 

ايرانــی« از ســوی ديگــر مــی توانــد بــه بحــث رايــج در مــورد مســائل 

ــوا  ــگاه مــا را، چــه در محت ــی کمــک کــرده و ن ــه اقــوام ايران ــوط ب مرب

ــه  ــد. بخصــوص ک ــوا، روشــن کن ــدهء آن محت ــان کنن ــان بي و چــه در زب

ــر  ــا ه ــاد ب ــی( را در تض ــر و رنگارنگ ــی تک ــه معن ــم« )ب ــا »پلوراليس م

ــان  ــر پ ــود )نظ ــی ش ــرح م ــان« مط ــوند »پ ــا پيش ــه ب ــی ک آن مفهوم

ژرمنيســم، پــان عربيســم، و پــان ترکيســم – بــه معنــی حرکــت از تکــر 

بــه ســوی يکدســت شــدن( مــی بينيــم و معتقديــم کوشــش هــای تحــت 

ــی و  ــر قوم ــود تک ــه وج ــه ب ــان«، اگرچ ــوند »پ ــامل پيش ــای ش ــام ه ن

هويتــی و فرهنگــی مابــن اقــوام اســتناد مــی کننــد، خــود بــر ضــد تکــر 

ــی و  ــن قوم ــای خون ــه ه ــان تصفي ــرده و خواه ــل ک ــم عم و پلوراليس

ــتند. ــی هس فرهنگ

4. در قطعنامــهء منتــرش شــده در ســايت شــام چنــد مــورد   

مفهومی/زبانــی وجــود دارد کــه توجــه بــه آن محتــوای اعــرتاض و 

تکذيــب مــرا روشــن تــر مــی کنــد.

الــف: اشــاره بوجــود »مليــت« هــای مختلــف در ايــران. ايــن   

جانــب در ســخنان خــود )کــه لينــک مــن و ويدئــوی آن در پایــان آمــده 

ــن  ــران رسزم ــا، اي ــه: »از نظــر حــزب م ــم ک اســت ]۲[( برصاحــت گفت

اقــوام و فرهنــگ هــا و اديــان و مذاهــب و زبــان هــای گوناگــون اســت. 

ــد  ــا ›چن ــی‹ ي ــد ملت ــا اصطالحــات ›چن ــا ب ــی را م ــد گونگ ــن چن ــا اي ام

مليتــی‹ بيــان منــی کنيــم؛ از آن رو کــه معتقديــم در زبــان سياســی امروز 

جهــان، هــر کشــور تنهــا دارای يــک ›ملــت‹ اســت و ›مليــت‹ هــم اســمی 

اســت منشــعب از هــامن ›ملــت‹ و عمــالً بصورتــی کارکــردی ماهيــت 

اتصــال آحــاد يــک ملــت بــه کل آن ملــت را مشــخص مــی ســازد. ايــران 

دارای ملتــی واحــد اســت متشــکل از اقــوام و تــره هــا و فرهنــگ هــا و 

زبــان هــا و مذاهــب گوناگــون، کــه بعنــوان يــک کشــور عضــو ســازمان 

ملــل متحــد مــی توانــد دارای فقــط يــک حکومــت و يــک قانون اساســی 

باشــد.« خودبخــود گوينــدهء چنــن ســخنانی منــی توانــد امضــاء کننــدهء 

متنــی باشــد کــه بــه چنــن زبــان غلطــی نوشــته شــده اســت.

ب: قطعنامــه مــی گويــد: »کشــور ایــران کــه اساســاً رسشــتی   

ــه  ــر ب ــد اعتقــادی دارد، در قــرن اخی ــی و چن ــد هویت ــی، چن ــد ملیت چن

صــورت کشــوری تــک ملیتــی، تــک فرهنگــی، تــک زبانــه، تــک دیــن و 

مذهــب اداره مــی شــود کــه در ایــن زمینــه کوشــش هــای بســیار شــده 

اســت«. ميــزان اشــتباهاتی کــه در ايــن مــن مختــرص آمــده بســيار اســت 

امــا تنهــا بــه ايــن اشــاره مــی کنــم کــه حتــی اگــر کلمــهء مليــت را 

در مقابــل sub-nation بــکار مــی بريــم بايــد دانســته باشــيم 

کــه مليــت هــا اجــزاء يــک »ملــت« )nation( هســتند و 

يــک رسزمــن منــی توانــد بــه صــورت »کشــوری تــک 

ملیتــی،« شــکل بگــرد. يعنــی ملــت بايــد وجــود داشــته 

باشــد تــا اضعــاف آن را بتــوان )البتــه بــه غلــط( »مليــت« 
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GITIMADARI
ــد. خوان

پ: امــا غــرض نويســندگان قطعنامــه از بــکار بــردن عبــارت   

ــه رسچشــمهء  ــی،« آن اســت کــه بحــث را ب ــک ملیت ــط »کشــوری ت غل

نادرســت و در واقــع جعلــی ديگــری برگرداننــد و آن وجــود يــک مليــت 

در ميــان مليــت هــای ســاکن ايــران اســت کــه »مليــت فــارس« نــام دارد 

و در طــی صــد ســال اخــر بــر ديگــر مليــت هــا بصورتــی رسکوبگرانــه 

تســلط داشــته اســت. امــا آشــکار اســت کــه مــا در ايــران مــردم فــارس 

ــارس  ــن ف ــا اي ــم ام ــدران( داري ــای مازن ــا دري ــارس ت ــج ف ــان )از خلي زب

زبانــان در اقــوام )يــا بــه زبــان تدويــن کننــدگان قطعنامــه: مليــت ها( ی 

مختلفــی پراکنــده انــد. ايــن غلــط ناهنجــار از آنجــا در ادبيــات جدائــی 

ــاده  ــد جــا افت ــی وجــود دارن ــوام ايران ــان اق ــی کــه در مي خواهــان قليل

اســت کــه آنهــا تنهــا مــرز مهــم افــرتاق اقــوام )مليتهــا!( را »زبــان« مــی 

ــان  ــان فارســی »زب ــه از انقــالب مرشوطــه ببعــد زب ــد و از آنجــا ک دانن

اداری« official )و نــه زبــان رســمی؛ آنچنــان کــه بــه غلــط رايــج اســت( 

اعــالم شــده و قــرار بــوده و انجــام هــم شــده کــه زبــان فارســی در همهء 

ــه تأســی  مــدارس کشــور تدريــس شــود، نويســندگان قطعنامــه هــم، ب

ــران  ــل اي ــرای تبدي ــه، از »کوشــش بســيار ب ــج مغرضان از يــک غلــط راي

بــه کشــوری تــک ملیتــی« نــام بــرده انــد. حــال آنکــه هــر کشــوری بــا 

ــان عمومــی اداری داشــته  ــک زب ــه ي ــر اســت ک ــی متکــر ناگزي جمعيت

باشــد. حــال اگــر در کنــار تدريــس ايــن زبــان بــه تدريــس زبــان هــای 

ديگــر توجهــی نشــده اســت بايــد پــس از اســتقرار دموکراســی ســکوالر 

در ايــران ايــن کمبــود را جــران کــرد.

ــدا ايــن  ــور اســت در ابت ت: امــا هــر جدائــی خواهــی مجب  

رشــتهء پيونــد عمومــی را بگســلد و بــرای ايــن کار مليتــی بــه نــام فــارس 

)بجــای مردمــان فارســی زبــان( را اخــرتاع کنــد و ايــن مليــت جعلــی را بــا 

حکومــت اســتبدادی مســلط بــر کشــور يکــی بگــرد و ســپس راه نجــات 

ــد. ــنهاد کن ــی پيش ــای زبان ــاس مرزه ــر اس ــور ب ــهء کش را تجزي

ــه  ــن ب ــدهء اي ــی طــرف )کــه منتــرش کنن ــای بن ــه آق ث: البت  

ــک  ــه در ســايت شــام هســتند( در ســخرنانی خــود ي اصطــالح قطعنام

ــاد  ــاً اعتق ــه اساس ــد ک ــح داده ان ــته و توضي ــم برداش ــر را ه ــدم باالت ق

بوجــود کشــوری ســالخورده بــه نــام ايــران ندارنــد و جمــع آمــدن ايــن 

ــح  ــارس و فت ــت ف ــا!( را حاصــل کشورگشــائی ملي ــت ه ــا ملي ــوام )ي اق

رسزمــن هــای »مليــت هــای دگــر زبــان« مــی داننــد. توضيــح شــان هــم 

ــی  ــک محروســه« م ــران را »مامل ــه اي ــان قاجاري ــه در زم ــن اســت ک اي

ــت؛  ــوده اس ــتقلی« ب ــت مس ــی از آن »مملک ــر بخش ــد و ه ــده ان خوان

ــل از انقــالب مرشوطــه  ــان قب ــد کــه در زب ــن توجــه ندارن ــه اي و ب

واژهء »مملکــت« بــه معنــی امــروزی »کشــور« نبــوده اســت 

ــوان  ــم بعن ــور ه ــات کش ــه از ده ــده ک ــی ش ــی م و حت

ــد.   ــاد کنن ــت ي مملک

ج: ســپس قطعنامــه بــه بريــدن رس مرغــی کــه   

در همــهء جشــن هــا و عزاهــا قربانــی مــی شــود پرداختــه 

و مــی گويــد: »نگــرش و گرایــش هــای شوونیســتی و نژادپرســتانه 

حاکمیــت هــا در ایــران، تــا حــد فراوانــی در میــان روشــنفکران جامعــهء 

ــی از نهادهــای  ــواردی حت ــان در م ــه این ــز رواج دارد ک ــان نی ــارس زب ف

ــر  ــد و در محــو مظاهــر ملیــت هــای غی ــز پیشــی مــی گیرن ــی نی دولت

فــارس پیــش قــدم مــی شــوند«. و ايــن نهايــت بــی توجهــی بــه کوشــش 

هميشــگی روشــنفکران فــارس زبــان اســت کــه همــواره، در عــن اعتقــاد 

بــه متاميــت ارضــی ايــران و وجــود کشــور يــک پارچــه ای بــه نــام ايــران، 

ــه  ــوص ک ــد. بخص ــرده ان ــتيبانی ک ــی پش ــوام ايران ــهء اق ــوق هم از حق

بســياری از ايــن »روشــنفکران جامعــهء فــارس زبــان« از دل اقــوام غــر 

فــارس زبــان آمــده و بــرای داشــن مخاطبانــی بوســعت ايــران از زبــان 

پيونــد دهنــدهء ايرانيــان، يعنــی فارســی، اســتفاده کــرده انــد. چــه کســی 

جلــوی نظامــی گنجــوی و احمــد کــروی و احمــد شــاملو و غالمحســن 

ســاعدی و صمــد بهرنگــی را گرفتــه اســت کــه بــه زبــان ترکــی ننويســند؟ 

چــه کســی از نوشــن آقــای  یوســف عزیــزی بنــی طــرف بــه زبــان عربــی 

ــون  ــو کان ــان عض ــارس زبانان ــک از ف ــدام ي ــت؟ ک ــرده اس ــری ک جلوگ

نويســندگان ايــران )کــه خــود ايشــان عضــوی از آن محســوب مــی 

ــدن اقــوام غرفارســی  ــم و نوشــن و درس خوان شــوند( منکــر حــق تکل

ــن  ــه اي ــت ک ــب اس ــت؟ جال ــده اس ــان ش ــادری ش ــان م ــه زب ــان ب زب

روشــنفکران بــه اقــدام بــرای »محــو مظاهــر ملیــت هــای غیــر فــارس« 

نيــز متهــم شــده انــد. و براســتی چگونــه اســت کــه تهيــه کننــدگان ايــن 

قطعنامــه چنــن بــی پــروا بــا قــرشی کــه همــهء پشــتيبانان حقــوق اقــوام 

ــه مــی کننــد؟ ايرانــی از آن برخاســته انــد حمل

چ: حــزب مــا بــا عبــارت »حــق تعيــن رسنوشــت«، بصورتــی   

ــهء  ــه اعالمي ــف دارد. ن ــز تخال ــت ني ــده اس ــه آم ــن قطعنام ــه در اي ک

ــق«  ــن »ح ــد اي ــل متح ــازمان مل ــناد س ــر اس ــه ديگ ــرش و ن ــوق ب حق

)کــه در ذهــن نويســندگان قطعنامــه بــا »حــق جدائــی« يکــی اســت( 

ــان  ــد. مي ــان و اعــالم نکــرده ان ــد بي ــا در نظــر دارن ــه آنه ــه ک را اينگون

ــق  ــا »ح ــی ب ــز حکومت ــتم نامتمرک ــک سيس ــی« در ي ــق خودگردان »ح

خودمختــاری« و »حــق تعيــن رسنوشــت« تفــاوت هائــی بنياديــن وجــود 

دارد کــه رشح آنهــا از حوصلــهء مقالــهء حــارض خــارج اســت و در اينجــا 

بــه ايــن بســنده مــی شــود کــه نکتــه ای از ســخنان اينجانــب در ســمينار 

ــادر  ــدرت را م ــی ق ــز سياس ــا مترک ــزب م ــود: »ح ــث آورده ش ــورد بح م

ــتبداد  ــتمرار اس ــری از اس ــرای جلوگ ــد و ب ــی دان ــتبداد م ــد اس بازتولي

تاريخــی کشــور، معتقــد بــه اصــل عــدم مترکــز اســت؛ بــدان معنــا کــه 

دولــت مرکــزی وظايــف عــام ملــت را انجــام مــی دهــد امــا دولــت هــای 

ــن  ــان آن محــل هــا تعي ــه بوســيلهء مردم ــردان‹، ک ــِی ›خودگ محل

مــی شــوند، انجــام خدمــات محلــی را بــر عهــده دارنــد. بــه 

عبــارت ديگــر، و در ايــن راســتا، حــزب مــا معتقــد بــه عــدم 

ــور  ــف کش ــق مختل ــی مناط ــر خودگردان ــی ب ــز مبتن مترک

اســت امــا اســتفاده از عبــارت ›خودمختــاری‹ را کــه نشــان 

از تزلــزل در پيوســتگی يــک ملــت اســت بــرای خــود جايــز 
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منــی دانــد«.

دارد.  اشــاره  ملــی«  »مناطــق  وجــود  بــه  قطعنامــه  ح:   

ــه  ــی« در اينجــا غلطــی عمــدی اســت، چــرا ک اســتفاده از صفــت »مل

»ملــی« مخفــف واژهء »ملتــی« اســت و معنــای عبــارت »مناطــق ملــی« 

ــه بــه  آن اســت کــه مناطــق مــورد نظــر بــه »ملــت« تعلــق دارنــد و ن

يــک قــوم )يــا مليــت!(. تنهــا دليــل اســتفاده از عباراتــی همچــون 

»مناطــق ملــی« و »مســائل ملــی« در مــورد اقــوام ايرانــی ايــن اشــارهء 

تلويحــی اســت کــه پديــده هائــی کــه از رس ناچــاری »مليــت« خوانــده 

مــی شــوند در واقــع »ملــت« هســتند. البتــه در هيــچ فرهنــگ سياســی 

امــروزی جهــان متمــدن مليــت هــا sub-nation را بــا ملــت هــا 

ــه و جداســازی  nations يــک منــی گرنــد مگــر آن کــه قصدشــان تجزي

ــن  ــهء ب ــيلهء جامع ــده بوس ــناخته ش ــور ش ــک کش ــف ي ــق مختل مناط

ــد.  ــی باش امللل

ــان مــی  ــه پاي ــی ب ــا چهــار خواســت اصل ــاری، قطعنامــه ب ب  

رســد کــه در آن دوغ و دوشــاب بهــم درآميختــه انــد و مــن مختــرصاً بــه 

هــر يــک از آنــان مــی پــردازم تــا وجــوه توافــق و اختــالف مــا بــا آنهــا را 

ــم: ــرده باش ــن ک روش

ــان  ــا، زب ــگ ه ــا، فرهن ــت ه ــت از هوی ــظ و حامی »1- حف  

هــا، گویــش هــا و آییــن هــای مختلــف و باورهــای گوناگــون و دیگــر 

تفــاوت هــای ملــی، دینــی، مذهبــی و سیاســی جامعــه ایــران، الزم اســت 

مــورد احــرتام قــرار گیرنــد و حکومــت ایــران بنــا بــر قوانیــن و الزامــات 

بیــن املللــی بایــد در حفــظ و اشــاعه همــه ایــن امــور، اهتــامم ورزد«.

ــن  ــت و از اي ــق اس ــب مواف ــن مطال ــام اي ــا مت ــا ب ــزب م ح  

ابــراز خشــنودی مــی کنــد کــه در طــرح ايــن خواســت هــا از عباراتــی 

ــده و  ــرده ش ــام ب ــران« ن ــت اي ــران« و »حکوم ــهء اي ــون »جامع همچ

انــد. حقــوق درخواســتی در قالــب کشــور ايــران مطــرح شــده 

»۲- سیســتم مترکزگرایانــهء کنونــی ایــران، کارکــرد ویرانگــری   

دارد و نیــاز بــه گــذار مســاملت آمیــز از ایــن سیســتم بــه سیســتم اداره 

غیــر متمرکــز در ارسع وقــت، امــری مــرم و تاخیــر ناپذیــر اســت. 

ــزی  ــا سیســتم اداره مرک ــه ب ــز ن ــذر مســاملت آمی ــن گ ــی اســت ای بدیه

بلکــه بایــد بــا اشــرتاک و در نظــر گرفــن دیــدگاه هــا و خواســت هــای 

همــه شــهروندان کشــور انجــام گیــرد و در ایــن راه، ســعادت و بهــروزی 

ــود.« ــرار داده ش ــالک ق ــه م ــان و جامع انس

حــزب مــا بــا ايــن خواســت نيــز موافق اســت و در ايــن مورد   

ــدن  ــز در گردان ــا مترک ــه »حــزب م در مرامنامــهء خــود اعــالم داشــته ک

کشــور را خــالف حاکميــت ملــت و زاينــدهء اســتبداد می دانــد 

ــردان  ــای خودگ ــی ايالت ه ــارات داخل ــود اختي ــه وج ــذا ب و ل

ــوای  ــه شــموِل ق ــی و هم ــف عموم ــار وجــود وظاي در کن

ــاور دارد... و اعتقــاد دارد  ســه گانــهء حکومــت مرکــزی ب

کــه در قلمــروی وظايفــی کــه قانــون اساســی بــر عهــدهء 

ايالت هــا و مناطــق خودگــردان کشــور مــی گــذارد، الزم 

ــی، در  ــری و اجرائ ــای اداری و تصميم گ ــور در حوزه ه ــت ادارهء ام اس

همــهء ســطوح بوســيله کســانی انجــام شــود کــه بــا رأی مســتقيم مــردم 

هــر محــل انتخــاب مــی شــوند«.

ــران  ــور ای ــهروندان کش ــوام و ش ــا، اق ــت ه ــهء ملی »۳- هم  

ــم و در  ــود حاک ــور خ ــر ام ــک ب ــکلی دموکراتی ــه ش ــده ب ــد در آین بای

باشــند«. آزاد  خویــش  رسنوشــت  تعییــن 

ــا اينکــه »همــهء ملیــت  ــا موافقــت ب حــزب مــا همزمــان ب  

هــا، اقــوام و شــهروندان کشــور ایــران بایــد در آینــده بــه شــکلی 

ــارت  ــردن عب ــل ک ــا داخ ــند« ب ــم باش ــود حاک ــور خ ــر ام ــک ب دموکراتی

»در تعییــن رسنوشــت خویــش آزاد باشــند« مخالــف بــوده و آن را بــرای 

زمانــی کــه حاکميتــی ســکوالر دموکــرات در ايــران وجــود داشــته باشــد 

ــد. ــی دان ــک م ــم مهل س

»4- ملیــت هــا و اقــوام غیــر فــارس، افــزون بــر اداره مناطــق   

ــی مســتقر در  ــد در اداره کشــور و نهادهــای حکومت ــش بای ــی خوی مل

پایتخــت نیــز مشــارکت داشــته باشــند«.

حــزب مــا ايــن جمــالت را بخاطــر معناهــای تلويحــی شــان   

انــد: چنیــن  تلويحــی  معانــی  ايــن  پذيــرد.  منــی 

- قطعنامــه مــی خواهــد بگويــد کــه »اقــوام فــارس« )جالــب   

اســت کــه مليــت واحــد فــارس در اينجــا بــه اقــوام فــارس تبديــل شــده 

و خــود بخــود فــارس بــودن از يــک قوميــت و يــک مليــت بــودن افتــاده 

اســت( بــر ديگــر اقــوام و مليــت هــا مســلط هســتند کــه چنــن نيســت. 

- يــا، هامنگونــه کــه ذکــر شــد، در ايــران مناطــق ملــی وجود   

نــدارد امــا اقــوام ايرانــی در مناطــق قومــی خــود ســکونتی هــزاران ســاله 

ــان را مليــت بخوانيــم محــل ســکونت شــان  ــم آن ــد و اگــر بخواهي دارن

ــی«. ــه »مل ــت و ن ــی« اس ــق مليت ــز »مناط ني

ــان داده  ــه نش ــود ک ــاره ای نب ــا چ ــد ام ــول ش ــب مط مطل   

شــود کــه حضــور مــن، بعنــوان دبــرکل حــزب ســکوالر دموکــرات ايــران، 

ــن  ــا مفــاد اي ــج وجــه نشــانه ای از موافقــت مــا ب ــن ســمينار بهي در اي

قطعنامــهء شــگفت انگيــز را بــا خــود نــدارد و الزم اســت تدويــن 

کننــدگان رصحتــاً نــام کســانی را کــه پــای آن را امضــاء کــرده انــد اعــالم 

ــد . دارن

با احرتام  

حسن اعتامدی  

 »http://www.iranglobal.info/node/57823« .1

۲. ســخرنانی آقــای حســن اعتــامدی قبــل از ایــن »تکذیبیــه« آمــده 

اســت. بــرای مشــاهده ویدیــوی ســخرنانی  ایشــان نــگاه کنیــد 

»https://youtu.be/WC۷mXdrnjIk« به: 

آخریــن رجــوع مــا بــه لینکهــای مذکــور در دســامر ۲۰1۶ 

صــورت گرفتــه اســت.
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دربــارهء  جــدی   - شــوخی  مطلــب  ســه 
ســخن ف.م.  از:   / سکوالريســم 

ــا  ــت ب ــا اس ــال ه ــه س ــران، ک ــارص اي ــناس مع ــرداز رسش ــح: طنزپ توضي

نــام مســتعار ف.م. ســخن بــه مســائل سياســی ايــران مــی پــردازد، اخــراً 

تصميــم گرفتــه اســت تــا مطالبــی را نيــز در مــورد ســکوالر دموکراســی 

ــار  ــارهء ســکوالر آن نوشــته و بطــور اختصاصــی در اختي و بخصــوص پ

ــا  ــزب م ــه ح ــران« )ک ــی اي ــکوالر دموکراس ــش س ــمی جنب ــگاه رس »پاي

ــاالت  ــن مق ــا اي ــذارد. از آنج ــد( بگ ــی دان ــز خــود را بخشــی از آن م ني

مواضــع حــزب مــا را نيــز بخوبــی و شــرينی توضيــح مــی دهنــد، در ايــن 

فصلنامــه بــه تجديــد نــرش آنهــا اقــدام کــرده ايــم.

    اين

 سكوالريسم

 سكوالريسم 
كه ميگن 

        يعنى چى؟
ف.م. سخن

ــراىس  ــكوالر دمك ــش س ــايت »جنب ــم در س ــم گرفت ــه تصمي ــروز ك از دي

ايــران« بنويســم، ســواىل كــه برايــم مطــرح شــد ايــن بــود كــه ايــن كلمــه 

ى ســكوالر يعنــى چــى؟

البتــه مــن چــون زيــاد اهــل جنبــش- ُمنبــش نيســتم و ترجيــح مــى دهــم 

ــم چــون خاطــره ى  ــن نجنب ــخ و ب ــم و از بي ــش نكن ــه طــور كىل جنب ب

جنبــش 5۷ هنــوز از ذهنــم پــاك نشــده و هــر شــب كابــوس مــى بينــم، 

لــذا مــى توانــم بگويــم كــه مــن بــراى ايــن جنبــش منــى نويســم بلكــه 

بــراى جنــاب اســتاد نــورى عــال مــى نويســم كــه بــه ايشــان بســيار عالقــه 

ــراى پيشــرد امــر سكوالريســم را قــدر  دارم و تــالش و فعاليــت شــان ب

مــى شناســم. 

خــب. حــاال كــه قــدر مــى شناســم بايــد الاقــل بدانــم ايــن سكوالريســم 

چيســت كــه قدرشــناىس مــن خاصيــت داشــته باشــد يــا نــه؟! ايــن را هــم 

بگويــم كــه اگــر بــه سكوالريســم عالقمنــد شــده ام نــه بــه خاطــر ُحــّب 

سكوالريســم بلكــه بــه خاطــر بغــض نســبت بــه كســاىن ســت كــه هــى 

تــو رِس ايــن سكوالريســم بيچــاره مــى كوبنــد. مــن اصــوالً از اول بچگــى 

ام هميشــه طــرف مظلــوم را گرفتــه ام و همــراه بــا مظلــوم حســاىب كتــك 

خــورده ام! چــرا خــورده ام؟ چــون متاســفانه گــردن ام كلفــت نبــوده و 

در زمــان جــواىن هيــكىل باريــك و بلنــد داشــتم كــه يــه فــوت بــه مــن 

مــى شــد، پخــش زمــن مــى شــدم. البتــه االن مقــدارى وزنــم زيــاد شــده 

و بعــى هــا بيخــودى از مــن مــى ترســند وىل بــاز هــامىن هســتم كــه 

بــودم، يعنــى كــى جــرات كنــد و جيگــرش را داشــته باشــد كــه بــه مــن 

نزديــك شــود و مــرا بزنــد، بــدون ترديــد ولــو مــى شــوم و اگــر هــم مــن 

ــبانه روز  ــد ش ــم، چن ــرده او را بزن ــداى نك ــد، و خ ــرف برس ــه ط زورم ب

غمــرك مــى زنــم و اشــك مــى افشــانم كــه چــرا ضعيــف تــر از خــودم 

را زده ام! آخــه آدم جاهــل! اگــه ضعيــف باشــد كــه گريــه مــى كنــى و 

قــوى باشــد كــه از او مــى خــورى! پــس ِك ايشــالال پــروز بــدون 

گريــه و بــدون بادمجــان زيــر چشــم مــى شــوى؟! 

اصــالً بگذريــم. بــاز اشــكم در ميــادا! اصــالً يافــن معنــى 

ــت  ــم گي ــه حك ــب اول ك ــن مطل ــو هم ــم ت ــكوالر اون س

ورودى فــرودگاه امــام را دارد چــه ربطــى بــه ايــن حــرف 
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هــا دارد؟ هيــچ ربطــى نــدارد؛ و مــن همــن جــا بگويــم كه اســتاد مســلم 

ــاب دكــرت از جلســه ى بعــد،  در حــرِف ىب ربــط زدن هســتم. شــايد جن

رودربايســتى را كنــار بگذارنــد و بگوينــد تــو بــا ايــن شــيوه و روش بهــرت 

اســت از سكوالريســم چيــزى نگويــى و بــر مشــكالت مــا نيفزايــى! 

همــن انديشــه هــا و خيــاالت باعــث شــد كــه بــروم از صاحبــان ســواد 

ــه مــا بفرمايــن  ــو دو كلمــه ب ــاب بپرســم، ميشــه ت و مطالعــه گــران كت

ــم  ــن در خاطــرم هســت قدي ــى چــى؟! م ــن كلمــه ســكوالر يعن ــه اي ك

ــو  ــام آبج ــه ن ــتيم ب ــگ داش ــوه اى رن ــه ى قه ــا شيش ــو ب ــك آبج ــا ي ه

اســكول! انگليــى هــا هــم بــه مدرســه مــى گوينــد اســكول! در فــارىس 

ايــن روزهــا هــم وقتــى جــوان هــا مــى خواهنــد بــه هــم فحــش بدهنــد 

مــى گوينــد، اســكل يــا شاســكول! يــه تــرازو هــم هســت كــه بــه آن مــى 

گوينــد باســكول! باســكول هــا هــم انــواع مختلــف دارد مثــل باســكول 

ــش و غــره... آيــا ســكوالر و  ــش، دام كِ ــش، خــر كِ ــش، گوســاله كِ گاو كِ

ايــن هــا همــه از يــك خانــواده انــد يــا چــى؟

از قديــم گفتــه انــد »ندانســن عيــب نيســت؛ نپرســيدن عيــب اســت!« 

ويل ببخشــيدا! ايــن انــدرز بــه نظــرم كمــى مشــكل دارد چــون وقتــى مــا 

از كــى ســوال مــى كنيــم، طــرف مثــل بــز اخفــش رس تــكان مــى دهــد 

و لــب و لوچــه جمــع مــى كنــد و ضمــن نــگاه عاقــل انــدر ســفيه بــه مــا 

از پاســخ دادن امتنــاع مــى منايــد )امتنــاع رو بــرو!(

بــارى، باالخــره »يــه مســلمون پيــدا شــد« كــه بــراى مــا كلمــه ى 

»ســكوالر« را معنــى كنــد و مــن االن مــى دانــم دكــرت هــدف اش چيســت 

ــاورد! خــدا اون روز را  ــا بي ــر رس كشــور م ــى ب و مــى خواهــد چــه بالي

نيــاورد! آقــا بــه حــرف ايشــان گــوش ندهيدهــا! خيــىل خطرنــاك هســتند 

ايشــان. دوســت مــا بــه مــا گفــت ايــن ســكوالر، دو قســمت داره: اوليــش 

ــى  ــو لهجــه ى قمــى يعن ــش »الر« اســت! ســكو ت »ســكو« ســت دومي

ــع اش  ــه جم ــت« ك ــى »نيس ــهدى يعن ــه ى مش ــو لهج ــدا« و الر ت »خ

ميشــه »خــدا نيســت!«

واى واى واى! ديديــد آقــاى دكــرت چــه جــورى مــرا گــول زد! حــاال فــردا 

تــو در و همســايه چــه جــورى رس بلنــد كنيــم! قديــم هــم كــه جــوون 

بوديــم، بــه مــا مــى گفــن كمونيســت كــه ايــن كلمــه رو هــم مــى گفــن 

ــو فــارىس يعنــى  »كمــو«ش تــوی روىس يعنــى خــدا و »نيســت« هــم ت

نيســت كــه جمــع اش ميشــه »خــدا نيســت!« انــگار مــا تــو زندگــى مــون 

هــر غلطــى مــى كنيــم، آخــرش بــه نفــى خداونــد عامليــان منتهــى ميشــه!

ــن سكوالريســم  ــد اي ــون بفرمايي ــرت! ميشــه خودت ــاى دك ســخن: آق

ــم بريــم رس ســجاده ى منازمــون؟! ــا مــا بذاري يعنــى چــى؟ ي

آقــاى دكــرت: »ســخن«جان! دســتپاچه نشــو جانم! بــه حرف 

دشــمنان سكوالريســم گــوش َمــِده! سكوالريســم بــه خداى 

تــو كار نــداره. سكوالريســم معنــى اش همــن جمله اســت 

كــه بــه شــام ميگــم: دخالــت نكــردن ديــن و هــر چيــزى كــه 

مثــل دينــه، تــوى امــر ســياىس و حكومــت!

ســخن: عجــب! ببــن ميگــن كار رو از فــرد كاردان يــاد بگــر و ســوال رو 

از فــرد مســوول بپــرس واســه همــن چيزاســت! يــه لحظــه فكــر كــردم 

ميخــوان منــو اينجــا ىب خــدا كنــن، نزديــك بــود ســكته كنــم! آقــاى دكــرت 

نــزىن زيــر حرفتــا؟

آقاى دكرت- نه جانم! مطمنئ باش منى زنم!

خدايــا شــكرت! فقــط تــو رو از مــن نخــوان بگــرن، بقيــه اش هــم واســه 

تــو، و هــم واســه مــا بهــرته! هــم تــو تــوی سياســت قاطــى منيىش خســته 

منيــىش، هــم مــا از رّش »آخونــدان« كــه ديــن و سياســت، يــا بهــرته بگــم 

ديــن و دنيــاى مــا رو قاطــى هــم كــردن راحــت ميشــيم ايشــالال!
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آيا سكوالريسم خطرناك است؟

ف. م. سخن

مــن بــه ايــن ســوال، يعنــى آيــا »سكوالريســم خطرنــاك اســت؟« هميشــه 

ــاى  ــن آق ــه اي ــتم ك ــى دانس ــال من ــون اص ــى دادم، چ ــت م ــخ مثب پاس

ــرت  ــتاد دك ــاب اس ــال جن ــد. مث ــف دارن ــزى ترشي ــه چي ــم چ سكوالريس

ــوز  ــد، هن ــى آم ــش م ــم پي ــرف از سكوالريس ــا ح ــم رسوش، ت عبدالكري

»ميــم« آخــر سكوالريســم از دهــان مــان بــرون نيامــده، يــك رَسى بــه 

عالمــت »حيــف از تــو!«، »ببــن چــه كلمــه ى زشــتى از دهنــش بــرون 

ــه!« و معــاىن  ــا الذل اومــد!«، »افســوس و صــد افســوس!«، »هيهــات من

مختلــف ديگــر تــكان مــى داد و مــى فرمــود: »هيتلــر هــم ســكوالر بــود! 

اســتالن هــم ســكوالر بــود!« و مــا از غلطــى كــه منــوده بوديــم پشــيامن 

ــه  ــرار اســت ك ــر ق ــم. اگ ــى بردي ــرو م ــان ف مــى گشــتيم و رس در گريب

ــن  ــه هم ــا ب ــار آَورَد، م ــه ب ــتالن ب ــر و اس ــا هيتل ــراى م ــم ب سكوالريس

خامنــه اى جــان و جنتــى جــان و دكــرت حســن روحــاىن جــان، هاشــمى 

رفســنجاىن جــان راىض هســتيم! چــرا بيخــودى خودمــان را بــه زحمــت 

بيندازيــم كــه بــاال رسمــان »پيشــوا« و »رفيــق« بگذاريــم كــه ايــن هــا 

هــم مثــل آقايــان روحــاىن بزننــد تــوو رسمــان؟! بــه قــول شــاعر: آخــه اين 

چــه كاريــه؟ رسم از غــم، تــوو گريبــون، ايــن چــه روزگاريــه؟! 

تــا ايــن كــه يــك روز يــك جلــد كتــاِب درب و داغــون از بســاطى كنــار 

ــاب جــدول  ــد نداشــت فكــر كــردم كت ــدم كــه چــون جل ــاده رو خري پي

ــنده،  ــدن. فروش ــرم ش ــردن و رسگ ــل ك ــه ح ــده واس ــون مي ــت و ج اس

ــى  ــه وقت ــور ك ــوف ك ــزرى ب ــزر پن ــرد خن ــه پرم ــبيه ب ــود ش ــردى ب پرم

ــد  ــش لبخن ــر لبان ــى زد و ب ــرق عجيب ــاب را برداشــتم چشــامن اش ب كت

ــدم اِ!  ــردم دي ــاز ك ــه ب ــاب را ك ــيدم و الى كت ــه رس ــه ك ــت. خان نشس

ايــن كتــاب جــدول نيســت بلكــه كتــاىب ســت در بــاره ى سكوالريســم. 

ــه را پــرت كنــم تــوى ســطل زبالــه، چشــم ام  خواســتم ايــن كتــاب ضالّ

ــاد:  ــه ى 5۲ افت ــه ى صفح ــن جمل ــه اول ب

ــاب  ــبد و خط ــى چس ــتالن را م ــر و اس ــه ى هيتل ــم، يق »...سكوالريس

ــراى ايــن آدم كشــتيد  ــد: شــام دو نفــر آدمكــش، ب ــه آن هــا مــى گوي ب

كــه آمديــد ايدئولــوژى و مكتــب تــان را بــه مــردم حقنــه كنيــد. مــردم 

ــه  ــامها، داوطلبان ــت ش ــازمان امني ــامق و س ــوب و چ ــرس چ ــم از ت ه

بــه شــام و ايدئولــوژى تــان عالقمنــد شــدند و بــراى تــان شــعار هايــل 

ــه  ــم دل، رو ب ــد و از صمي ــر و  Da zdravstvuyet Staline! دادن هيتل

آســامن كردنــد و گفتنــد: اى ســازنده ى ابــر بــرش! از عمــر مــا بــكاه و 

ــه خاطــر  ــد ب ــن بيفــزا! بعــد زدي ــن ابربرشهــاى نازن ــر عمــر اي ب

ــا  ــر را ب ــا نف ــون ه ــم ميلي ــم و استالينيس ــوژى نازيس ايدئول

گاز و گلولــه كشــتيد و هــزاران نفــر را بــراى تراشــيدن يــخ، 

روانــه ى ســيرى كرديــد. كجــاى ايــن سكوالريســم اســت؟! 

سكوالريســم يعنــى حكومــت بــر مــردم، بــر اســاس قوانــن 

ــرش،  ــوق ب ــر اســاس حق ــروز ب ــرشى، و ام ــاى ب ــده ه و قاع

ــرق  ــث ف ــن دو، باع ــه اي ــوژى، ك ــن و ايدئول ــت دادن دي ــدون دخال ب

گذاشــن ميــان انســان هــا مــى شــود! افتــاد ›ســخن‹؟!«

يــك نــگاه بــه ايــن ور انداختــم، يــك نــگاه بــه آن ور، ديــدم كى نيســت 

كــه بــا مــن ســخن بگويــد! يعنــى ايــن كتــاب بــا مــن حــرف مــى زنــد و 

مخاطــب اش مــن هســتم؟! دوبــاره بــا احتيــاط الى كتــاب را بــاز كــردم 

ديــدم بعلــه. در صفحــه ى 5۲ دقيقــاً همــن را نوشــته: افتــاد »ســخن«؟!

با ترس و لرز خطاب به آقاى كتاب گفتم: »بله قربان افتاد!« 

ايــن را كــه گفتــم از پنجــره نســيمى وزيــد و كتــاب ورق خــورد رســيد 

بــه صفحــه ى ۷۶. ديــدم روى جملــه اى بــا قلــم زرد رنــگ، هــاى اليــت 

شــده: »شــام مگــر كــور ترشيــف داريــد؟!...«

ــا  ــاده بــود عــرض كــردم: »خــر! بين ــان افت در حــاىل كــه قلبــم بــه رضب

ــف دارم!« ترشي

»...مگــر مشــاهده منــى كنيــد كــه ايــن كشــورهايى كــه بــه آن هــا كشــور 

پيرشفتــه مــى گوييــد و وقتــى از آن هــا اســم مــى بريــد آب از لــب و 

لوچــه تــان راه مــى افتــد، و اگــر بــه خطــر بيفتيــد ترجيــح مــى دهيــد 

بــه آن هــا پناهنــده شــويد، و اگــر بــه شــام ويــزا بدهنــد و توريســتى 

ــر  ــد، مگ ــى كني ــه م ــه چ ــه و چ ــه ب ــى ب ــد، ه ــورها بروي ــن كش ــه اي ب

منــى بينيــد كــه حكومــت ايــن كشــورها، ســال هاســت ديــن و مكتــب 

و ايدئولــوژى را از كشــوردارى دور نگــه داشــته انــد، و مثــل انســان، بــا 

قانــون انســاىن، جامعــه ى انســاىن خودشــان را اداره مــى كننــد، كــه بهــرت 

از كشــورهاى ديگــر و بخصــوص خيــىل بهــرت از كشــورهاى ديــن زده و 

ــه كوچــه  ــان را ب ــا خودت ــان نيســت ي مكتــب زده اســت. مگــر حــاىل ت

عــىل چــپ مــى زنيــد؟!«

ــان! حــاىل مــان هســت و كوچــه عــىل  ــاز عــرض كردم:»خــر قرب مــن ب

ــم... وىل  ــه آن بزني ــم ب ــه بخواهي ــت ك ــم كجاس ــى داني ــم من ــپ ه چ

ــم...« ــه بپرس ــيدا ميش ببخش

در اين لحظه چشم ام به جمله ى بعدى افتاد:

»...البــد در ايــن جــا مــى خواهيــد يــك تيكــه و متلــى بيندازيــد و بــه 

اينجانــب نويســنده ى كتــاب بگوييــد كــه ايــن كشــورهاى بــه قــول شــام 

پيرشفتــه هــم، چنــدان ›بهشــت‹ نيســتند و كىل در آن هــا مشــكل وجــود 

دارد! آره يــا نــه؟!«

»بله قربان! آره! دقيقا مى خواستيم همن را بپرسيم!«

»...جوابــش اينــه آقاجــون! درســت گــوش هــات رو وا كــن: مــى گوييــم 

ــى  ــرت‹ م ــى ›به ــد! معن ــب زده ان ــن زده و مكت ــورهاى دي ــرت از كش به

ــا متــام ايرادهايــى كــه دارنــد، در  شــود ›بهشــت‹ آقــا جــان؟!... البتــه ب

مقايســه بــا كشــورهايى مثــل كشــور جمهــورى اســالمى و عربســتان 

ــام،  ــاف ش ــراف و اكن ــن اط ــتان و هم ــتان و پاكس و افغانس

ــد!«... ــن ان بهشــت و بلكــه هــم بهشــت بري

معنــى  مــا  كــه  بــود  ترتيــب  بديــن  ديگــه!  هيچــى 

ــم كــه  ــش فهميدي ــه ى پي ــم. هفت سكوالريســم را فهميدي

ــال  ــت و اص ــت« نيس ــدا نيس ــى اش »خ ــم معن سكوالريس
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ــد  ــى گوين ــط م ــدارد، فق ــا ن ــن ه ــر و اي ــدا و پيغم ــه خ ــى كار ب ك

ــاد اســت و مشــغله ى فــراوان دارد، بهــرت اســت  ــد زي چــون كار خداون

ــان در  ــام ش ــان و 14 معصــوم و 1۲ ام ــر ش از ايشــان و 1۲4۰۰۰ پيغم

امــر حكومــت اســتفاده نكنيــم و بگذاريــم آن هــا بــه كار خودشــان كــه 

كارهــاى آْن دنيايــى ســت مشــغول باشــند! واللــه كاش يــى هــم همــن 

ــم! ــى كردي ــه خــرده اســرتاحت م ــم ي ــى رفتي ــى گفــت، م ــا م ــه م را ب

در ايــران معــارص كســاىن كــه در كار سياســت بــوده انــد، در   

طــول ســال هــاى فعاليــت شــان، دســت بــه عمليــات محــر العقــوىل زده 

انــد. علــت آن هــم، چرخــش هايــى بــوده كــه در حكومــت هــا رخ مــى 

داده اســت. حــاال چرخــش حكومــت چــه ربطــى دارد بــه آن چــه انســان 

ــوان آن را در  ــدان ســخت نيســت و مــى ت ــح اش چن در رس دارد، توضي

ــدان، شــكنجه، اعــدام!  ســه كلمــه خالصــه كــرد: زن

هــر يــك از ايــن ســه، مــى توانــد آدم الل را هــم بــه ســخن   

گفــن وا دارد. حكومــت هــاى ايــران معمــوالً يــا رس از بــدن انســان جــدا 

مــى كــرده انــد، يــا تــالش داشــتند محتــواى رس را در حــاىل كــه بــر روى 

ــد.  ــر دهن ــده تغي ــاب ش ــات حس ــا رضب ــته ب ــرار داش ــدن ق ب

ــه  ــت ك ــرده اس ــى ك ــاس م ــى احس ــرد در بچگ ــال ف مث  

مذهبــى ســت. رســيده بــه كالس هشــتم دبرســتان، چنــد نفــر 

ــك  ــام چري ــه ن ــان از كســاىن ب ــه صــورت پنه از دوســتان ب

ــه  ــد. بچــه ى مربوطــه ب ــى حــرف مــى زده ان هــاى فداي

ــك مــى شــود و بعــد از  ــواش نزدي ــواش ي ــن دوســتان ي اي

ــردد.  ــى گ ــه م ــتى دو آتش ــه كمونيس ــل ب ــاه تبدي ــد م چن

بعــد، انقــالب شــكوهمند اســالمى بــه وقــوع مــى پيونــدد و بچــْه كــه 

اكنــون بــزرگ شــده، احســاس مــى كنــد كمونيســتى ســت كــه مــى توانــد 

ــز  ــا مذهــب ضدامپرياليســتى امــام خمينــى همزيســتى مســاملت آمي ب

داشــته باشــد. بعــد، امــام خمينــى، كــه هميشــه مــى گفتــه ماركسيســت 

هــا هــم در جمهــورى اســالمى آزادنــد، خوابنــام مــى شــود و مأمــوران 

امــام، بچــه ى مزبــور را بــه جــرم ايــن كــه گفتــه ســياىس ام و گفتــه چــپ 

ام و گفتــه ماركسيســت ام مــى گرنــد و بــه زنــدان اويــن مــى برنــد. در 

ــى كــه كارشناســان  ــه ى فن ــد رضب ــا چن ــن بچــه ى ســابق، ب ــدان اوي زن

محــرتم وزارت اطالعــات بــه او وارد مــى آورنــد، بــا تعجــب مشــاهده مى 

كنــد كــه هــر چــه از كمونيســم مــى دانســته و منــى دانســته، كــه بيشــرت 

آن هــم جمــالت قصــار ماركــس و انگلــس و لنــن در بــاره ى بــورژوازى 

ــت  ــت تروتسكيس ــا و خيان ــت ه ــام دكابريس ــورژوازى و قي ــرده ب و خ

هــا و پليــدى اپورتونيســت هــا بــوده و آن هــم چنــد جملــه اى بيشــرت 

ــال  ــد كاپيت ــا قصــد داشــته در آينــده دو جل ــه جــوان رعن نبــوده، – البت

ماركــس را بخوانــد و مجموعــه ى منتخبــات لنــن را ختــم كنــد و 

ــاى ماترياليســم تاريخــى و  ــه ه ــا درس نام ــن ه ــار اي در كن

ماترياليســم ديالكتيــك و همچنــن كتــاب پرفســور اوپاريــن 

در بــاره ى تغيــر و تحــول كــره زمــن را بــه انتهــا برســاند، 

وىل چــون انقــالب شــكوهمند اســالمى، رِس همــه را گــرم 

كــرده بــود و بچــه مذكــور مــى بايســت يــك روز در مقابــل 

نكند نظرمان نسبت به سكوالريسم هم عوض شود!
ف. م. سخن
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GITIMADARI
ــك روز  ــد و ي ــكا بگوي ــر امري ــكا، مــرگ ب ســفارت اشــغال شــده ى امري

ديگــر شــعار پاســداران را بــه ســالح ســنگن مجهــز كنيــد بــر روى ديــوار 

ــارى او آن چنــد  ــدا نكــرده بــود – ... ب ــذا وقــت مطالعــه پي بنويســد، ل

جملــه اى را هــم كــه حفــظ كــرده بــود تــا موقــع بحــث در نــزد رفقــا 

ــه خويشــن  ــاره ب ــرده و دوب ــاد ب ــى از ي ــات فن ــا آن رضب ــاورد، ب كــم ني

خويــش، يعنــى بــه اســالمى كــه در شــش ســالگى بــه آن اعتقــاد داشــته 

بــاز گشــته اســت. 

البتــه بچــه هــاى ديگــرى هــم بــوده انــد كــه تغيــر و تحــول   

ــى  ــد؛ يعن ــه خــر هــم شــده ان ــت ب ــوده و عاقب ــرى ب ــان جــور ديگ ش

گــر پاســداران ســالح ســنگن دار نيفتــاده انــد و توانســته انــد از كشــور 

فــرار كننــد و اول بــه يــك كشــور رشقــى و بعــد از دســت كشــور رشقــى 

ــم  ــا ه ــه ه ــن بچ ــىش از اي ــوند. بخ ــده ش ــرىب پناهن ــور غ ــك كش ــه ي ب

ــياىس  ــب س ــم و مكت ــم و پراگامتيس ــم و نئوليراليس ــدن ليراليس ــا دي ب

جــان اســتوارت ميــل و مكتــب فلســفى دخــرتكان زيبــا و »پاب«هــاى پــر 

ــارزه ى  ــه ى مب ــن مرحل ــه آخري ــه مثاب ــاه امپرياليســتى ب از ودكا و »رف

سوسياليســتى«، دو بــاره بــه خويشــن خويــش بــاز گشــتند و اگــر هــم 

مســلامن دو آتشــه نشــدند، دســتكم »آزاد« شــدند؛ بــه ايــن مفهــوم كــه 

همــه چيــز را بــه حــال خــود رهــا كردنــد و بــه دنبــال كار و كاســبى خود 

رفتنــد. بــه عبــارىت بــر ذهــن ايــن گــروه رضبــه تاثــر نگذاشــت بلكــه دو 

ــا گــوش و واقعيــت هــاى بــروىن تاثــر گذاشــت. ــا چشــم و دو ت ت

ــث  ــم باع ــدك ه ــود، و ان ــى ش ــرح م ــه مط ــواىل ك ــاال س ح  

نگــراىن مــا در ســنن نزديــك بــه شــصت و هفتــاد و هشــتاد اســت ايــن 

ــور اســت و در  ــب گ ــه ســالمتى ل ــه پاميــان ب ــد حــاال ك ــه نكن اســت ك

ــه  ــم ب ــم و از كمونيس ــه كمونيس ــالم ب ــى از اس ــه زندگ ــد ده ــن چن اي

ــدِر  ــوِر پ ــم و »گ ــم و خياميس ــه نهيليس ــم ب ــم و از كاپيتاليس كاپيتاليس

دنياييســم« رســيده ايــم، دوبــاره... دوبــاره كــه چــه عــرض كنــم، چهــار 

بــاره و پنــج بــاره و شــش بــاره، گــول ايــن سكوالريســت هــا را بخوريــم و 

دم دمــه هــاى جــان بــه جــان آفريــن تســليم كــردن، ببينيــم ايــن مكتــب 

ــش شــد. ــر از پي ــه بدت ــزى نداشــت و اوضــاع جامع ــا چي ــراى م هــم ب

الحمدللــه رب العاملــن، بــراى پــروى از مكتــب سكوالريســم،   

نيــازى بــه خوانــدن كتــاب هــاى قطــور ترجمــه شــده از روىس و منتــرش 

شــده بــا حــروف كجــى فــارىس توســط انتشــارات پروگــرس نيســت و بــا 

ــم.  دكابريســت هــا و منشــويك هــا و آنارشيســت هــا هــم كارى نداري

ــه جامعــه و حكومــت بســيار  ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــاب اي ــاب در ب ــه كت البت

اســت وىل چــون در ميــان مــا ايرانيــان كــه همــه چيــز را خودمــان مــى 

دانيــم و بــه دانــش اوىل' و لــوح محفــوظ مجهزيــم كتــاب خوانــدن 

ــاد مرســوم نيســت و اصــوالً حــال مطالعــه نداريــم و زود  زي

ــيار  ــعف بس ــا ش ــم ب ــى تواني ــذا م ــرد، ل ــى گ ــان م خوامب

ــن  ــت مت ــك حكوم ــاب ي ــه انتخ ــل ب ــه ماي ــاىن ك ــه كس ب

ــده  ــى مان ــال باق ــد س ــراى چن ــاال ب ــى و كالْس ب و منطق

ــراى سكوالريســت  ــه ب ــم ك ى عمرشــان هســتند خــر دهي

شــدن، اصــال و ابــداً نيــازى بــه كتــاب خوانــدن نيســت. در ايــن جــا مــا 

ــاب!  ــاب ىب كت ــون! كت ــم: آخ ج ــدا بگويي ــك ص ــم ي ــى تواني ــان م ايراني

ــه!  ــردا تعطيل ــه، ف درس ىب درس! فيتيل

دوم ايــن كــه معنــى سكوالريســم را راحــت مــى تــوان فهميد   

ــد از  ــدن، آدم باي ــت ش ــراى كمونيس ــه ب ــت ك ــم نيس ــل كمونيس و مث

دوران پارينــه ســنگى آغــاز كنــد و بــا خوانــدن تواريخــى كــه روس هــا 

ــان  ــه حضورت ــوداىل و عرضــم ب ــرده دارى و فئ ــا ب ــى ت ــع ابتداي از جوام

رسمايــه دارى و امپرياليســتى و سوسياليســتى و كمونيســتى نوشــته انــد، 

و جاهايــى هــم كــه جســد ترشيــح شــده بــا نظــر اســتاد فــرق داشــته راه 

رشــد غــر رسمايــه دارى و شــيوه ى توليــد آســيايى را هــم بــه آن اضافــه 

ــت  ــار كمونيس ــه در كن ــود )و البت ــت ش ــد، آرام آرام كمونيس ــرده ان ك

ــزار شــود!(  شــدن از زندگــى هــم بي

از تفــاوت نظــر اســتاد بــا جســد ترشيــح شــده گفتــم،   

بگذاريــد همــن جــا داســتان اش را بگويــم كــه ببينيــد در گذشــته 

هــا، چــه كارهــا كــه بــراى انطبــاق تئــورى بــا واقعيــت منــى كــرده انــد! 

دانشــجويان در حــال ترشيــح جســد، مشــاهده مــى كننــد كــه رگ و پــى 

ُمــرده ى بدبخــت، بــا آن چــه اســتاد از رگ و پى ترســيم فرمــوده، تفاوت 

دارد. وقتــى بــه ايــن تفــاوت اشــاره مــى كننــد، اســتاد مــى فرمايــد: بلــه. 

ــراد داره! ــاً اي ــد قطع ــد، و جس ــى گي ــام م ــه ش ــوره ك ــن ط ــامً هم حت

بــه هــر حــال ايــن همــه زحمــت و عرقريــزان جســم و روح   

بــراى سكوالريســت شــدن الزم نيســت. ايــن يــى دو جملــه را كــه االن 

مــى خواهــم عــرض كنــم يــا مــى فهميــم يــا منــى فهميــم كــه اگــر ايــن 

ــر و ســوادآموزى مراجعــه  ــه كالس اكاب ــد ب ــم احتــامال باي را هــم نفهمي

ــم:  ــى گويي ــز م ــردم عزي ــا و م ــت ه ــه حكوم ــم. ب كني

»مــا مــى خواهيــم كــه ديــن و مذهــب و مكتــب و ايدئولــوژى و غــره، 

در كار حكومــت و دولــت و اداره كننــدگان مملكــت و قانــون گــذاران و 

دســتگاه قضايــى دخالــت نكنــد. حــاال مــى خواهــد ايــن مكتــِب بودايــى 

هــا باشــد، يــا ديــن مســيحى هــا، يــا مذهــب مســلامن هــا«.

چــرا دخالــت نكنــد؟ چــون وقتــى دخالــت مــى كنــد   

بالفاصلــه حكومــت، ميــان انســان هــا فــرق مــى گــذارد و پايــه ى 

شــود! مــى  گذاشــته  جــا  همــن  از  تبعيــض 

ثانيــاً، مذهبــى كــه قوانــن و قواعــدش مربــوط بــه هــزار و   

خــرده اى، يــا دو هــزار و خــرده اى، يــا ســه هــزار و خــرده اى يــا بيشــرت 

از ايــن هاســت، چــه كار مثبتــى مــى توانــد در متشــيت امــور مــردم قــرن 

بيســت و يكــم انجــام دهــد؟ منونــه هــاى »كار مثبــت« حكومــت هــاى 

دينــى و ايدئولوژيــك را ديــده ايــم. آن از قــرون وســطا كــه بــه اســم 

مســيح، مخالفــان و منتقــدان و دگــر انديشــان را زنــده زنــده 

در آتــش مــى ســوزاندند )علــت درســته و زنــده در آتــش 

ســوزاندن هــم ايــن بــود كــه حــرت مســيح فرمــوده بــود 

ــراى  ــون مســيحى ب ــذا روحاني ــد« ل »خــون كــى را نريزي

ايــن كــه خــون كــى ريختــه نشــود، او را ســامل و ســالمت 
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و رسحــال، مــى انداختنــد وســط آتــش و مــى ســوزاندند!( ايــن هــم از 

ــان هــا و  ــا خمينــى چــى هــا و بوكوحرامــى هــا و طالب عــرص حــارض ب

داعــىش هــا و غــره كــه ايــن يــى، هــامن جملــه ى زيبــاى »خــون كــى 

را نريزيــد« را هــم منــى گويــد و اتفاقــاً مــى گويــد خــون دشــمنان اســالم 

را بريزيــد!

ــم دارد و  ــرى ه ــاى ديگ ــت و مزاي ــم اينجورياس سكوالريس  

اصــالً هــم بــراى مــردم اجبــار و اكــراه و غــره منــى آورد: عيــى بــه ديــن 

ــا ديــن  ــه ب ــه ديــن خــود. حكومــت ســكوالر، ن خــود اســت و مــوىس ب

ــن  ــه اي ــى كار دارد، و ن ــودن ك ــودن و ىب خــدا ب و مذهــب و باخــدا ب

چيزهــا بــه كــى در مقابــل حكومــت ســكوالر امتيــاز مــى دهــد يــا از 

او امتيــاز كــر مــى كنــد. فقــط اعتقــادات دينــى و ايدئولوژيــك نبايــد 

در امــر حكومــت و دولــت و قانــون گــذارى و غــره دخالــت داده شــود. 

متــام!

ــك  ــب متــام شــد، كلي ــى ديگــر مطل ــى واقعــا متــام! يعن يعن  

بخوانيــد! ديگــر  مطلــب  يــك  برويــد  كنيــد 

»ملت ایران« 
                  آلرتناتیو 

                          »اُمت اسالم«

تکه ای از پازل آلرتناتیو حکومت اسالمی ایران
منوچهر یزدیان

پیش گفتار

ــوده و  ــیع ب ــیار وس ــی بس ــای اروپائ ــان ه ــو در زب ــرد واژه آلرتناتی کارب

معانــی گوناگــون آن بــه زبــان فارســی رس آخــر بــه »معضلــی« بــر مــی 

گــردد کــه حــل آن در دســتور کار و مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. مجموعاً 

مخالــف«  »مســر  دیگــر«،  »راِه  معنــای  آلرتناتیــو  واژه  از  نگارنــده 

ــئله« را  ــک مس ــل ی ــرای ح ــورده ب ــت خ ــن بس ــه ب ــیِن راِه ب و »جانش

می فهمــد. در ایــن تعریــف، یعنــی »راه دیگــر يــا جانشــیِن وضــعِ 

موجــود« رازی نهفتــه اســت و آن راز خــوِد »راِه موجــود« اســت. یعنــی  

ــکل«  ــب آن مش ــنهادِی »صاح ــِل پیش ــه راِه ح ــود دارد ک ــکلی وج مش

ــه بــن بســت رســیده اســت و حــاال »راه دیگــری« بــرای حــل هــامن  ب

ــود«  ــین »راه موج ــد جانش ــرده و می خواه ــرح ک ــود را مط ــئله خ مس

گــردد.
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مسئله ایران

ایــران مثــل هــر جامعــه و کشــور دیگــر و بــا هــر نظــام و   

ــه  ــه زندگــی خــود ب ــرای ادام ــه از پیرشفــت اجتامعــی، ب در هــر مرحل

ــرای  ــرح و اج ــاز دارد. ط ــرد و کالن نی ــای خ ــور، برنامه ه ــت کش مدیری

ایــن برنامه هــا در حــوزهء کالن اش همــواره زیــر ســلطه و در مســئولیت 

اســت. حکومت هــا 

به هــر دلیــل و در عمــل، برنامه هــا و مدیریــت سیاســی    

- اقتصــادی حکومــت محمــد رضــا شــاه بــا شکســت مواجــه شــد و بــا 

ــی  ــت »والیــت فقیــه«، یعن ســقوط آن در اواخــر ســال 1۳5۷ حکوم

گردیــد. آن  جایگزیــن  شــیعه،  آخوند هــای  حکومــت 

در جریــان ســقوط حکومــت محمــد رضــا شــاه، دو آلرتناتیــو   

مطــرح گردیــد. آلرتناتیــو اول، کــه بخــش عظیمــی از مخالفیــن حکومــت 

ــود،  ــرود« ب ــد ب ــاه بای ــوع »ش ــد، موض ــرده بودن ــرح ک ــاه آن را مط ش

بــدون آن کــه ایــن آلرتناتیــو برنامــه ای بــرای جایگزینــی حکومــت شــاه 

ــل  ــرود« را تکمی ــد ب ــاه بای ــو دوم موضــوع »ش ــا آلرتناتی ــد. ام ــه کن ارائ

ــتور کار  ــه« را در دس ــیعه امامی ــالمی ش ــت اس ــتقرار حکوم ــرده، »اس ک

ــرح و  ــی ط ــان حکومت ــتقرار چن ــرای اس ــکار ب ــان و آش ــرار داد و پنه ق

ــا  ــر ی ــی دیگ ــگران سیاس ــان  کنش ــن می ــرد. در ای ــزی می ک ــه ری برنام

از محتــوای »حکومــت اســالمی« آخوند هــا بی خــر بودنــد و یــا آن 

ــا  ــق ب ــن خل ــد، »نهضــت آزادی« و ســازمان مجاهدی را جــدی منی گرفتن

وابســتگی های سیاســی- مذهبــی و تشــکیالتی شــان بــه جریــان خمینــی 

از یــک  طــرف، و ســازمان های چــپ »ضــد امپریالیســتی« در رأس آن هــا 

حــزب تــوده و ســازمان چریک هــای فدائــی خلــق، از ســوی دیگــر، بــه 

ــتند.   ــاه پیوس ــِت ش ــالمِی دوِم حکوم ــِو اس آلرتناتی

ــل  ــرود« در عم ــد ب ــاه بای ــِو »ش ــه، آلرتناتی ــن ک ــل ای حاص   

ــد و،  ــران انجامی ــه در ای ــون شــیعه امامی ــه اســتقرار حکومــت روحانی ب

ــران در آن لحظــه  ــک حکومــت اســالمی در ای ــه اســتقرار ی از آن جــا ک

ــم  ــی و ه ــم غرب ــزرگ )ه ــای ب ــدرت ه ــع ق ــتای مناف ــان، در راس از زم

رشقــی( قــرار داشــت ایــن حکومــت توانســت در صحنــه بین املللــی نیــز 

ــردد. ــاه گ ــت ش ــو حکوم آلرتناتی

برنامه حکومت روحانیون شیعه 

اصــل 11 قانــون اساســی حکومــت اســالمی معتقــد اســت:   

»...همــه مســلامنان یــک اُمــت انــد و دولــت جمهــوری اســالمی ایــران 

ــل  ــه ائتــالف و اتحــاد مل ــر پای  موظــف اســت سیاســت کلــی خــود را ب

ــا وحــدت  ــه عمــل آورد ت ــر ب ــرار دهــد و کوشــش پیگی  اســالمی ق

تحقــق  را  اســالم  جهــان  فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی ، 

بــردن واژه  بــکار  از  اصــل بوضــوح  ایــن  بخشــد«. در 

ــل  ــه جــای آن از »مل »کشــور« خــوداری شــده اســت و ب

اســالمی« ســخن مــی رود. چــرا کــه در ایــن آرمــان و 

ایدئولــوژی مقولــه ای به نــام »کشــور« کــه مقولــه ای مــدرن، 

ــی  ــود. طول ــناخته منی ش ــمیت ش ــه  رس ــت ب ــکوالر اس ــی و س بین امللل

نکشــید کــه آخوندهــای شــیعه روشــن منودنــد کــه منظورشــان از »اُمــت 

اســالمی« شــیعیان 1۲ امامــی اســت و ســایر شــعبات دیــن اســالم خــارج 

ــد. ــرار دارن ــت ق از آن اُم

همــهء  ماننــد  اســالمی،  حکومــت  راســتا  همیــن  در   

ــرح  ــی« را مط ــرا ملت ــی »ف ــی، آرزوئ ــِک سیاس ــتم های ایدئولوژی سیس

ــر  ــلط ب ــالمی مس ــت اس ــی حکوم ــون اساس ــهء قان ــازد. در مقدم می س

ــالمی  ــوای اس ــه محت ــه ب ــا توج ــی ب ــون اساس ــت: »قان ــده اس ــران آم ای

انقــالب ایــران... زمینــه تــداوم ایــن  انقــالب را در داخــل و خــارج 

کشــور فراهــم می کنــد بویــژه در گســرتش  روابــط بین املللــی ، بــا دیگــر 

ــا راه تشــکیل امــت واحــد  جنبش هــای اســالمی و مردمــی می کوشــد ت

جهانــی را همــوار کنــد«. 

اتحــاد  پــی  در  اســالمی  ایدئولوژیســت های  واقــع  در   

ــان  ــع ش ــیون« جوام ــه »اسالمیزاس ــا در پروس ــه غالب ــرادی هســتند ک اف

ــی  ــرای ایجــاد یــک حکومــت فراملت ــچ منفعــت و وجــه مشــرتکی ب هی

ندارنــد. مشــکل دهقــان تونســی، کارگــر ســنگاپوری، آهنگــر بغــدادی و 

ــا ســلطهء حکومــت شــیعه  ــا حاشــیه نشــین ایرانــی هیــچ ســنخیتی ب ی

امامیــه آخوند هــای ایرانــی، عراقــی، لبنانــی و افغانســتانی نــدارد.

مــردم ایــران مثــل مردمــان متــام جوامــع بــرشی آرزوی    

زندگــی در جامعــه ای هســتند کــه در آن آزادانــه بــه کار و تولیــد 

پرداختــه و حاصــل کارشــان رفــاه، آزادی، امنیــت و کرامــت آن هــا باشــد. 

در حالی کــه حکومــت اســالمی مســلط بــر  ایــران عمــال نــه تنهــا هیــچ 

برنامــه ای بــرای گســرتش تولیــد، رفــع مشــکل بیــکاری، رفــاه و آســایش 

ــزی«  ــاد »چی ــدد ایج ــه در ص ــدارد بلک ــران ن ــور ای ــادی کش ــردم و آب م

ــت  ــی تح ــان برنامه هائ ــن می ــالمی«. در ای ــت اس ــام »ام ــه ن ــت ب اس

نــام پیرشفــت اســالمی و توســعه اســالمی کشــور، بانــک داری اســالمی، 

دادگســرتی اســالمی و از ایــن دســت در واقــع چیــزی نیســتند جــز 

طرح هائــی در جهــت کنــرتل بیشــرت اقتصــاد کشــور، بــه  منظــور گســرتش 

مافیــای اقتصــادی در راســتای چپــاول منابــع مالــی کشــور توســط 

برنامه ریــزان و رسمایــه داران وابســته بــه حکومــت والیــت فقیــه، و نيــز 

ــازی«. ــت س ــتای »ام در راس

ــران،  ــر اي ــت اســالمی ب ــار دهــه حکوم ــی چه ــون، در پ اکن   

ــه  ــرا گرفت ــه را ف ــام جامع ــی مت ــتبداد و بی قانون ــی، اس ــر، بی عدالت فق

ــه  ــش را ب ــادی کشــور جای ــرای آب ــت و ب ــاه مل ــرای رف ــه  ب اســت. برنام

برنامــه و مدیریــِت ثــروت انــدوزان، امــور امنیتــی، رسکــوب معرتضــان، 

و  آزادی خواهــان  و  مــردم  کشــتار  و  شــکنجه  کــردن،  زندانــی 

مخالفیــن حکومــت و بــذل رسمايــه هــای ايــران بــرای 

ــلب آزادی از  ــت. س ــالمی داده اس ــم اس ــرتش تروريس گس

ــان و  ــی کشورش ــت سیاس ــن رسنوش ــران در تعیی ــردم ای م

ــع »راه حــل« جــاری ادامــه  عــدم آزادی رســانه ها در واق

مدیریــِت غــارت منابــع مالــی و اســتمرار حاکمیــت اســالمی 
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ــت.  ــده اس ــران گردی ــت ای ــر مل ب

ــاد،  ــی در اقتص ــت بحران ــه وضعی ــی ب ــا نگاه ــان، ب بدينس  

محیــط زیســت، فرهنــگ و سیاســت خارجــی و شکســت هــای پــی در 

پــی در راه ايجــاد »امــت اســالمِی« مــورد نظــر اسالميســت هــای مســلط 

ــرای  ــالمی ب ــت اس ــل حکوم ــه راه ح ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــران، می ت ــر اي ب

اداره کشــور ایــران بــه بن بســت رســیده اســت.

سکوالر دموکراسی آلرتناتیو حکومت اسالمی ایران

ــر  ــرای حکومــت اســالمی مســلط ب ــوی ب ــورد »آلرتناتي در م  

ايــران« ســخن بســیار رفتــه و ایــن ســخنان آلرتناتیــو »حکومــت ســکوالر 

ــته و  ــتبدادی« گذاش ــی  اس ــت مذهب ــل »حکوم ــرات« را در مقاب دموک

ــی را در  ــودن و دموکراس ــی ب ــن مذهب ــی را جانش ــم سياس سکوالريس

مقابــل اســتبداد، بــی حقــی، تبعیــض و بــی عدالتــی در حکومــت 

اســالمی قــرار داده اســت.

ایــن نوشــته کوتــاه قصــد نــدارد بــه آن بخــش از ایــن   

ــوری عــال و ســایر کنشــگران ســکوالر  ــو کــه توســط اســامعیل ن آلرتناتی

ایرانــی مفصــال پرداختــه شــده بپــردازد. »پیامن نامــه عــرص نــو« و مــرام  

ــی ســاده روشــن  ــه  زبان ــان« ب ــرات ایرانی ــهء »حــزب ســکوالر دموک نام

ــالش دارد  ــته ت ــن نوش ــا ای ــند. ام ــو می باش ــن آلرتناتی ــت ای ــاز ماهي س

نشــان دهــد کــه در جــوف همــن مفهــوم  آلرتناتيــو مــی تــوان »ملــت 

ایــران« را هــم جزئــی از پــازل آلرتناتیــو حکومــت اســالمی معرفــی کــرده 

و نشــان داد کــه ملــت ایــران آلرتناتیــوی اســت کــه در مقابلــه بــا  »امــت 

ــت.    ــته اس ــر افراش ــالمی« رس ب اس

امت سازان و انحالل ملت ایران  

ــه ی سیاســت کالن فرهنگــی حکومــت  ــدا، پای از هــامن ابت  

ــا »هویــت ایرانــی ملــت  ــارزه و  ســتیز ب ــران مب ــر ای اســالمی مســلط ب

ایــران« بــوده اســت. ایــن حکومــت بــا ســاخن ده هــا هــزار مســجد و 

امــام زاده و تکیــه و هیئــت و مصــال از یک طــرف، و بازنویســی و جعــل 

تاریــخ، اشــاعه خرافــات و جعــل »فرهنــگ اســالمی« بــه جــای »فرهنــگ 

ایرانــی«، از ســوی دیگــر، در صــدد نابــودی هویــت ملــت متکــر ایــران و 

جای گزیــن کــردن آن بــا هویتــی جعلــی به نــام »امــت اســالمی« بــوده 

اســت. 

در ایــن میــان و متقابــالً ملــت متکــر ایــران در مقابلــه   

در  و  شــده   نزدیــک  به هــم  اســالمی«  »امــت  بــا جعــل هویــت 

ــن  ــرده و در اي ــتادگی ک ــی ایس ــت مذهب ــل حکوم ــل در مقاب عم

ــه  ــدد گرفت ــی م ــی و غــر اســالمی ايران ــگ مل راســتا از فرهن

برگــزاری  بــا  آخوند هــا  حکومــِت  مخالفــت  اســت. 

چهارشنبه ســوری، عیــد نــوروز، ســیزده  بــدر، مهــرگان، 

ــود  ــزرگ خ ــورش ب ــک و ک ــت باب ــزرگ  داش ــدا و ... ب یل

موجــب پاســداری هرچــه بیشــرت ایــن فرهنــگ ایرانــی 

توســط توده هــای مــردم در اقصــی نقــاط ایــران شــده اســت. از مــردم 

رسدشــت و نوســود گرفتــه تــا مــردم تایبــات و رسخــس، زابــل، ایرانشــهر، 

اهــواز و تریــز و گــرگان و آبدانــان همگــی ایــن فرهنــگ ایرانــی را ارج 

می داننــد.  به خــود  متعلــق  را  آن  و  گذاشــته 

ــی  ــگ جعل ــه در فرهن ــد ک ــوان دي ــی ت ــر، م ــرف دیگ از ط  

»امــت اســالمی« آخوندهــای شــیعه و طــرف داران بــی عاممه شــان هیــچ 

ــدارد.  ــود ن ــود وج ــار به خ ــت و افتخ ــادی، رضای ــی، ش ــانی از زندگ نش

ایــن فرهنــگ کــه بــا اصــل انســان مســتقل و ســازنده و شــاد در ســتیز 

اســت مــردم را کتک خــورده، گریــان، خشــن، کــم شــعور و، در یــک کالم، 

ــن فرهنــگ مــردم زحمتکــش جامعــه  ــد. در ای بی کرامــت تصــور می کن

بايــد نــه بــرای زندگــی اکنونــی و واقعی شــان بلکــه بــرای »زندگــی بهــرت 

در آن دنیــا« تــالش کننــد. آخوندهــا و طــرف داران شــان کــه لذائــذ »ایــن 

دنیــا« را متامــاً بــه انحصــار خــود درآورده و در ثــروت  انــدوزی شــهرهء 

ــت  ــم بهش ــد و ه ــی برن ــذت م ــا ل ــن دنی ــت ای ــم در بهش ــهرند،  ه ش

ــتی  ــه هس ــد. در حالی ک ــود کرده ان ــه خ ــت قبال ــل پش ــده را از قب نادی

ــاه، امنیــت و کرامــت  ــرای شــادی، رف ــی ب ــر اســت از آرزوهائ انســان پ

در همیــن زندگــی روزمــره و مــادی کــه اکنــون قــرار گرفته انــد. در 

ــردم  ــرای م ــالمی« ب ــت اس ــاخته ی »ام ــد س ــاراِت آخون ــال افتخ عین ح

ایــران یــا اساســا افتخــار نیســتند و یــا ربطــی بــه ایــران و ملــت ایــران 

ندارنــد. پــاره ای از ایــن افتخــارات مثــل تجلیــل اشــغال ایــران و کشــتار 

ایرانیــان توســط »ســپاه اســالم« حتــی موجــب رشم ســاری مــردم ایــران 

اســت.   

ــرتش  ــل و گس ــرای جع ــالمی ب ــت اس ــال، حکوم ــن ح در ع  

»امــت اســالمی« اقــدام بــه تعطیــل کــردن »ملــت ایــران« کــرده اســت. 

امــا در تشــکیل و تحقــق همیــن امــت اســالمی خــود نیــز  آشــکار و نهان 

ناگزیــر گشــته کــه واژه اســالمی را »شــیعه امامیــه« تعریــف کنــد. اصــل 

دوم قانــون اساســی حکومــت اســالمی بــه روشــنی بیــان کــرده اســت: 

ــه : ... )تبــرصه( 5  ــه اميــان ب ــر پاي ــي اســت ب »جمهــوري اســالمي ، نظام

ــه  ــی ک ــی از ایرانیان ــش بزرگ ــه بخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت«. ای ـ امام

ــن »امامــت«  فرقــه شــیعه  ــه ای ــد ب ــن اســالم می دانن ــرو دی خــود را پی

ــین های  ــیاری از تئوریس ــه بس ــا ک ــد و، از آن ج ــامن« ندارن ــه »ای امامی

فرقــه امامیــه پیــرو احادیثــی هســتند کــه فرقه هــای دیگــر دیــن اســالم 

ــلامن«  ــر مس ــرام زاده و غی ــا را  »ح ــروان آن ه ــرده و پی ــر« ک را »تکفی

ــای  ــه آخونده ــرو فرق ــه پی ــران ک ــت ای ــال آن بخــش از مل ــد عم می دان

شــیعه امامیــه نیســتند جائــی در »امــت اســالمی« آن هــا نداشــته و در 

خــارج از آن »امــت اســالمی« بســته بندی شــده اند.

ملــت  فرهنگ هــای   و  زبان هــا   تیره هــا،  گوناگونانــی 

ــران  ای

ــاور  ــه ب ــت ک ــوان پذيرف ــی ت ــی م ــور منطق بط  

ــا مرزهــای شــناخته شــده بین املللــی  بــه وجــود کشــوری ب
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ــران اســت. یعنــی  ــران پیــش رشط گفتگــو پیرامــون ملــت ای ــام ای ــه ن ب

در گوشــه ای از جهــان کشــوری وجــود دارد به نــام ایــران کــه خــود 

ــن  ــه همی ــر پای ــرز اســت و ب ــر هم م ــد کشــور دیگ ــا چن ــن کشــور ب ای

تعریــف اهالــی آن ایرانــی می باشــند. در ایــن جــا می بینیــم کــه خــود 

ــتان،  ــورهای پاکس ــناخن کش ــمیت ش ــه برس ــرشوط ب ــف م ــن تعری ای

افغانســتان، ترکمنســتان، آذربایجــان، ارمنســتان، ترکیــه و عــراق اســت.

در کشــور ایــران مــا شــاهد شــهروندانی )هم کشــورانی(   

ــه  ــه ب ــون و، در عین حــال، شــهروندانی ک ــره هــای گوناگ هســتیم از تی

تیــره ء مشــخصی منســوب نبــوده و بیشــرت بــا نــام شــهر و منطقه شــان 

شــناخته می شــوند. در دســته اول مــا شــاهد بلــوچ هــا، ترکمن هــا، 

و  بختیاری هــا،  قشــقائی ها،  عرب هــا،  و  لرهــا  کرد هــا،  ترک هــا، 

ــته دوم  ــد. دس ــی می کنن ــود زندگ ــی خ ــق آبائ ــه در منط ــتیم ک ... هس

هــا،  تهرانــی  شــیرازی ها،  مازندرانی هــا  گیالنی هــا،  خراســانی ها، 

ــام شــهری و منطقــه ای قــرار  ســمنانی ها و مردمــی کــه تحــت ده هــا ن

ــان دســتهء دوم گروه هائــی هســتند کــه به لحــاظ زبانــی  ــد. در می دارن

اشــرتاکاتی بــا دســته اول دارنــد. مثــل بختیاری هــا کــه لــری حــرف 

می زننــد و قشــقائی ها کــه زبــان شــان ترکــی اســت. ایــن دســته خــود 

ــقائی  ــا قش ــاری ی ــال بختی ــی، مث ــه قوم ــی بلک ــخصه زبان ــا مش ــه ب را ن

می کننــد. تعریــف 

در عین حــال مــا شــاهد جمعیــت عظیمــی از هــر دو دســته   

ــی  ــذب زندگ ــرده و ج ــی نک ــان زندگ ــق ابائی ش ــه در مناط ــتیم ک هس

عمومــی در محــل سکونت شــان شــده اند. قابــل تعمــق اســت کــه 

ــا دیگــران  ــی، هموطــن و هم کشــور ب ــوان ایران ــروه به عن ــن گ ــراد ای اف

در ارتبــاط انــد. در حالــی کــه یــک ایرانــی تــرک در کشــور آذربایجــان 

ــور  ــاکناِن آن کش ــِن« س ــر هم وط ــی و »غی ــا خارج ــابق( اساس )آران س

محســوب می شــود. یکــی از هم وطنــان کنشــگر آذری کــه ســال ها 

ــا خــود را  ــن پرســش کــه آی ــود در پاســخ به ای در باکــو زندگــی کــرده ب

ــت« و در  ــور اس ــام همین ط ــت »حت ــد، می گف ــن میدان ــن هم وط ــا م ب

ادامــه اضافــه کــرد کــه علیرغــم این کــه در باکــو همــه بــه زبــان مادریــم 

ــا ایرانیــان تــرک  ترکــی صحبــت می کردنــد امــا ارتباطــات و معــارشت ب

ــه  ــل ب ــی داد )نق ــن م ــوی وط ــود و ب ــری ب ــس دیگ ــرک از جن ــر ت و غی

ــی(. معن

در بررســی مســئله ترکیــب جمعیتــی مــردم ایــران ناگزیــر از   

ــی  ــب دوری و نزدیک ــود موج ــه خ ــتیم ک ــخصه هائی هس ــادآوری مش ی

آزادی،  مشــخصه ها  ایــن  مهمرتیــن  هســتند.  یکدیگــر  از  ایرانیــان 

حقــوق شــهروندی، عدالــت اجتامعــی و دادگســرتی بــوده و البتــه 

ــز نقــش  ــگ نی ــان، مذهــب و فرهن ــد زب مشــخصه هائی مانن

ــه  ــده تجرب ــر نگارن ــه نظ ــا ب ــد ام ــازی می کنن ــی را ب مهم

ــی و هســتی  ــوام همبســتگی مل ــه ق نشــان داده اســت ک

یــک »کشــور - ملــت« اساســا بــر پایــه برقــراری و گســرتش 

آزادی، تأمیــن حقــوق شــهروندی، عدالــت اجتامعــی و 

دادگســرتی و قانون مــداری تضمــن مــی شــود.

در مقابــل، تــالش بــرای تجزیــه ایــران بــه کشــورهای کوچــک   

و تشــکیل »کشــور – ملت« هائــی بــر اســاس تیــرهء واحــد، زبــاِن واحــد 

یــا مذهــِب واحــد راهــی جــز اســتقرار یــک دیکتاتــوری نظامــی، جنگ و 

در نتیجــه نابــودی رسمایه هــا و متــدن شــهروندان نــدارد. در عــن حــال،  

تاریــخ مســلامنان نشــان مــی دهــد کــه آن هــا هرگــز موفــق نشــده انــد 

بــر پایــه دین شــان کشــور – ملتــی واحــد تشــکیل دهنــد و اکنــون دارای 

ده هــا کشــور – ملــت گوناگــون می باشــند. بــر همیــن ســیاق اســت کــه 

کشــور – ملــت کمونیســتی پــس از دهه هــا تــالش هرگــز تحقــق نیافتــه 

اســت. 

بــر اســاس آن چــه در بــاال اشــاره رفــت، نگارنــده ایــن   

نتیجــه را مــی گیــرد کــه ملــت ایــران آلرتناتیــو »اُمــت اســالم« اســت. و 

ــا  گوناگونــی زبــان، مذهــب و فرهنــگ مــردم ایــران هرگــز در تقابــل ب

ــران  ــک ای ــا در ی ــوده و تنه ــان نب ــرتک ایرانی ــی و مش ــای اساس آرمان ه

ــی  ــد يکپارچگ ــران می توانن ــردم ای ــه م ــت ک ــرت اس ــاد و دادگس آزاد، آب

فرهنگــی خــود را حفــظ کــرده و گســرتش دهنــد.

دور نیســت روزی کــه ملــت ایــران اُمــت جعلــی آخوند هــا   

کنــد. بایگانــی  خــود  تاریخــی  حافظــهء  در  را 

دسامر ۲۰1۶   

زنستاد، هلند  



GITIMADARI

1
3
9
5
ن 

ستا
زم

 
ت 

س
خ

ی ن
ره 

ام
ش

 
ی 

ر
دا

م
ی 

گیت

آشنائی با آباء سکوالر دموکراسی ايران
بخــش نخســت: نگاهــی بــه انديشــه هــای 

آخونــدزاده فتحعلــی  مــريزا 
)1(

                          م. رضائی تازیک

»نهایــت جنــاب شــیخ االســالم و مــن چنــان صــالح می  بینیــم 

ــران  ــه از صفحه هــات ای ــر صفح ــه را در ه ــر مرافع کــه ام

جمیــع  گرفتــه  بــاز  روحانیــه  علــامی  دســت  از  بالکلیــه 

محکمه هــای امــور مرافعــه را وابســته بــوزارت عدلیــه منــوده 

باشــید کــه بعــد از ایــن علــامی روحانیــه هرگــز بامــور مرافعــه 

ــاز و روزه و  ــل من ــه از قبی ــور دینی ــا ام ــد. تنه ــه نکنن مداخل

وعــظ و پیــش منــازی و نــکاح و طــالق و دفــن امــوات و 

امثــال ذلــک در دســت علــامی روحانیــه مبانــد، مثــل علــامی 

روحانیــه دول یوروپا.«]الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه 

آخونــدزاده بــه مستشــار الدولــه، بــه تاریــخ ۲5. مــارس 1۸۷1، 

.]199 ص. 

پیشگفتار

ــت  ــی  س ــرت ترشیح ــه بیش ــش رو، ک ــتار پی در نوش  

تــا تفســیری، و بــه چهــار بخــش تقســیم شــده، نگاهــی  

خواهیــم داشــت بــه اندیشــه هاِی میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده 

)1۸۷۸  –1۸1۲(. در بخــش اول، بصورتــی کوتــاه و گــذارا بــه 

ــد از  ــل های بع ــه روی نس ــه او ب ــری ک ــار و تاثی ــی ، آث زندگ

ــن  ــه مهمرتی ــم. بخــش دوم، ب خــود گذشــته اســت می  پردازی

اثــِر آخونــدزاده، »مکتوبــات«، پرداختــه، تاریخچــه ای از آن  بــه 

ــش  ــد. در بخــــ ــح می کن ــاختار آن  را ترشی ــت داده و س دس

ســــــوم، بــــه تفکــــرات، ایده هــــا و پیشــــنهادات سیاســــی 

او  بــــــا نیــــــم نگاهــــی  بــــه نامــه هــــای ارزشــــمنداش  

خواهیــــم پرداخــــــت؛ بــــــدون آنکــــه بــــه  اندیشــــه ی 

فلســــــفی  او همچــــــون نفی خدا، وجــــود و عــــدم روح 

پــــس از مــــرگ و ... بپردازیــــــم. )ترشیــــح اندیشــــه هاِی 

فلســــفی اش را بــــــه زمانــــی دیگــــــر موکــــــول کــــــرده 

ایــــم(.  بخــش چهــارم ایــن نوشــتار بــا خالصــه و جمــع 

بنــــدی کوتاهــــی بــــه پایــــان می رســد.

ایــن را هــم اینجــا بگوییــم کــه آخونــدزاده جــزو اولیــن 

فمینیســت هــای ایرانــی نيــز هســت؛ آن هــم بــا متــام 

ایــن  بــه  دانســت.  وارد  او  بــر  می تــوان  کــه  نقد هایــی  

ــش  ــه پژوه ــرا ک ــم چ ــه ای ــتار نپرداخت ــن نوش ــوع در ای موض

ــکافانهء  ــهء موش ــتلزِم مطالع ــهء او مس ــش از اندیش ــن بخ ای

ــدی  ــای بع ــت ه ــه فرص ــت و آن  را ب ــاِی اوس ــش نامه ه منای

ــم. ــرده ای ــول ک موک

۳۰
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بخش اول:  زندگی ، آثار و تاثیر آخوندزاده بر نسل های بعد 

اول  نســل  بــه  متعلــق  آخونــدزاده   فتحعلــی  میــرزا   

ــوان یکــی از  ــران اســت]1[. او را میت ســکوالر های سیاســی- فلســفی  ای

ــه  ــان ک ــی  دانســت]۲[؛ همچن ــن ناسیونالیســت هــاِی ایران تاثیرگذارتری

ــالم و  ــان اس ــران و جه ــای ای ــت ه ــا و فمینیس ــن لیرال ه ــزو اولی او ج

مبــدع تغییــر خــط از عربــی بــه التیــن اســت. مورخــان از او بــا عناوینــی 

همچــون فیلســوف، مــورخ، نقــاد دیــن، نقــاد حکومــت، نقــاد جامعــه و 

همچنیــن بنیــان گــذار منایــش نامــه نویســی و ادبیــاِت رئالیســتِی مــدرن 

ــد.   ــرده ان ــام ب ــران ن ــاز و ای در قفق

ــی –  ــی  و فرامل ــای – مل ــن فعالیت ه ــام ای ــدف او از مت ه  

ــران و  بخشــی از جهــاِن اســالم از اســتبداد ســلطنتی- ــی ملــت ای رهای

مذهبــی  و همــوار کــردن مســیِر رســیدِن بــه زندگــِی مــدرن – یــا بــه قول 

خــودش »سیویلیزاســیون« بــوده اســت. 

ــر  ــی در اواخ ــی - فرامل ــاالن مل ــری از فع ــارز دیگ ــهء ب منون  

قــرن نوزدهــم ســید جــامل الدیــن افغانــی اســد آبــادی  ســت. امــا ایــن 

دو راه هــای متفاوتــی را برگزیــده انــد: در حالــی  کــه ســید جــامل الدیــن 

در پــی  اصــالِح دیــِن اســالم و ناســیونالیزه کــردِن آن  بــود]۳[، آخونــدزاده 

ــتاِی  ــالش ا ش را در راس ــام ت ــت و مت ــن پرداخ ــه دی ــری ب ــگاه دیگ از پای

ــران  ــِت ای ــای سیاســی و فلســفی  کلمــه( مل ســکوالریزه کــردِن )در معن

ــه  ــود ک ــد ب ــدزاده معتق ــرد. آخون ــه  کار ب ــاِن اســالم ب و بخشــی از جه

ــهء  ــن، طبق ــالم«(، دی ــط اس ــودش  »خ ــول خ ــه ق ــا ب ــی  )ی ــای عرب الفب

ــِی  ــب ماندگ ــیِ  عق ــِل اصل ــی دالی ــی، همگ ــتبداد حکومت ــد و اس آخون

ــودش   ــول خ ــه ق ــا ب ــالم )ی ــاِن اس ــی از جه ــش های ــران و بخ ــِت ای مل

ــد]4[. ــالم«( ان ــت اس »مل

آخونــدزاده در ســال 1۸1۲ در شــهر »شــکی« – کــه آن زمــان   

متعلــق بــه ایــران بــوده اســت – بــه دنیــا آمــد. پــدرش تریــزی و پــدر 

بزرگــش رشــتی بــوده انــد. در نامــه ای بــه دوســت زردشــتی ا ش »مانــک 

ليمجــی آنتاریــا« )Manak Limji Antaria( در بــارهء هویــت خــود 

ــژادم  ــا ن ــم، ام ــر تُرکَ ــی  الظاه ــه عل ــر چ ــودم اگ ــن خ ــد: »م می  نویس

از پارســیان ســت. جــدم حاجــی احمــد از رشــت آمــده در آذربایجــان 

توطــن اختیــار کــرده اســت. پــدرم میــرزا محمــد تقــی  و مــن خــودم در 

ــم[«]5[.  ــه ام ]ای ــرورش یافت ــد و پ ــان تولّ آذربایج

دو ســاله اســت کــه خانــواده ا ش مجبــور بــه تــرک »شــکی«   

شــده بــه »قصبــهء خامنــه« عــازم و در آنجــا ســاکن می  شــوند. بعــد از 

چهــار ســال مــادر آخونــدزاده بــا زِن دیگــِر پــدرش نســاخته و بــه همیــن 

دلیــل از شــوهرش می  خواهــد کــه او و آخونــدزاده را نــزد عمویــش 

»آخونــد حاجــی علی  اصغــر« کــه در »محال مشــکین اردبیل« 

می  زیســته روانــه کنــد. آخونــدزاده شــش و یــا هفــت ســاله 

اســت کــه از پــدرش جــدا شــده، او را دیگــر ندیــده و نــزد 

ــراداغ«  ــات ق ــد از ده ــه هوران ــادرش در »قری ــو ی م عم

تربیــت یافتــه اســت و پیــش  »آخونــد حاجــی علــی  اصغــر« 

قــرآن، زبــان پارســی و عربــی آموختــه اســت.  در پــی  جنگــی کــه بیــن 

ایــران و روســیه در ســال 1۸۲۶ در می  گیــرد »آخونــد حــاج علــی  اصغــر«، 

کــه بالهــای بزرگــی  از جنــگ دیــده، دار و نــدارش را از دســت داده و 

بــه گفتــه خــود آخونــدزاده »مفلــس گشــته« و بــه »نخــو« )یــا هــامن 

»شــکی«( روانــه شــده و آنجــا ســکنی گزیــده اســت. آخونــدزاده دوران 

ــرده و  ــپری ک ــران س ــف ای ــاط مختل ــی اش را در نق ــی و نوجوان کودک

پانزده/شــانزده ســاله بــود کــه بــه زادگاهــش »شــکی« بــاز گشــته اســت. 

در ســال 1۸۳۲ »آخونــد حــاج علــی  اصغــر« عــازم حــج شــد   

ــدی  ــش آخون ــا پی ــه   آورد ت ــه گنج ــدزاده را ب ــل آخون ــن دلی ــه همی و ب

بــه نــام »مــال حســین« »کتــب منطقیــه و فقهیــه« بخوانــد. آخونــدزاده 

می  نویســد کــه »تــا ایــن تاریــخ ]...[ از دنیــا بــی  خــر بــودم و مــراد پــدر 

ثانویــم ]منظــور حــاج علــی  اصغــر اســت[ ایــن بــود کــه مــن تحصیــل 

علــوم عربیــه را متــام کــرده ]و[ در ســلک روحانیــون تعیــش کنــم.« امــا 

ــرزا شــفیع واضــح )1۸5۲ - 1۷94(، عــارف و شــاعر  ــا می ــا ب ــن اثن در ای

مشــهور، آشــنا می  شــود و ایــن امــر، آنچنــان کــه فریــدون آدمیــت بــه 

ــول  ــدزاده و تح ــر آخون ــر نظ ــه تغیی ــر ب ــت،  منج ــرده اس ــاره ک آن  اش

فکــری در او می  شــود. آخونــدزاده ایــن اتفــاق را ایــن گونــه رشح داده 

اســت: 

ــت  ــن والی »در یکــی  از حجــرات مســجد گنجــه از اهــل ای  

ــواع و اقســام  ــر ان ــام کــه عــالوه ب ــرزا شــفیع ن ــود می ــم ب شــخصی مقی

دانــش خــط نســتعلیق را خیلــی  خــوب می  نوشــت. ایــن میــرزا شــفیع 

هــامن اســت کــه در مملکــت غرمانیــا ]آملــان[ رسگذشــت و فضــل او را 

در اشــعار فارســیه بقلــم آورده انــد. مــن بــه فرمایــش پــدر ثانــوی خــودم 

هــر روز پیــش ایــن شــخص رفتــه مشــق خــط نســتعلیق مــی گرفتــم. تــا 

اینکــه رفتــه رفتــه میــان مــن و ایــن شــخص محــرتم الفــت و خصوصیــت 

ــی!  ــرزا فتحعل ــن شــخص محــرتم از مــن پرســید: می ــدا شــد. روزی ای پی

از تحصیــل علــوم چــه منظــور داری؟ جــواب دادم کــه می  خواهــم 

روحانــی بشــوم. گفــت: مــی خواهــی تــو ریــا کار و شــارالتان بشــوی؟ 

تعجــب کــردم و حیــرت منــودم کــه آیــا ایــن چــه ســخن اســت. میــرزا 

ــر خــود  ــی عم ــرزا فتحعل ــت: می ــته گف ــن نگریس ــت م ــه حال ــفیع ب ش

ــر.  را در صــف ایــن گــروه مکــروه ضایــع مکــن. شــغل دیگــر پیــش گی

وقتــی  کــه ســبب نفــرت او را از روحانیــون پرســیدم رشوع کــرد بکشــف 

ــت  ــا مراجع ــت، ت ــود و عاقب ــتور ب ــن مس ــا آن روز از م ــه ت ــی  ک مطالب

پــدر ثانویــم از حــج، میــرزا شــفیع جمیــع مطالــب عرفانیــت را بــه مــن 

تلقیــن کــرد و پــردهء غفلــت را از پیــش نظــرم برانداخــت. بعــد از ایــن 

قضیــه از روحانیــت نفــرت کــردم و نیــت خــود را تغییــر دادم«]۶[.

در ســال 1۸۳۳ بــه مدرســه ای روســی زبــان و تــازه تاســیس   

ــال  ــت. در س ــرا گرف ــی را ف ــان روس ــا زب ــت و در آنج رف

1۸۳4 در ســن ۲۲ ســالگی بــه همــراِه پــدِر ثانــوی ا ش 

بــه تفلیــس رفــت و آنجــا، هامنطــور کــه آدمیــت بــه آن  

ــه  ــش را تجرب ــرده اســت، تحــّول فکــری دوم خوی اشــاره ک
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ــه در  ــی ک ــرا فرهنگ ــت ف ــوده اس ــهری ب ــان ش ــس در آن  زم ــرد. تفلی ک

ــن  ــد. در ای ــوده ان ــان ب ــی در جری ــدرن و اندیشــه های مرتق ــر م آن  فک

شــهر نویســندگان و شــاعران گرجــی، روســی و ارمنــی فراوانــی  زندگــی  

ــا  ــا هــامن  »دکابریســت هــا«( کــه ب ــد. افــران روســی )ی می  کــرده ان

اندیشــه های غربــی و بخصــوص از نــوع فرانســوی ا ش آشــنا شــده 

بودنــد نیــز در ایــن شــهر دوران تبعیــد خــود را بــر می  بردنــد. تبــادل 

 )Bestuschew( »اندیشــه بــا نویســنده ای روســی همچــون »بستوشــف

و یــا شــاعری همچــون »ادیوســکی« )Odojewski( و بــا مطالعــه 

ــار روشــنفکران روســی، فرانســوی و انگلیســی  همچــون »پوشــکین«  آث

 ،)Montesquieu( »منتســکیو«   ،)Gogol( »گــوگل«   ،)Puschkin(

ــان« )Renan(، »هیــوم« )Hume(، »میــل«  »ولــرت« )Voltaire(]۷[، »رن

)Mill(، »بــوکل« )Buckle(  و... افــق فکــری او بســط یافــت. )آشــنایی 

ــان روســی  ــق زب ــار روشــنفکران انگلیســی  و فرانســوی از طری ــا آث او ب

صــورت گرفتــه اســت چــرا کــه آخونــدزاده زبــان انگلیســی  و فرانســوی 

ــت]۸[(. منیدانس

ــی  ــرت رسدار گرج ــال 1۸۳4 در دف ــامن س ــدزاده در ه آخون  

 Baron Grigori( »نــام »بــارون گریگــوری والدیمیرویــچ روزن بــه 

Wladimirowitsch Rosen( بــه عنــوان مرتجــم بــرای زبان هــای رشقــی  

اســتخدام شــد؛ ســمتی کــه در آن  تــا آخــر عمــر خویــش باقــی  مانــد. در 

دوران خدمــت بــه حکومــت روســیه مدال هــای فراوانــی کســب کــرد و 

ــد. ــل آم ــز نائ ــی نی ــه رسهنگ ــه درج ب

بیــن ســال های 1۸5۰ تــا ۶ /1۸55شــش منایــش نامــه )یــا بــه   

قــول خــودش »متثیــل«( و یــک داســتان کوتــاه بــه زبــان آذری نوشــت 

کــه بعد هــا زیــر نظــر خــود آخونــدزاده توســط محمــد جعفــر قراجــه 

داغــی  ترجمــه شــدند]9[. در ایــن منایــش نامه هــای کمــدی، خرافــات، 

ریــا و تزویــر، فســاد، فرهنــگ مردســاالری و... بــه نقد کشــیده شــده اند. 

در پنــج تــا از منایــش نامه هــا نقــش اول و یــا دوم را زنــان دارنــد]1۰[. 

آخونــدزاده معتقــد بــود کــه از طریــق طنــز می  تــوان بــه بهبــود آداب 

و اخالقیــاِت جوامــعِ مســلامن کوشــید. در نامــه ای بــه شــاهزاده جــالل 

ــن  ــی  ازی ــرزای قاجــار )1۸۷۲–1۸۲۷( می  نویســد: »مــراد اصل ــن می الدی

قبیــل تصنیفــات تهذیــب اخــالق اســت. چونکــه حکــامی و فیلســوفان 

ــت  ــت و تبی ــح را از طین ــوب و قبای ــه عی ــد ک ــا[ فهمیدن ــا ]اروپ یوروپ

برشیــه هیــچ چیــز رفــع منــی کنــد مگــر متســخر و اســتهزا«]11[. 

در ســال 1۸5۷ کتابچــه ای بــه زبــان پارســی  بــا عنــوان »الفبــای جدیــد« 

نوشــت. ایــن کتــاب در برگیرنــدهء پیشــنهاداتی بــرای اصــالِح خــِط عربی  

بــود. بعد هــا امــا پیشــنهاد تغییــر خــط از عربــی  بــه التیــن را مطرح 

کــرد. بــا تالش هــای بــی  وقفــه کوشــید تــا  مقامــات ایرانــی  و 

عثامنــی را از اهمیــت تغییــر خــط – در راســتای رســیدن به 

علــم – مطلــع کنــد و در همیــن راســتا نامه هــای فراوانــی 

نیــز بــه وزرای ایــران نوشــت. در نامــه ای بــه وزیــر علــوم 

آن زمــان می  نویســد: »اشــخاصی  کــه از خطــوِط ســایِر ملــل 

وقــوف دارنــد خواهنــد دیــد کــه الفبــای مــا در چــه مرتبــه ناقــص و در 

چــه درجــه مانــع  ترقــی در علــوم اســت«]1۲[. 

ــر  ــدهء  تغیی ــرد و ای ــفر ک ــتانبول س ــه اس ــال 1۸۶۳ ب در س  

خــط را بــا صــدر اعظــم عثامنــی، فــوأد پاشــا )1۸15–1۸۶9(، در 

ــنهاد از  ــن پیش ــت ای ــه« باب ــهء عثامنی ــت علمی ــت. »جمعی ــان گذش می

ــه  ــردن آن  را صــالح ندانســت. ب ــی  ک ــا عمل ــرد ام ــد ک ــدزاده متجی آخون

ــت.  ــط را  کاش ــِر خ ــِر تغیی ــِم فک ــی آن  روز، تخ ــال او در عثامن ــر ح ه

خــودش می نویســد: »االن در میــان پروغریســیان ]تجددگرایــان[ و 

قونســورواتوراِن ]محافظــه کاران[ اســالمبول ]تغییــر خــط[ مســاله 

گفتگــو و مایــه مباحثــه اســت«]1۳[. 

ــتی  ــد و دوس ــنا ش ــان آش ــم خ ــرزا ملک ــا می ــتانبول ب در اس  

آنهــا تــا آخــِر عمــِر او پایــدار مانــد. مکاتبــات فراوانــی  هــم ایــن دو بــا 

انــد]14[.   داده  انجــام  خــط  تغییــِر  پیرامــوِن  در  یکدیگــر 

کتــاب  اول  نســخهء   1۸۶5 تــا   1۸۶۳ هــای  ســال  بیــن   

»مکتوبــات« )یــا »مکتوبــات کــامل الدولــه«( را نوشــت]15[. ایــن کتــاب 

را می  تــوان – در مجمــوع – نقــد دیــن و حکومــت دانســت؛ نقــد 

دیــن و حکومتــی کــه در وحلــهء اول در راســتای بیــداری ایرانیــان 

صــورت گرفتــه اســت. )در ادامــه بــه ایــن کتــاب نــگاه جامعــی خواهیــم 

داشــت(.

آخونــدزاده – در کنــار مهمرتیــن اثــرش، »مکتوبــات«، شــش   

منایــش نامــه، یــک داســتان کوتــاه، مقــاالت انتقادی-فلســفی  و اشــعار، 

نامه هــای فراوانــی  را بــه جــای گذاشــته اســت؛ نامه هائــی کــه بــه 

ــن  ــد. از طریــق ای صــورت منظــم از ســوی خــود او آرشــیو می  شــده ان

نامه هــا می  شــود بــه عمــق اندیشــه و اهــداف او پــی  بــرد.

ــس  ــدزاده در ســال 1۸۷۸ در ســن ۶۶ ســالگی در تفلی آخون  

ــه جــای  ــه نامه هــاِی ب ــر – هــامن طــور ک ــان عم ــا پای درگذشــت. او ت

مانــده از او و ملحقاتــی کــه بــر »مکتوبــات« نوشــته اســت نشــان 

ــان. ــداری ایرانی ــش بی ــود و آرزوی ــران ب ــه ای ــم اش ب ــد – چش می  دهن

آخونــدزاده تأثیــر عمیقــی بــه روی روشــنفکران قفقــاز   

ــان  ــی را بنی ــه نویس ــش نام ــران، منای ــاز و ای ــت. در قفق ــران گذاش و ای

نهــاد و منایــش نامه هایــش در شــهر هایی  همچــون تفلیــس، باکــو، ســن 

ــد  ــانی  مانن ــران کس ــد]1۶[. در ای ــرده رفتن ــه روی پ ــورگ و ... ب پطرزب

میــرزا آقــا تریــزی بــه شــوق آمدنــد و اقــدام بــه منایــش نامــه نویســی و 

مکاتبــه بــا آخونــدزاده کردنــد]1۷[. 

آخونــدزاده بــا روشــنفکران ایرانــی  هــم عــرص خــودش،   

ماننــد میــرزا یوســف خــان مستشــار الدولــه )1۸95–1۸۲۳(، میــرزا 

ملکــم خــان ناظــم الدولــه )19۰۸–1۸۳۳( و شــاهزاده جــالل 

ــت؛  ــته اس ــی داش ــات فراوان ــار مکاتب ــرزای قاج ــن می الدی

ــت  ــه اس ــر گرفت ــا تأثی ــته و از آنه ــر گذاش ــا تأثی ــر آنه ب

و نســخهء خطــیِ   »مکتوبــات« را بــرای آنهــا و دیگــر 

دوســتانش – در راســتای چــاپ و اشــاعه ایــن کتــاب – 
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ــه ملکــم خــان می  نویســد: »نســخه جــات  مــی فرســتاد.  در نامــه ای ب

متعــدده کــامل الدولــه در دســت دوســتان و هــم رازان مــن در اطــراف 

ــرزای  ــن می ــرای جــالل الدی ــاب را ب ــن کت ــامل موجــود اســت«]1۸[. ای ع

ــتار  ــه او خواس ــش ب ــی  از نامه های ــتاده. در یک ــز فرس ــرا نی ــتان گ باس

»الحــاق« مطالبــی  »بــه نســخه معلومه«،کــه هــامن »مکتوبــات« باشــد، 

شــده اســت ]19[.  »مکتوبــاِت« آخونــدزاده را تواناتریــن و پرشــورترین 

نویســنده و ناسیونالیســت ایرانــی  در قــرن نوزدهــم – میــرزا آقــا خــان 

کرمانــی )1۸9۶-1۸54( – نیــز خوانــده و از آن  تأثیــری ژرف گرفتــه 

اســت. صفحه هــای اول »ســه مکتوب« میــرزا آقــا خــان کرمانــی از 

»مکتوبــات« آخونــدزاده رو نویســی شــده اســت]۲۰[. ماشــاء اللــه 

آجودانــی در کتــاب »صــادق هدایــت، بــوف کــور و ناسیونالیســم« نیــز 

تأثیــری را کــه هدایــت از کرمانــی گرفتــه ترشیــح کــرده اســت]۲1[. ایــن 

بدیــن معناســت کــه بزرگرتیــن نویســندهء ایــران در زمانــهء خــودش کــه 

صــادق هدایــت باشــد، )بــه صــورِت غیــِر مســتقیم( متاثــر از آخونــدزاده 

ــوده اســت. ب

اولیــن تحقیــق در مــورد آخونــدزاده – در ایــران – از ســوی   

ــه  ــب ب ــر قری ــه اســت و اک ــت صــورت گرفت ــدون آدمی ــاد فری ــده ی زن

ــا آخونــدزاده وامــدار او هســتند]۲۲[.  ــان آشنایی شــان را ب اتفــاق ایرانی

تنهــا نقــد )در معنــای انتقــادی کلمــه( بــه زبــان پارســی در بــارهء  

»مکتوبــات« – کــه نويســنده از آن  مطلــع اســت – توســط آرامــش 

دوســتدار صــورت گرفتــه اســت]۲۳[.

بخش دوم:  تاریخچهء شکل گیری »مکتوبات« و ساختار آن

نگارش »مکتوبات« و انتشار آن 

نســخهء اول »مکتوبــات« را آخونــدزاده بــه زبــان آذری   

بیــن ســال هــای 1۸۶۳ تــا 1۸۶5 بــه امتــام رســاند]۲4[. در ســال 1۸۶۶/۷ 

ــه پارســی  ــه ب ــاق مستشــار الدول ــه اتف ــات« را ب )1۲۸۸ ه. ق.( »مکتوب

برگردانــد ]۲5[. و ســپس، بــا همیــاری یکــی  از دوســتاِن روســی زبــان بــه 

نــام »آدلــف پرتویــچ بــرژه« )Adolf Petrowitsch Bergé(، احتــامال در 

ــت]۲۶[.  ــده اس ــی برگردان ــه روس ــن را ب ــال 1۸۷4، م س

بــا متــام تالشــی کــه آخونــدزاده و دوســتان ا ش انجــام دادنــد   

نتوانســتند کتــاب را بــه چــاپ برســانند. نســخه دســت نویس ایــن کتاب، 

هــامن طــور کــه اشــاره شــد، توســط دوســتان و آشــنایان آخونــدزاده در 

زمــان حیــات ا ش خوانــده شــده اســت. ایــن کتــاب بــرای اولیــن بــار در 

 Yeni Türk( » ــی ــد ترک ــای جدی ــهء الفب ــوی »کمیت ــال 19۲4 از س س

ــن نســخهء  ــه چــاپ رســید. اولی Əlifba Komitəsi( در باکــو ب

روســی ایــن کتــاب در ســال 194۰ منتــرش شــد]۲۷[. نســخهء 

ــال 19۷1 )1۳5۰  ــران – در س ــاب – در ای ــن کت ــی ای پارس

ــده ]۲۸[ و  ــرش ش ــی منت ــر مٔومن ــط باق ــیدی( توس خورش

ــخه  ــی« و در 5۰۰ نس ــر قانون ــامالً »غی ــار احت ــن انتش ای

صــورت گرفتــه اســت]۲9[. در ســال 19۸۶ نســخهء پارســی 

ــامال در  ــاِم مســتعاِر»صبح دم«، احت ــا ن ــاب از ســوی شــخصی  ب ــن کت ای

ــه  لنــدن ]۳۰[ تجدیــد چــاپ شــده اســت. آخریــن چــاپ ایــن کتــاب ب

پارســی، از ســوی بهــرام چوبینــه، بــا مقدمــه ای ۲۶5 صفحــه ای، بــه ســال 

۲۰۰۶ برمیگــردد]۳1[.

تاخیر چند دهه ای در چاپ »مکتوبات«

دلیــل اینکــه  »مکتوبــات« 4۶ ســال بعــد از مــرگ نویســنده   

ا ش چــاپ شــده بــه نقــد رصیــح دیــن، بخصــوص اســالم، و نقــد حکومت 

در ایــران بــر مــی گیــرد. آخونــدزاده بعــد از ناکامــی هــای متعــدد در 

چــاپ کتــاب، دســت بــه دامــن فــردی فرانســوی زبــان بــه نــام  »میســیو 

ــاپ  ــه چ ــتان« ب ــا او آن  را  »در فرنگس ــکالی[ زد ت ــيو ني ــالی« ]ُمس نیق

رســاند. در نامــه ای بــه او می  نویســد: »مــن خــودم بــرای چــاپ کــردن 

ایــن نســخه ]»مکتوبــات«[ در هیــچ یــک از اراضــی  مرشقیــه کــه اهلــش 

زرتشــتی  دوســت  بــه  روی  بعد هــا  نــدارم«]۳۲[.  آزادی  مســلامنند 

ــاب  ــن کت ــاپ ای ــکاِن چ ــدِم ام ــم از ع ــا او ه ــی«  آورد. ام ا ش »مانکج

در ایــران و در هندوســتان خــر داد. »مانکجــی« می  نویســد: »ولــی  

بجهــات معلومــی کــه در خاطــر عاطــر مضمــر اســت عجالتــاً در ایــران 

ــاد آور  معــذور اســت«]۳۳[. و در مــورد چــاپ کتــاب در هندوســتان ی

ــل  ــون اه ــم چ ــتان ه ــد در هندوس ــق ش ــه تحقی ــود: »بطوریک ــی ش م

ــات«[ ممکــن نیســت«]۳4[.   ــد ]چــاِپ »مکتوب ــد کتابــت کنن اســالم بای

فقــدان آزادی بیــان و، بدیــن ترتیــب، وحشــت از نتایــِج برمال   

شــدِن نــاِم او بــه عنــواِن نویســندهء »مکتوبــات«، او را واداشــته بــود کــه 

ــا  ــام کتــاب را ب ــا در برخــی  از نامه هــای ارســالی بــه دوســتان ا ش ن حت

رمــز و عالئــم خــاص بیــان کنــد و از »مکتوبــات« بــا عناوینــی همچــون 

»نســخهء معلومــه«]۳5[ و یــا »نســخهء 1۷14 و ۷۳۰1«]۳۶[ و ...  نــام 

ــرد]۳۷[. ب

هدف از نگارِش کتاب و دفاع از نقد بی پرده

در زمانــه ای کــه هیــچ کــس حــارض نشــد کتــاب اش را چــاپ   

کنــد، او هــدف ا ش از نــگارش ایــن کتــاب را چنیــن بیــان کــرده اســت: 

ــد و ســّد راه  ــاء جدی ــف ب ــال اینکــه ســّد راه ال ــدی بخی »و بعــد از چن

سویلیزاســیون در ملــت اســالم، دیــن اســالم اســت و فناتیــزم آنســت برای 

ــرای بیــدار کــردن طوایــف  هــدم اســاس ایــن دیــن و رفــع فناتیــزم و ب

اســالم از خــواب غفلــت و نادانــی و بــرای اثبــات وجــوب پرتســتانتزم در 

ــردم«]۳۸[.  ــه رشوع ک ــامل الدول ــاِت«[ ک ــِف ]»مکتوب ــالم بتصنی اس

ــه مرتجــم  ــکان اش، از جمل ــی  هــم کــه دوســتان و نزدی وقت  

منایشــنامه هایــش، میــرزا محمــد جعفــر قراجــه داغــی ، ایــراد 

ــته  ــی  نوش ــج خلق ــور ک ــه ط ــات« »ب ــه »مکتوب ــد ک گرفتن

شــده اســت«، در دفــاع از نحــوهء نــگارش ا ش پاســخ داد 

ــی   ــش و ب ــی  رسزن ــری و ب ــب گی ــی  عی ــکا ب ــه: »کریتی ک

ــامل  ــاِت ک ــود. مکتوب ــته منی ش ــخر نوش ــی  متس ــتهزأ و ب اس
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ــه برســم  ــه ن ــح نیســت. حقــی  ک ــه کریتیکاســت، مواعــظ و نصای الدول

کریتیــکا، بلکــه برســم موعظــه و نصیحــت و مشــفقانه و پدرانــه نوشــته 

شــود در طبایــع برشیــه بعــد از عــادت انســان بــه بــدکاری هرگــز تاثیــر 

ــِب  ــالِح تهذی ــت و اص ــِت مل ــراِی تربی ــت ب ــت. ]...[ نهای ــد داش نخواه

ــراِی نظــِم دولــت و انفــاذ اوامــر و نواهــی آن  اخــالِق هــم کیشــان و ب

ــه مستشــار  ــی  هــم ک ــکا وســیله نیســت«]۳9[. زمان ــر از کریتی ــع ت ناف

ــاب اش در مببــی چــاپ  ــع کــرد کــه ممکــن اســت کت ــه او را مطل الدول

شــود امــا می  بایســت از رصاحــت قلــم ا ش بکاهــد و در لفافــه بنویســد 

واکنــش قاطعانــه ای از خــود بــروز داد و عقــب ماندگــی ملــت ایــران و 

مردمــان آســیا را در همیــن لفافــه نویســی هــا، پــرده پوشــی ها و عــدِم 

رصاحــِت لهجــه هایــی د یــد کــه از »بــزرگان« ایــن ملــل بــه دلیــل فقــدان 

آزادی بیــان رس زده اســت. بــه هــر حــال،  بــه سانســور تــن نــداد و بــه 

او نوشــت: 

»...رابعــاً از خــری کــه اشــاره فرمــوده بودیــد، یعنــی یکــی    

از دوســتان و فارســیان کــه محــرم راز اســت تعهــد چــاپ 1۷14، ۷۳۰1 

]منظــور  »مکتوبــات« اســت[ در مببــی ]بــه عهــده[ میگــردد ]مــی گــرد[ 

ــز نــرم و  ــا آن جنــاب بگوییــد کــه اگــر مــن نی بســیار فرحنــاک شــدم. ب

مالیــم و بــا پــرده می  نوشــتم آنوقــت تصنیــف مــن نیــز مثــل تصنیــف 

مــالی رومــی و شــیخ محمــود شبســرتی و عبــد الرحــامن جامــی و ســایر 

ــه  ــا ب ــا ت ــن اشــخاص آی ــات ای ــا می  شــد. از تصنیف ــن م ــای متقدمی عرف

امــروز مثــر حاصــل شــده اســت؟ پــس حقیقــت نــه در آن  وضــع و روش 

ــد.  ــرده ان ــار ک ــات اختی ــی  درج ــرات عال ــن ح ــه ای ــت ک ــف اس تصنی

ایشــان فیلوســوفیت را خودشــان فهمیــده انــد، امــا در بیانــش ِبعامــهء 

ملــت و ِبعامــهء نــوع بــرش بــر مقتضــای جبونــی و کــم جرئتــی رفتــار 

ــِر منکشــف  ــه امــروز  غی ــا ب ــن جهــت مــراد ایشــان ت ــد. از ای کــرده ان

مانــده اســت و از تصنیفــات ایشــان هیــچ کــس بهــره ندیــده اســت. امــا 

همیــن فیلوســوفیت را وولــرت فرنگــی  و بوقــل انگلیســی  و ســایر حکــامی 

ــا[ ماننــد آن  حــرات فهمیــده انــد و ِبعامــهء مــردم نیــز  ــا ]اروپ یوروپ

ــر طبــق ادراک خودشــان در کــامل رصاحــت بــدون جــن و هــراس و  ب

بــدون پــرده کشــی  و رس پوشــی فهامنیــده انــد و بدیــن واســطه کــوس 

بلنــد نامــی  را در عــامل زده انــد و باعــث سیویلیزاســیون امــروزی یوروپــا 

شــده انــد. اگــر نســخه 1۷14، ۷۳۰1 را بهــامن وضــع و ترکیــب، بــدون 

کــم و زیــاد و بــدون تغییــر و تبدیــل و بــدون پــرده کشــی  و رس پوشــی 

چــاپ کــردن ممکــن اســت بچــاپ برســد و اگــر ممکــن نیســت نســخه 

ــی   ــر و ب ــی  تاثی ــش و ب ــی  آت ــک و ب ــل خش ــر و تبدی ــطهء تغیی را بواس

طــراوت منــودن جایــز نیســت. بگذاریــد بــه هــامن طــور که هســت 

مبانــد، یحتمــل بعــد از چنــدی کســی  از فرزنــدان و اخــالف مــا 

صاحــب معرفــت و قــدرت گــردد و نســخه را بهــامن ســبک 

ــیا  ــاند و در کّل آس ــاپ برس ــت بچ ــده اس ــته ش ــه نوش ک

موجــب ســعادت و نیــک بختــی بنــی  نــوع بــرش کــه امروز 

غــرق دریــای ظلمــت و جهالــت اســت بشــود. از هجــرت تــا 

بــه امــروز نســخه بدیــن ســختی نوشــته نشــده اســت. امــا وقتیکــه ایــن 

نســخه بــه چــاپ برســد نســخه جــات متعــدده ســخت تــر از یــن از هــر 

گوشــه عــامل پــی  در پــی  ظهــور خواهــد کــرد. غــرض مــن از ایــن نســخه 

ــاب  ــن نیســت. مــن می  خواهــم راه ارب ــت م ــا ســیویلیزه شــدن مل تنه

خیــال را بگشــایم و بخیــال فیلســوفان و حکــامی خودمــان کــه هــزار و 

دویســت و هشــتاد و هفــت ســال اســت در قیــد و حبــس اســت آزادی 

بخشــم و بنــی  نــوع بــرش را از کــوری نجــات دهــم«]4۰[. 

مخاطباِن »مکتوبات«

آخونــدزاده، هــامن طــور کــه اشــاره شــد، نــگاه و تالش هایش   

ملــی  و فــرا ملــی  بــوده اســت. )یکــی  از دالئــل ایــن فراملــی اندیشــیدن 

– احتــامالً – بــه آگاهــی  او از ایــراِن بــزرِگ دوراِن باســتان بــر مــی  

گــردد؛ دورانــی کــه کشــور های همســایه ایــران در تســلط سلســله 

هــای ایرانــی بــوده انــد. در ادامــه، بــه ایــن بحــث خواهیــم پرداخــت(. 

ــه« ای  ــاب اش را در »رشطنام ــی  کت ــب اصل ــاید مخاط ــل ش ــن دلی بهمی

ــام »مــال حســین  کــه بیــن او، مستشــار الدولــه و شــخص ســومی  بــه ن

ــف کــرده  ــه توصی ــن گون ــر رســیده اســت ای ــه امضــا و مه ــوف« ب غایب

اســت: »اول – مستنســخ مختــار اســت کــه ایــن نســخه را بــا خــرج خــود 

در هــر جــا کــه میتوانــد در زبــان فارســی  بجهــت ملــت ایــران و جمیــع 

فارســی  زبانــان آســیا و در زبــان ترکــی  بــه جهــت ملــت عثامنیــه چــاپ 

گردانــد«]41[. در بنــد هفتــم ایــن »رشطنامــه« دوبــاره تاکیــد می  کنــد 

ــی  ــه فارس ــرتس هم ــت در دس ــاب میبایس ــن کت ــی  ای ــخه فارس ــه نس ک

زبانــان  قــرار گیــرد: »هفتــم – هــامن فرنگــی  از ایــن نســخه ها در زبــان 

ــه  ــد بهندوســتان و افغانســتان و بلوچســتان و خراســان و ب فارســی بای

هــر کجــا کــه فارســی فهــامن میباشــند و دولــت فرانســه را بانجــا دســت 

ــر از خــاک دولــت  ــه جهــت فــروش فرســتاده باشــد. بغی رس هســت ب

روســیه کــه باینجــا بایــد هرگــز فرســتاده نشــود«]4۲[. در نامــه ای هــم 

کــه بــه »ایســاکوف« )Isakov( بــه زبــان روســی نوشــته اســت تاکیــد ا ش 

بــه روِی چــاِپ فارســِی کتــاب بــوده و ایــن نســخه را در اولویــت دانســته 

اســت]4۳[.

ساختار و مضامین »مکتوبات«

محتــوای اصلــی   »مکتوبــات« را می  تــوان در مجمــوع،   

هــامن طــور کــه اشــاره شــد، نقــد دیــن، مذهــب و حکومــت دانســت. 

ــام هــای »کــامل  ــه ن ــی ب آخونــدزاده در ایــن کتــاب دو شــاهزاده خیال

الدولــه« و »جــالل الدولــه« را برگزیــده و کتــاب اش را بــه شــیوهء 

مکاتبــه ای نوشــته اســت. کــامل الدوله، شــاهزاده هندوســتان 

و فرزنــد  »اورنــگ زیــب« کــه مدافــع اندیشــه های لیــرال 

ــا  ــه )ی ــه  نام ــد و در س ــران می  آی ــه ای ــت، ب ــدرن اس و م

ســه مکتوب( – کــه از تریــز »می  نویســد« – رشایــط و 

ــام  ــه ن ــران، ب ــرای شــاهزادهء ای ــران را ب اوضــاع پریشــان ای
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GITIMADARI
جــالل الدولــه کــه محافظــه کار و مذهبــی   و ســاکن مــرص اســت، ترشیــح 

می  کنــد. ایــن جــالل الدولــه در پایــان کتــاب طــی  نامــه ای )یــا مکتوبــی( 

بــه رّد ادعا هــای کــامل الدولــه »مــی  کوشــد«. ایــن کتــاب در آغــاز دارای 

چهــار فصــل )یــا چهــار مکتــوب/ نامــه( بــوده اســت. امــا آخونــدزاده تــا 

آخــر عمــر در راســتای غنــا بخشــیدن بــه کتــاب، »قید«هــاِی )پانویــس 

ــه آن  ــز ب ــر نی ــاِه دیگ ــه نامهء کوت ــزود و س ــه آن اف ــی ب ــاِی( فراوان ه

اضافــه کــرد؛ نامــه هایــی کــه بیشــرت بــا عنــوان »ملحقــات« شــناخته مــی 

شــوند.

ــه کوشــش باقــر مٔومنــی چــاپ  ــات« کــه ب نســخهء »مکتوب  

ــک  ــا ی ــز هســت، ب ــن نوشــتار نی ــده ای شــده، و مــورد اســتفادهء نگارن

نامــه آغــاز می  شــود؛ نامــه ای کــه احتــامالً از ســوی آخونــدزاده همــراه 

بــا کتــاب بــرای دوســتان و آشــنایان اش ارســال مــی   شــده اســت. 

ــن  ــت]44[. ای ــته اس ــاب دانس ــی  کت ــن اصل ــارج از م ــی آن  را خ مٔومن

ــان  ــه از مخاطب ــی  اینک ــت: یک ــم اس ــه مه ــل دو نکت ــه دارای حداق نام

ــا بــه قــول خــودش  ا ش می  خواهــد کــه بــر کتــاِب »مکتوبــات« نقــد، ی

ــاب  ــدن کت ــروف ش ــر، مع ــن ام ــدف اش از ای ــند. ه ــکا«، بنویس »قریتی

اســت. همزمــان رشط نقــد نوشــن را عنــوان می  کنــد: »امــا در قریتیــکا 

دالئــل نقلیــه و نصایــح هرگــز مقبــول نخواهــد شــد و شایســتهء التفــات 

نخواهــد گشــت«]45[. اینجــا اشــاره ای کــرده اســت بــه منابــع شــناخت 

و اســتدالل کــه »عقــل« و »نقــل« انــد. منظــورش هــم ایــن اســت کــه 

اســتدالالت می  بایســت عقلــی باشــند و نــه بــر آمــده از متــون مقــدس، 

احادیــث، روایــات و تفاســیری کــه از آنهــا شــده اســت )=»نقــل«(. دوم 

ــی  ــردازد و مدع ــا می  پ ــدار حکومت ه ــن و اقت ــهء دی ــه رابط ــه ب اینک

ایــن امــر می  شــود کــه دیگــر از طریــق دیــن منی تــوان کســب  »اقتــدار 

ملتــی« کــرد]4۶[. )اینجــا »ملــت« را در معنــای جدیــد ا ش یعنــی 

ــرده اســت(.  ــه کار ب »ناســیون« ب

بعــد از ایــن نامــهء ضمیمــه شــده، متنــی شــبیه یــک »مقدمــه« 

می  آیــد. در ایــن »مقدمــه« آخونــدزاده خــودش را  »مستنســخ نســخهء 

]مکتوبــاِت[ کــامل الدولــه« معرفــی می  کنــد و بــه دنبــال دو مهــم 

اســت: یکــی  اینکــه می  خواهــد مخاطــب ا ش را از اهمیــت مــدارا 

ــه و بــدون هیــچ  ــا تســاهل( مطلــع کنــد و بــه همیــن دلیــل، زیرکان )ی

اعتقــادی بــه آنچــه کــه مــی گویــد، می  نویســد: »معلــوم کّل عــامل اســت 

ــایرین چــه  ــان و س ــان ]Renan[ نام ــرت و رین ــان وول ــه فرنگی ــه زنادق ک

ــیحیان  ــود مس ــان خ ــیحی  در می ــن مس ــالن دی ــات در بط ــوع تصنیف ن

منتــرش کــرده انــد امــا رٔوســای دولــت و ملــت ]اینجــا »رٔوســای ملــت« 

بــه معنــای »رٔوســای روحانــی« ســت[ اصــالً تشــددی در بــاِب تعزیِر 

]مجــازات[ ایشــان جایــز نشــمرده انــد. زیــرا فهمیــده انــد کــه 

ــه  ــاالت باطل ــه خی ــِر آن گون ــن کار  و ســِد راِه تأثی عــالج ای

تشــدد نیســت بلکــه رّد آنهاســت بــا اجوبــه ]پاســخ هــای[ 

ــوده  ــه ب ــه و نقلی ــن عقلی ــه براهی ــی ب ــه مبن ــه ک حکیامن

باشــد«]4۷[. )اینکــه چــرا »عقلیــه« اینجــا در کنــار »نقلیــه« 

ــت(. دوم  ــری او دانس ــای فک ــزش  ه ــزو لغ ــوان ج ــت را می  ت ــده اس آم

ــن و حکومــت اســت و  ــد دی ــی در نق ــال ایجــاد گفتامن ــه دنب ــه ب اینک

می خواهــد نــام کتــاب ا ش را بــر رس زبان هــا بینــدازد. بــه همیــن دلیــل 

ــی   ــه راســخین ف ــه از جمل ــی ک ــه می  نویســد: »]...[ مگــر فاضل ــا کنای ب

ــه در  ــات ]ک ــن هذیان ــواب ای ــه ج ــد ک ــد ش ــدا نخواه ــد پی ــم باش العل

»مکتوبــات« آمــده اســت[ را از روی عقــل و حکمــت نوشــته و آنهــا را 

 )Isakov(  »بــی  تاثیــر ســازد«]4۸[. در نامــه ای هــم کــه بــه  »ایســاکوف

ــه اهمیــت نقــد در راســتای شــهرت  ــان روســی نوشــته اســت، ب ــه زب ب

ــنده از  ــد: »نویس ــی  نویس ــت. م ــرده اس ــاره ک ــات« اش ــِن »مکتوب یاف

صمیــم قلــب مشــتاق اســت کــه ایــن اثــر مــورد نقــد قــرار بگیــرد؛ چــرا 

کــه فقــط نقــد مــی توانــد ایــن اثــر را در متــام دنیــا اشــاعه دهــد]49[.

پــس از ایــن »مقدمــه«، بــه »قیــد ی )پانویســی/یادآوری ای(   

ــِق –  ــاید عمی ــطحی و ش ــِت – س ــان از دریاف ــه نش ــم ک ــر می  خوری ب

آخونــدزاده از جوهــِر اندیشــه هاِی سوسیالیســتِی آن  روز داشــته باشــد: 

»جمیــع مطالــب ایــن مکتوبــات ســه گانه را بــر مســالهء مســاوات 

حقوقیــه کــه حقیقتــش فیامبیــن حکــام مجمــع علیــه اســت در کــامل 

ــر مســاله مســاوات  ــا ب ــق آنه ــا تطبی ــوان کــرد. ام ــق میت ســهولت تطبی

مالیــه کــه حقیقتــش فیامبیــن حکــام هنــوز مختلــف فیــه اســت هرگــز 

ــد و بنــی   ــر دیگــر یاب ــا تغیی ممکــن نیســت. ]...[ مگــر اینکــه ایــن دنی

ــد«]5۰[.  ــدا کن ــر پی ــت دیگ ــت و طبیع آدم، خلق

ســپس آخونــدزاده – همچنــان بــه عنــوان مستنســخ و   

ــه  ــب ب ــر قری ــه اک ــوم ک ــف ۲1 مفه ــه تعری ــاب – ب ــه نویســندهء کت ن

اتفاق شــان فرانســوی و مربــوط بــه عرصــهء سیاســت و اجتــامع هســتند 

می  پــردازد. آشــنایی آخونــدزاده بــا اندیشــه های مــدرن از طریــق زبــان 

ــن  ــان فرانســوی منی  دانســت و ای ــه زب ــت؛ چــرا ک روســی صــورت گرف

ــن  ــه ای ــز پیشــرت ب ــا ني ــاد آور شــده اســت و م ــز ی ــش نی را در نامه های

مــورد اشــاره کردیــم. در تعریــف مفاهیمــی همچــون »دیســپوت«، 

ــه  ــچ وجــه ب ــه هی »سیویلیزاســیون«، »فیلوســوف«، و »روولوســیون« ب

ــوم اســت  ــد و از فحــواِی کالمــش معل ــه اســتناد منی  کن ــاورااء الطبیع م

ــا  ــه مفهومــی همچــون  »پاتریــوت« ت ــه رد آنهــا کوشــیده. امــا ب کــه ب

ــی(  ــر ناگهان ــبی« )تغیی ــانژمان س ــد، »ش ــالمی می  ده ــار اس ــدودی ب ح

بــرای توصیــف  »پنــزور«  بــا روز  »قیامــت« یکــی  می  گیــرد و  را 

ــو  ــک س ــود]51[. )از ی ــی ش ــل م ــرآن متوس ــه ق ــنفکر/متفکر( ب )روش

ــوان  ــد و از ســوی دیگــر می  ت ــی نامی ــن امــر را تناقــض گوی ــوان ای می  ت

مدعــی شــد کــه آخونــدزاده – در هنــگام تعریــف ایــن مفاهیــم – بــه 

عنــوان »مستنســخ« ظاهــر شــده و اندیشــه های واقعــی او را 

ــی  ــه شــاهزادگان خیال ــی  ک ــوای نامه های می  بایســت در محت

او بــه یکدیگــر نوشــته انــد و همچنیــن نامه هــای شــخصی  

ا ش جســت(.

بعــد از تعریــف ایــن مفاهیــم بــه نامــه ی   

اول کــامل الدولــهء او مــی رســیم؛ نامــه ای کــه در آن  ایــن 
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ــا  ــی »بعــد از ســفر از انگلیــس و فرانســه و ینکــی دنی شــاهزادهء خیال

]آمریــکا[« بــه ایــران می  آیــد و پشــیامن مــی شــود از آمــدن اش؛ چــرا 

کــه بــا عقــب ماندگــی مردمــان ایــران روبــرو مــی شــود. ســپس بــا آه، 

ــوده  ــل از اســالم ب ــران قب ــران باســتان و آنچــه ای ــه و افســوس از ای نال

ــاب   ــاس از کت ــا اقتب ــران باســتان را – ب ــوع ای ــد. در مجم اســت می  گوی

ــه آن  ــه امــروز ب ــا ب ــگاری مــا ت ــخ ن »دبســتان املذاهــب«]5۲[ کــه تاری

 بــی  توجــه بــوده اســت – بــه مدینــهء فاضلــه آن  روز تشــبیه می  کنــد، 

ــه او را »دهــری مذهــب«]5۳[  ــر شــاهنامهء فردوســی، ک ــه ب ــا تکی و ب

می  دانســت، آمــدن اســالم و اعــراب را باعــث و بانــی  بدبختــی ایرانیــان 

ــران،  ــه ایــن نــوع بدبختــی اهــل ای و طوایــف آســیا دانســته اســت: »ب

عربهــا ســبب شــدند«]54[. )تعریــف و متجیــد از ایــران باســتان در 

اندیشــهء آخونــدزاده، کــه بــه آن  در ادامــه خواهیــم پرداخت، متاســفانه 

بــا عــرب ســتیزی همــراه بــوده اســت(. ســپس بــه زمــان حــال بــر مــی 

گــردد و، بــی  قانونــی و هــرج و مــرج، دسپوتیســم، فقــدان آزادی، عــدِم 

ــان و ... را  ــی ایرانی ــت، عقــب ماندگ ــه حــاِل مل ــِد ب ــگارِی مفی ــخ ن تاری

ــد]55[.  ــرار می  ده ــاد ق ــد و انتق ــورد نق م

ــان  ــوادی مردم ــی  س ــدزاده از ب ــهء دوم، آخون ــاز نام در آغ  

ــی  ســوادند بلکــه از عــدم توجــه  ــاً ب ــران غالب ــد: »اهــل ای ــران می  نال ای

و اهتــامم دیســپوت و از بــی  انصافــی علــام و از قصــور حــروف 

ــادر  ــدن ق ــان بخوان ــزار ایش ــی  از ه ــی [ یک ــط عرب ــت ]خ ــان بربری زم

لــزوم  از  را  تــالش می  کنــد کــه مخاطــب کتابــش  نیســت«]5۶[. و 

ــت  ــه رســیدن »دول ــد منجــر ب ــی توان ــم او م ــه زع ــه ب ــر خــط، ک تغیی

ــود، آگاه  ــود« بش ــهء خ ــت قدیم ــوت و عظم ــدرت و ق ــه »ق ــران« ب ای

ســازد]5۷[. ســپس بــه نقــد علــام – بخصــوص مــال محمــد باقــر مجلســی 

– می  پــردازد و، همزمــان، ســعی  می کنــد کــه نشــان دهــد کــه نــه 

دیــن بلکــه عقــل اســت کــه مــی توانــد موجبــات یــک تربیــت صحیــح 

ــی  ــز دالئل ــی  نی ــی و تجرب ــا اســتدالالت تاریخــی ، عقل را فراهــم آورد. ب

در رد امــکان وجــود »امــام غائــب« مــی  آورد]5۸[. ســپس بــه موضــوع 

خــدا شناســی و نقــد بنیــادی دیــن می  پــردازد و در رّد وجــود خــدا، رّد 

ــرگ و...  ــس از م ــود روح پ ــوت، رّد وج ــکان نب ــه، رّد ام ــاوراء الطبیع م

اســتدالالتی مــی  آورد و همزمــان، بــه رضورت »پرتستانتیســم اســالمی« 

ــل  ــه دالی ــالمی« ب ــم اس ــر »پرتستانتیس ــار فک ــردازد. در کن ــی پ ــز م نی

ــت]59[.  ــرده اس ــاره ک ــز اش ــاب نی ــری حج ــکل گی ــِی ش تاریخ

ــده  ــتاده« ش ــز  »فرس ــم از تری ــه آن  ه ــوم، ک ــهء س در نام  

اســت، آخونــدزاده بــه دالیــِل تاریخــِی تعزیــه داری پرداختــه و اینگونــه 

ســوگواری ها را بــه بــاد انتقــاد مــی گیــرد و ســپس بــه نقــد بابیــه و 

شــیخیه می  پــردازد. در ایــن نامــه از قــرة العیــن متجیــد کــرده 

ــرده  ــوان ک ــتداللتی را عن ــری اس ــک هم ــاع از ت و در دف

اســت]۶۰[. 

ــدزاده  نامــهء چهــارم پاســخی  ســت کــه آخون  

از زبــان جــالل الدولــه بــه کــامل الدولــه نوشــته اســت و در 

آن  تعــداِد معــدودی از ادعا هــای خــودش را تعدیــل کــرده و بــه برخــی  

ــا  ــک ســو می  نویســد: »آی ــالً، از ی دیگــر اســتحکام بخشــیده اســت. مث

ــد ]...[ کــه مــادران و خواهــران  ســالطین فــرس و ملــت مجــوس نبودن

و دخــرتان و عمــه گان و خالــه گان خودشــان را نــکاح مــی کردنــد؟« و، 

از ســوی دیگــر، از زبــان همیــن جــالل الدولــه، دهــری مذهــب بــودن 

ــول  ــت ق ــی را در تقوی ــعار فردوس ــد: »اش ــته می  کن ــی را برجس فردوس

خــود بــه مــن شــاهد مــی  آوری. فردوســی خــودش هــم المذهبــی بــود 

مثــل تــو. آیــا فردوســی نبــود کــه بــه جهــت فلســفی  و دهــری مذهــب 

بــودن در نظــر ســلطان محمــود متهــم شــد؟ آیــا بــه فلســفی  و دهــری 

مذهــب بــودن او ایــن افــرادش ]بیــت هایــش[ داللــت منــی کنــد: ›نگــه 

کــن بایــن گنبــد تیــز گــرد / کــه درمــان ازویســت، زو نیــز درد // ازو زار 

گــردی ازو رس فــراز / وزو دان فزونــی و هــم زو نیــاز // نــه گشــت زمانــه 

بفرســایدش / نــه ایــن رنــج و تیــامر بگزایــدش // نــه از گــردش آرام گیــرد 

همــی / نــه چــون مــا تباهــی پذیــرد همــی‹. یعنــی دنیــا همیشــه بــوده 

ــود«]۶1[.   و همیشــه خواهــد ب

کتــاِب  »مکتوبــات« بــا ســه نامهء کوتــاه، کــه بــا نــام   

»ملحقــات« معروفنــد بــه پایــان می  رســد. نامــهء کوتــاِه اول شــبیه 

ــم. در نامــهء  ــه آن  پرداختی ــاب اســت کــه پیشــرت ب نامــهء ضمیمــهء کت

کوتــاِه دوم، آخونــدزاده تازیــان را مســبب بدبختــی ایرانیــان مــی دانــد؛ 

چــرا کــه بــه بــاور او آنهــا »عــالوه بــر کتابخانــهء مــرص جمیــع کتــب و 

ــاِر پادشــاهاِن فرشــته کــرداِر  نامه هــای پارســیان« را ســوزنده انــد و »آث

ــم  ــا نی ــپس ب ــد]۶۲[. س ــرده ان ــود« ک ــت و ناب ــا نیس ــیان را از دنی پارس

ــرادران  ــا را ب ــه آنه ــران، ک ــِم ته ــتیاِن مقی ــِت زردش ــه وضعی ــی  ب نگاه

خــود مــی دانــد، »تعصــب دیــن« )دیــن پرســتی ( را در برابــر  »تعصــب 

وطــن« )وطــن پرســتی ( قــرار می  دهــد، اولــی  را رّد و دومــی  را تقدیــس 

ــوم  ــاه س ــهء کوت ــوای نام ــد]۶۳[. محت ــه می  دان ــد و آن  را وظیف می  کن

ــم و پیرشفــت اســت. )قســمت هاِی عمــده ِی  ــا عل ــن و رابطــه آن  ب دی

ایــن نامــه ِی کوتــاه مطالبــی   ســت کــه آخونــدزاده از میــرزا ملکــم خــان 

ــت(. ــه اس فراگرفت

بخش سوم: اندیشه های سیاسی آخوندزاده

ایران گرایی

ایــران قبــل از اســالم  آخونــدزاده هویــت ایرانــی  را در   

می  جویــد و  »مکتوبــاِت« او نیــز بــا تعریــف و متجیــد از ایــران باســتان 

)کــه پژوهشــگران و مورخــان ایــن عــرص می  بایســت درســتی  و نادرســتی 

ایــن تعریــف و متجیدهــا  را بررســی  کننــد چــرا کــه نگارنــده فاقــد 

ــه اســت( آغــاز می  شــود؛  هــر گونــه صالحیــت در ایــن زمین

تعریــف و متجیــدی کــه بــا اقتبــاس و رونویســی از کتــاب 

)کتــاب   اســت.  گرفتــه  صــورت  املذاهــب«  »دبســتان 

»دبســتان املذاهــب« احتــامالً توســط »میــر ذوالفقــاِر 

آذِر ساســانی« در ســال 1۶5۰ میــالدی نوشــته شــده]۶4[ و، 
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GITIMADARI
بــه بــاور نگارنــده، تالشــی بــوده اســت در کنــار کوشــش هــای دیگــران 

بــرای حفــظ تاریــخ و فرهنــگ ایــران باســتان؛ تالشــی کــه بــه گونــه ای 

ــیده  ــتحکام بخش ــالم زده« اس ــران اس ــتان« و »ای ــران باس ــی »ای دوگانگ

ــت(.  اس

آخونــدزاده از زبــان کــامل الدولــه ا ش می  نویســد: »ای   

ایــران، کــو آن  شــوکت و ســعادت تــو کــه در عهــد کیومــرث و جمشــید و 

کشتاســب و انوشــیروان و خــرو پرویــز می  بــود«]۶5[. )ســپس – شــاید 

بــه ایــن دلیــل کــه مخاطــب نقــاد کتــاب اش او را بــه بــزرگ منایــی متهــم 

نکنــد  – می  افزایــد کــه آن  شــوکت و ســعادتی کــه او از آن  دم مــی زنــد 

در برابــر  »ســعادِت حالیــهء ملــِل فرنگســتان« ماننــد »شــمع اســت در 

مقابــل آفتــاب؛ لیکــن نســبت بــه حالیــهء ملــت ایــران ماننــد نــور اســت 

در برابــر ظلــامت.«( و ادامــه مــی دهــد کــه: »ای ایــران«، آن زمــان کــه 

ســالطین تــو »بــه پیــامن فرهنــگ عمــل مــی کردنــد ]...[ مــردم در زیــر 

ســایهء ســلطنت ایشــان از نعــامت الهــی بهــره یــاب« می شــدند و »بــی 

چیــزی منیداشــتند و گدائــی منیدانســتند، در داخــل مملکــت آزاد و در 

خــارج آن  محــرتم بودنــد«، »در عهــد ســالطین فــرس« نظــم و انضباطــی 

در کارهــا می بــوده و  »در هــر شــهر محاســبان می بودنــد و بــه مالــی  

کــه از رعایــا بــه خزینــهء دولــت واصــل میشــد واقــف گشــته در دفاتــر 

ــع  ــهرها »وقای ــهء ش ــاهان« در هم ــب پادش ــد« و »از جان ــد  میکردن قی

نــگاران و کارگــذارن و کار آگاهــان و داروغــگان«ی انتصــاب می  شــدند 

ــا مســتحر  ــه »از امــوال مملکــت و رعای ــوده ک ــن می  ب و شغلشــان ای

شــده بعــرض پادشــاه« برســانند. بــه بــاور آخونــدزاده، عدالــت هــم بــر 

قــرار بــوده و »کســی  در حــق احــدی بــر جــور و تعــدی یــارا« نداشــته 

اســت و  »در هیــچ جــا از ماملــک ایــران حــکام والیــات قــادر بــه کشــن 

احــدی نبودنــد اگــر چــه مســتحق قتــل هــم میشــد« و »کســی  را بــدون 

جــرم ثابــت ]شــده[ از شــغلش معــزول منی کردنــد.« اگــر از کســی  

خطائــی رس مــی زد »از نزدیــکان پادشــاه احــدی قــادر بــر شــفاعت او 

منیبــود« و هنگامــی کــه ایرانیــان  »بخصــم ]بــه دشــمن[ غالــب میشــدند 

بــه عجــزه ]پیــر زنــان[ و مســاکین ]فقــرا[ و مســافران و عامــه ســکنه و 

رعایــا ]غیــر نظامیــان[ خســارت منیرســاندند«]۶۶[. 

ــی  ــه( م ــوده )نتیج ــه ه ــن گون ــان، بدی ــدزاده، در پای آخون  

گیــرد: »ای جــالل الدولــه! قواعــد ســلطنت فــرس بســیار زیــاد می بــود 

و بــرای هــر امــری فارســیان قاعــده مقــرره میداشــتند« و آن هــم 

»نســبت بــه آن  عــرص کــه هنــوز علــوم و صنایــع را ترقــی  زیــاد نبــود«. 

ــران  ــعت ای ــامن وس ــا ه ــرس« ی ــالطین ف ــک س ــهء مل ــپس »عرص او س

باســتان را اینگونــه ترشیــح می  کنــد: »از طــرف شــامل رود جیحــون 

ــوب  ــرف جن ــد، از ط ــواب دربن ــاب االب ــهء آرال و ب و دریاچ

ــه  ــامن، از ســمت مــرشق رودخان ــر ع ــارس و بح ــج ف خلی

ــا  ــرب ت ــمت مغ ــتان، از س ــند و هندوس ــن س ــتلج مابی س

ــفید.« و  ــر س ــار به ــالمبول و کن ــاز اس ــی بغ ــفور یعن باس

می  افزایــد کــه والیاتــی همچــون »بلوچســتان و افغانســتان 

و کابلســتان« و  »الهــور و کشــمیر« و متامــی  »ســند و بلــخ« و »دیــار 

ــدار ســالطین  ــر اقت ــن« و »شــام و حلــب« و... »زی بکــر« و »ارمــن زمی

ایــران« می بــوده و رعایــاِی ایشــان بــه گفتــه او »در عــزت و ســعادت« 

انــد]۶۷[. می  زیســته 

تــالش  »مکتوبــات«  نخســِت  صفحــاِت  در  آخونــدزاده   

ــا شــکوه  ــر افتخــار و ب ــا  »گذشــته«ی پ ــه مخاطــب اش را ب ــد ک می  کن

ــردد؛   ــی گ ــر م ــال« ب ــان  »ح ــه زم ــدی، ب ــد و، در گام بع ــنا کن ا ش آش

ــا بــه »امــروز« ادامــه  »حــال« ی کــه از حملــهء اعــراب آغــاز شــده و ت

ــدزاده،  فقــط رسشکســتگی  ــاور آخون ــه ب داشــته اســت]۶۸[ و در آن، ب

ــف  ــه چشــم می  خــورد: »حی ــان ب ــی  ایرانی ــی  و نادان ــارت و خراب و حق

ــعادت؟  ــو آن  س ــدرت، ک ــو آن  ق ــوکت، ک ــو آن  ش ــران. ک ــو  ای ای ــه ت ب

ــال  ــتاد س ــت و هش ــزار و دویس ــک ه ــنه ی ــه و گرس ــای برهن عرب ه

اســت کــه تــرا بدبخــت کــرده انــد. زمیــن تــو خــراب و اهــل تــو نــادان 

و از سیویلیزاســیون جهــان بیخــر و از نعمــت آزادی محــروم و پادشــاه 

تــو دیســپوت اســت. ]...[ اهــل تــو فــزون از حســاب در ماملــک عثامنــی 

و روس و افغانســتان و هندوســتان و ترکســتان و عربســتان و فرنگســتان 

ــه و در کــامل  از کــرت ظلــم و شــدت فقــر پراکنــده شــده، بــی  رسمای

ــد«]۶9[.  ــری روزگار میگذارن ــی و نوک ــه فعلگ ــت ب ذلّ

بــا ذکــر برخــی  از ابیــات شــاهنامه، کــه در آنهــا ســخن بــه   

ــاد آور مــی  ــان اســت، ی ــر رس از دســت رفــن هویــت ایرانی ــه ای ب گون

شــود کــه: »ای ایــران« فردوســی »هشــتصد ســال قبــل از ایــن« حــال و 

روز تــرا »بــا الهــام دانســته و از زبــان رســتم بــه بــرادرش نوشــته اســت: 

ــر عجــم تیــره شــد / همــی  بخــت ساســانیان تیــره  چــو بخــت عــرب ب

ــت  ــد زر و گش ــان ش ــز / نه ــان را قفی ــاهان جه ــد ز ش ــر آم ــد // پ ش

پیــدا پشــیز // هــامن زشــت شــد خــوب، شــد خــوب زشــت / شــده راه 

ــه  ــود / هم ــر ش ــر براب ــت من ــا تخ ــو ب ــت ]...[ چ ــد از بهش دوزخ پدی

ــای دراز /  ــج ه ــن رن ــردد ای ــه گ ــود ]...[ // تب ــر ش ــر و عم ــام بوبک ن

ــن از  ــی  ای ــد هم ــراز // ربای ــش از[ ف ــش ]پی ــت پیَش ــیبی دراز اس نش

ــی   ــان فردوس ــن.« و از زب ــاز آفری ــد ب ــن ندانن ــن / ز نفری آن،  آن  از ای

می  گویــد کــه دیــن مستمســک »ایــن عــرب هــا« شــده اســت: »زیــان 

کســان از پــی  ســود خویــش / بجوینــد و دیــن انــدر آرنــد پیــش«]۷۰[. و 

می  گویــد کــه بــه دســتور  »ســعد و قــاص« مــا ایرانیــان »دیــن اســالم را 

قبــول کردیــم« کــه طبــق وعــده  هــای آن می  بایســت »در هــر دو عــامل 

بشــادی و شــاهی بــوده باشــیم« و، خــب، از  »عــامل آخــرت« کــه هنــوز 

خــر نداریــم »بیاییــم بعــامل دنیــا! از هجــرت تــا ایــن زمــان بــه ایرانیــان 

ــک از صفحه هــات  ــچ ی ــه در هی ــی  رســیده اســت ک ــت  های مصیب

ــده اســت.«  ــار نگردی ــب گرفت ــه مصای ــق بدانگون ــا خل دنی

او ســپس – بــه ترتیــب –  نــام اکــر سلســله   

هایــی  را مــی  آورد کــه بــر ایــران و یــا بخــش هایــی از آن 

 حاکــم بــوده انــد و مدعــی می  شــود کــه ایــن حکمرانــی 

هــا جــز خونریــزی و هــرج و مــرج و عقــب ماندگــی چیــزی 
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دیگــری بــرای ایرانیــان در پــی  نداشــته انــد؛ و می  پرســد: »حــال تــو بــه 

مــن جــواب بــده کــه آیــا در مــدت ایــن یکهــزار و دویســت و هشــتاد 

ســال ظهــور اینهمــه ســالطین بــرای ملــت چــه فایــده داشــت و ملــت 

چــرا بایــد اینقــدر ناتــوان باشــد کــه هــر دد و دام از گوشــه و کنــار رس 

بلنــد کــرده ملــت ایــران را دچــار اینگونــه بلیــات منایــد؟« و می  افزایــد 

ــرب  ــرای »ع ــه ب ــران« بلک ــرای »اهــل ای ــا ب ــه تنه ــن اســالم« ن ــه »دی ک

هــا« نیــز »مایــهء ســعادت« نشــد و آنهــا »در گوشــه  ای افتــاده« و  »از 

ــد]۷1[.  ــده ان ــب« مان ــیویلیزه عق ــف س طوای

ــاِن  ــه ادی ــگاه ا ش ب ــا ن ــاور« اســت ام ــن ناب ــدزاده »دی آخون  

ــج  ــز رن ــان نی ــِت ایرانی ــِک هوی ــت. از هت ــادی نیس ــتان انتق ــراِن باس ای

می  بــرد. بــه همیــن دلیــل بــا نگاهــی  بســیار نوســتالژیک و مهرورزانــه 

در نامــه ای بــه »مانکجــی«، پیشــوای طایفــهء زردشــتیان تهــران، 

می  نویســد: »شــام یــادگار نیــاکان مائیــد و مــا قرونیســت کــه بواســطه 

دشــمن وطــن خودمــان بدرجــه ]ای[ از شــام دور شــده ایــم کــه اکنــون 

شــام مــا را در ملــت و مذهــب دیگــر می  شــامرید. آرزوی مــن اینســت 

ــا  ــه م ــد ک ــان بدانن ــود و ایرانی ــع ش ــا رف ــان م ــرت از می ــن مغای ــه ای ک

فرزنــدان پارســیانیم و وطــن مــا ایــران اســت و غیــرت و نامــوس و بلنــد 

ــا در حــق هــم  ــه تعصــب م ــد ک ــی تقاضــا می کن ــوی طلب ــی و عل همت

ــگان  ــق بیگان ــه  در ح ــد، ن ــان باش ــم وطن ــان و ه ــم زبان ــان و ه جنس

ــادآور  ــه »مانکجــی« ی ــه ب ــن نام ــان و خونخــواران«. و در همی و راهزن

ــر افتخــار خویــش را دیگــر  ــد گذشــته پ ــان می  توانن می  شــود کــه ایرانی

بــار رقــم بزننــد بــه رشط اینکــه ســبب عقــب ماندگــی را دریابنــد و او 

هــم کتــاب »مکتوبــات« را در راســتای رفــع همیــن ســبب نوشــته اســت: 

»شــام می  گوییــد کــه اردشــیر بابــک و کیخــرو بــا فرهنــگ می  خواهــد 

کــه اهرمــن فرشــته گــردد. مــن می گویــم کــه خیــر، ســبِب معلــوم بایــد 

رفــع شــود کــه اردشــیر بابــک و کیخــرو بــا فرهنــگ ظهــور کنــد، تــا 

ــد«]۷۲[.  ــته گردان ــن را فرش ــه اهرم اینک

در مــورد ســوگواری کــردن می  گویــد کــه »ســالطین صفویــه   

]...[ بــه اقتضــای پولتیــکاِی ]سیاســِت[ خودشــان بــه تعزیــه داری رواج 

دادنــد. حــاال هــامن ســبب ]...[ بالکلیــه رفــع شــده اســت امــا در ایــران 

ــخ  ــاره تاری ــر اســت.« و دوب ــاد ت ــه هــم زی ــام صفوی ــه داری از ای تعزی

ــه  ــد ک ــدوه می  گوی ــا آه و ان ــد و ب ــو می  کن ــب ا ش بازگ ــرای مخاط را ب

شــام بــرای مردمانــی تعزیــه می  گیریــد کــه بــزرگان قــوم شــان »ایــران 

ــرت و  ــب غی ــران صاح ــل ای ــر اه ــد: »اگ ــد« و می  افزای ــران کردن را وی

تعصــب می بودنــد بایــد بــزوال دولــت ساســانیان و فانــی شــدن 

ــت  ــوری مل ــن و خــواری و ک ــی  وط ــان و خراب ــای مهابادی کانون ه

خودشــان تعزیــه میگرفتنــد نه اینکــه از کــامل بیغیرتــی و بــی 

ــا  ــه میکننــد کــه ب ــه مصیبت هــای قومــی تعزی ناموســی ب

ــند و  ــه  همجنس ــان، ن ــه  همزب ــد و ن ــم وطنن ــه  ه ــا ن آنه

مــرشب«]۷۳[.   نه هــم 

کوتــاه ســخن: هــامن طــور کــه پیشــرت بــه   

ــتان  ــران باس ــان را در ای ــته«ی ایرانی ــدزاده »گذش ــد، آخون ــاره ش آن اش

زده«. اســالم  »ایــران  در  را  آنهــا  »حــال«  و  می  کنــد  خالصــه 

 

تفاوت بین امت و ملت

آخونــدزاده ایــن تیزبیــن تریــن روشــنفکِر ایرانــیِ  قــرِن   

نوزدهــم در نامــه ای تاریخــی و بلنــد بــاال  کــه از تفلیــس بــه وزیــر علــوم 

ایــران، علــی  قلــی  میــرزای اعتضــاد الســلطنه]۷5[، در نقــد روزنامــه ای 

در ایــران نوشــت بــه موضوعــی همچــون فــرق بیــن »ملــت« و »امــت« 

پرداخــت. می  نویســد: نیــز 

ــت  ــود عالم ــه ی خ ــو در روزنام ــه ت ــجد ک ــکل مس »اول ش  

ملــت ایــران انگاشــته ای در نظــر مــن نامناســب اســت. بــه علــت اینکــه 

ــی اگــر  ــی اصطالحــی آن  اســت، یعن ــو معن ــت مــراد ت ــر از لفــظ مل اگ

ــدارد،  ــران ن ــوم ای ــه ق ــی ، مســجد انحصــار ب ــراد می  کن ــران را م ــوم ای ق

بلکــه جمیــع فــرق اســالم صاحــب مســجدند. عالمــت قــوم ایــران قبــل 

از اســالم آثــار قدیمــه ی فــرس اســت، از قبیــل تخــت جمشــید و قلعــهء 

اصطخــر و امثــال آن . و بعــد از اســالم، یکــی  از مشــهورترین آثــار 

پادشــاهان صفویــه اســت کــه در ایــران مذهــب اثنــا اشــعری ]عــرشی[ 

ــده  ــِت واح ــلِک مل ــی آن  را در س ــف مختلف ــد، و طوای را رواج داده ان

منتظــم داشــته انــد و باعــث ســلطنت مســتقلهء جداگانــهء ایــران شــده 

انــد. پــس بــر تــو الزم اســت کــه بــه جهــت اشــعاِر ملــِت ایــران عالمتــی 

پیــدا کنی کــه از یــک طــرف داللــت بــر دور ســالطین قدیمــه ی فــرس 

ــاد آورد.  ــه ی ــه را ب ــاهان صفوی ــر پادش ــرف دیگ ــد، و از ط ــته باش داش

ــقر الت رسخ«]۷۶[.  ــی از س ــرک قزلباش ــاج دوازده ت ــکل ت ــون: ش چ

ایــن دوگانگــی »ملــت« و »امــت« در فحــوای کالم او نهفتــه   

ــوم/ واژه »امــت«  ــر مفه ــم، در براب ــه ديدي اســت و او، هــامن طــور ک

ــی  ــت« از واژگان ــر واژه »مل ــالم« و در براب ــرِق اس ــعِ ف ــالِح »جمی اصط

ــن  ــل اینکــه در ای ــرده اســت. دلی ــت« اســتفاده ک ــوم« و »مل چــون »ق

ــار  واژه ی »ملــت« از »قــوم ایــران« نیــز ســخن گفتــه بــه  نامــه در کن

ایــن مهــم بــر مــی گــردد کــه او خواســته مقصــودش را روشــن تــر بیــان 

کنــد؛ چــرا کــه واژهء »ملــت« حتــا تــا اوائــل قــرن بیســتم نیــز در معنــای 

»پیــروان دیــن و مذهبــی  خــاص« بــه کار بــرده می  شــده اســت]۷۷[ و 

ــت« را در  ــه واژهء »مل ــت ک ــی ای  س ــنفکران ایران ــن روش ــزو اولی او ج

ــال واژگان دارای  ــر ح ــه ه ــت. )ب ــرده اس ــه کار ب ــیون« ب ــای  »ناس معن

تاریــخ انــد و بــرای درک درســت هــر دورهء تاریخــی میبایســت بــا زبــان 

آن  عــرص آشــنا بــود. در زبــان آملانــی پژوهــش در بــارهء تاریــخ واژگان را 

»تاریــخ واژگان/ مفاهیــم« )Begriffsgeschichte( می گوینــد(. 

تقابل دین و ناسیونالیزم 

آخونــدزاده معتقــد بــود کــه جامعــهء ایــران   

زمانــی می  توانــد پــا بــه عرصــهء پیرشفــت بگــذارد، مقتــدر 
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شــود و در برابــر دشــمنان اش ایســتادگی کنــد کــه از »عقایــد باطلــه« 

ــا  ــا و خصوص ــل یوروپ ــایر مل ــا س ــردد: »و ام ــل گ ــرو عق ــذرد و پی بگ

انگلیــس و فرانســه و ینکــی دنیــا ]آمریــکا[ کــه از عقایــد باطلــه وارســته، 

پیــرو عقــل و حکمتنــد در علــوم و صنایــع و در اقتــدار ملتــی روز بــروز، 

ــه  ــه ای ک ــتند.« زمان ــعادت هس ــی و س ــاعت رو در ترق ــه س ــاعت ب س

انســان بــه امیــد »بهشــت و حــور« جانــش را فــدا مــی کــرد تــا »اقتــدار 

ــرد  ــر کارک ــن دیگ ــت و دی ــته اس ــاور او گذش ــد« در ب ــی  مان ــی  باق ملت

ســابق را نــدارد. بــه همیــن دلیــل بــه عقــالی ملــت توصیــه می  کنــد کــه 

وطــن پرســتی  را اشــاعه دهنــد: »عقــالی ملــت را در ایــن عــرص واجــب 

ــی و حراســت از وطــن  از تســلط و  ــدار ملت ــه جهــت اقت ــه ب اســت ک

تغلــب ملــل و دول بیگانــه ]...[ بــه انتشــار علــوم در کّل اصنــاف ملــت 

ــروری در  ــت دوســتی  و  وطــن پ ــرت و نامــوس و مل و کاشــن تخــم غی

ــن اســت کــه  ــد]۷۸[. روح ســخن او ای ــر ایشــان« بپردازن مزرعــهء ضمی

»دیــن« میبایســت جــای خــودش را بــه »وطــن پرســتی « بدهــد و ایــن 

وطــن پرســتی  ســت کــه مــی توانــد کارکــرد دیــروزی دیــن را در راســتای 

ــاع از وطــن داشــته باشــد. دف

سکوالریسم سیاسی

ــا  ــی   ســت کــه ب ــن روشــنفکر ایران ــامالً اولی ــدزاده احت آخون  

اعتقــاد کامــل بــه »سکوالریســم فلســفی«   )بــه معنــاِی اندیشــه ای کــه 

مــاورای طبیعه/متافیزیــک، دیــن و ... را رّد می  کنــد و نگاهــش معطــوف 

ــه رصاحــت متــام از »سکوالریســم سیاســی«  ــه جهــان مــاده اســت( ب ب

)بــه معنــای  جدایــی نهــاد مذهــب و ایدئولــوژی از حکومــت(  ســخن 

گفتــه و بــه آن پایبنــد بــوده اســت؛ بــدون آنکــه واژهء »سکوالریســم« و 

یــا »الییــک« را بــه کار بــرد. زمانــی  کــه مستشــار الدولــه بــه معاونــت 

وزارت عدلیــه تعییــن شــد، آخونــدزاده در نامــه ای بــه او نقطــه نظــرات 

ــین  ــد حس ــال احم ــامن م ــه ه ــس را، ک ــالم تفلی ــیخ االس ــودش و ش خ

زاده باشــد، بــه ایــن صــورت ابــراز کــرده اســت: »منصــب جدیــد شــام 

مبــارک بــاد. ]...[ کاریکــه طالــب آن  می  بودیــد بــرای شــام میــر 

شــد، یعنــی وضــع قانــون ]...[. حــاال موقــع اســت کــه جمیــع خیــاالت 

خودتــان را از قــوه بــه فعــل آورده باشــید. نهایــت جنــاب شــیخ االســالم 

ــه  ــر صفح ــه را در ه ــر مرافع ــه ام ــم ک ــی   بینی ــالح م ــان ص ــن چن و م

ــه  ــاز گرفت ــه ب ــامی روحانی ــت عل ــه از دس ــران بالکلی ــات ای از صفحه ه

جمیــع محکمه هــای امــور مرافعــه را وابســته بــه وزارت عدلیــه منــوده 

باشــید کــه بعــد از ایــن علــامی روحانیــه هرگــز بامــور مرافعــه مداخلــه 

ــش  ــظ و پی ــاز و روزه و وع ــل من ــه از قبی ــور دینی ــا ام ــد. تنه نکنن

ــک در  ــال ذل ــوات و امث ــن ام ــالق و دف ــکاح و ط ــازی و ن من

دســت علــامی روحانیــه مبانــد، مثــل علــامی روحانیــه دول 

ــا.« یوروپ

  امــا شــاید بنــا بــر اقتضــای زمانــه – کــه بــر آن 

 نقــد وارد اســت – بــود کــه بــه مستشــار الدولــه پیشــنهاد 

ــه و مواجــب  ــا وظیف ــت ب ــای مل ــام و فقه ــدای کار از عل ــرد: »در ابت ک

در محکمه هــا و مجالــس امــور و مرافعــه کــه وابســته بــوزارت عدلیــه 

ــور  ــد از آن  بام ــان بع ــه  ایش ــاند. برشطیک ــوان نش ــد می ت ــد ش خواه

ــه  ــور مرافع ــت ام ــه بجه ــی هــم ک ــارش نشــوند و کتاب ــه اصــال مب دینی

و حــدودات از روی احــکام رشیعــه نبویــه وضــع خواهــد شــد بایــد از 

اختالفــات اقــوال عــاری بــوده، در هــر طــرف بیــک نســق و بیــک فتــوی 

معمــول بــه عمــوم ملــت باشــد. و در حیــن ترتیــب ایــن کتــاب واضعــان 

قوانیــن بنــا بــر تقاضــای زمانــه اجتهــاد هــم میتواننــد کــرد، موافــق رشع 

انــور. چنانکــه رســالهء ]یــک کلمــه ی[ شــام باکــر ادلــهء رشعیــه ایــن 

ــع اســت«]۷9[.  ــاد جام ــوع اجته ن

ــاال،  چنانچــه مشــاهده مــی شــود، بخــش نخســت ســخن ب  

کــه در آن آخونــدزاده می گویــد »امــر مرافعــه« را میبایســت از »دســت 

علــامی روحانیــه« گرفــت، نشــان از تیزبینــی او و آشــنایی ا ش بــا تاریــخ 

اروپــا دارد. و اینکــه »علــام و فقهــای ملــت« را میتــوان اســتخدام کــرد 

ــرد(  ــت ک ــه دول ــته ب ــان را وابس ــی آن ــب« داد )یعن ــان »مواج ــه آن و ب

نیــز بــرای زمانــهء او مفیــد و قابــل درک مــی توانســته باشــد. امــا آنچــه 

ــه از جانــب  ــه روش پيــش گرفت ــوان گذشــت، اشــاره ب کــه از آن  منــی ت

ــه آن  ــدزاده در اشــاره ب ــزرگ آخون ــی ب ــه و تناقــض گوی مستشــار الدول

ــت.  روش اس

زنــده یــاد میــرزا یوســف خــان مستشــار الدولــه، بــا وجــود   

ــا حــدودی پــی  اینکــه بــه جوهــر اندیشــه لیرالیســم و حقــوق بــرش ت

 بــرده بــود، شــالودهء کتــاب »یــک کلمــه« ا ش را  – کــه ترجمــهء قانــون 

اساســی  فرانســه و حقــوق بــرِش منــدرِج در آن  بــود – بــا آیــات و 

احادیــث تطبیــق داد تــا بتوانــد حکومــت قانــون در ایــران را پیــش بــرد. 

مثــالً، بــرای توجیــه تقســیم قــوا بــه آیــه »و امــر هــم شــوری بینهــم« 

ــاء را  ــوره ی نس ــه ای از س ــاوات« آی ــه »مس ــرای توجی ــده، ب ــل ش متوس

نقــل کــرده، و در پیرامــون رضورت صنعتــی شــدن از آیــه ای در ســوره 

ی »حدیــد« )آهــن!( بهــره بــرده اســت]۸۰[. و در توجیــه ایــن عمــل در 

ــاب ›روح االســالم‹ ]منظــور ›یــک  ــدزاده نوشــت: »کت ــه آخون نامــه ای ب

ــا دو مــاه ]دیگــر[ متــام میشــود. ]...[ خــوب  کلمــه‹ اســت[ انشــاالله ت

نســخه اســت، یعنــی بــه جمیــع اســباب ترقــی  و سیویلیزاســیون از قــرآن 

ــر  ــه دیگ ــرده ام ک ــدا ک ــن پی ــات و براهی ــح، آی ــث صحی ــد و احادی مجی

نگوینــد فــالن چیــز مخالــف آییــن اســالم یــا آییــن اســالم مانــع ترقــی و 

ــت«]۸1[.  ــیون اس سیویلیزاس

علــام  ایــن  کــه  می نویســد  ســو  یــک  از  آخونــدزاده   

ــه  ــکام رشیع ــدودات را از روی اح ــه »ح ــر مرافع ــد در ام می  توانن

نبویــه وضــع« کننــد و از ســوی دیگــر می  گویــد بــه طــوری 

کــه »معمــول بــه عمــوم ملــت باشــد.« بــه زبــان امــروزی 

ــد  ــی وضــع کنی ــور« قانون ــه »رشع ان ــا اســتناد ب ــی: ب یعن

ــرد  ــلامن و زن و م ــتی، مس ــودی، زردش ــیحی ، یه ــه مس ک

ــر آن  ــتند – در براب ــت« هس ــوم مل ــامن »عم ــه ه و... – ک
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 دارای حقــوق برابــر باشــند!؛ و ایــن جــزو ناممکنــات اســت.

ــر  ــی  دیگ ــرد و راه ــی  ب ــتباه اش پ ــه اش ــزودی، ب ــا او ب ام  

برگزیــد و خواســتار جدایــِی قلمــروِی دیــن از ارزش هــای مــدرن و 

ــه«ِی  ــک کلم ــاب »ی ــه کت ــش ب ــه ای در واکن ــد و، در نام ــت ش حکوم

مستشــار الدولــه، نوشــت کــه حکومــت قانــون را منــی تــوان بــا اســتناد 

بــه آیــات و احادیــث در ایــران برقــرار کــرد: »چنــد کلمــه در خصــوص 

ــی   ــاب ب ــدم، کت ــا خوان ــه را رساپ ــک کلم ــم. ی ــرف بزنی ــه‹ ح ــک کلم ›ی

ــن  ــد اســت. و لیک ــادگار خــوب اســت و نصیحــت مفی ــر اســت، ی نظی

ــام  ــد: »ش ــه می  ده ــت«. و ادام ــده اس ــته ش ــرده نوش ــت م ــرای مل ب

ــد ...  ــرده ای ــک ک ــت متّس ــکام رشیع ــه اح ــت ب ــرای عدال ــاب اج در ب

اگــر رشیعــت چشــمهء عدالــت اســت، بایــد اصــل اول از اصــول 

در  مع مســاوات   ... اســت  در حقــوق  مســاوات  کــه  کونستتســیون 

ــرای  ــت ب ــه رشیع ــت ک ــن در حالی  س ــدارد.« و ای ــری ب ــامت مج محاک

جنــس مــرد و زن حقــوق مســاوی قائــل نیســت و در محاکــامت حقــوق 

غیــر مســلامن ذمــی مســاوی بــا فــرد مســلامن نیســت. »خداوندا، ایــن 

ــوان اســت« کــه قاضــی رشع شــهادت  چــه قانــون اســت، ایــن چــه دی

ذمــی  را منی پذیــرد؟ و ایــن در حالیســت کــه »مســاوات در محاکــامت« 

اصــل مطلــق عدالــت اســت. مســاله دیگــر »حّریــت شــخصیه« اســت. 

مگــر بردگــی و بــرده فروشــی و خواجــه کــردن »ظلــم فاحــش نیســت 

ــورات  ــوای ت ــه فت ــان ب ــن نرصانی ــل از ای ــت نیســت«؟ قب و منافــی حّری

خریــد و فــروش بــت پرســتان و مــرشکان را جایــز می  دانســتند امــا حــاال 

ــز در  ــده اســت، بــت پرســتان و مــرشکان نی ــد: »موســی نفهمی می  گوین

برشیــت بــرادران مــا هســتند، بــه واســطه مغایــرِت اعتقــاِد نــوِع بــرش از 

حقــوق حّریــت محــروم منی توانــد شــد«؛ پــس آن  را برنداختنــد. از ایــن 

گذشــته  متــام قواعــد جزایــی رشیعــت وحشــیانه و مغایــر عدالت اســت. 

»در دنیــا هیــچ نعمــت عــوض  حیــات نیســت. و آن  را بــه هــر جزویــات، 

بــه مقتضــای عدالــت تــام، از احــرار منی تــوان گرفــت. ... قطــع نفــس و 

قطــع اعضــاء و چــوب زدن صفــت طوایــف بربریــان و وحشــیان اســت و 

شایســتهء  شــأن الوهیــت نیســت.« تحقیقــات حکــامی فرنــگ نیــز ثابــت 

کــرده کــه قطــع نفــس بــه عنــوان مجــازات نــه  فقــط جرائــم را »رفــع 

ــادر  ــا »ن ــل در اروپ ــن دلی ــه همی ــد« ب ــم منی  کن ــم ه ــه ک ــد بلک منی  کن

ــد. خالصــه اینکــه  ــوی« دهن ــل مجرمــی فت ــه قت ــه ب ــاد ک ــاق می  افت اتف

»رشیعــت چشــمهء عدالــت« نیســت. »بخیــال شــام چنــان می رســد کــه 

ــرشق  ــه را در م ــیون فرانس ــت، کنستتس ــکام رشیع ــداد اح ــه ام ــا ب گوی

ــوان داشــت. حاشــا و کال، بلکــه محــال اســت«]۸۲[.   زمیــن مجــری میت

ــدزاده در  ــد، آخون ــاره ش ــرت اش ــه پیش ــور ک ــامن ط ه  

پنــدار و کــردارش در مجمــوع بــه سکوالریســم سیاســی ایــامن 

داشــته و بــه آن پــای بنــد مانــده اســت. علــی  رغــم اینکــه 

خــودش خــدا نابــاوری، یــا آتئیســم، را در مکتوبــات 

ــا  ــان ت ــه انس ــت ک ــته اس ــاد داش ــرده و اعتق ــزه ک تئوری

مادامــی کــه از دیــن و مذهــب نگــذرد و بــه خــدا، جهــان 

ــت  ــه آزادی و پیرشف ــد ب ــته باش ــاوری داش ــه ب ــاورأ الطبیع ــر و م دیگ

ــدارا  ــا م ــیار ب ــلامن ا ش بس ــتاِن مس ــا دوس ــا ب ــید]۸۳[، ام ــد رس نخواه

رفتــار می  کــرده. حتــا دوســِت آخونــدی بــه نــام مــال احمــد حســین زاده 

داشــت کــه جــزو شــیخ االســالم های آن  روز در تفلیــس بــوده اســت و 

در نامه هایــش از او نیــز بــه نیکــی  نــام بــرده اســت]۸4[. 

ــال انســان  ــه ح ــاز و روزه را مــر ب ــه من ــا وجــود اینک او ب  

ــا، را  ــید پاش ــودش، رش ــد خ ــا فرزن ــا حت ــت]۸5[ ام ــه می دانس و جامع

از روضــه گرفــن بــاز نداشــت. »رشــید پاشــا بــا وجودیکــه کتــاب بوقــل 

ــده و فیلســوفیت را کمــرت از مــن منی  فهمــد  ــان را خوان ]Buckle[ و رن

ــد و  ــرت از مــن می  دان ــوم طبیعــی[ را به ــا و یستســتوا ]عل ــم فزیق و عل

همیشــه در ایــن مطالــب دالیــل و براهیــن مبــن می  شــامرد بــاز امســال 

مــاه رمضــان را رسارس بــا جمیــع رشوط و اعــامل روزه گرفــت و میگفــت 

ــص  ــیعه خال ــاک و ش ــلامن پ ــرا مس ــس م ــه ک ــم هم ــن میخواه ــه م ک

بدانــد. مــن هــم مانــع نشــدم. ایــن روش هــم چیزکیســت. در هــر شــب 

مــاه مبــارک منــاز می  گــذارد و دعاهــا می  خواهنــد، امــا تــار هــم میزنــد، 

ــی«]۸۶[.  ــامل رعنای در ک

در نقد دیسپوتیسم و بی  قانونی 

در نیمــهء دوِم قــرِن نوزدهــم گفتــامن قانــون خواهــی،   

ــرده شــد، شــکل  ــام ب ــوان مرشوطــه خواهــی ن ــه عن کــه بعدهــا از آن ب

ــوده  ــک ب ــامن رشی ــن گفت ــز در شــکل دهــی  ای ــدزاده نی ــت. آخون گرف

ــه  ــز پرداخت ــون نی ــاِب قان ــه نقــد پادشــاه »دیســپوت« و فقــداِن کت و ب

اســت. »دیســپوت« اولیــن واژه از آن  ۲1 مفهومــی   ســت کــه او در 

ــپوت  ــظ دیس ــت لف ــت: »نخس ــرده اس ــف ک ــات« تعری ــاز »مکتوب آغ

عبــارت از پادشاهیســت کــه در اعــامل خــود بهیــچ قانــون متمســک و 

مقیــد نبــوده و مبــال و جــان مــردم بالحــد و انحصــار تســلط داشــته و 

ــد و مــردم در تحــت ســلطنت  ــار بکن همیشــه بهــوای نفــس خــود رفت

او عبــد دنــی و رذیــل بــوده از حقــوق آزادی و برشیــت بکلــی محــروم 

باشــند«]۸۷[. 

ــه  ــد ک ــر می  آی ــز ب ــیون« نی ــم »روولس ــف واژه شش از تعری  

او انقــالب را واکنشــی بــه اســتبداد حکومتــی و مذهبــی دانســته و ایــن 

برداشــت او از انقــالب احتــامالً ریشــه در آشــنایی او بــا تاریــخ فرانســه 

داشــته اســت. می  نویســد: »ششــم، روولســیون، عبــارت از آنچنــان 

ــار بی قانــون پادشــاه دیســپوت و ظــامل  حالتــی اســت کــه مــردم از رفت

بســتوه آمــده و بشــورش اتفــاق کــرده او را دفــع منــوده بجهــت آســایش 

و ســعادت خــود قانــون وضــع کننــد و یــا اینکــه پــوچ بــودن عقایــد 

ــرای  ــته و ب ــام برخاس ــت عل ــر مخالف ــده ب ــی را فهمی مذهب

خــود بــر حســب تجویــز فیلوســوفان موافــق عقــل آییــن 

ــد«]۸۸[.  ــازه برگزینن ت

آخونــدزاده بــه کــرّات از بی قانونــی نالیــده.   

بزنــد مظلــوم  »اگــر کســی به کســی  ســیلی   می  گویــد: 
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GITIMADARI
منیدانــد کــه بــه کــدام اختیــار رجــوع منایــد. یکــی  نــزد مجتهــد مــی  دود 

و دیگــری بخدمــت شــیخ االســالم میــرود، یکی بــه امــام جمعــه شــکایت 

میــرد و دیگــری بــه داروغــه رجــوع می کنــد ]...[. خالصــه یــک کتــاب 

قانــون در دســت نیســت و جــزای هیــچ گونــه و اجــر هیــچ ثــواب معیــن 

ــی  دارد«]۸9[.  ــول م ــد معم ــه می رس ــر چ ــس ه ــر ک ــل ه ــد بعق منیباش

تعریــف و متجیــد از پادشــاه ایــران آن  روز را جــزو »حرفهــای احمقانــه« 

میدانــد و می  گویــد کــه »پادشــاهی کــه از اوضــاع عــامل بیخــر و از علــم 

اداره و تربیــت نــادان، و از رســوم عدالــت و مــروت و رعیــت پــروری و 

وطــن پرســتی  عــاری و غافــل« اســت کــه دیگــر شایســته متجیــد نیســت 

و یــا بــه گفتــه خــودش »افزونــی جــاه بــرای او مقــدور« نخواهــد 

گشــت و منی توانــد »نظیــر جمشــید و فریــدون« باشــد. امــا اگــر همیــن 

ــروری و وطــن پرســتی« پیشــه  ــت پ ــروت و رعی ــت و م پادشــاه »عدال

کنــد، »ظلــم و فقــر و نادانــی« را بــه کّل رفــع کنــد، زیــر دســتان را از 

»عریانــی و گرســنگی« برهانــد و ماننــد »پطــر کبیــر و فریدریــخ کبیــر 

وطــن خــود را در هــر خصــوص معمــور و نظیــر ماملــک منظمــهء 

یوروپــا گردانــد« آنــگاه می  تــوان او را »صاحــب عــزت و مســتحق 

بلنــد نامــی« دانســت. امــا پادشــاه در ایــران اینگونــه نیســت. در حالــی  

کــه »در مملکــت فرانســه و انگلیــس زدن و آزردن خرهــا، اســبها و 

گاوهــا را نیــز جایــز منی داننــد« در »مملکــت ایــران بفرمــان دیســپوت 

حتــی پای هــای امــرای ایشــان را بفلــک گذاشــته، چــوب میزننــد«]9۰[ 

ــد و  ــی  خرن ــک« ب ــوِن اداره و پولیتی ــم و قان ــران« از »عل ــرای ای و »ام

ــم  ــت را منتظ ــا، مملک ــع اعض ــوس و قط ــل نف ــا »قت ــه ب ــد ک منی دانن

ــح اســت«]91[.  داشــن از اعظــم قبای

شــاه بیــت کتــاب او، کــه از ســوی تقریبــاً همــه »آخونــدزاده   

دان هــا« نیــز نقــل شــده – و جوهــر اندیشــهء او در آن  خالصــه گردیــده 

– حاکــی  از ایــن  ســت کــه آخونــدزاده – بــه درســت و یــا غلــط – زدودن 

اســتبداد و رســیدن بــه آزادی را مســتلزم گــذر از عقایــد دینــی و مذهبــی  

می  دانســته اســت: »ای اهــل ایــران، اگــر تــو از نشــاه آزادیــت و حقــوق 

انســانیت خــر دار میبــودی باینگونــه عبودیــت و باینگونــه رذالــت 

متحمــل منیگشــتی، طالــب علــم شــده فراموشــخانه ها می  گشــودی، 

مجمع هــا بنــا می  منــودی، وســایل اتفــاق را دریافــت میکــردی. تــو 

ــو فقــط  ــرای ت ــری، ب ــب از دیســپوت زیادت در عــدد و اســتطاعت مبرات

ــو  ــه ت ــی اتفــاق، ب ــن حــال، یعن ــی و یکجهتــی الزم اســت. اگــر ای یکدل

ــد  ــود عقای ــرای خــود فکــری میکــردی و خــود را از قی میــر می  شــد ب

پــوچ و از ظلــم دیســپوت نجــات میــدادی. چــه فایــده ایــن حــال بــرای 

تــو میــر منیشــود مگــر بــا علــم و علــم حاصــل منیگــردد مگــر بــا 

پُرُقــر ]ترقــی [ و پُرُقــر صــورت منی  بنــدد مگــر بــا لیــرال بــودن 

ــه  ــد. چ ــن از عقای ــا رس ــر ب ــود مگ ــودن منی ش ــرال ب و لی

فایــده مذهــب تــو و عقایــد تــو بــه لیــرال بــودن تــو مانــع 

اســت«]9۲[.

در پیرامون آزادی

در ترشیــح واژهء »آزادی« همیشــه اســتبداد مذهبــِی اعــامل   

ــاد  ــه ب ــاً ب ــت را توام ــتبداد حکوم ــد و اس ــهء آخون شــده از ســوِی طبق

انتقــاد گرفتــه و هــر دو را، بــا اقتبــاس از ســخرنانی  »میرابــو«]9۳[ مانــع 

ــی  ــراد نوع ــردی از اف ــر ف ــه »ه ــد ک ــته و می  گوی ــان دانس آزادی انس

بــرش« می  بایســت »بحکــم عقــل ســلیم از نعمــت حریــه کاملــه 

بهره منــد شــود.« حریّــت، یــا هــامن آزادی، نیــز دارای دو قســم اســت: 

»یکــی  حّریــت روحانیــه اســت ]و[ دیگــری حّریــت جســامنیه. حّریــت 

روحانیــه مــا را اولیــای دیــن اســالم از دســت مــا گرفتــه مــا را در جمیــع 

ــان  ــی خودش ــر و نه ــع ام ــل و تاب ــد رذی ــه عب ــه بالکلی ــورات روحانی ام

کــرده انــد و مــا را در ایــن مــاده هرگــز اختیــار مداخلــه نیســت. پــس 

ــوده  ــن ب ــاء دی ــردار اولی ــدهء فرمان ــه بن ــت روحانی ــاده حریّ ــا در م م

از نعمــت آزادی محرومیــم. و حّریــت جســامنیه مــا را فرمانروایــان 

ــا را  ــره م ــه بامل ــات دنیوی ــن حی ــه در ای ــا گرفت ــت م ــپوتی از دس دیس

محکــوم فرمایشــات خودشــان کــرده ]...[. در ایــن مــاده هــم عبــد رذیــل 

ــم.  ــره ای ــی  به ــوده از نعمــت آزادی ب ــان ب ــار ظامل ــی  اختی ــدگان ب و بن

ــد و  ــه مــورال می  گوین ــه را لیرت ــان فرانســه حّریــت روحانی ــه زب ]...[ ب

ــق«]94[.  ــه فیزی ــامنیه را لیرت ــت جس حّری

در نقد روحانیت

ــار  ــدزاده در کن ــد، آخون ــاره ش ــرت اش ــه پیش ــور ک ــامن ط ه  

اســتبداد حکومتــی، خــط عربــی  و مذهــب، طبقــهء آخونــد را نیــز دلیــل 

عقــب ماندگــِی »اهــِل ایــران« می  دانســت. در پیرامــون مامنعــت ایــن 

ــد:  ــا »فرنگســتان«  و آموخــن حکومــت داری می گوی ــه از متــاس ب طبق

»ای جــالل الدولــه، تــو میدانــی  کــه تحصیــل علــم اداره و پولیتیکــه در 

ــه فرنگســتان ســفر منــوده در  ــه ب ــران ممکــن نیســت و الزمســت ک ای

ــوان  ــه ســفر میت ــا ایــن ممکــن اســت؟ چــه گون آنجــا تحصیــل کــرد. آی

ــا  ــود؟ آی ــوان من ــارشت می ت ــات و مع ــار مالق ــا کف ــه ب ــرد و چه گون ک

علــامی فاناتیــک و شــارالتان بایــن امــر راضــی  میشــوند؟ آیــا ایــن عقایــد 

پــوچ بــه ایــن عمــل فتــوا می  دهنــد؟«]95[. او، بــا نقــِل قــول هایــی کــه 

ــم  ــارهء جهن ــر مجلســی در ب ــد باق ــال محم ــن« م ــاب »حــق الیقی از کت

آورده، نــه  تنهــا اوهــام پرســتی  را بــه ســخره گرفتــه و مجلســی را دســت 

انداختــه، بلکــه اســتدالالت  منطقــی  ای نیــز در پیرامــون وجــود و عــدِم 

جهنــم بــه دســت داده اســت کــه ترشیــح شــان از حوصله  ایــن نوشــتار 

خــارج اســت]9۶[. 

او می  گویــد کــه ایــن طبقــهء آخونــد نــه  تنهــا مانــع عقــب   

ماندگــی ماســت بلکــه مانــع شــادی و عیــش و بــزم و رقــص 

مــا نیــز هســت: »ای واعظــان  و  ای عاملان و  ای شــارالتانان، 

ــامل محــروم  ــروردگار ع ــوام را از نعــامت پ چــرا بیچــاره ع

ــرس  ــد، چــرا از ت ــخ می کنی ــش او را تل میســازید، چــرا عی

جهنــم او را منیگذاریــد کــه بــا ســایر ملــل مالقــات کــرده و 
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ــا محــل اقتبــاس اســت، شــام بواســطه  ــاد بگیــرد. دنی علــوم و صنایــع ی

ایــن پرپوچــات منیگذاریــد کــه بیچــاره عــوام از نعمــت الهــی برخــوردار 

شــود: نغمــه پــردازی مکــن حرامســت، بــه نغــامت گــوش مــده 

ــت،  ــن مکروهس ــص مک ــت، رق ــر حرامس ــاد مگی ــامت ی ــت، نغ حرامس

بــه رقــص متاشــا مکــن مکــروه اســت، ســاز مــزن حــرام اســت، بــه ســاز 

ســامع مکــن حــرام اســت، شــطرنج مبــاز حــرام اســت، نــرد مبــاز حــرام 

ــن  ــه »ای ــد ک ــادی، می  گوی ــش و ش ــه های ــاع از گفت ــت.« و، در دف اس

چیزهــا ]...[ اگــر در حــد اعتــدال باشــد بــه ذهــن جــال میدهــد و جوهــر 

عقــل را زیــاد می کنــد« و در طبیعــت انســان نیــز حــس و قــوه »حــزن 

و فــرح« کــه هــامن انــدوه و شــادی انــد وجــود دارنــد و »اگــر آن  قــوه 

 هــا کار نکننــد، کُنــد میشــوند چنانکــه اگــر دســت را  یــک ســال حرکــت 

ندهــی خشــک میشــود. پــس، از وســایل فــرح و رسور کنــاره جــو  شــدن 

ــد«]9۷[.  ــدر می کن ــل را مک ــل و عق ــواس را معط ح

رابطه بین مذهب، اخالق و جرم

ــات  ــالودهء اخالقی ــه  ش ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــدزاده ب آخون  

می  بایســت عقــل/ خــرد و قوانیــن ایــن جهانــی  باشــد و نــه دیــن؛ چــرا 

ــد اخــالق ســاز باشــند و  ــن و مذهــب نتوانســته ان ــاور او دی ــه ب کــه ب

نظــم را در جامعــه حاکــم، و از بــروز جرایــم جلوگیــری کننــد. »بعــض 

ــدم  ــث ع ــم باع ــوف جه ــه خ ــد ک ــاد میکنن ــر اعتق ــه نظ ــخاص کوت اش

صــدور جرائــم اســت. آیــا کــدام مســلامن اســت کــه فقــط از بیــم جهنــم 

مــال مــردم را وقتــی  کــه بدســتش افتــد نخــورد و هنگامیکــه بچــه بــی  

ریــش دوچــارش گــردد دســت بــه او نزنــد و بــه دخــرت و زن مــردم در 

ــالن از  ــان و قات ــع دزدان و راهزن ــود؟ جمی ــرض نش ــت متع ــن فرص حی

ــاور او  ــه ب ــه ظهــور میرســند.« ب ــم ب ــاس و از معتقــدات جهن عــوام الّن

»خــوف سیاســت دنیویــه ]وحشــت از مجازات هــای این جهانــی[« و 

»رسزنــش اماثــل و اقــران ]دوســتان و خویشــاوندان؟[ و غیــرت و عقــل 

و علــم« و »طبیعــت برشیــه« اســت کــه موجــب میشــود انســان »عمــل 

خیــر و رش« را از هــم متیــز دهــد. امــا بــا وجــود اعتقــاد بــه خــرد انســان 

و طبیعــت، او بــاز معتقــد اســت کــه الزم اســت قوانینــی بــرای مجــازات 

انســان در صــورت جــرم موجــود باشــند. »معهــذا قانــون سیاســت ]قانون 

مجــازات[ نیــز بایــد در نظــر باشــد امــا نــه  آن  قانــون سیاســت کــه در 

ضمنــش، قتــِل نفــوس و قطــع اعضــاء باشــد بلکــه آن  نــوع قانــون 

ــوچ  ــادات پ ــردد و اال اعتق ــول می  گ ــم معم ــه در دول منظ ــت ک سیاس

ــد  ــع منی توان ــم مان ــز بصــدور جرائ ــِد بهشــت هرگ ــم و امی ــِم جهن و بی

ــد«]9۸[.  ش

رابطه بین اعتقاد، علم و پیرشفت 

ــه  ــز ب ــاد نی ــم و اعتق ــی عل ــون جدای در پیرام  

نکتــه مهمــی  اشــاره کــرده؛ نکتــه ای کــه آن  را از میــرزا ملکم 

خــان در تلفیــس آموختــه بــوده اســت]99[. تفــاوت بیــن دیــن و علــم 

ــت  ــات اس ــل و اثب ــش دلی ــه و اساس ــم پای ــه عل ــد ک ــن می بینی را در ای

ــادات  ــا اعتق ــت و ب ــائل نیس ــات مس ــه اثب ــادر ب ــن ق ــه دی ــال آنک و ح

رس و کار دارد. هــر چنــد کــه »علــم« را در برابــر »اعتقــاد« قــرار داده 

ــاد«  ــه منظــورش از »اعتق ــد ک ــر می  آی ــا از فحــوای کالمــش ب اســت ام

هــامن »دیــن« اســت. و تــالش ا ش بــر ایــن اســت کــه »امــور اعتقادیــه« 

)اینجــا: دیــن( را از امــور علمیــه متامیــز ســازد. )پــس از نقــل ســخن او 

توضیحــی خواهیــم داد(.

می  گویــد: »بــرادر مکــرم مــن، خطــای مــا تــا امــروز در   

شــناخن حــق از باطــل و متیــز دادن راســت از کــج از یــن رهگــذر 

ــوط کــرده  ــره را ِبهمدیگــر مخل ــه مغای اســت کــه مــا همیشــه دو قضی

یــک قضیــه می شــامریم و حــال آنکــه ایــن دو قضیــه مغایــر یکدیگرنــد؛ 

یکــی  از آنهــا علــم اســت و دیگــری اعتقــاد. مثــال علــم حکــم می کنــد 

کــه ناپالیــون اول بــود ]وجــود داشــته اســت[ و بــه مســکو هــم رفــت و 

عاقبتــش چنــان و چنــان شــد. در ایــن بــاب دیگــر اعتقــاد هرگــز لــزوم 

نــدارد چونکــه قضیــه مبنــی بــر علــم قطعــی اســت و هــر قضیــه کــه 

ــات  ــش ]اثب ــل و ثبوت ــه دلی ــا اینک ــد و ی ــوت نباش ــل و ثب ــاج بدلی محت

ا ش[ قطعــی باشــد علــم اســت، دخــل باعتقــاد نــدارد. از طــرف دیگــر، 

ــار اولیــای دیــن، مــا اعتقــاد می کنیــم کــه حــرت موســی  ــا بــر اخب بن

بکــوه طــور رفتــه بــا پــروردگار عــامل مکاملــه کــرد و عصــای خــود را بــر 

احجــار ]ســنگ هــا[ زد چشــمه ها جــاری شــد و امثــال ذلــک. ایــن قضیــه 

محتــاج بــه دلیــل و ثبــوت اســت و دلیلــش هــم اگــر باشــد بهیچوجــه 

قطعــی منیتوانــد شــد. پــس مــا ایــن قضیــه را نبایــد علــم بشــامریم بایــد 

ــآن  ــم ب ــه از روی عل ــاد ن ــم و از روی اعتق ــاد بنامی ــه را اعتق ــن قضی ای

ــز از  ــا را نی ــوع قضای ــن ن ــا همی ــن م ــای دی ــن اولی ــم. و لیک ــاور بکنی ب

ــث و  ــیر احادی ــم تفس ــد عل ــه می گوین ــامرند چنانک ــوم میش ــام عل اقس

ــا ]ریاضــی[ و  ــا و مامتاتیق ــا و بعــد از آن  فیزیقی ــال آنه ــم کالم و امث عل

ــه  ــد ]ب ــداد میکنن ــوم تع ــز از عل ــا را نی ــال آنه ــوم و امث ــا و نج جغرافی

ــت و  ــن اس ــن آخری ــر ای ــز نظی ــن نی ــه اولی ــا ک ــد[؛ گوی ــامر می آورن ش

حــال آنکــه مغایــرت ایــن آخریــن از اولیــن ]از[ آفتــاب روشــن تــر اســت، 

مــا بایــد اولیــن را از امــور اعتقادیــه حســاب کنیــم و تنهــا آخریــن ]را[ از 

ــامریم«]1۰۰[.  ــه بش ــور علمی ام

ــال حــرت موســی و عصایــش را،  ــدزاده در اینجــا مث آخون  

بــه عنــوان موضوعــی غیــر قابــل اثبــات، آورده؛ داســتانی کــه در ســورهء 

ــر شــده  ــن معناســت: معجــزات ذک ــن بدی ــده. ای ــز آم ــرآن نی »طــه « ق

در کتــب آســامنی غیــر قابــل اثبــات انــد )یعنــی ربطــی  بــه علــم 

ــد  ــان می  توان ــد( و انس ــی ان ــای دین ــزو باوره ــد و ج ندارن

ــاد  ــا اعتق ــه آنه ــان – ب ــکاِن اثبات ش ــدِم ام ــوِد ع ــا وج – ب

ــد. ــته باش داش

ــه  ــوده ک ــد ب ــدزاده معتق ــال، آخون ــر ح ــه ه ب  

ــد  ــت متناقضن ــت دو حال ــم و حکم ــا عل ــامن ب ــن و ای »دی
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ــامن  ــن و ای ــد شــد. اگــر آدم دی کــه هرگــز در یــک ذات جمــع منیتوانن

ــم و حکمــت  ــم شــمرده منی شــود و اگــر عل داشــته باشــد عــامل و حکی

داشــته باشــد دینــدار و مومــن نخواهــد بــود«]1۰1[. 

البتــه توجــه بايــد داشــت کــه ایــن ادعای او درســت نیســت.   

ــکام  ــام اح ــا مت ــد و حت ــاور باش ــن ب ــاور و دی ــدا ب ــد خ ــان میتوان انس

ــمندان و  ــزو دانش ــان ج ــا آورد و همزم ــه ج ــز ب ــش را نی ــب خوی مذه

نخبــگان زمانــهء خــودش بــه حســاب آیــد؛ بــه رشط اینکــه در کار علمــی  

باور هــای خــود را دخیــل ندهــد و منبــع شــناخت را عقلگرایــی و تجربــه 

گرایــی بدانــد. امــا رابطــه بیــن »عقلگرایــی« و »تجربــه گرایــی« پیچیــده 

اســت و ترشیــح اش از حوصله  ایــن نوشــتار خــارج.

مــا  اگــر  کــه  بــود  آخونــدزاده معتقــد  بــه هــر حــال   

انــوار  از  محالــه  »ال  می  بایســت  باشــیم  داشــته«  ایــامن  و  »دیــن 

ــه  ــر ب ــتیم« و اگ ــه هس ــویم چنانک ــروم بش ــیون مح ــوم و سیویلیزس عل

گفته هــای »علــام و حکــامی یوروپــا گــوش داده قــدم بــه دایــره علــوم 

و سیویلیزاســیون بگذاریــم« در آن صــورت »امیــد حیــات اخــروی و 

ــه  ــل میشــود؛ خوشــا ب ســعادت رسمــدی ]همیشــگی [ خــود بخــود ذای

حــال کســی  کــه ایــن دو حالــت متناقضــه را در ذات خــود جمــع توانــد 

ــد«]1۰۲[.  ــن محــال میای ــر م ــا بــه نظ ــرد ام ک

بــا ايــن همــه، کتــاِب »مکتوبــاِت« زنــده یــاد آخونــدزاده بــا   

ــه اســت: »دیگــر مصنــف منیخواهــد کــه مــردم  ــان یافت ــه پای ایــن جمل

ــه  ــند بلک ــته باش ــامن نداش ــن و ای ــاور[ بشــوند و دی آتاایســت ]خداناب

حــرف مصنــف اینســت کــه دیــن اســالم بنابــر تقاضــای عــرص و اوضــاع 

زمانــه بــر پراتســتانتیزم محتــاج اســت، پراتســتانتیزم کامــل موافــق 

ــوع آزادی  ــر دو ن ــن ه ــیون متضم ــی [ و سیویلیزاس ــره ]ترق رشوط پروق

و مســاوات حقوقیــه بــرش، مخفــِف ]کاهــش دهنــدهء[ دیســپوتیزِم 

ســالطیِن مرشقیــه در ضمــِن تنظیــامت ]اصالحــاِت[ حکیامنــه و، مقــِرر 

ــا«  ــورا و اناث ــالم، ذک ــراد اس ــواد در کِل اف ــوِب س ــدهء[ وج ــرار کنن ]برق

 .]1۰۳[

بخش چهارم: خالصه 

آخونــدزاده بــا وجــود اینکــه بیــش از چهــل ســال از عمــر ش   

ــت  ــد و در غرب ــا دور مان ــران دهه ه ــرد و از ای ــپری ک ــس س را در تفلی

ُمــرد امــا چشــم اش را هیــچ لحظــه ای از ایــران بــر نداشــت، وقایــع آن را 

دنبــال کــرد و در راســتای رفــع عقــب ماندگــی ایــران و برخــی  جوامــع 

اســالمی کوشــید. بــا »مکتوبــات« ا ش شــالودهء ناســیونالیزم ایرانــی  را بــر 

پایــه هــای ایــران باســتان بنــا نهــاد و بــرای چــاپ کتــاب اش هیــچ 

گاه تــن  بــه سانســور نــداد. بــا وجــود اعتقــاد بــه سکوالریســم 

فلســفی،  در قــول و عمــل بــه سکوالریســم سیاســی پایبنــد 

مانــد و، هامنطــور کــه ديديــم، حتــا فرزنــد خــود را نیــز از 

بــه جــا آوردن احــکام مذهبــی  بــاز نداشــت. آخونــدزاده 

ــه  ــه ب ــود ک ــن رس ب ــه و از ای جوهــر ناســیونالیزم را دریافت

ترشیــح تفــاوت بیــن »ملــت« و »امــت« نیــز پرداخــت. او بــر ایــن بــاور 

بــوده کــه »دیــن« کارکــرد خــود در دفــاع از رسزمین هــاِی مســلامنان را 

از دســت داده و مــی بایســت مذهبــی  دیگــر بــه نــام »وطــن پرســتی « 

)یــا هــامن »ملــت مــداری«( جــای آن  را بگیــرد. هنگامــی هــم کــه تقابل 

ــت  ــرش و حکوم ــوق ب ــون حق ــدرن )همچ ــای م ــن و ارزش  ه ــن دی بی

قانــون( را احســاس کــرد و دیــد کــه هــم عــرصان اش بــه یکســان جلــوه 

ــرآن و  ــد و از ق ــرش دســت زده ان ــوق ب ــا حق ــی ب ــاِی دین دادِن آموزه ه

احادیــث بــرای توجیــه و پیشــرِد حکومــِت قانــون نشــانه می  آورنــد بــه 

ایــن امــر واکنــش نشــان داد، ایــن راهــکار را نشــدنی  دانســت و آن  را 

بــه رصاحــت متــام رد کــرد. او بــر ایــن بــاور بــود کــه »اســتبداد« اعــم 

ــی   ســت و در نقــد هــر دو کوشــید. هــم شــاه را  ــی و مذهب از حکومت

ــود  ــد ب ــد را و معتق ــهء آخون ــم طبق ــت و ه ــامل می  دانس ــتبد و ظ مس

کــه ایــن طبقــه نــه تنهــا آزادی مردمــان را از آنهــا گرفتــه بلکــه مخالــف 

تجــدد در ایــران نیــز اســت.

ــا  ــارزه ب ــه مب آخونــدزاده در بخــش بزرگــی  از زندگــی  ا ش ب  

»جهــل« و »ظلــم« پرداخــت؛ امــا زدن »جهــل« بــرای او از زدن »ظلــم« 

مهمــرت بــود. بــه همیــن دلیــل بیــش از هــر ميهــن دوســِت دیگــِر هــم 

عــرِص خــودش بــه رضورت اشــاعهء علــم توجــه داشــته اســت؛ چــرا کــه 

ــوزاند.  ــد س ــل را خواه ــه جه ــم ریش ــه عل ــرد ک ــامن می  ک گ

ــه اســت  ــاخ گفت ــر ب ــارهء فوی ــه آنچــه مارکــس در ب ــم نگاهــی  ب ــا نی ب

کــرد:  خالصــه  گونــه  ایــن  را  آخونــدزاده  فعالیت هــای  می  تــوان 

ــد از  ــیری جدی ــت دادِن تفس ــه دس ــهء ب ــط( در اندیش ــدزاده )فق آخون

جهــاِن خــودش )= ایــران و برخــی از جوامــع اســالمی( نبــود، بلکــه بــه 

ــت.  ــی داش ــر م ــز گام ب ــان اش نی ــر جه ــال تغیی دنب

امــا دو اشــتباه بــزرگ نيــز در کارنامــهء او  قابــل ذکــر اســت:   

نخســت اینکــه – تحــِت تاثیــِر ناسیونالیســِم نــژاد پرســِت اروپــا – گرفتــاِر 

ــوی  ــت از س ــه می  بایس ــی  ک ــد؛ عمل ــتیزی ش ــازی س ــتی و ت ــژاد پرس ن

متــام مورخــان نقــد شــود. دوم اینکــه گــامن می  کــرد کــه اگــر الفبــاِی مــا 

تغییــر کنــد مــا در عــرض یکــی  دو دهــه مــی توانیــم بــه پــای جوامــع 

اروپایــی برســیم. یعنــی او در رفــع عقــب ماندگــی دچــار ســاده انــگاری 

بــود.
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GITIMADARI

پانویس ها.
1. براِی نگارِش زندگِی آخوندزاده از منابع زیر استفاده شده است:

- مقدمهء »کازوموف« )Kasumov( بر نسخهء روسِی »مکتوبات«.

Kasumovs preface to »Maktubat«: Axundov, M. F.: Izbrannye 

filosofskie proizvedenija, ed. by Mehbaly Kasumov, Baku: Iz-

datel’stvo Akademii Nauk Azerbajdžanskoj SSR, S. 7-13.

ــت  ــتی س ــدار دوس ــده وام ــه را نگارن ــن مقدم ــده از ای ــات برآم اطالع

بــه نــام »میخایــل آندریــاس ِمــدر« )Michael Andreas Mäder(، کــه 

مســلط بــه زبــان روســی ســت. نگارنــده در حــال حــارض روســی منــی 

دانــد. ایــن دوســت و نگارنــده اندیشــه هاِی فلســفِی  آخونــدزاده و 

کتــاِب »ان شــاء اللــه، مــا شــاء اللــه« زنــده یــاد میــرزا آقــا خــان کرمانــی 

را بــه آملانــی ترجمــه کــرده ایــم. ایــن ترجمــه هــا تــا پایــان بهــار ۲۰1۷ از 

ــد شــد. ــرش »Klaus Schwarz Verlag« منتــرش خواهن ســوی ن

ــران،  ــدزاده، ته ــی آخون ــرزا فتحعل ــدون: اندیشــه های می ــت، فری - آدمی

انتشــارت خوارزمــی، 1۳49، صــص. 9-۳۲.

ایــن کتــاب در ســایت »وبــالگ آزادی ایــران« بــه صــورت الکرتونیکی نیــز 

در دســرتس اســت. نــگاه کنیــد بــه :

«https://azadieiran2.files.wordpress.com/2012/03/andishe-

haye-akhondzadeh_f-adamiat_www-azadieiran2-word-

press-com.pdf»

ــه  ــورت گرفت ــامر ۲۰1۶ ص ــک در دس ــن لین ــه ای ــا ب ــوع م ــن رج آخری

ــت. اس

ــده  ــات، گردآورن ــد و مکتوب ــای جدی ــی: الفب ــرزا فتحعل - آخونــدوف، می

حمیــد محمــدزاده، رداکــرت ]ویراســتار[ حمیــد آراســلی، باکــو، نرشیــات 

فرهنگســتاِن علــوِم جمهــورِی شــوروِی سوسیالیســتِی آذربایجــان، 19۶۳.

ــی ای(  ــا بیوگراف ــه ای )ی ــات« زندگی نام ــد و مکتوب ــای جدی - در »الفب

هــم بــا عنــوان »بیاغرافیــای، یعنــی رسگذشــت کولونیــل میــرزا فتحعلــی 

ــدزاده موجــود  ــم آورده اســت« از آخون ــه قل ــدوف کــه خــودش ب آخون

اســت. ویراســتان امــا تاریــخ نــگارش ایــن زندگی نامــه را بدســت نــداده 

ــان  ــه زب ــه ب ــن زندگی نام ــه ای ــد ک ــا می  گوی ــد« )Brand( ام ــد. »ِبرَن ان

پارســی در مجلــه ای بــه نــام »کشــکول«، در شــامره های 45--4۳ در 

ــه چــاپ رســیده اســت. ــخ 1۸۷۷، در تفلیــس ب تاری

Brands, Azerbaidschanisches Volksleben..., p. 11.

افــراد در مــورد  بــه زندگی نامه هایی کــه  اینکــه  بــر  بــا ارشاف  مــا 

خودشــان می نویســند می  بایســت همیشــه بــا شــک و تردیــد نگریســت 

ــد بی ســویی  ــه انســان در مــورد خــودش کمــرت می  توان – چــرا ک

ــخ  ــائل و تواری ــر مس ــورد ذک ــاً در م ــد و گاه ــت کن را رعای

نیــز دچــار اشــتباه مــی شــود – بــاز تکیــه مــان بیشــرت بــه 

همیــن زندگی نامــه ِی خــوِد آخونــدزاده بــوده اســت؛ 

ــری در دســت  ــع دســت اول دیگ ــه منب ــل ک ــن دلی ــه ای ب

ــتیم. نداش

۲. در پیرامــون آخونــدزاده و ایــران گرایــی اش مهــران امیراحمــدی  نیــز 

مقالــه ای بــه تازگــی بازنــرش کــرده اســت. نــگاه کنیــد بــه:

»http://wp.me/p7vZL9-293«

ــورت  ــامر ۲۰1۶ ص ــخ دس ــک در تاری ــن لین ــه ای ــا ب ــوع م ــن رج آخری

ــت. ــه اس گرفت

۳. اینکــه آیــا ســید جــامل الدیــن خــود بــه آنچــه می  گفــت بــاور 

ــا  ــارج. ام ــتار خ ــن نوش ــت از حوصله  ای ــه ،  بحثی  س ــا ن ــت ی ــته اس داش

نامــه ای کــه بــه زبــان عربــی  بــه »رنــان«، خاورپــژوه معــروف، نوشــته، 

ــهء  ــی در دســت اســت، جنب ــل فرانســوی و آملان ــه زبان هــای حداق و ب

دیگــری از اعتقــادات او را نشــان می  دهــد. نــگاه کنیــد بــه مکاتبــه رنــان 

ــروف  ــی« مع ــه »افغان ــه در »غــرب« ب ــادی ک ــن اســد آب و جــامل الدی

اســت:

Der Islam und die Wissenschaft, Verlag von Bernheim in Ba-

sel, vierte Auflage, 1883, pp. 3-48.

4. از فحــوای نوشــته هایش بــر میایــد کــه منظــور او از »ملــت اســالم« 

ــون  ــالمی همچ ــع اس ــی از جوام ــه برخ ــوده و ب ــالمی نب ــع اس کّل جوام

ــاز و بخشــی از هندوســتان  ــه قفق ــران، منطق ــت ای ــه، مل ــت عثامنی مل

و افغانســتان نظــر داشــته اســت. ایــن بدیــن معناســت کــه او اعــراب 

ــداده اســت. مســلامن را مخاطــب خــودش قــرار ن

ــخ ۲9.  ــه تاری ــی« ب ــه »مانکج ــه ب ــات، نام ــد و مکتوب ــای جدی 5. الفب

جــوالِی 1۸۷1، صــص . ۲49-۲5۰.

۶. الفبای جدید و مکتوبات، »بیاغرفیای...«، صص. ۳51- ۳5۰.

۷. در مــورد تاثیــری غیــر مســتقیمی که آخونــدزاده از ولــرت گرفتــه اســت 

نــگاه کنیــد بــه:

Sanjabi, M. B.: »Rereading the Enlightenment: Akhundzade 

and His Voltaire«, in: Iranian Studies 28/1-2 )1995( 39-60.

۸. در نامــه ای بــه جــالل الدیــن میــرزای قاجــار می  نویســد: »مــن خــودم 

زبــان فرانســه را منیدانــم« )الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه بــه جــالل 

ــه  ــن ب ــپتامر 1۸۷۰، ص. 1۷4(. و همچنی ــخ س ــه تاری ــرزا، ب ــن می الدی

ــاد آور مــی شــود:  ــوده اســت ی ــاع فرانســه ب ــه از اتب »نیقــالی« نامی ک

»مــن خــودم بــه غیــر از زبــان روســی از الســنه یوروپــا زبانــی منی  دانــم« 

)هــامن، نامــه بــه »مســیو نیقــالی... «، بــه تاریــخ ۶. دســامر ،1۸۷۲(

9. نــگاه کنیــد بــه آخونــدزاده، میــرزا فتحعلــی: متثیــالت. شــش منایــش 

نامــه و یــک داســتان، بــا تصحیــح علیرضــا حیــدری، تهــران، انتشــارات 

خوارزمــی، چــاپ ســوم، 1۳5۶ هجــری شمســی ]چاپ اول 1۲۸۸--1۲91 

هجــری قمــری[.

1۰. نگاه کنید به:

Brands, Azerbaidschanisches Volksleben…, p. 71.

و  آملانــی  زبان هــای  بــه  ارزشــمندی  پژوهش هــای 

ــه  ــورت گرفت ــا ص ــش نامه ه ــن منای ــاره ای ــی  در ب انگلیس

ــه: ــد ب ــگاه کنی ــه ن ــرای منون ــت. ب اس
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GITIMADARI
- Tanik, Hilda: Der aserbaidschanische Autor M. F. Achun-

dov – Leben, Weltbild, Werk – unter besonderer Berücksich-

tigung seiner Theaterstücke, Diplomarbeit Universität Wien, 

2013 )Non-Publication(.

- Brands, Horst W.: Azerbaidschanisches Volksleben...

- Kia, Mehrdad: »Women, Islam and Modernity in Akhun-

dzade's Plays and Unpublished Writings«, in: Middle Eastern 

Studies 34/3 )1998(, 1-33.

ــن  ــالل الدی ــه ج ــدزاده ب ــه آخون ــات، نام ــد و مکتوب ــای جدی 11. الفب

ــت  ــی اس ــواد مطلب ــت: »س ــده اس ــه آم ــاالی نام ــرزا، ص. 1۸۲. در ب می

کــه میــرزا فتــح علی آخونــدزاده در یــک متثیــالت ترکیــه کــه بشــاهزاده 

جــالل الدیــن میــرزا ابــن فتحعلــی شــاه قاجــار در ســنه 1۸۷۰ فرســتاده 

اســت مرقــوم منــوده اســت«.

1۲. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، ص. 1۰5. از محتــوای نامــه بــر می  آیــد 

کــه ایــن نامــه )احتــامال( بــه وزیــر علــوم آن زمــان ارســال شــده اســت.

1۳. الفبای جدید و مکتوبات، »بیاغرافیای...«، ص. ۳54.

ــه نامه هایی کــه بیــن ایــن دور رد و بــدل شــده و در  ــگاه کنیــد ب 14. ن

»الفبــای جدیــد و مکتوبــات« نیــز جمــع آوری شــده انــد. و همچنیــن 

نــگاه کنیــد بــه مقالــه ای از »الــگار«:

Algar, Hamid: «Malkum Khān, Ākhūndzāda and the Pro-

posed Reform of the Arabic Alphabet», in: Middle Eastern 

Studies, Vol. 5, No. 2 (1969), S. 116-130.

15. آخونــدزاده، میــرزا فتحعلــی: مکتوبــات، بــه کوشــش باقــر مومنــی، 

تریــز، نــرش احیــاء، 1۳5۰.

ــه  ــدی ک ــر احم ــران امی ــه مه ــه مقال ــورد ب ــن م ــد در ای ــگاه کنی 1۶. ن

ــد. ــر ش ــرت ذک پیش

1۷. نــگاه کنیــد بــه مقــاالت فارســی، »مکتــوب بــه میــرزا آقــا تریــزی«، 

ــته  ــی 1۸۷1 نوش ــی/ یون ــخ ۲۸ جون ــه تاری ــه ب ــن نام ــص . ۷۸-۶۳. ای ص

شــده اســت.

1۸. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه بــه ملکــم بــه تاریــخ ۲. جولــی/

یونــی 1۸۷1. آخونــدزاده در نامه هایــش ملکــم را »روح القــدس« خطاب 

ــم،  ــل آمــده اســت: »روح روان ــن دلی ــه همی ــاالی نامــه ب ــد. در ب می  کن

روح القــدس!«.  

19. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه بــه جــالل الدیــن میــرزا، بــه تاریــخ 

سپتامر 1۸۷1، ص. ۲5۳.

ــه  ــوب، ب ــا خــان: ســه  مکت ــرزا آق ــی، می ــه: کرمان ــد ب ــگاه کنی ۲۰. ن

Frankfurt/[ ،کوشــش بهــرام چوبینــه، فرانکفــورت/ میــن

Main[، نــرش الــرز، ۲۰۰5.

و  کــور  بــوف  هدایــت،  اللــه:  ماشــاء  آجودانــی،   .۲1

دوم،  چــاپ   ،]Köln[ کلــن  و  پاریــس  ناسیونالیســم، 

زمســتان 1۳9۲ )۲۰14(، چــاپ اول پاییــز 1۳۸5 )۲۰۰۶(، 

انتشــارات فصــل کتــاب لنــدن.

۲۲. نــگاه کنیــد بــه: آدمیــت، اندیشــه های میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده. 

آدمیــت، آخونــدزاده را در جامعیــت ا ش ترشیــح و تفســیر کــرده 

اســت؛ امــا نــگاه ا ش بــه اندیشــهء او – در مجمــوع – انتقــادی نیســت. 

تضاد هــای نهفتــه در اندیشــه هــاِی آخونــدزاده را آدمیــت فــدای ایــران 

ــگاری او )و  ــخ ن ــه تاری ــت ک ــن معناس ــن بدی ــت.  ای ــتی کرده اس دوس

ــوژی زدگــی،  ــوع ایدئول ــاِر  یــک ن ــگاری مــا در مجمــوع( گرفت ــخ ن تاری

یــک نــوع »ایــران زدگــی«  ســت؛ »ایــران زدگــی« ای کــه مــا را در اغلــب 

مــوارد از نقــد روشــنفکران مــان بــاز داشــته اســت. آدمیــت »ایــران« را 

بیشــرت از »حقیقــت« دوســت داشــت؛ و ایــن امــر را می  تــوان از طریــق 

مقایســه منابــعِ دســِت اول بــا آثــار او ثابــت کــرد؛ چنــان کــه ماشــاء اللــه 

آجودانــی بــا تحقیقــی دربــارهء »ملکــم« بــه ایــن مهــم رســیده اســت. 

نــگاه کنیــد بــه: آجودانــی، ماشــاء اللــه: مرشوطــه ایرانــی ، تهــران، نــرش 

اخــرتان، چــاپ پنجــم، 1۳۸۳، صــص . ۳۶۲-۲۸1. چــاپ اول ایــن کتــاب در 

دی مــاه 1۳۸۲ صــورت گفتــه اســت.

ــس،  ــره، پاری ــه: دوســتدار، آرامــش: درخشــش های تی ــد ب ــگاه کنی ۲۳. ن

انتشــارات خــاوران، چــاپ دوم، 1999، صــص141  - 11۰.

ایــن کتــاب بــه صــورت الکرتونیکــی  و رایــگان در تارمنــای »وبــالگ آزادی 

ایــران« قابــل دسرتسی  ســت:

«https://azadieiran2.files.wordpress.com/2013/11/dera-

khsheshhaye-tireh_a-doostdarwww-azadieiran2-word-

press-com.pdf»

ــه  ــورت گرفت ــامر  ۲۰1۶ ص ــک در دس ــن لین ــه ای ــا ب ــوع م ــن رج آخری

اســت.

ــب صفحــات  ــدزاده مطال ــه آخون ــر آرامــش دوســتدار می  دانســت ک اگ

اول کتــاب »مکتوبــات«ا ش را – کــه مربــوط بــه ایــران باســتان اســت – 

از کتــاب »دبســتان املذاهــب« اقتبــاس کــرده اســت و اگــر می  دانســت 

آنچــه کــه آخونــدزاده در پیرامــون »علــی  ذکــره الّســالم« نوشــته اســت، 

ــاید نقطــه  ــاب »دبســتان املذاهــب« اســت، ش ــن کت ــده از همی ــر آم ب

ــرد. ــل می  ک نظــرات ا ش را کمــی  تعدی

ــارس  ــه / م ــری )فوری ــری قم ــان 1۲۸۰ هج ــاه رمض ــدزاده م ۲4. آخون

1۸۶4( را بــه عنــواِن تاریــِخ نــگارِش نامه هــاِی کــامل الدولــه بــه جــالل 

ــه  ــت. نام ــرده اس ــاب ک ــتند – انتخ ــی هس ــر دو خیال ــه ه ــه – ک الدول

جــالل الدولــه در مــاه ذیقعــده 1۲۸۰ هجــرِی قمــری )آپریل/مــی 1۸۶4( 

بــه کــامل الدولــه نوشــته شــده اســت. اولیــن بــاری کــه آخونــدزاده از 

ــه ای  ــه نام ــه ب ــات« در نامه هــای شــخصی  ا ش ســخن گفت »مکتوب

ــر مــی گــردد کــه بــه عبدالوهــاب خــان در تاریــخ یونــی/  ب

جولــی 1۸۶۶ نوشــته اســت )نــگاه کنیــد بــه: الفبــای جدیــد 

و مکتوبــات، نامــه بــه عبــد الوّهــاب خــان، ص. ۸9(. 

ــن  ــخه اول ای ــگارش نس ــخ ن ــز تاری ــک« )Tanik( نی »تانی

ــت: ــته اس ــا 1۸۶5 دانس ــال های 1۸۶۳ ت ــاب را س کت
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GITIMADARI

Tanik, Der aserbaidschanische Autor..., p. 122, fn. 848.

۲5. الفبای جدید و مکتوبات، رشطنامه، بدون تاریخ، ص. 9۰.

۲۶. مؤخره محمدزاده بر کتاِب »مقاالت فارسی «، ص. »هفت«.

۲۷. نگاه کنید به:

Gusejnov, G. und Klimov, A. A.: Achundov, tri pisʼma, Bakı: 

Azərnəşr, 1940.

۲۸. نگاه کنید به مقدمه باقر مٔومنی بر کتاب »مکتوبات«.

۲9. نگاه کنید به:

Kia, Mehrdad: »Women, Islam and Modernity in Akhun-

dzade's Plays and Unpublished Writings«, in: Middle Eastern 

Studies 34/3 )1998(, 1-33, hier, p. 26, Fn 4 and 13.

۳۰. نگاه کنید به:

Tanik, Der aserbaidschanische Autor…, p. 123, Fn. 851.

۳1. نــگاه کنیــد بــه: آخونــدزاده، میــرزا فتحعلــی: مکتوبــات، بــه کوشــش 

 Frankfurt am( بهــرام چوبینــه، چــاپ ســوم، فرانکفــورت  آم میــن

ــده  ــا کاِر ارزن ــز، ب ــه نی ــرام چوبین ــرز، ۲۰۰۶. به ــارات ال Main(، انتش

اش، در آشــنایی نگارنــده بــا آخونــدزاده »دخیــل« بــوده اســت؛ امــا دو 

نقــد بــر او وارد اســت: یکــی  اینکــه از روی نســخهء مومنــی رونویســی 

ــن کار  ــاورده و ای ــام او را نی ــد ن ــده می  دان ــه نگارن ــا ک ــا آنج ــرده و ت ک

ــی در کار او  ــی نظم ــی  و ب ــیمه گ ــه رسآس ــت. دوم اینک ــندیده نیس پس

ــد. ــوج می  زن م

۳۲. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه بــه »میســیو نیقــالی«، بــه تاریــخ 

۲. ســپتامر 1۸۷۰، ص. ۲99.  

۳۳. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــهء »مانکجــی« بــه آخونــدزاده، ص. 

۳9۶. ویراســتار تاریــخ را »14 ژوئیــه 1۸۷1« ذکــر کــرده اســت، امــا ایــن 

تاریــخ بــا »فــی  4 ربیــع الثانــی ســنه 1۲۷۸« کــه خــود »مانکجــی« ذکــر 

کــرده، هــم خوانــی نــدارد.

۳4. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه از »مانکجــی«، ۲۳. آوریــل 1۸۷۶. 

ویراســتاران در برابــرِی تاریــِخ قمــری و میــالدی دچــار اشــتباه شــده انــد. 

»۲۸ شــهر ربیــع االول 1۲9۳« برابــر بــا  »۲۳ آپریــل 1۸۷۶« اســت و نــه 

»۲5 آپریــل 1۸۷۶«.

۳5. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه بــه ســفیر ســابق ایــران در تفلیــس 

بــا نــام »علی خــان«، ســپتامر 1۸۷۰، ص. 1۷۸.

ــامر 1۸۷۰،  ــخ 1۷. دس ــه تاری ــه ب ــار الدول ــه مستش ــه ب ــامن، نام ۳۶. ه

.1۸4 ص. 

۳۷. بــه ایــن مــوارد باقــر مومنــی نیــز در مقدمــه ای کــه بــر 

»مکتوبــات« نوشــته اشــاره کــرده اســت )مکتوبــات، بــه 

.)1۶ مٔومنــی، ص.  باقــر  کوشــش 

ــای...« ...، ص.  ــات، »بیاغرافی ــد و مکتوب ــای جدی ۳۸. الفب

.۳54

ــر  ــد جعف ــه محم ــه ب ــات، نام ــد و مکتوب ــای جدی ۳9. الفب

قراجــه داغــی ، بــه تاریــخ 1۷. آپریــل 1۸۷۰، ص. ۲۰۶. »15. محــرم ســنه 

1۲۸۷« برابــر اســت بــا »1۷. آپریــل 1۸۷۰«. ویراســتاران در برابــری 

تقویم هــا دچــار اشــتباه شــده انــد و تاریــخ »۲5 مــارت ]مــارس[ 1۸۷1« 

را برابــر بــا تاریــخ مذکــور از ســوی آخونــدزاده عنــوان کــرده انــد.

4۰. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه بــه مستشــار الدولــه، بــه تاریــخ 

ــص. 1۸4-1۸5. ــامر 1۸۷۰، ص 1۷. دس

41. الفبای جدید و مکتوبات، رشطنامه، بدون تاریخ، ص. 9۰.

ــت و  ــرده اس ــتفاده ک ــه« اس ــت عثامنی ــا از واژه »مل ــدزاده اینج آخون

ــای  ــان« در معن ــش واژهء »آذربایج ــار و نامه های ــدام از آث ــچ ک در هی

»ملــت« )Nation( بــه کار نرفتــه اســت. امــا آذری هــای مقیــم کشــور 

ــد –  ــم ان ــران حاک ــت ها در ای ــه اسالمیس ــه ای ک ــان – در زمان آذربایج

از او بــرای خویــش رسمایــه ای ملــی  و ســکوالر ســاخته و او را آذری 

دانســته انــد. بــه هــر حــال »آذربایجــان« بــه عنــوان »کشــور« – و نــه  

»خطـّـه« – دارای قدمــت دراز مدتــی  نیســت و ســاخن هویــت ملــی در 

ــراه  ــی  )Anachronism( هم ــان خوانی« های ــا »ناهمزم ــور ب ــن کش ای

ــود. ــوده و خواهــد ب ب

4۲. الفبای جدید و مکتوبات، رشطنامه، بدون تاریخ، ص. 9۲.

4۳. نگاه کنید به:

Axundov, Izbrannye, letter to Isakov, 12. Feb. 1875, p. 47.

ــج«،  ــه »پن ــی، صفح ــح مٔومن ــات«، توضی ــه »مکتوب ــد ب ــگاه کنی 44. ن

پانویــس 1.

45. مکتوبات، ص. »دو«.

4۶. مکتوبات، ص. »چهار«.   

4۷. مکتوبات، ص. ۳.

4۸. مکتوبات، ص. 5 . تاکید ها از نگارنده است.

49. نگاه کنید به:

Axundov, Izbrannye, letter to Isakov, 12. Feb. 1875, p. 48.

5۰. مکتوبات، ص. ۸.

51. مکتوبات، صص. 9-14.

ــهء  ــه در کتابخان ــم ک ــا از نســخه ای خطــی ای اســتفاده کــرده ای 5۲. م

ــازِل ســوییس موجــود اســت. دانشــگاِه ب

5۳. مکتوبات، ص. 1۸۷.

54. مکتوبات، صص. ۳۲-۳۳.

55. مکتوبات، صص. ۳۳-۶۰.

5۶. مکتوبات، ص. ۶1.

5۷. مکتوبات، ص. ۶۲.

ــا  ــده ب ــه ای از نگارن ــه مقال ــد ب ــگاه کنی ــورد ن ــن م 5۸. در ای

عنــوان »›امــام زمــان‹ در اندیشــه ی آخونــدزاده و رسوش« 

کــه در تاریــخ ۸ آذر مــاه 1۳95 برابــر بــا ۲۸ نوامــر ۲۰1۶، 

در تارمنــای »جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران«، منتــرش 

شــده اســت.
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GITIMADARI
»http://isdmovement.com/2016/1116/112816/112816.M.Re-

zaei-Tazik-Akhundzadeh-and-Soroush.htm«

آخرین رجوع ما به این لینک در دسامر ۲۰1۶ صورت گفته است.

59. مکتوبات، صص. ۶۳-15۶.

۶۰. مکتوبات، ص. 15۸-1۸4.

۶1. مکتوبات، صص. 1۸۶-1۸۷.

۶۲. مکتوبات، ص. ۲1۰.

۶۳. مکتوبات، ص. ۲14.

۶4. نــگاه کنیــد بــه مقالــه ای از پروفســور ســید حســن عابــدی بــا عنــوان 

»میــر ذوالفقــار آذر ساســانی: مولــف دبســتان املذاهــب«  کــه در لینــک 

زیــر آمــده اســت:

»http://anjom.ir/pdf/nameh/16/no.16.10.PDF«

آخرین رجوع ما به این لینک در دسامر ۲۰1۶ صورت گفته است.

۶5. مکتوبات، صص.15-1۶.

۶۶. مکتوبــات، صــص. 19-1۶. قســمت هایــی از ایــن پاراگــراف بــا 

اقتبــاس و رونویســی از کتــاب »دبســتان املذاهــب« صــورت گرفتــه 

اســت. نــگاه کنیــد بــه »دبســتان املذاهــب«، »تعلیــم نخســت«، بخــش 

»نظــر ســومین از کتــاب دبســتان در بــاز منــودن احــکام فرهنــگ و...«.  

۶۷. مکتوبات، صص. 19-۲۰.

ــوف کــور«،  ــاور اســت کــه در »ب ــن ب ــر ای ــی ب ــه آجودان ۶۸. ماشــاء الل

صــادق هدایــت  تعریفــی جدیــد از »زمــان« بــه دســت داده؛ تعریفــی 

کــه »گذشــته« را در ایــران باســتان می  بینــد و »حــال« را در ایــران 

ــان« را مــی  ــد از »زم ــِف جدی ــن تعری ــده ای ــاور نگارن ــه ب اســالم زده. ب

ــا وجــود  ــز بســط داد – ب ــدزاده نی ــات« آخون ــاب »مکتوب ــه کت ــوان ب ت

تفاوت هــای عمــده ای کــه بیــن ایــن دو کتــاب وجــود دارد. نــگاه کنیــد 

بــه: آجودانــی، ماشــاء اللــه: هدایــت، بــوف کــور و ناسیونالیســم، پاریــس 

ــز  ــاپ اول پایی ــتان 1۳9۲ )۲۰14(، چ ــاپ دوم، زمس ــن ]Köln[، چ و کّل

ــدن. ــاب لن 1۳۸5 )۲۰۰۶(، انتشــارات فصــل کت

۶9. مکتوبات، صص. ۲۰-۲1.

۷۰. مکتوبات، صص. ۲۲-۲4.

۷1. مکتوبات، صص. ۳1-۳۲.

۷۲. الفبای جدید و مکتوبات، صص.۲49-۲5۰.

۷۳. مکتوبات، ص. 1۶۲، »قید«.

۷4. مکتوبات، صص. ۲۸-۲4، »قید«.  

ــرزای  ــی می ــی قل ــه »عل ــه ب ــن نام ــه ای ــت ک ــد اس ــت معتق ۷5. آدمی

اعتضــاد الســلطنه« نوشــته شــده اســت. نــگاه کنیــد بــه: آدمیــت، 

اندیشــه های فتحعلــی آخونــدزاده، ص. 1۳۳.  

۷۶. نگاه کنید به: مقاالت فارسی، »قریتکا«، ص. ۳۳.

ــرن نوزدهــم  ــت« در ق ــِخ واژهء »مل ــوِن تاری ۷۷. در پیرام

ــی ،  ــی، مرشوطــهء ایران ــه: آجودان ــد ب ــگاه کنی و بیســتم ن

ــص . 1۶5-۲۰۷. ص

۷۸. مکتوبات، صص. »سه « و »چهار«.

۷9. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه آخونــدزاده بــه مستشــار الدولــه، 

بــه تاریــخ ۲5. مــارس 1۸۷1، صــص.199-۲۰۰.

۸۰. نــگاه کنیــد بــه: میــرزا یوســف خــان مستشــار الدولــه تریــزی، یــک 

ــران:  ــض، ته ــادق فی ــد ص ــید محم ــت س ــه هم ــه، ب ــک نام ــه و ی کلم

ــا، 1۳۸۲ هجــری شمســی .   انتشــارات صب

۸1. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه مستشــار الدولــه بــه آخونــدزاده، 

بــه تاریــخ ۶. اکتــر 1۸۶9. ویراســتاران نامــه در برابــری تاریــخ قمــری و 

میــالدی دچــار اشــتباه شــده و »۲9 شــهر جــامدی الثانیــه ســنه 1۲۸۶« را 

برابــر بــا » ۶ مــه  1۸۶9« دانســته انــد.

ــر  ــخ ۸. نوام ــه تاری ــان، ب ــف خ ــرزا یوس ــه می ــدزاده ب ــه آخون ۸۲. نام

ــه های  ــت، اندیش ــدون آدمی ــل از فری ــه نق ــص. ۳۰۸-۳1۶، ب 1۸۷5، ص

.15۶-15۸ فتحعلی آخونــدزاده، صــص.  میــرزا 

۸۳. آنچــه کــه در »مکتوبــات« آمــده در مجمــوع نشــان می  دهــد 

ــا در  ــه مــاوراء الطبیعــه نداشــته اســت. ام ــادی ب ــدزاده اعتق کــه آخون

ــت.  ــود یاف ــامن را می  ش ــاد و ای ــی  از اعتق ــش رد پای ــی از نامه های برخ

مثــالً، در نامــه ای بــه مستشــار الدولــه می  نویســد: »در کاغذ هــای 

خودتــان بنورچشــمی حســین خــان ]فرزنــد مستشــار الدولــه[ از طــرف 

مــن و رشــید پاشــا ]فرزنــد خــودش[ دعــا  بنویســید. خداونــد عــامل ایــن 

ــر  ــد و بعم ــعادمتند فرمای ــل و س ــام مقب ــن و ش ــد از م ــردار را بع دو ب

طبیعــی برســاند.« الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه بــه مستشــار 

ــامر 1۸۷۰، ص. 1۸۶. ــخ 1۷. دس ــه تاری ــه، ب الدول

۸4. نــگاه کنیــد بــرای منومــه بــه: الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه بــه 

مستشــار الدولــه، بــه تاریــخ 1۷. دســامر 1۸۷۰، ص. 1۸۶.

۸5. مکتوبات، صص .144-14۳، »قید«.

۸۶. الفبــای جدیــد و مکتوبــات، نامــه بــه مستشــار الدولــه، بــه تاریــخ 

ــامر 1۸۷۰، ص. 1۸۷. 1۷. دس

۸۷. مکتوبات، ص. 9.

۸۸. مکتوبات، ص. 1۰.

۸9. مکتوبات، ص. 41.

9۰. مکتوبات، ص. 4۲-45.

91. مکتوبات، صص. 5۸-59.

9۲. مکتوبات، صص. 55-5۶.  

9۳. آدمیــت معتقــد اســت کــه ایــن قســمت از گفتــه  هــای آخونــدزاده 

ــان  ــه در زم ــت ک ــو« اس ــخرنانی »میراب ــده از س ــر آم ــون آزادی ب پیرام

ــدزاده »آن را  ــه آخون ــد ک ــده؛ و می  گوی ــراد ش ــه ای ــالب فرانس انق

از مــن روســی بــه فارســی برگرداننــده« و »برخــی از کلــامت 

آن  را عــوض کــرده کــه بــا نوشــته خــودش جــور در آیــد.« 

)آدمیــت، اندیشــه های میــرزا فتحعلی آخونــدزاده، ص. 

ــس ۷۲ (. 141، پانوی

94. مکتوبات، ص. 55.
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95. مکتوبات، ص. 59.

9۶. مکتوبات، صص . ۶۶-۶9.

9۷. مکتوبات، صص. ۷1-۷۲.

9۸. مکتوبات، صص . ۷۳-۷5.

ــل  ــط و تفصی ــات، »بس ــد و مکتوب ــای جدی ــه: الفب ــد ب ــگاه کنی 99. ن

مطالبی اســت کــه در اواخــر مــاه مــارت ســنه 1۸۷۲ از جنــاب روح 

القــدس ]میــرزا ملکــم خــان[ در تفلیــس هنــگام عبــورش از ایــن بلــده 

ــه  ــص. ۳۰۰-۲91. ب ــنیده ام«، ص ــس ش ــد مجل ــران در چن ــت ته بعزیم

ایــن مــورد باقــر مٔومنــی نیــز اشــاره کــرده اســت: مکتوبــات، ص. ۲۲۲، 

ــس 1. پانوی

1۰۰. مکتوبات، صص . ۲۲۰-۲۲1.

1۰1. مکتوبات، ص. ۲۲۶.

1۰۲. مکتوبات، ص. ۲۲۷.

1۰۳. مکتوبات، ص. ۲۲۸.

م. رضایی تازیک

لوترن، سوییس
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پيشگفتار و فراخوان
ایرانیان و هموطنان رسافراز!

مــا، امضــاء کننــدگان ایــن بیانیــه، بخشــی از پشــتیبانان    

ســکوالر حامــی جنبــش ســبز، دریافتــه ایــم کــه در لحظاتــی قــرار داریــم 

کــه بایــد بــر اســاس وظیفــه ی گریزناپذیــر تاریخــی خــود گزینــه ای را 

کــه مــی پنداریــم صــالح آینــده ی رسزمیــن مــان در تحقــق آن نهفتــه 

اســت پیــش روی ملــت بــزرگ ایــران و رشکــت کننــدگان در جنبــش غرور 

ــم.  ــرار دهی ــن ســبز ملــت مــان ق آفری

مــا بــاور داریــم که ســی ســال قانــون شــکنی، ایجــاد خفقان،   

ــدان هــای عقیدتــی، اعــامل شــکنجه،  ــان، برقــراری زن نابــودی آزادی بی

انجــام قتــل هــای زنجیــره ای و کشــتارهای دســته جمعــی، و بــی اعتنائی 

بــه تــک تــک مفــاد اعالمیــه جهانــی حقــوق بــرش و کنوانســیون هــای 

بیــن املللــی، ایــن نکتــه را روشــن ســاخته اســت کــه نظــام فعلــی مســلط 

بــر ایــران، در متامیــت ســاختارها و قانــون اساســی اش، مرشوعیــت 

ــی از دســت داده اســت. ــت خــود را بکل و حقانی

مــا، بــی آن کــه منکــر احتــامل رضوری شــدن    

پذیــرش دوران گــذاری تدریجــی و بــی خشــونت بــه ســوی 

ــی  ــر م ــیم، فک ــود باش ــای خ ــت ه ــدن خواس ــق ش متحق

کنیــم کــه هــر گونــه گــذاری بایــد دارای هــدف مشــخصی 

ــه شــده و، در نتیجــه،  ــر اســاس آن تهی باشــد کــه خواســت هــای مــا ب

تنهــا راه چــاره بــرای نجــات رسزمیــن مــان از انــواع بحــران هــای فعلــی 

ــوع حکومــت  ــه رای گذاشــن ن را انحــالل کامــل حکومــت موجــود و ب

ــت  ــورا، و دول ــان و ش ــین موسس ــدگان مجلس ــش مناین ــده، و گزین آین

آینــده ی ایــران از طریــق یــک سلســله انتخابــات آزاد، و زیــر نظــارت 

ــم. ــی دانی ــی م ــن امللل ــای بی نهاده

مــا فهرســت باورهــا و خواســت هــای خــود بــرای آینــده ی    

کشــورمان را بــه صورتــی فــرشده در بخــش دوم ایــن نامــه آورده و، بــا 

ایجــاد یــک دبیرخانــه و ســایت اینرتنتــی کــه فقــط عهــده دار مســئولیت 

ــی  ــوده و م ــا ب ــده ه ــکار و ای ــادل اف ــبکه ای و تب ــات ش ــاد ارتباط ایج

کوشــد تــا همــگان را در جریــان فکرهــا و نظرهــای نیروهــای ســکوالر 

ــا همــدل و  ــا م ــی کــه خــود را ب ــرار دهــد، از همــه ی ایرانیان ــران ق ای

همــراه مــی یابنــد دعــوت مــی کنیــم تــا بــا امضــاء کــردن ایــن بیانیــه ـ 

ــد. ــه مــا بپیوندن ــام هــای حقیقــی خــود ـ ب ــا ن ــامً ب حت

هموطنان! 

امــا  نیســتیم،  ناتــوان  و  جمعیــت  کــم  مــا   

ــن راه  ــرد. در ای ــی گی ــا م ــی را از م ــان کارائ ــی م پراکندگ

هیــچ نیــازی بــه کنــار گذاشــن عقیــده و ســلیقه و مذهــب 

و مکتــب شــخصی کســی وجــود نــدارد. مســلامنان شــیعه و 

بيانيهء »پشتيبانان  جنبش سبز ایران«  

۲5 دی 1۳۸۸

        ايرانی                    ما

بی تبعيض می خواهيم!        
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ســنی، زرتشــتیان، مســیحیان، بهائیــان، کلیمــی هــا، و بیدینــان و منکــران 

مابعــد الطبیعــه همگــی مــی تواننــد، در راســتای ایجــاد فضــای تســاهل 

و تحملــی کــه همزیســتی همگانــی را تضمیــن مــی کنــد، خــود را 

ســکوالر دانســته و بــرای تحقــق خواســت هــای منــدرج در ایــن بیانیــه 

ــد. ــا بپیوندن ــوف م ــه صف ب

ــان رســانه هــای مختلفــی کــه خــود  ــن از صاحب مــا همچنی   

را ســکوالر مــی داننــد دعــوت مــی کنیــم تــا بــا پیوســن بــه مــا امــکان 

ایجــاد شــبکه ی قدرمتنــدی از رســانه هــای طرفــدار سکوالریســم را 

ــا بتــوان بــه کمــک آن صــدای خواســت هــای راســتین  فراهــم آورنــد ت

ملــت ایــران در رسارس جهــان منعکــس ســاخت.

 

هموطنان!

مقصــد دور نیســت اگــر مــا راه آینــده را بــا دوســتی و   

کنیــم. طــی  همدالنــه  همزیســتی  بــه  اعتقــاد 

 

خواست های ما و دالیل مطرح شدن شان

1. بنظــر مــا، مشــکل اصلــی و تاریخــی ملــت ایــران تحمــل   

ــا  ــت. م ــوده اس ــا ب ــض ه ــواع تبعی ــلطه ی ان ــی از س ــدام ناش ــج م رن

ایرانیــان همــواره از تبعیــض در مــورد عقایــد، مذاهــب، ادیان، جنســیت، 

قومیــت، زبــان، ارزش هــای فرهنگــی، و فرصــت هــای اجتامعــی خــود 

رنــج بــرده ایــم و ایــن امــر بــه خصــوص بخاطــر اعــالم »مذهــب رســمی« 

ــون  ــروه روحانی ــت گ ــه حکوم ــه ده ــز در س ــه و نی ــون مرشوط در قان

ــه اســت.  ــش یافت ــر کشــورمان، بشــدت افزای ــه ی تشــیع امامــی ب فرق

۲. مــا چــاره ی ایــن مشــکل تاریخــی را در ســاخن جامعــه   

ــن ناشــی از اراده ی عمــوم  ــر اســاس قوانی ــه ب ــم ک ــی مــی بینی ی نوین

مــردم اداره شــده و »همــه ی ایرانیــان« را فــارغ از هــر گونــه هویــت 

ــی  ــان و ب ــه یکس ــی، ب ــی و فرهنگ ــیتی، زبان ــی، جنس ــی، قومیت مذهب

ــر  ــع را ب ــات و مناب ــت و امکان ــته و داد و عدال ــی نگریس ــچ تبعیض هی

ــی دارد.  ــگان ارزان هم

۳. مــا معتقدیــم کــه ایرانیــان، بعنــوان مالــکان حقیقــی   

کشورشــان، بایــد از همــه ی حقــوق منــدرج در اعالمیــه ی حقــوق بــرش، 

ــی، برخــوردار باشــند و  ــر مذهب ــا غی ــی ی ــه رشط مذهب ــدور از هرگون ب

ــن  ــد همــه ی مفــاد کنوانســیون هــای بی ــران بای ــده ی ای حکومــت آین

املللــی را کــه متضمــن برابــری جنســیتی، ممنوعیــت تبعیــض، شــکنجه، 

اعــدام، زنــدان عقیدتــی ـ سیاســی، و محرومیــت از خدمــات آموزشــی و 

بهداشــتی انــد بــدون هیــچ امــا و چــرا و رشطــی پذیرفتــه و رعایــت 

کند. 

وجــود  رشط  کــه  داریــم  اعتقــاد  مــا   .4  

»ایرانیــان« برقــراری و حفــظ یــک ایــران یکپارچــه اســت 

و معتقدیــم کــه اعــامل تبعیــض هــای گوناگــون مهمرتیــن 

ــل  ــوده و می ــادن یکپارچگــی کشــور ب ــه خطــر افت عامــل ب

جــدارسی را در گــروه هــای مختلــف اجتامعــی بیــدار مــی کنــد. مــا بــاور 

داریــم کــه اســتمرار ایــن یکپارچگــی را تنهــا برانداخــن انــواع تبعیــض 

هــای قومــی و رسزمینــی و فرهنگــی تضمیــن مــی کنــد. 

5. مــا اعتقــاد داریــم کــه »ایرانــی بــودن«، عــالوه بــر   

ــت  ــته از »هوی ــاور برخاس ــک ب ــی اش، ی ــی و قانون ــای حقوق ــه ه جنب

ملــی ـ تاریخــی« مــا اســت کــه تبعیــض مــی توانــد ویرانگــر آن باشــد. 

لــذا، معتقدیــم کــه توجــه بــه میــراث هــای گوناگــون فرهنگــی »همــه 

ــدام  ــن اق ــور، مهمرتی ــن کش ــخ ای ــه ی ادوار تاری ــان«، در هم ی ایرانی

ــا  ــی ب ــد خوردگ ــق پیون ــس عمی ــک ح ــت ی ــظ و تقوی ــتای حف در راس

هویــت ایرانــی بشــامر مــی رود. در عیــن حــال، مــا آگاهــی انتقــادی و 

بــدون تبعیــض از تاریــخ گذشــته، بــدون انــکار حتــی لحظــه ای از ایــن 

رسگذشــت را، یکــی از رشوط حفــظ هویــت ملــی ایرانیــان و بهــم گــره 

خــوردن و پیونــد یافــن همــه ی گوناگونــی هــای ایــن ملــت مــی دانیــم. 

ــه  ــه هم ــق ب ــی متعل ــران در صورت ــه ای ــم ک ــا معتقدی ۶. م  

ــچ فــرد و گروهــی از لحــاظ مالکیــت  ــود کــه هی ــان خواهــد ب ی ایرانی

بــر حاکمیــت و اداره ی مملکــت و برخــورداری از مواهــب آن بــر 

دیگــران برتــری نداشــته و دارای امتیــار ویــژه ای نباشــد. درهــای همــه 

ــوده  ــان گش ــه ی ایرانی ــر هم ــد ب ــگری بای ــوری و لش ــب کش ی مناص

باشــد و هیــچ کــس را نتــوان بــرای احــراز مشــاغل و مناصــب انتخابــی و 

انتصابــی بخاطــر نــوع عقیــده و مذهــب و زبــان و قومیــت و جنســیت 

ــاخت.  ــروم س ــات مح ــن امکان اش از ای

۷. مــا معتقدیــم کــه مهمرتیــن راه حــل »پذیــرش تفــاوت هــا   

ــض« اســتقرار شایســته ســاالری در کشــور اســت  ــی تبعی ــی ب در فضائ

چــرا کــه اعــامل هرگونــه معیــار دیگــری در گزینــش هــا و انتصــاب هــا 

ــد.  ــی انجام ــض م ــراری تبعی ــه برق ب

۸. مــا منابــع و منافــع ملــی را از آن همــه ی ایرانیــان مــی   

دانیــم، و در عیــن حــال بنــا بــر اصــل احــرتام بــه فردانیــت انســان هــا 

و حــق آنهــا در برخــورداری از مثــره ی تــالش هاشــان در طــول زندگــی، 

مالکیــت خصوصــی را محــرتم داشــته امــا، در عیــن حــال، اعتقــاد داریــم 

کــه، بنــا بــر اصــل »عــدم تبعیــض«، هیچکــس منــی توانــد بخاطــر دســت 

آوردهــای مــادی خــود از امتیــازات اجتامعــی خاصــی برخــوردار باشــد. 

نیــز هــامن اصــل ایجــاب مــی کنــد کــه سیاســت هــای کشــوری همــواره 

در راســتای ایجــاد تعدیــل اجتامعــی تنظیــم شــوند. 

9. آشــکار اســت کــه »رفــع تبعیضــات مختلــف از یــک   

ــت کــه هیــچ  ــوع« متضمــن آن نیــز هس جامعــه ی رنگارنــگ و متن

ــر  ــود را ب ــاص خ ــای خ ــد ارزش ه ــی نتوان ــرش اجتامع ــروه و ق گ

ــات  ــه درج ــور را ب ــهروندان کش ــرده، ش ــل ک ــران تحمی دیگ

مختلــف تقســیم منــوده، و امکانــات کشــور را بــر حســب 

ایــن تقســیامت بیــن آنــان توزیــع کنــد. بدیــن دلیــل، مــا 

خواســتار حکومتــی غیــر مذهبــی و غیــر مکتبــی هســتیم 

کــه فقــط ترجــامن خواســت هــا و نیازهــای »همــه ی 
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ــی  ــان در مجالس ــه ی آن ــدگان هم ــامت مناین ــری تصمی ــان« و مج ایرانی

ــت  ــارت و دخال ــچ نظ ــدون هی ــان ب ــه منایندگانش ــد ک ــزار باش قانونگ

ــند.  ــده باش ــده ش ــزی برگزی ــض آمی تبعی

1۰. مــا معتقدیــم کــه یکــی از نشــانه هــای همزیســتی آن   

ــاد و  ــا و اعی ــبت ه ــا، مناس ــد ارزش ه ــی نتوان ــچ گروه ــه هی ــت ک اس

ــن  ــا ای ــد. م ــل کن ــا تحمی ــروه ه ــر گ ــر دیگ ــود را ب ــای خ ــوگواری ه س

ــظ  ــن حف ــته و، در عی ــی دانس ــی و گروه ــا« را اختصاص ــبت ه »مناس

احرتامــی معمولــی نســبت بــه آنهــا، معتقدیــم کــه دیگــران نبایــد 

مجبــور بــه رعایــت مالحظاتــی در موردشــان باشــند. 

ــن  ــه در عی ــک جامع ــی ی ــه رنگارنگ ــم ک ــی دانی ــا م 11. م  

ــد،  ــی کــه وجــود چــرت گســرتده ی بــی تبعیضــی را ایجــاب مــی کن حال

ــه نیازهــای انحصــاری قرشهــای اجتامعــی مختلــف را  رضورت توجــه ب

نیــز بــا خــود مــی آورد. پــس، الزمــه ی پذیــرش کــرت و تنــوع، برســمیت 

شــناخن اختیــارات درونــی گــروه هــای بــزرگ و کوچــک اجتامعــی نیــز 

هســت و اعــامل هرگونــه تحمیــل در مــورد مذهــب، زبــان، ارزش هــای 

ــن و  ــض آفری ــک شــکلی تبعی ــرای ایجــاد ی ــز کوشــش ب فرهنگــی، و نی

مترکــز بــی قاعــده بــه تبعیــض، نارضایتــی، و پیدایــش نیروهــای گریــزان 

ــد ممنــوع گــردد.  از همزیســتی مــی شــود و بای

1۲. عــدم تبعیــض ایجــاب مــی کنــد کــه در کشــور مــا هیــچ   

ــان  ــردم و منایندگانش ــه م ــخگو ب ــئول و غیرپاس ــد غیرمس ــی نتوان مقام

باشــد و خــود را تافتــه ای جــدا بافتــه تلقــی کنــد. هرکــس بقــدر 

مســئولیتی کــه مــی پذیــرد مســئول و پاســخگو بــه ملــت اســت. 

1۳. مــا ســخت بــه اهمیــت »تحــزب« در کار سیاســی   

معتقدیــم و همــگان را بــه عضویــت در احــزاب گوناگــون تشــویق مــی 

ــم کــه کار یــک حــزب سیاســی کوشــش  ــم. در عیــن حــال، معتقدی کنی

بــرای تحمیــل ایدئولــوژی، مکتــب و مذهبــی خــاص بــر نظــام حکومتــی 

و زندگــی اجتامعــی نیســت بلکــه هــر حــزب مــی توانــد، بــا تکیــه بــر 

دیــدگاه هــای عقیدتــی خود، امــا در چهارچــوب آزادی هــای دموکراتیک 

ــده عرضــه  ــردم رأی دهن ــه م ــی را ب ــه« هــای مختلف و ســکوالر، »برنام

منایــد. همچنیــن، هــر حــزب نشســته در قدرتــی بایــد بدانــد کــه خــادم 

»همــه ی ایرانیــان« اســت و منــی توانــد بیــن اعضــای خــود بــا دیگــران 

ــروز  ــری از ب ــن، مبنظــور جلوگی ــل شــود. همچنی ــض قائ ــاوت و تبعی تف

اســتبداد حزبــی، هیــچ شــخصیت و حزبــی منــی توانــد بــرای همیشــه در 

قــدرت مبانــد و همــه ی گرداننــدگان کشــور بصورتــی ادواری و مدمتنــد 

بــرای انجــام وظایــف خــود برگزیــده مــی شــوند و در دوران کار خــود 

ــت محســوب شــده و در  همگــی مســتخدمین و خدمتگــذاران مل

ــی خــود را  ــوق اجتامع ــاظ حق ــه از لح ــتند ک ــی نیس موقعیت

باالتــر از تــک تــک آحــاد ملــت ایــران بداننــد. 

14. در ایــران بــی تبعیضــی کــه مــا مــی   

ــاد،  ــی، انتق ــق بازبین ــد از ح ــواره بای ــت هم ــم مل خواهی

اعتصــاب هــای  اعــرتاض، اجتامعــات مســاملت آمیــز و 

قانونــی بوســیله ی مناینــدگان برگزیــده ی خــود برخــوردار باشــد. 

ــیله  ــد بوس ــا بای ــانه ه ــات و رس ــر، آزادی مطبوع ــن ام ــوازات ای ــه م ب

ــه  ــه هرگون ــت شــود. رســیدگی ب ــن و حامی ــی تضمی ی حکومــت قانون

شــکایتی در مــورد مطالــب پخــش شــده از ســوی رســانه هــا بــا قــوه ی 

مســتقل قضائــی اســت و دولــت هــا بایــد حــق دخالــت در ایــن امــور را 

نداشــته باشــند. همچنیــن آزادی بیــان ایجــاب مــی کنــد کــه در ســطح 

ملــی، هیــچ امــری بجــز یکپارچگــی کشــور، آزادی مردمــان، و برقــراری 

ــز،  ــر نی ــن امــور اخی ــا همی نهادهــای دموکراتیــک »مقــدس« نباشــد ام

بــا توجــه بــه قداســت زمینــی شــان، »انتقــاد ناپذیــر« نبــوده و کســی را 

ــرد.  ــع ک ــا من ــه آنه ــبت ب ــاد نس ــه ی انتق ــوان از عرض ــی ت من

15. مــا معتقدیــم کــه نیروهــای مســلح کشــور و نیروهــای   

ــای  ــت ه ــت در فعالی ــق رشک ــد ح ــان نبای ــان آن ــی و فرمانده انتظام

ــات  ــهروندی و امکان ــوق ش ــد حق ــر در ح ــادی را )مگ ــی و اقتص سیاس

ــی(  ــا نظام ــی ی ــت حکومت ــه ران ــتفاده از هرگون ــدون اس ــخصی و ب ش

دارا باشــند و الزم اســت کــه موظــف بــه اجــرای وظایــف قانونــی خــود 

ــت اطاعــت کننــد. ــوده و از دولــت منتخــب مل ب

ــر  ــک زی ــه لین ــه ب ــن بیانی ــدگان ای ــاء کنن ــِت امض ــاهده لیس ــرای مش ب

ــد: ــه کنی مراجع

»http://www.seculargreens.com/3.signature.htm«

این بیانیه در »رادیو فردا« نیز بازنرش شده است. نگاه کنید به:

»http://www.radiofarda.com/a/1931123.html«

ــه لینکهــای ذکــر شــده در دســامر ۲۰1۶ صــورت  آخریــن رجــوع مــا ب

گرفتــه اســت.
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پيشگفتار

ــرای  ــازی ب ــه س ــدف زمين ــا ه ــو« ب ــرص ن ــهء ع ــامن نام »پي  

فراهــم ســاخن چــرتی فراگــر از ســکوالر دموکراســی بوجــود مــی آيــد؛ 

چــرتی کــه صاحبــان همــهء عقايــد در زيــر ســقف اش بــا يکديگــر بــه 

تفاهــم و گفتگــو و آينــده ســازی بنشــينند، و –  چــه قبــل از فروپاشــی 

رژيــم اســالمی و چــه پــس از آن – جريانــی را برپــا دارنــد کــه از 

يکســو  بــه تشــکيالتی اجرائــی و کارآمــد و، از ســوی ديگــر بــه مجمعــی 

زاينــده و آينــده نگــر مبــدل شــود، بــه ســکوالر دموکراســی جســميت و 

تعــن سياســی بخشــد، و نهــال آزادی هــای حقــوق بــرشی را در خــاک 

انديشــهء ايرانــی چنــان بــکارد و ريشــه دار کنــد کــه، هــر چــه زودتــر، 

ــن »چــرتی«  ــيند. چن ــار بنش ــه ب ــاخه بگســرتاند، و ب ــد و ش ــد، ببال برآي

ــدش همــهء  ــر ســقف بلن ــی اســت کــه در زي منــود و منــاد هــامن ايران

ــت. ــد ياف ــور خواهن ــاهل، حض ــتی و تس ــا، در همزيس ــد و باوره عقاي

ايــن پيــامن نامــه معتقديــم کــه  مــا امضــاء کننــدگان   

ــروزی رســيد،  ــه پ ــش ب ــه 1۰۷ ســال پي ــران ک »انقــالب مرشوطــه«ی اي

برکنــار از کمبودهایــی نظــر عــدم اعطــای آزادی مذهبــی، بــی توجهــی 

ــی از  ــه برخ ــه ب ــدم توج ــی ع ــور کل ــه ط ــان، و ب ــر زن ــوق براب ــه حق ب

ــا  ــورد آنه ــرش در م ــوق ب ــی حق ــه جهان ــون در اعالمی ــه اکن ــادی ک مف

ترصيــح شــده اســت، منشــاء و مبــداء همــهء حرکــت هــای آبادســاز و 

ــراز و  ــه از ف ــی ک ــی شــود؛ انقالب ــی م ــران تلق ــت اي ــهء مل آزاديخواهان

نشــيب هــای بســيار و ظهــور و ســقوط جنبــش هــای متعــدد گذشــته 

و در ســه دهــهء اخــر رضبــهء اصلــی را از آنچــه بــه پيدايــش 

»انقــالب مرشوعــه«ی کنونــی انجاميــده، خــورده اســت. لذا 

معتقديــم کــه کار مــا مــی توانــد و بايــد ادامــه و تکمیــل 

کننــدهء هــامن نخســتن جنبــش مــردم قــارهء آســيا بــرای 

ــاد ســاز ملــت هــا باشــد.  اســتقرار حاکميــت آزادانــه و آب

در عــن حــال، از آنجــا کــه در نظــر مــا جنبــش مرشوطــه قبــل از هــر 

ــه  ــی اش لطم ــون اساس ــر قان ــض ب ــی نقي ــزودن هائ ــق اف ــز از طري چي

ــه،  ــات، روح آزديخواهان ــه جزئي ــدون ورود ب ــا، ب ــرای م ــده اســت، ب دي

عدالــت مــدار، و تبعيــض گريــز و ســکوالر دموکراتــی کــه در ايــن قانــون 

ــت دارد. ــته اهمي ــود داش وج

بــاری، در ايــن راســتا اســت کــه مــا امضــاء کننــدگان »پيــامن   

ــی  ــن تعريف ــت داش ــا در دس ــا، ب ــم ت ــی خواهي ــو« م ــرص ن ــهء ع نام

گســرتنده از مشــخصات »انســان ســکوالر دموکــرات ايرانــی«، باورمنــدان 

ــرای اســتقرار حکومتــی  ــگاه را بــه همگرائــی ب ــه ايــن طــرز فکــر و ن ب

ســکوالر و دموکــرات در ايــران فــرا بخوانيــم.

ايــن »پيــامن نامــه« بــرای آنانــی فراهــم آمــده کــه از زن و مــرد، پــر و 

ــی کار،  جــوان، کوشــندهء سیاســی و فرهنگــی و اجتامعــی، کارورز و ب

خداشــناس و ديــن مــدار و منکــر مــاوراء الطبيعــه، پناهنــده و مهاجــر، 

ــا  ــی، ب ــون ايران ــه گ ــان گون ــا و مردم ــره ه ــوام و ت ــده از دل اق و برآم

زبــان هــا و فرهنــگ هــا و اديــان و عقايــد گوناگونــی کــه زيــر ســقف 

آســامن بلنــد ايــران در هــم تنيــده انــد، چــه منفــرد و چــه همپيونــد بــا 

گــروه هــا و احــزاب و ســازمان هــا و شــبکه هــا و اتحادهــا و شــوراهای 

مختلــف، مــی خواهنــد تــا نخســت تعريفــی تفصيلــی از صفــات 

مشــخصهء خويــش را ارائــه داده و ســپس راهکارهائــی را بــرای اتحــاد 

نروهــای ســکوالر دموکــرات ايــران ارائــه دهنــد.

 

ما که هستيم؟

ــی  ــی« م ــود را »ايران ــری، خ ــر ديگ ــر ام ــل از ه ــا، قب 1. م  

ــده  ــان پراکن ــف جه ــر در کشــورهای مختل ــی اگ ــم؛ حت داني

بــوده و تــن بــه پذيــرش تابعيــت ايــن کشــورها داده 

ــا در  ــورها ام ــامن آن کش ــر آس ــی در زي ــا حت ــيم و ي باش

خانــواده هائــی کــه خــود را ايرانــی مــی داننــد ديــده بــر 

ــت«  ــن نخســتن »هوي ــاً، اي ــان گشــوده باشــيم. و، طبع جه

عرص نو  پيامن نامهء
سند پايهء ايجاد جنبش سکوالر دموکراسی ايران

۲9 ارديبهشت 1۳9۲ - 19 مه  ۲۰1۳
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GITIMADARI
ــه  ــد ک ــته باش ــی داش ــای واقع ــد معن ــی توان ــی م ــا زمان ــا، ت رسارسی م

ــای  ــی و مرزه ــور جغرافيائ ــدود و ثغ ــا ح ــران، ب ــام اي ــه ن ــوری ب کش

سياســی شــناخته شــدهء کنونــی اش در ســطح بــن املللــی، وجــود داشــته 

ــران  ــت ارضــی« اي ــظ متامي ــان »حف ــا خواه ــل م ــن دلي ــه هم ــد. ب باش

کنونــی و يکپارچگــی مردمانــی هســتيم کــه خــود را متعلــق بــه آن مــی 

ــن ســان مــا خــود را  ــده مــی شــوند. بدي ــران« خوان ــت اي ــد و »مل دانن

ــم. ــی داني ــت م ــن مل ــی از اي جزئ

۲. مــا معتقديــم کــه منــاد يکپارچگــی ايــران در دوران مــدرن   

تاريــخ کشــورمان »پرچــم شــر و خورشــيد نشــان« بــوده و ايــن پرچــم 

هرگــز در يــک رفرانــدوم ملــی تغيــر نکــرده اســت و در آينــده نيــز تنهــا 

ــد. ــری ايجــاد کن ــد در آن تغي ــی توان ــه م ــران اســت ک ــت اي ارادهء مل

۳. مــا، از لحــاظ عقیــدهء سياســی و حقوقــی »انســان   

ــی  ــی و  مذهب ــی و دين ــه باورهــای اميان ــم ک ــی معتقدي ــم؛ يعن مدار«ي

و عقيدتــی هــر کــس امــوری شــخصی و حداکــر گروهــی انــد و حــق 

ــد و  ــه را ندارن ــی جامع ــای عموم ــذاری ه ــون گ ــدن در قان ــامل ش اع

قوانــن ادارهء جامعــه را انســان هــا بــر اســاس مصالــح خــود وضــع مــی 

کننــد و بســته بــه رشايــط خــود مــی تواننــد آنهــا را تعديــل منــوده و يــا 

ــد.  ــو کنن لغ

ــکوالر«  ــی »س ــاظ سياس ــود را از لح ــا خ ــاظ م ــن لح 4. بدي  

ــن هــا  ــت از آئ ــا دور نگهداشــن حاکمي ــه ب ــم ک ــم و معتقدي مــی داني

و مذاهــب و اديــان و ايدئولــوژی هــا، تــک تــک مــردم ايــران خواهنــد 

توانســت بــا آزادی کامــل در راســتای نيايــش و گفتــار و کــردار و بيــان و 

ــد. ــل کنن ــود عم ــد خ ــغ عقاي تبلي

ــب  ــن ترکي ــم و در اي ــی داني ــرات« م ــود را »دموک ــا خ 5. م  

»دمــو« را )کــه معمــوالً بــه معنــای »مــردم« ترجمــه مــی شــود( معــادل 

مــدرن »ملــت« دانســته و از »کراســی« معنــای »حاکميــت« را مســتفاد 

ــت  ــای »حاکمي ــه معن ــی« ب ــا »دموکراس ــزد م ــذا در ن ــم و ل ــی کني م

ملی«اســت. مــا معتقديــم کــه »کشــور ايــران« بــه متامــی آحــاد »ملــت 

ايــران« تعلــق دارد و ايــن »ملــت يکپارچــه« دارای حاکميــت بالمنــازع 

ــت. ــش اس ــرتک خوي ــت مش ــن رسنوش ــق تعي ــور و دارای ح ــر کش ب

ــی  ــرات« م ــکوالر دموک ــود را »س ــال، خ ــن ح ــا، در ع ۶. م  

ــه  ــا ب ــه دموکراســی تنه ــم ک ــه واقفي ــن نکت ــر اي ــا اينکــه ب ــم؛ و ب خواني

ــد و،  ــی آي ــه دســت م ــی و سکوالريســم ب ــت مل ــدد اســتقرار حاکمي م

ــی  ــن معان ــهء اي ــی« هم ــالح »دموکراس ــوی، اصط ــاظ معن ــذا، از لح ل

ــی  ــلط حکومت ــا تس ــو ب ــه، از يکس ــا ک ــا از آنج ــرد، ام ــی گ ــر م را در ب

ــم و، از ســوی ديگــر،  ــر کشــورمان روبروئي ــک ب ــی ـ ايدئولوژي دين

ــی  ــا افــزودن اضافــه هائ ــان مختلــف ب ــوژی هــا و ادي ايدئول

بــر ايــن اصطــالح کوشــيده انــد مکاتــب خــود را بــا 

دموکراســی همنــوا و همراســتا تلقــی کننــد، مــا نيــز، 

ــم و  ــد مــی کني ــر اصطــالح »ســکوالر دموکراســی« تأکي ب

ــون  ــازگاری همچ ــات در-خود-ناس ــر اصطالح آن را در براب

ــم. ــی« قــرار مــی دهي »دموکراســی دين

ــتبداد را  ــم و اس ــی داني ــتيز« م ــتبداد س ــا خــود را »اس ۷. م  

ناشــی از اســتقرار حکومــت هــای خودکامــهء فــردی و گروهــی تلقــی 

کــرده و معتقديــم کــه تــا ماشــن »بــاز توليــد اســتبداد« از کار نيفتــاده 

ــه  ــتاخيزهای آزاديخواهان ــی از »رس ــهء باطل ــا در چرخ ــور م ــد کش باش

ــود.  ــد ب ــار خواه ــتبداد« گرفت ــد اس ــر بازتولي ــا در براب ــت آنه و شکس

ــی  ــون اساس ــک قان ــتقرار ي ــتار اس ــا خواس ــه م ــت ک ــتا اس ــن راس در اي

ســکوالر دموکراتيــم کــه بــر اســاس مفــاد اعالميــهء جهانــی حقــوق بــرش 

ــد. ــد ش ــب خواه ــته و تصوي ــات آن نوش و ملحق

۸. مــا خــود را »تبعيــض ســتيز« مــی دانيــم. و بــاور داريــم   

ــت  ــب دس ــا و مذاه ــوژی ه ــه، و ايدئول ــای خودکام ــت ه ــه حکوم ک

يابنــده بــر ماشــن قــدرت حکومــت و دولــت، بــر اســاس پيــش فــرض 

هــای منجمــد در زمــان و ادعــای داشــن راه حــل هائــی بــدون بررســی 

وضعيــت و مســائل موجــود، قبــل از هــر چيــز مولــد تبعيــض انــد و زن 

و مــرد، پــروان مذاهــب، متکلــامن بــه زبــان هــای گوناگــون و پــروان 

ــی  ــران را بوجــود م ــت اي ــاً مل ــه مجموع ــی را، ک ــگ هــای مختلف فرهن

آورنــد، بــه دســتجات و گــروه هــای دارای مرتبــت هــای گوناگــون 

ــی  ــان روا م ــر آن ــی را ب ــات مختلف ــرده و تبعيض ــيم ک ــی تقس اجتامع

ــت  ــض از مل ــه تبعي ــع همــه گون ــا خواســتار رف ــن، م ــر اي ــا ب ــد. بن دارن

ــن  ــر قوان ــت در براب ــن مل ــی آحــاد اي ــران و اســتقرار تســاوی حقوق اي

کشــور هســتيم و ايــن امــر را منــوط بــه برقــراری يــک حکومــت 

ــم. ــی داني ــرات م ــکوالر دموک س

9. مــا معتقديــم کــه زبــان اداری، مشــرتک و رسارسی کشــور   

ــظ و  ــه حف ــن حــال، الزم اســت ک ــان فارســی اســت و، در ع ــران زب اي

آمــوزش همــه زبــان هــای مــادری ايــران نيــز جــزء الينفکــی از سياســت 

هــای فرهنگــی و آموزشــی کشــور باشــد.

1۰. مــا »فرهنــگ دوســتيم«، بديــن معنــا کــه دســت آوردهــا   

و مــراث هــای ارزشــمند و ســازگار بــا زندگــی نويــن معنــوی و مــادی 

ــدر  ــد گرانق ــا رســيده ان ــه م ــون ب ــا کن ــتان ت ــد باس ــه از عه خــود را، ک

شــمرده و معتقديــم کــه کوشــش در راســتای نگاهــداری و معرفــی آنهــا 

از جملــه رضورت هــای حفــظ هويــت ايرانــی مــا محســوب مــی شــود.

ــده  ــن لحــاظ »آين ــرا« )مــدرن( هســتيم و بدي ــا »نوگ 11. م  

ــا  ــم رضورت دارد ت ــه معتقدي ــا ک ــن معن ــازيم«؛ بدي ــاد س ــر« و »آب نگ

ــی  ــائل کالن کنون ــل مس ــورد ح ــزی در م ــه ري ــر کار برنام ــه زودت هرچ

ــادی، معيشــتی، شــغلی،  ــردد ـ مســائلی همچــون: مشــکالت م ــاز گ آغ

ــواده، مســکن، پوششــی، زيســتی، بهداشــتی، امنيــت  تشــکيل خان

ملــی و اجتامعــی، ناکارآمــدی صنعــت و علــم، فقــدان عدالت 

اقتصــادی و اجتامعــی، وجــود شــکاف هــای طبقاتــی، فــرار 

مغزهــا و هــدر رفــن ثــروت هــای کشــور، و باالخــره عــدم 

ــدهء  ــد ش ــی و تولي ــای طبيع ــروت ه ــهء ث ــع عادالن توزي

ملــت. مــا خواســتار اســتفادهء بهينــه از ايــن ثــروت هــا در 
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ــوريم. ــف کش ــق مختل ــهء مناط ــدار و عادالن ــعهء پاي ــتای توس راس

ــا  ــت ه ــه حکوم ــم ک ــم« و معتقدي ــتار گرائي ــا »زيس 1۲. م  

مســئوول حفــظ مــراث هــای طبيعــی کشــور بــوده و موظــف انــد کــه 

از انجــام هرگونــه تخريبــی عليــه ايــن ثــروت هــا جلوگــری کــرده و در 

اســتفادهء بهينــه از آنهــا بکوشــند.

ــران »وحــدت  ــر اي ــه ناپذي ــای خدش ــا در درون مرزه 1۳. م  

گــرا و مترکــز پرهيزيــم«، و معتقديــم کــه حکومــت آينــدهء ايــران بايــد 

بصــورت »نامتمرکــز«، و بــر اســاس الگوئــی کــه مجلــس مؤسســان آينــده 

ــا »حکومــت  ــزد م ــد، شــکل بگــرد. در ن ــی کن ــن م ــات آن را تعي جزئي

نامتمرکــز« بــه معنــی تقســیم اختیــارات میــان حکومــت مرکــزی 

وحکومــت هــای محلــی، کــه چگونگــی آن بوســيلهء مجلــس مؤسســان 

تعيــن مــی شــود، در راســتای کارا کــردن دمکراســی و تشــديد وحــدت 

ملــی ايرانيــان و جلوگــری از بازتوليــد اســتبداد اســت. لــذا بــاور داريــم 

کــه الزم اســت تصمیــم گیــری امورجــاری در هــر منطقــه – کــه حــدود 

ــاد  ــر بني ــه ب ــی، ک ــی و زبان ــای قوم ــر اســاس پيونده ــه ب ــور آن ن و ثغ

ــتان  ــی تقســيامت کشــوری، بصــورت اس ــن امللل ــی و ب ــای علم معياره

بنــدی کارا صــورت مــی گــرد – توســط مــردم هــر منطقــه اداره شــود.

ــوده و  ــرا« ب ــی، »همزيســتی گ ــن امللل ــا، در ســطح ب 14. م  

معتقديــم کــه کشــور مــا بايــد دارای حکومتــی باشــد کــه بعنــوان يــک 

رشکــت کننــدهء فعــال بــرای توســعه و آبــادی و آزادی جهــان در صحنــه 

ــد. ــته باش ــور داش ــی حض ــن امللل ــای ب ه

15. مــا »اســتقالل طلبيــم«؛ بديــن معنــا کــه معتقديــم   

مشــکالت کشــور مــا بــه دســت ملــت ايــران حــل و فصــل مــی شــود و 

ــگان در امــور ايــن کشــور، بهــر صــورت کــه باشــد، جــز  دخالــت بيگان

داد. نخواهــد  ای  نتيجــه  خــران 

1۶. مــا »انحــالل طلــب« هســتيم؛ يعنــی معتقديــم کــه بايــد   

هــر نــوع حکومــت ايدئولوژيــک، مذهبــی، اســتبدادی و انحصــار طلبــی 

ــن و  ــه قوان ــه اينگون ــرا ک ــود؛ چ ــو ش ــی آن لغ ــون اساس ــل و قان منح

حکومــت هــا بــا همــهء تعاريــف فــوق در تضــاد بــوده و مولــد تبعيــض 

و اســتبداد و رشارت هــای بــن املللــی و رسکــوب و شــکنجهء داخلــی و 

ــد.  ــهء اصــول دموکراســی ان ــو هم ــی و لغ ــت مل ــای حاکمي الغ

ــزد  ــال، در ن ــن ح ــا، در ع ــم« ام ــونت پرهيزي ــا »خش 1۷. م  

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــکال و اقدامات ــهء اش ــامل هم ــی ش ــالل طلب ــا انح م

برافتــادن حکومــت هــای ايدئولوژيــک، مذهبــی، اســتبدادی و انحصــار 

طلــب بيانجامــد، چــرا کــه معتقديــم جنبــش هــای آزاديخواهانــهء ملــت 

ــز داشــته و ايــن حکومــت  ــه ای خشــونت گري ــران همــواره روي اي

هــای اســتبدادی بــوده انــد کــه کار آن را بــه اعــامل خشــونت 

ــد. ــانده ان ــی کش تدافع

ــائل  ــران مس ــری »نگ ــر ام ــش از ه ــا بي 1۸. م  

ــه  ــرا ک ــوريم« چ ــارج کش ــيون خ ــون اپوزيس ــا و اکن اينج

ــی  ــت کنون ــيون در رسنوش ــن اپوزيس ــرای اي ــی ب ــر نقش اگ

ــدادن  ــت ن ــه دخال ــن نقــش ب ــران وجــود داشــته باشــد اي ــدهء اي و آين

اختالفــات نظــری مختلفــی وابســته اســت کــه حــل و فصــل آنهــا تنهــا 

بــا اراده و تصميــم آزادانــهء ملــت ايــران و در دوران پــس از فروپاشــی 

ــارهء  ــث درب ــا بح ــاظ م ــن لح ــت. بدي ــن اس ــالمی ممک ــت اس حکوم

شــکل و نحــوهء کار حکومــت و دولــت و مديريــت ســکوالر دموکــرات 

ــس  ــه مجل ــت را، ک ــن دس ــری از اي ــائل ديگ ــور و مس ــز کش و نامتمرک

مؤسســان و رفرانــدوم قانــون اساســی آينــده در مــورد آن تصميــم مــی 

ــازيم.   ــی س ــارج م ــود خ ــتور کار خ ــد، از دس گرن

 

قصد داريم چه کنيم؟

ــرده  ــه اســتوار ک ــر دو پاي ــر، کار خــود را ب ــه رشح زي ــا، ب م  

گرايانــه. عمــل  ديگــری  و  ورزانــه  انديشــه  يکــی  ايــم، 

ــاال،  ــف ب ــات و تعاري ــن صف ــا داش ــه ب ــم ک ــا معتقدي 1. م  

اگرچــه تــا کنــون پراکنــده بــوده ايــم امــا اکنــون مــی توانيــم، بــا تبديــل 

فکــر »ســکوالر دموکراســی« بــه انديشــهء اصلــی و گفتــامن مســلط بــر 

ــدی را در  ــروی جدي ــالمی، ن ــت اس ــب حکوم ــالل طل ــيون انح اپوزيس

ســپهر سياســی کشــورمان ايجــاد کنيــم کــه حامــل پيامــی فردائــی، ايــران 

ســاز و آزادی بخــش باشــد. 

۲. مــا، در ايــن برهــه از تاريــخ معــارص کشــورمان، و در   

ــر  ــدی از عم ــی جدي ــی وارد دوران بحران ــت کنون ــه حاکمي ــی ک هنگام

ــا  ــم ت ــار خــود مــی شــود، وظيفــهء تاريخــی خويــش مــی داني ــان ب زي

هــر چــه زودتــر در راســتای آســيب شناســی جريانــات و جنبــش هــای 

ــروی منســجم  ــک ن ــرای ايجــاد ي ــی ب ــهء گذشــته، و راهياب آزاديخوهان

ســکوالر دموکــرات، و راه حــل يابــی بــرای مشــکالت کشــورمان در 

گروهــی کوشــنده در راه »هــم انديشــی معطــوف بــه عمــل سياســی« 

گــرد هــم آمــده و راهکارهــای آفرينــش ايــن نــروی منســجم را در قــاب 

ــم. ــل بيازمائي ــده و در عم ــران« آفري ــی اي ــکوالر دموکراس ــش س »جنب

بــرای مشــاهده لیســِت امضــاء کننــدگاِن »پیــامن نامــه عــرص نــو« بــه 

لینــک زیــر مراجعــه کنیــد:

»http://isdmovement.com/movement.docs.doc/02.Pei-

man-Naameh.htm«

ــه  ــورت گرفت ــامر ۲۰1۶ ص ــک در دس ــن لین ــه ای ــا ب ــوع م ــن رج آخری

ــت. اس
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اول ارديبهشت ماه 1۳9۳ ـ ۲1 آوريل ۲۰14

هموطنان ارجمند،

            مناينــدگان ســازمان هــای سياســی ـ حقــوق بــرشی امضــاء 

ــت  ــی هش ــرازی، و در پ ــار و رسف ــامل افتخ ــا ک ــند، ب ــن س ــدهء اي کنن

مــاه جلســات مــداوم هفتگــی جهــت رايزنــی و حصــول بــه هــم رائــی، 

ــکوالر  ــازمانهای س ــع س ــه کار »مجم ــاز ب ــت و آغ ــيله موجودي بدينوس

دموکــرات ايــران« را بــه اطــالع رســانده و آرزومنــد انــد کــه، بــا اســتظهار 

بــه حاميــت هموطنــان شــان، در راســتای ادای ديــن و خدمــت بــه ملــت 

ســتمديدهء ايــران، بــه متحقــق ســاخن اهــداف مشــرتک خــود، کــه بــا 

توجــه بــه نيازهــای کنونــی و آينــدهء کشــور عزيزمــان تعيــن شــده انــد، 

بپــردازد.

 

هموطنان بزرگوار!

برقــراری  تشــنگان  و  اســالمی  مخالفــان حکومــت               جمــع 

ســکوالر دموکراســی در ايــران در ســه دهــهء گذشــته دو 

ــی، از  ــت. ما، همگ ــاده اس ــت رس نه ــم را پش ــهء مه مرحل

طريــق ســازمان هــا و نرشيــات و رســانه هــای ديــداری و 

شــنيداری اپوزيســيون، توانســته ايــم ماهيــت ضــد ملــی 

ــالب  ــه از دل انق ــه فريبکاران ــی را ک ــرش حکومت ــد ب و ض

ــت  ــت و مرشوعي ــراً از حقاني ــدا ظاه ــود، و در ابت ــته ب سال 5۷ برخاس

برخــوردار بــود، بــر افــراد ملــت خــود و جوامــع کشــورهای جهــان افشــا 

ــه  ــا افتخــار ب و آشــکار کنيم. ايــن خــود کار بزرگــی بــوده اســت کــه ب

پــروزی رســيده و مــا، همــهء مــا، موفــق شــده ايــم تــا پــرده از چهــرهء 

ــن  ــان برداريم. دوم ــای جه ــت ه ــن حکوم ــده تري ــب مان ــی از عق يک

مرحلــهء کار اپوزيســيون ايجاد »گفتــامن سياســی« الزم بــرای روياروئــی 

بــا حکومــت مذهبــی ـ ايدئولوژيــک مســلط بــر کشــورمان بــوده 

اســت. ما، همــهء مــا، توفيــق آن را داشــته ايــم کــه انديشهء »ســکوالر 

ــی  ــدرت جايگزين ــرده و ق ــود ب ــهء خ ــامق جامع ــا اع ــی« را ت دموکراس

آن را، کــه بــی شــک بــه ســعادت ملــت ايــران میانجامــد، نشــان 

ــه  ــی آنکــه دو وظيفــهء افشــاگری و گفتــامن ســازی ب ــون، ب دهيم. اکن

پايــان خــود رســيده باشــند، بــه مرحلــهء ســوم و واقعــی مبــارزه رســيده 

ــو  ــش آلرتناتي ــرای آفرين ــکيالت الزم ب ــاد تش ــز »ايج ــزی ج ــه چي ــم ک اي

ــت. مجمع  ــت مذهبی« نيس ــه باحکوم ــرای مقابل ــرات ب ــکوالر دموک س

ســازمان هــای ســکوالر دموکــرات در ايــن ســودا پــا بــه عرصــهء وجــود 

گذاشــته اســت.

 

هموطنان دل آزرده از بيداد استبداد!

ســکوالر  هــای  ســازمان  »مجمــع              هــــدف 

ــه  ــران ب ــل اي ــنامهء آن »تبدي ــران« در اساس ــرات اي دموک

ســند اعــالم موجوديــت 

 مجمــع ســازمان هــای ســکوالر دموکرات ايران
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اســت. شــده  مســتقل« تعين  و  آزاد  کشــوری 

مســر تحقــق ايــن هــدف نيــز، بــه ترتيــب اهميــت و اولويــت، از منــازل 

زيــر مــی گــذرد:

ايــن توجــه کــه  بــا  انحــالل حکومــت اســالمی،  بــه  الف: وصــول 

و  اقــدام  گونــه  نهائــی همــه  نتيجــهء  معنــی  عبارت »انحالل« بــه 

مبــارزه عليــه حکومــت اســالمی اســت، بــا ايــن يقــن کــه در هــر مرحلــه 

ــارزه، کيفيــت و چگونگــی آن را واکنــش هــای حکومــت اســالمی  از مب

ــد. ــن مــی کن تعي

ــون اساســی ضــد حقــوق بــرش حکومــت اســالمی مســلط  پ: لغــو قان

شــده بــر ايــران

پ: تعطيــل ســاختارها و نهادهــای ضــد حقــوق ملتــی کــه از آن قانــون 

اساســی برآمــده انــد

ت: حصول اطمينان از حفظ متاميت ارضی و يکپارچگی ملت ايران

ث: حصــول اطمينــان از حفــظ دســتگاه اداری، مالــی و نظامــی متعلــق 

بــه ملــت ايــران

ج: برقراری حاکميت ملی

چ: تشکيل دولت موقت بی طرف برای ادارهء دوران گذار

ــون اساســی  ــک قان ــهء ي ــرای تهي ــی ب ح: تشــکيل مجلــس مؤسســان مل

ســکوالر دموکــرات و مبتنــی بــر اعالميــه جهانــی حقــوق بــرش و 

کنوانســيون هــای ناشــی از آن

خ: پيــش بينــی اســتقرار حکومتــی نامتمرکــز در ايــن قانــون اساســی، در 

راســتای اســتان بنــدی کشــور بــر اســاس موازيــن بــن املللــی، و تفکيــک 

وظايــف اســتان هــا و حکومــت مرکــزی بــرای برســميت شــناخن حقــوق 

زبانــی، مذهبــی، فرهنگــی و سياســی مردمــان ايــران

د: انجام همه پرسی آزاد برای تصويب قانون اساسی جديد

ذ: انجــام انتخابــات آزاد بــرای تعيــن مناينــدگان ملــت در مصــادر 

ــه ــه گان ــوای س ــف ق مختل

راســتای  در  کوشــش  از  اســت  اين »مجمع« عبــارت  اســرتاتژی 

ــب« و ايجــاد  ايجاد »اتحــاد اپوزيســيون ســکوالر دمکــرات انحــالل طل

ــارزان  ــا مب ــاط ب ــد، در ارتب ــه بتوان ــو ســکوالر دموکرات« ک يک »آلرتناتي

داخــل و خــارج کشــور، حرکتهــای مبارزاتــی آنــان را پشــتیبانی و تقویــت 

ــد. ــوار مناي ــروزی را هم ــا پ ــارزه شــان ت منــوده و راه مب

ــدف و  ــاس ه ــر اس ــع، ب ــف مجم ــای مختل ــای کارا و راهکاره تاکتيکه

ــاً و بــر اســاس تحليــل مشــخص از رشايــط  اســرتاتژی فــوق الذکــر، مرتب

جــاری، بصــورت حضــور در رســانه هــا و ترشيــح رشايــط سياســی ايــران 

و منطقــه و جهــان، و نيــز بــه مــدد فعاليــت هــای ســازمان هــای 

عضــو مجمــع عرضــه خواهــد شــد.

 

هموطنــان ارجمنــد، اعضــاء همــهء ســازمان هــای ســکوالر 

دموکــرات ايــران

            رشايــط وخيــم کشــورمان، چــه در زمينــهء حقــوق 

بــرش، چــه در حوزهءاقتصــاد و چــه در قلمــرو فرهنــگ و هويــت ملــی، 

رشايــط الزم را بــرای کنــار نهــادن اختالفاتــی کــه در خــارج کشــور 

ــران  ــت آزاد شــدهء اي ــا مل ــف شــان ب ــن تکلي ــوده و تعي ــل حــل نب قاب

ــذر از  ــرای گ ــی ب ــای نظــری و عمل ــد ه ــراری پيون ــر اســت، و برق مي

دورانیکــه تحمــل آن حــق ملــت ايــران نبــوده اســت، دســت هــای مــا 

را بهــم رســانده. اما مــا، باوجــود تعــدد ســازمانی خــود، تنهــا بــه مــدد 

يکايــک شــام مــی توانيــم بــه تحقــق آرزوهائــی بپردازيــم کــه مــی تــوان 

ــد  ــد تأيي ــا نيازمن ــان م ــور کرد. بدينس ــران تص ــت اي ــعادت مل ــرای س ب

ــی  ــگاه اينرتنت ــيد، از پاي ــاس باش ــا در مت ــتيم. با م ــام هس ــت ش و حامي

مجمــع مــا مرتبــاً بازديــد کنيــد، و در فعاليــت هــای اعــالم شــدهء مجمــع 

مشــارکت منائيــد.

ــای  ــرات ه ــکوالر دموک ــرهء س ــتن کنگ ــا نخس ــون م ــم اکن             ه

ايــران را، کــه در مــرداد مــاه ســال گذشــته و همزمــان با 1۰۷ مــن 

ســالگرد انقــالب مرشوطــهء ايــران، و بــر اســاس ســند موســوم به »پيــامن 

ــازمان  ــع س ــم ومجم ــت رس داري ــد، در پش ــزار ش ــرص نو« برگ ــهء ع نام

هــای ســکوالر دموکــرات مــی رود تــا دومــن کنگــره را در هــامن تاريــخ 

ميزبــان باشــد. ما هــم اکنــون رسگــرم تعيــن محــل برگــزاری ايــن کنگــره 

ــد از  ــی تواني ــزاری آن هستيم. شــام م ــرای برگ و تخمــن مخــارج الزم ب

همــن اولــن قــدم هــا بــا ماهمــراه و بــرای مــا مــدد رســان باشــيد.

سازمان های مؤسس مجمع

برای آشنایی بیشرت نگاه کنید به تارمنای مجمع:

»http://mssdi.org/pywnd-szmn-h/«

ــه  ــورت گرفت ــامر ۲۰1۶ ص ــک در دس ــن لین ــه ای ــا ب ــوع م ــن رج آخری

ــت. اس
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14 امرداد ماه 1۳95

پيشگفتار

بــا الهــام از ســند موســوم بــه »پيــامن نامــهء عــرص نــو« و برآمــده از دل 

ــام »جنبــش ســکوالر دموکراســی«  کوششــی کــه در 14 امــرداد 1۳9۲ ن

رشاکــت  رضورت  و  نيازهــا  بــه  پاســخگوئی  بــرای  گرفــت،  بخــود 

ــون  ــی اکن ــی و مديريت ــای سياس ــد کرد. ه ــکاری نخواه ــته اند هم داش

و آينــدهء کشــور ايــران و پــس از انجــام يــک ســال مذاکــره و تحقيــق 

ــه ســکوالر دموکراســی، در روز  ــان معتقــد ب از جانــب جمعــی از ايراني

خجســتهء 14 امــرداد 1۳95، برابــر بــا صــد و دهمن سالگشــت 

ــات  ــهء مقدم ــد تهي ــران، رون ــه اي ــالب مرشوط ــروزی انق پ

تأســيس »حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان« )از ايــن پــس 

»حــزب«( بصــورت ايــن مرامنامــه و بنيادنامــهء پيوســت 

آن، تکميــل شــده اســت.

1. حزب دارای سه دوره از فعاليت خواهد بود:

اول: دورهء پيشــگامی: »حــزب« در دوران بــر بــردن در   

غربــت و تبعيــد، بعنــوان پيشــگام و مبــرش تشــکيالتی کــه در ايــراِن آزاِد 

آينــده فعــال خواهــد بــود عمــل مــی کنــد و در راســتای عضوگــری، و 

همچنــن تهيــه و ارائــهء برنامه هــای اجرائــی آينــده نگــر، و رشکــت در 

آفرينــش آلرتناتيــو و جانشــينی مــدرن، امــروزی، آزاديخــواه، انســان مدار 

ــد. ــی کوش ــب م ــی طل ــای رسنگون ــالف نروه ــکل از  ائت و متش

- دوم، دورهء بازگشــت بــه ايــران: در روزگار بالترديــدی   

کــه در آن حکومــت مذهبــی مســتقر بــر ايــران  منحــل می شــود 

ــد،  ــی آي ــم م ــران فراه ــی در اي ــت سياس ــات فعالي و امکان

»حــزب«، بعنــوان بخشــی از نــروی آلرتناتيــو جانشــن 

حکومــت پيشــن، فعاليــت کــرده و در رونــد تشــکيل 

دولــت موقــت، مجلــس مؤسســان، نوشــن و تصويــب 

قانــون اساســی کشــور رشکــت کوشــا خواهــد بــود.

   مرامنامهء 

»حزب سکوالر دموکرات ايرانيان«
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ــب  ــی تصوي ــمی: در پ ــی و رس ــت علن - ســوم: دورهء فعالي  

قانــون اساســی جديــد کشــور، حــزب در مبــارزات انتخاباتــی بــرای 

تشــکيل مجلــس و دولــت و دخالــت در امــر مديريــت کشــور رشاکــت 

خواهــد کــرد.

تبــرصه: در صورتــی کــه، بعلــت وقــوع حوادثــی غرمنتظــره،   

قانــون اساســی آينــدهء کشــور داری ماهيــت ســکوالر دموکــرات نباشــد، 

ــون  ــا در صــورت تغيــرات بعــدی در اصــول ســکوالر دموکــرات قان و ي

اساســی، حــزب نســبت بــه ايــن مــوارد موضــع مخالــف و اپوزيســيونل 

ــه،  ــار مخفيان ــورت اجب ــی، و در ص ــت علن ــه فعالي ــت و ب ــد گرف خواه

ــده از آن خواهــد پرداخــت. ــت برآم ــون اساســی و حکوم ــه آن قان علي

در ماهيت »حزب«

ــا تفاســر  ــا، بــدون درگــر شــدن ب ۲. »حــزب« می خواهــد ت  

ــالش  ــورمان، ت ــی کش ــتهء تاريخ ــر از گذش ــا گ ــت و پ ــون و دس گوناگ

خــود را معطــوِف حــل دمکراتیــک اختالفــات، و تأمــن آزادی و آبــادی 

و رفــاه متــام زنــان و مــردان ايــران، آن هــم بــر مــن حاکميــت ملــت و 

برابــری در حقــوق اجتامعــی و در پيشــگاه يــک قانــون اساســی ســکوالر 

دموکــرات، و عدالتجوئی هــای جلوگرنــده از پيدايــش شــکاف هــای 

ــازد. ــی بس ــک اجتامع مهل

۳. »حــزب« ريشــه هــای خــود را در خــاک جنبــش آزايخواهانــه، 

عدالتجويانــه و تجددطلــب مرشوطــهء ايــران مــی بينــد و از آرزوهــای 

منــدرج در آن الهــام مــی گــرد، بــی آنکــه برخــی از افــزوده هــای نفــی 

کننــدهء منــدرج در متمــم هــای قانــون اساســی برآمــده از آن نهضــت را 

بپذيــرد؛ افزوده هائــی همچــون وجــود ديــن رســمی، نظــارت اســتصوابی 

علــامء فرقــهء اماميــه بــر قانــون گــزاری و اعطــای اختيــارات فراقانونــی 

بــه مقامــات غــر مســئول.

4. »حــزب« هــدف غائــی خــود را ايجــاد يــک حکومــت ســکوالر 

دموکــرات بــر اســاس يــک قانــون اساســی مبتنــی بر ســکوالر دموکراســی 

ــای  ــوع نروه ــدد و تن ــه تع ــه ب ــا توج ــا، ب ــد ام ــن می کن ــران تعي در اي

ــا ديگــر  ــا، در رشايــط مشــخص، در ائتالفــات ب سياســی، آمــاده اســت ت

شــخصيت هــا و ســازمان هــای سياســی کشــور رشکــت کنــد امــا در ايــن 

ــا اشــخاص و ســازمان هائــی کــه بــه تشــخيص شــورای مرکــزی  راســتا ب

حــزب در رسکــوب مردمــان ايــران رشاکــت داشــته اند همــکاری نخواهــد 

کرد. 

فرهنگــی  هنجارهــای  و  ارزش هــا  حفــظ  راســتای  در  »حــزب«،   .5

ــه برآمــده از  ــران، ک ــان اي ــدهء مردم ــا و بالن ــت، پوي گوناگــون، مثب

ــی و در عــن حــال در خطــر  محيــط زيســت رنگارنــگ و غن

ايــن رسزمــن اســت، خــود را خانــهء همــهء ايرانيــان رهــا 

شــده از خرافــات و معتقــد بــه اصالــت علــم و منطــق و 

مصالــح ملــی می دانــد امــا بــه ايــن مواضــع بعنــوان يــک 

ــوِف  ــاً معط ــی رصف ــهء سياس ــک نظري ــا ي ــوژی، و ي ايدئول

دســتيابی بــه قــدرِت سياســی، منــی نگــرد و آنهــا را حاصــِل درکــی 

منطقــی و سيســتامتيک از رضورت هــای جامعــه ای رنگارنــگ، از لحــاظ 

فرهنگــی، دينــی، زبانــی، قومــی، و جنســيتی در ايــران تلقــی مــی کنــد.

۶. »حــزب« بــا هرگونــه فعاليــت تبليغــی مذهبــی يــا ايدئولوژيــک کالن 

ــده و  ــز عقي ــل و اعــامل خشــونت آمي ــرای تحمي ــدام ب ــه بصــورت اق ک

بــاور بــر ديگــران باشــد مخالــف اســت.

۷. »حــزب« معتقــد اســت کــه يــک حزب سياســی مــدرن، بجــای پرداخن 

ــون  ــگاه قان ــرصف جاي ــد ت ــواره قص ــه هم ــای کالن )ک ــه ايدئولوژی ه ب

اساســی ســکوالر دموکــرات را دارنــد(، ارائــه دهنــدهء برنامه هــای معــن 

ــه  ــای آزاد و منصفان ــا در انتخابات ه ــن برنامه ه ــاس اي ــر اس ــوده و ب ب

رشکــت مــی کنــد.

ــل  ــن و مدل ــی روش ــهء برنامه هائ ــا ارائ ــا ب ــد ت ــی کوش ــزب« م ۸. »ح

بــرای بازســازی کشــور، ايجــاد کار و فراهــم آوردن امــکان زندگــی بهــرت 

ــاد  ــر بني ــی ب ــارزات انتخابات ــت در مب ــان، و رشک ــرای جوان ــوص ب بخص

تبعيــت از رأی آزاد مــردم، زمــام اختيــار حکومــت را در دســت گرفتــه و 

بــا تســليم بــه همــهء موازيــن دولتمــداری دموکــرات خدمــات خــود را 

ــار مــردم کشــورمان بگــذارد. در اختي

ــران  ــده در اي ــی آين ــارزات انتخابات 9. »حــزب« در همــه  پرســی ها و مب

آزاد بعنــوان يــک حــزب جمهوري خــواه موضــع گــری می کنــد امــا 

بديهــی اســت کــه اعضــاء حــزب بعنــوان شــهروند در انتخابــات رشکــت 

ــد داد. ــات خــود رأی خواهن کــرده و طبعــاً در گســرتهء وجداني

1۰. »حــزب« در همــه حــال خواســتار وفــاداری بــه اصــول »جمهوريت«، 

بــه معنــی حکومــت مــردم بــر مــردم و انتخابــی بــودن کليــهء مقامــات 

مســئول اداره کننــدهء کشــور، اســت و، در نتيجــه، بــرای مقامــات 

احتاملــی غرمســئولی همچــون رياســت جمهــوری ترشيفاتــی و يــا 

پادشــاهی ترشيفاتــی در امــوری کــه بــه حکومــت مربــوط اســت هيــچ 

حــق ويــژه ای قائــل نيســت.

11. »حــزب« همــواره رأی ملــت را کــه در انتخابــات هــای انجــام شــده 

ــات و  ــور و مالحظ ــرات کش ــکوالر دموک ــی س ــون اساس ــاس قان ــر اس ب

مصوبــات بــن املجالــس ســازمان ملــل متحــد اعــالم می شــود پذيرفتــه و 

در برابــر آن دســت بــه مقاومــت منی زنــد و در راســتای تقليــل و تحديــد 

آن گام بــر منــی دارد و هــر آنــگاه کــه ارادهء ملــی از طريــق انتخابــات 

منصفانــه و آزاد بــر ســلب قــدرت از »حــزب« قــرار گــرد در تحويــل و 

تحــول درســت کارانــهء زمــام امــور کشــور کوشــا خواهــد بــود.

1۲. »حــزب« در تصميــم گری هــای اجتامعــی معتقــد بــه برتــری 

تخصــص بــر باورهــای خرافــی و بــی منطــق اســت و بــر ايــن نکتــه 

ــاد، الجــرم  ــن و ش ــاد، کارآفري ــران آزاد، آب ــه اي ــد دارد ک تأکي

ــی و قومــی و  ــی دور از تعصب هــای عقيدت زادگاه مردمان

ــا متــدن بــرشی  فرهنگــی و خواهــان همراهــی ســازنده ب

اســت.
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GITIMADARI
در ماهيت دموکراسی مورد نظر »حزب«

1۳. »حــزب« دموکراســی را بــه معنــای حاکميــت »کشــور - ملــت ايران« 

ــت،  ــور - مل ــب کش ــه ترکي ــاور دارد ک ــد و ب ــر می کن ــع آن تعب و مناف

در تعاريــف بــن املللــی، عبــارت اســت از مجموعــهء انســان هائی کــه، 

ــار هــم در  ــان و فرهنــگ، در کن ــا وجــود رنگارنگــی در قوميــت و زب ب

رسزمينــی واقــع در درون يــک مــرز شــناخته شــده از جانــب جامعــهء 

بــن املللــی هم زيســتی می کننــد و مشــرتکاً اســتقالل و يکپارچگــی 

سياســی دارنــد.

14. »حــزب« دموکراســی را بــر مبنــای مفــاد اعالميــهء جهان گســرت 

ــد. ــهء کنوانســيون ها و ملحقــات آن تعريــف می کن حقــوق بــرش و کلي

15. از نظــر حــزب »دموکراســی« ســکوالر اســت و هيــچ صفــت ديگــری، 

همچــون مردمــی، شــورائی، مذهبــی، اســالمی را منی تــوان بــه آن اطــالق 

کرد.

ــناخن  ــميت ش ــاد برس ــر بني ــاً ب ــی« لزوم ــزب »دموکراس ــر ح 1۶. از نظ

تکــر و کــرت مــداری اجتامعــی شــکل می گــرد و بايــد کــه در راســتای 

حفــظ ايــن تنــوع کوشــا باشــد.

ــالرشط آزادی  ــود ب ــی وج ــق دموکراس ــزب« رشط تحق ــر »ح 1۷. از نظ

ــغ عقايــد و آزادی احــزاب و اجتامعــات و رســانه ها اســت. بيــان و تبلي

1۸. از آنجــا کــه افــراد در جامعــه ای احســاس آرامــش و رفــاه و 

خوشــبختی می کننــد کــه ســاختار جامعــه مدافــع حقــوق و ســهم تــک 

ــان و نافــی هرگونــه تبعيــض باشــد، در دموکراســی مــورد نظــر  تــک آن

»حــزب«، ســهم جامعــه در امــر مديريــت کشــور نســبت بــه ســهم فــرد 

ــت دارد.  اولوي

در ويژگی های سکوالر دموکراسی

19. ســکوالر دموکراســی مــورد نظــر »حــزب«، کــه تحــت عنــوان 

ــق  ــی شــود، در تحق ــز مطــرح م ــی« ني »سکوالريســم سياســی - حقوق

جدائــی مذاهــب و ايدئولــوژی هــای کالن از حکومــت، قانــون اساســی، 

ــه وجــود  ــی می شــود و، در نتيجــه، ب و نهادهــای برخاســته از آن متجل

مذهــب يــا ايدئولــوژِی رســمی/حکومتی اعتقــاد نــدارد، ايــن دو را 

ماهيتــاً يکــی می دانــد، امــا، تــا زمانــی کــه امــر عــدم دخالــت آنهــا در 

حکومــت رعايــت شــود، مخالــف فعاليــت هــای مســاملت آميــز آن هــا 

نيســت.

۲۰. ســکوالر دموکراســی مــورد نظــر »حــزب«، بــا سکوالريســم فلســفی 

)کــه ماهيتــاً مخالــف عقايــد مذهبــی اســت و در تفکــر کالســيک ايرانــی 

ــه  ــا ب ــدی دارد ام ــت( مرزبن ــروف اس ــون« مع ــب دهري ــه »مکت ب

ــاور دارد. ــدان اش ب رضورت آزادی باورمن

۲1. ســکوالر دموکراســی مــورد نظــر »حــزب«، اگرچــه 

ســازمان های مذهبــی و ايدئولوژيــک غــر ســکوالر و 

دموکــرات را نيــز جــزو جامعــهء مدنــی می دانــد امــا 

عقيــده دارد کــه حکومــت نبايــد آنهــا را در امــور دولتــی، 

ــه  ــد، ب ــت ده ــرورش دخال ــوزش و پ ــذاری و آم ــون گ ــوص در قان بخص

آنهــا کمــک مالــی کنــد و حتــی در مــوارد قانونــی و در هــر کجــا کــه 

ــد. ــت کن ــات درياف ــا مالي ــای آنه ــود از درآمده الزم ش

۲۲. ســکوالر دموکراســی مــورد نظــر »حــزب«، بــرای دينــکاران مذاهــب 

ــل نيســت، اســتفاده  ــی و اجتامعــی خاصــی قائ ــاز حقوق ــف امتي مختل

از لبــاس مذهبــی، و از ايــن بابــت اســتفاده از هرگونــه يونيفــورم را در 

ــر  ــد، و ام ــالح منی دان ــراد ص ــغلی اف ــر ش ــای غ ــع و مأموريت ه مجام

صــدور »فتواهــای سياســی و اجتامعــی« از جانــب رهــران مذهبــی را، 

ــی از  ــی آن هــا، جزئ ــدهء احکامــی و اجرائ ــت کنن ــهء دخال بخاطــر جنب

ــغ  مقولــهء دخالــت در حکومــت تلقــی کــرده و در زمــرهء بيــان و تبلي

ــد. ــده منی دان عقي

در ماهيت رسنگونی طلبی

۲۳. »حــزب« بــر غــر قابــل اصــالح بــودن قانــون اساســی و ارکان 

ــان دادن  ــاور دارد؛ خواســتار پاي ــران ب ــر اي حکومــت اســالمی مســلط ب

بــه حاکميــت رژيــم اســالمی مســلط بــر کشــور اســت؛ و طبعــاً خواســتار 

ــوژی، و  ــت و ايدئول ــب، رشيع ــر مذه ــی ب ــی مبتن ــون اساس ــو قان لغ

ــن  ــای قوان ــته از ابتن ــای برخاس ــا و نهاده ــتگاه ه ــهء دس ــالل هم انح

ــد. ــی می باش ــع مذهب ــر رشاي ــور ب کش

۲4. تــا رسنگونــی حکومــت اســالمی مســلط بــر ايــران، و بــا توجــه بــه 

اين کــه در داخــل کشــور اعــالم هــدف و اســرتاتژی انحــالل طلبانــه بــرای 

ــوده و متضمــن خطــرات  ــدور نب ــم مق ــف رژي نروهــای سياســی مخال

بســيار اســت، »حــزب« از طــرح مطالبــات نامــرشوط بــه قانــون اساســی 

حکومــت اســالمی از جانــب مبــارزان راه آزادی حاميــت می کنــد. 

در ماهيت سيستم اقتصادی

ــهء جهان گســرت حقــوق بــرش،   ــه مفــاد اعالمي ــا توجــه ب ۲5. »حــزب«، ب

مالکيــت خصوصــی و اقتصــاد  آزاد را به رســميت مــی شناســد و در 

عن حــال معتقــد بــه لــزوم تأمــن رفــاه اجتامعــی اســت و در ايــن راســتا 

ــانهء انديشــه های چــپ و راســت  ــهء دســت آوردهــای کارشناس از هم

ــد. ــود می جوي ــی س ــادی ـ اجتامع اقتص

ــات هــای عمومــی کشــور  ۲۶. »حــزب« ثــروت هــا، منابــع کالن و مالي

را متعلــق بــه همــهء مــردم کشــور می دانــد و دولــت ملــی را موظــف 

ــا  ــتفادهء شــخصی و گروهــی از آنه ــه ســوء اس ــری از هرگون ــه جلوگ ب

می دانــد.

ــه کوشــش در راســتای رهاســازی کشــور و  ۲۷. »حــزب« معتقــد ب

دولــت از اقتصــاد مبتنــی بــه نفــت و ايجــاد تنــوع کيفــی و 

کمــی در توليــدات داخلــی اســت.

۲۸. »حــزب« خواســتار ايجــاد حداکــر کار و اشــتغال 

بعنــوان  را  امــر  ايــن  و  اســت  بــرای جوانــان کشــور 

برنامــهء عاجــل خــود دانســته و آن را آغــازگاه فراهــم 
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آمــدن امکانــات مربــوط بــه دسرتســی بــه مســکن، تشــکيل خانــواده و 

تحصيــالت در ســطوح مختلــف آمــوزش و پــرورش تلقــی می کنــد.

۲9. »حــزب«، بــر اســاس همــهء مالحظــات فــوق، برنامــه هــای تفصيلــی 

کار خــود بــرای ادارهء کشــور را، بــه تدريــج و بــر مبنــای گزينــِش غــر 

ايدئولوژيــِک همــهء دســت آورهــای بــرشِی برآمــده از مکاتــب مختلــف 

سياســی و اقتصــادی و اجتامعــی کــه بــه نفــع مــردم ايــران قابــل ادغــام 

ــا کوشــا  ــق آنه ــل و تحق ــی، تکمي ــرده و در راه بازبين ــم ک باشــند، تنظي

خواهــد بــود.

در تأمن آزادی ها

۳۰. حــزب، بــا الهــام از مفــاد اعالميــهء جهان گســرت حقــوق بــرش، و در 

ــی  ــی، رشط اصل ــی اجتامع ــدن بی ثبات ــه ش ــری از نهادين ــتای جلوگ راس

ممکــن شــدن رشــد اقتصــادی، تکامــل معنــوی، رفــاه و رضايــت عمومــی 

و عالقه منــد بــودن مــردم بــه رسنوشــت کشورشــان را در تأمــن و 

تضمــن همــهء آزادی هــای منــدرج در آن بيانيــه، برانداخــن »زنــدان و 

مجــازات بخاطــر داشــن عقيــده«، مبــارزه بــا هرگونــه اعــامل خشــونت 

آشــکار و پنهــان، و تبعيض زدائــی از همــهء نهادهــای جامعــه، دانســته 

ــد. ــن نيازهــا متعهــد می دان ــه تأمــن اي و خــود را نســبت ب

۳1. حــزب خــود را برآمــده از انديشــهء مبتنــی بــر اولويــت آزادی عمــل 

ــا،  ــزاب، انجمن ه ــی )اح ــر انتفاع ــی و غ ــر دولت ــی و غ ــای مدن نهاده

ــد. ــی می دان ــاختارهای دولت ــر س ــنديکاها، و...( ب ــا، س اتحاديه ه

۳۲. حــزب، بــا الهــام از مفــاد اعالميــهء جهان گســرت حقــوق بــرش و 

ميثاق هــای مرتبــط بــا آن، بــا هرگونــه شــکنجه و اعــدام مخالــف اســت.

در بارهء عدم مترکز

۳۳. »حــزب« مترکــز در گردانــدن کشــور را خــالف حاکميــت ملــت 

و زاينــدهء اســتبداد می دانــد و لــذا بــه وجــود اختيــارات داخلــی 

ايالت هــای خودگــردان در کنــار وجــود وظايــف عمومــی و همــه 

شــموِل قــوای ســه گانــهء حکومــت مرکــزی بــاور دارد.

نــه  )و  خودگــردان  مناطــق  و  ايــاالت  بــه  کشــور  تقســيامت   .۳4

خودمختــار( را نــه بــر اســاس زبــان، مذهــب و قوميــت بلکــه بــر اســاس 

ــدرن  ــزی م ــه ري ــوزهء برنام ــه در ح ــی )ک ــای رسزمين ــات و نيازه امکان

تحــت نــام »آمايــش رسزمــن« جمــع بنــدی می شــوند( منطقــی و ناظــر 

ــد. ــور می دان ــی کش ــع مل ــر مناف ب

۳5. »حــزب« اعتقــاد دارد کــه در قلمــروی وظايفــی کــه قانــون اساســی 

بــر عهــدهء ايالت هــا و مناطــق خودگــردان کشــور مــی گــذارد، الزم 

اســت ادارهء امــور در حوزه هــای اداری و تصميم گــری و 

اجرائــی، در همــهء ســطوح بوســيله کســانی انجــام شــود 

کــه بــا رأی مســتقيم مــردم هــر محــل انتخــاب مــی شــوند.

۳۶. حــزب زبــان فارســی را »زبــان اداری« رسارسی کشــور 

ــای  ــس زبان ه ــرتش و تدري ــظ و گس ــه حف ــا ب ــد ام می دان

ديگــر رايــج در ايــران در ســطوح ممکــن تحصيلــی معتقــد بــوده و ايــن 

تنــوع زبانــی را يکــی از نقــاط قــوت فرهنــگ مردمــان ايــران می دانــد.

در امر سياست خارجی

ــت در  ــدم دخال ــر ع ــی ب ــران را مبتن ۳۷. »حــزب« سياســت خارجــی اي

ــی،  ــک و مذهب ــهء ايدئولوژي ــه بهان ــه هرگون امــور کشــورهای ديگــر، ب

ــل متحــد،  ــازمان مل ــوان عضــو س ــران، بعن ــا اي دانســته و می خواهــد ت

ــاظ  ــوده و، از لح ــل ب ــتی مل ــتيبان هم زيس ــب، پش ــح طل ــوری صل کش

مشــارکت های بــن املللــی، در امــر برقــراری صلــح و آرامــش در جهــان 

ــه باشــد. منون

ــی  ــهء بن امللل ــه حضــور کشــور در صحن ــد اســت ک ۳۸. »حــزب« معتق

بايــد در راســتای اســتقالل و حفــظ حاکميــت ملــت ايــران و منافــع آن 

ــز از  ــر، و پرهي ــوق يکديگ ــه حق ــل ب ــرتام متقاب ــه اح ــد و در نتيج باش

توطئــه چينــی عليــه منافــع کشــورها را زمينه ســاز آرامــش يافــن جهــان 

ــدی دارد. ــای بن ــی پ ــی فعــال و عمل ــن اصــول بصورت ــه اي ــد و ب می دان

در مورد تصويب و تغير

۳9. ايــن مرامنامــه تنهــا در کنگره هــای عــادی يــا فــوق العــادهء حــزب 

و در پــی آگاهــی رســانی کافــی در مــورد چرائــی و چگونگــی کار، قابــل 

بازبينــی و تغيــر خواهــد بــود.
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14 امرداد ماه 1۳95

فصل اول - کليات

مــاده يکــم - حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان )از ايــن پــس »حــزب«( 

بــر اســاس مــرام نامــهء خــود و بــرای اجــرای اهــداف و پيــش بينــی هــای 

منــدرج در آن بوجــود مــی آيــد.

ماده دوم - »حزب« دارای ساختاری تشکيالتی با اجزاء زير است:

- اعضاء )موضوع فصل دوم اين بنيادنامه(

- شاخه ها )موضوع فصل سوم( 

- کنگره )موضوع فصل چهارم(

- شورای مرکزی )موضوع فصل پنجم(

- دبر کل و معاون او )موضوع فصل ششم(

- دفاتر مختلف حزب )موضوع فصل هفتم(

- امور متفرقه )موضوع فصل هشتم(

مــادهء ســوم -  شــورای مرکــزی حــزب، بــا اعــالم موجوديــت حــزب، در 

راســتای ثبــت حــزب و گشــايش حســاب بانکــی  اقــدام مــی کنــد.

فصل دوم ـ عضويت در حزب

مــادهء چهــارم - بدنــهء اصلــی حــزب را اعضــاء آن تشــکيل مــی دهنــد 

و هــر کــس کــه بــه عضويــت حــزب پذيرفتــه شــود، حــق کامــل رشکــت 

در کنگــره هــای عمومــی عــادی و فــوق العــادهء حــزب، و حــق انتخــاب 

کــردن و انتخــاب شــدن بــرای مســئولیت هایــی کــه در ايــن بنيادنامــه 

تعيــن شــده را دارا مــی باشــد.

تبــرصه: در دوران ماقبــل انتقــال حــزب بــه داخــل ايــران، عضوگــری از 

داخــل ايــران بــا لحــاظ کــردن حداکــر مالحظــات مربوطــه و بــر اســاس 

آئــن نامــه ای مســتقل صــورت مــی گــرد. 

مــاده پنجــم - همــهء کســانی کــه دارای حداقــل 1۸ ســال ســن و ســواد 

ــی  ــند م ــر باش ــط زي ــی از رشاي ــد يک ــوده و واج ــن ب ــدن و نوش خوان

ــت حــزب شــوند: ــد، خواســتار عضوي توانن

الف: در ايران به دنيا آمده باشند.

ــا توجــه بــه رشايــط کنونــی چــه در گذشــته و چــه در  ب: ب

ــران باشــند.   حــال دارای تابعيــت کشــور اي

ــا  ــان، و ي ــزرگ ش ــادر ب ــا م ــدر ي ــا پ ــادر ي ــا م ــدر ي پ: پ

ــند. ــی باش ــان، ايران ــی ش ــاء قانون اولي

ــز  ــزب، و ني ــت در ح ــرای عضوي ــدام ب ــم - اق ــادهء شش م

ــه شــدن و  ــا پذيرفت ــد ام ــاری ان ــوری اختي ــت، ام ــن عضوي خــروج از اي

ــت: ــر اس ــط زي ــت رشاي ــه رعاي ــوط ب ــت من ــدن در عضوي ــدار مان پاي

الــف: پــر کــردن برگــهء »تقاضــای عضويــت« کــه در آن مراتــب مطالعــه 

و پذيــرش مرامنامــه و بنيادنامــهء حــزب اعــالم شــده و نــام و نشــان و 

ســوابق سياســی/اجتامعی کامــل متقاضــی ذکــر مــی شــود.

تبــرصه: در صورتــی کــه متقاضــی خواســتار آن باشــد کــه بــا نام مســتعار 

بعنــوان عضــو حــزب فعاليــت کنــد الزم اســت نــام و نشــان واقعــی خــود 

ــامد  ــورد اعت ــی م ــخاص حزب ــر از اش ــک نف ــر کل و ي ــالع دب ــه اط را ب

دبــرکل برســاند و عضويــت او منــوط بــه پذيــرش دبــر کل اســت.

ــن  ــزی حــزب تعي ــه شــورای مرک ــده ای ک ــا مناين ــه ب ب: انجــام مصاحب

مــی کنــد.

پ: پذيرفتــه شــدن از جانــب شــورای مرکــزی حــزب بــر اســاس برگــهء 

ــا  ــده ب ــه کنن ــزارش مصاحب ــز گ ــات آن و ني ــت و ملحق ــای عضوي تقاض

متقاضــی. 

ــای  ــره ه ــزان آن در کنگ ــه مي ــاالنه ک ــت س ــق عضوي ــت ح ت: پرداخ

ــود. ــی ش ــن م ــزب تعي ــادی ح ع

تبــرصه: شــورای مرکــزی حــزب در مــورد چگونگــی دريافــت حــق 

عضويــت تصميــم مــی گــرد.  

ماده هفتم: عضو حزب منى تواند:

الف: عضو احزاب ديگر باشد.

ب: نســبت بــه همــکاری و ارتبــاط »منظــم« بــا هــر گــروه سياســی و يــا 

رســانه ای ديگــر )چــه حــزب و چــه مجتمــع هــای سياســی(، در راســتای 

تحقــق اهدافــی کــه آن گــروه هــا در پیــش روی دارنــد، اقــدام کنــد.

پ: بــا دولــت هــای خارجــی و مؤسســاتی کــه توســط دولت هــای 

خارجــی اداره می شــوند ارتبــاط و همــکاری سیاســی داشــته باشــد.

ــش  ــواه جنب ــا هواخ ــزء ي ــود را ج ــزب« خ ــه »ح ــی ک ــرصه: در صورت تب

ــا »اعضــاء موجــه«  ــکاری اعضــاء  حــزب ب ــد هم ــالم کن ــی اع ــا ائتالف ي

ــاء  ــت اعض ــالم فهرس ــه و اع ــت. تهي ــع اس ــالف بالمان ــش و ائت آن جنب

ــا شــورای مرکــزی حــزب  و حاميــان موجــه جنبــش هــا و ائتــالف هــا ب

اســت.

ــا  ــزب ب ــو ح ــه عض ــت ک ــر رضوری اس ــوارد زي ــتم: در م ــاده هش م

ارائــهء ادلــهء کافــی موافقــت شــورای مرکــزی را کســب کنــد:

الــف: ارتبــاط موضعــی و موقــت و زيــر نظــر دبــرکل 

حــزب بــا دولــت هــای خارجــی و موسســاتی کــه توســط 

می شــوند. اداره  خارجــی  دولت هــای 

ب: همــکاری منظــم يــا نامنظــم بــا احــزاب و گــروه هــای 

بنيادنامهء      
»حزب سکوالر دموکرات ايرانيان«   
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ديگــر رصفــاً در راســتای معرفــی و تبليــغ اهــداف حــزب. 

پ: ارتبــاط »منظــم« بــا رســانه هــا اعــم از رادیــو، تلویزیــون، وب ســایت، 

وبــالگ و نظايــر آنهــا. 

ــا شــخصیت ها و محافــل ســکوالر دموکــرات بــرای  ت: ارتبــاط منظــم ب

جلــب آن هــا بــه حــزب و یــا انجــام اقدامــات مشــرتک.

ــف دارای  ــل مختل ــخصیت ها و محاف ــه ش ــن ک ــخیص ای ــرصه 1: تش تب

ماهيــت »ســکوالر دموکــرات« هســتند بــا شــورای مرکــزی اســت. 

تصمیــم در بــاره ء چگونگــی و ادامــه ء ارتبــاط بــا آنهــا نيــز بــا شــورای 

ــت. ــزب اس ــزی ح مرک

ــزی  ــورای مرک ــا ش ــوب ب ــوارد مص ــرتل م ــئولیت اداره و کن ــرصه: مس تب

حــزب اســت امــا شــورای مرکــزی می توانــد بــا تصویــب یــک آئین نامــه 

اجــرای ایــن مســئوليت را بــه  واحــد دیگــری از حــزب محــول منایــد.

مــاده نهــم: رشكــت اعضــاء در احــزاب و ســازمان هــاى غــر ايرانــی محــل 

اقامــت خــود در خــارج کشــور و عضويــت در آنهــا بــا اطــالع و موافقــت 

شــورای مرکــزی حــزب مجاز اســت.

مــاده دهــم: اعضــاء حــزب تنهــا در تظاهراتــی رشکــت مــی کننــد 

ــدگان  ــتا گردانن ــن راس ــد. در اي ــدگان آن باش ــوت کنن ــزب از دع ــه ح ک

تظاهــرات مختلــف مــی تواننــد از حــزب دعــوت کننــد کــه بعنــوان يکــی 

از  دعــوت کننــدگان اقــدام کنــد و ايــن امــر بــا تصويــب شــورای مرکــزی 

ممکــن خواهــد بــود.

مــادهء يازدهــم - هرعضــو حــزب بایــد در یکــی از شــاخه هــای حــزب 

فعــال باشــد. دفــرت عضويــت هــا و شــاخه  ها مســئول اجــرای  ایــن مــاده 

اســت.   

مــاده دوازدهــم - ســلب عضويــت از اعضــاء حــزب بــه داليــل، و طــی 

روندهــای زيــر، بــا تصویــب شــورای مرکــزی حــزب، ممکــن اســت: 

ــه  ــف محول ــام وظاي ــوی در انج ــه عض ــی ک ــف: در صورت ال  

بخــود از جانــب حــزب عمــالً فعالیتــی نداشــته و پــس از طــی شــش مــاه 

ــان غیــر  فرصتــی کــه بــرای اعــادهء فعالیــت او داده مــی شــود، همچن

ــد. ــی مبان ــال باق فع

بر  مرکزی،  شورای  تشخيص  به  عضوی،  که  صورتی  در  ب:   

خالف اصول بنيادنامه و مرامنامهء حزب و يا به زيان مصالح آن عمل 

کند.

مــاده ســيزدهم - فــردی کــه عضويــت اش در حــزب منتفــی مــی شــود، 

ــزی را خواهــد داشــت. در آن  ــهء شــورای مرک ــه مصوب ــرتاض ب حــق اع

صــورت کمیســیون ويــژه ای از ســوی دفــرت حقوقــی حــزب، متشــکل از 

ــان  ــر آن ــه دو نف ــر از اعضــاء حــزب، تشــکيل مــی شــود ک ســه نف

ــوم را  ــر س ــند و نف ــزب باش ــزی ح ــورای مرک ــو ش ــد عض نباي

شــاکی انتخــاب مــی کنــد. ايــن کميســيون بــه شــکایت و 

اعــرتاض شــاکی رســیدگی کــرده و شــورای مرکــزی حــزب، 

بــا در نظــر گرفــن توصیــهء ایــن کمیســیون، تصمیــم 

ــد. ــی را اتخــاذ مــی کن نهای

تبــرصه: کســی کــه عضويــت اش در حــزب ســلب شــده منــی   

توانــد، جــز وامــی کــه احتــامالً بــه حــزب داده، خواســتار اعــادهء مبالــغ 

پرداختــی و امکاناتــی کــه در اختيــار حــزب قــرار داده بشــود و، در عــن 

او  اختيــار  در  حــزب  جانــب  از  کــه  را  امکاناتــی  حال، بايد  

قــرار دارد بــه حــزب اعــاده منايــد.

فصل سوم ـ شاخه های حزب

مــادهء چهاردهــم - حــزب دارای ســه نــوع شــاخهء منطقــه ای، کشــوری 

و شــهری اســت.

مــاده پانزدهــم - اهــم وظايــف شــاخه هــای ســه گانــهء حــزب عبارتنــد 

از:

 - افزودن بر تعداد اعضاء شايستهء حزب 

 - آموزش دادن آنان بر اساس مرام نامه و برنامه های حزب، 

 - در گر کردن آنان در فعاليت های مختلف حزبی

 - و بطــور کلــی انجــام هــر وظيفــه ای کــه شــورای مرکــزی حــزب بــر 

عهــده شــان مــی گــذارد.

ــا  ــاخه ه ــط در ش ــم رواب ــوهء تنظي ــرز کار و نح ــرصه: ط تب  

ــه  ــا تهي ــت ه ــا و عضوي ــاخه ه ــرت ش ــه دف ــه ای ک ــن نام ــيله ی آئ بوس

کــرده و بــه تصويــب شــورای مرکــزی مــی رســاند معــن خواهــد شــد.

مــادهء شــانزدهم - شــورای مرکــزی حــزب، از طريــق دفــرت عضويــت هــا 

ــد  ــا چن ــد کشــور ي ــد شــامل چن و شــاخه ها، مناطقــی را کــه مــی توانن

ــاء  ــر از اعض ــک نف ــه« ي ــر »منطق ــوده و در ه ــن من ــند تعي ــهر باش ش

ــهء  ــاخه ء آن منطق ــئول ش ــوان مس ــه را بعن ــاکن در آن منطق ــزب س ح

حــزب تعيــن مــی کنــد.

تبــرصه: وظيفــه ء مســئول هــر شــاخه برقــراری متــاس مرتــب   

بــا شــاخه هــای کشــوری منطقــهء محــل مأموريــت خويــش و کمــک بــه 

انجــام وظايــف آنهــا از يکســو و داشــن ارتبــاط بــا دفــرت عضويــت هــا و 

شــاخه های حــزب اســت.

ــورهائی از  ــه ای، در کش ــاخه ء منطق ــئول ش ــر مس ــم - ه ــاده هفده م

منطقــهء خــود کــه عــده ای از اعضــاء حــزب در آن ســاکن باشــند، يــک 

تــن از آن اعضــاء را بعنــوان »مســئول شــاخه ء کشــوری« بــه دفــرت 

عضويــت هــا و شــاخه هــای حــزب پيشــنهاد مــی کنــد. عضــو مزبــور، 

ــرای  ــزب، ب ــزی ح ــورای مرک ــب ش ــرت و تصوي ــت آن دف ــس از موافق پ

ــی شــود. ــن م ــن مســئوليت تعي انجــام اي

ــو  ــوری از يکس ــاخه ء کش ــئول ش ــر مس ــف ه ــرصه: وظاي تب  

برقــراری متــاس مرتــب و رســيدگی بــه فعاليــت شــاخه هــای شــهری 

کشــور مــورد مســئوليت خويــش و، از ســوی ديگــر، ارتبــاط 

بــا مســئول شــاخه ی منطقــه ای و از طريــق او بادفــرت 

اســت. شــاخه ها  و  عضويت هــا 

مــاده هجدهــم - واحدهــای اصلــی فعاليــت هــای حزبــی 

»شــاخه های شــهری« حــزب انــد. در نخســتن اقــدام بــرای 



1
3
9
5
ن 

تا
س

زم
 

ت 
س

خ
 ن

ی
ه 

ر
ام

ش
 

ی 
ر
دا

م
ی 

یت
گ

۶۳

GITIMADARI
تشــکيل اينگونــه شــاخه هــا، مســئول شــاخه ء کشــوری از ميــان اعضائــی 

ــوان مســئول  ــر را بعن ــک نف ــد، ي ــت دارن ــه در شــهری اقام از حــزب ک

ــرده و  ــنهاد ک ــه ای پيش ــئول منطق ــه مس ــهر ب ــزب در آن ش ــاخه ء ح ش

ــا و  ــا و شــاخه ه ــت ه ــرت عضوي ــه اطــالع دف ــق او ب ــب را از طري مرات

تصويــب شــورای مرکــزی حــزب مــی رســاند.

مــاده نوزدهــم - هــر شــاخه ء شــهری بــا حضــور ســه عضــو ســاکن آن 

شــهر، و بــه رياســت کســی کــه از بــن آنهــا در ابتــدا از جانــب مســئول 

ــا  ــور ت ــن شــده، رســامً تشــکيل مــی شــود و مســئول مزب کشــوری تعي

ــدت، در  ــن م ــردازد. در طــی اي ــی پ ــه ادارهء آن شــاخه م ــال ب ــک س ي

صــورت اســتعفاء و غيبــت مســئول مزبــور و نيــز در پايــان دورهء يــک 

ــان خــود  ســالهء مســئوليت او، اعضــاء شــاخه شــخص ديگــری را از مي

انتخــاب و بــه مســئول شــاخه ی کشــوری معرفــی مــی کننــد و، در 

صــورت تصويــب پيشنهادشــان از طــرف شــورای مرکــزی حــزب، عضــو 

ــد. ــکار مــی کن ــاز ب ــوان مســئول شــاخه ی شــهری آغ ــور بعن مزب

مــاده بيســتم - بــا تشــکيل هــر شــاخه ی شــهری، مســئول شــاخه دو نفــر 

ــد و  ــه دار و منشــی انتخــاب مــی کن ــوان خزان از اعضــاء شــاخه را بعن

از آن پــس شــاخه هــای شــهری حــزب هــر ســاله، در ســالگرد تأســيس 

شــاخه ء خــود، مســئول و خزانــه دار و منشــی شــاخه را بــرای يــک ســال 

انتخــاب مــی کننــد.

تبرصه: انتخاب مجدد مسئول و خزانه دار و منشی قبلی تا   

دو بار بالمانع است.

فصل چهارم ـ کنگرهء حزب

ــادی و  ــه  دو صــورت ع ــای حــزب ب ــره ه ــم - کنگ ــت و يک ــاده بیس م

فــوق العــاده تشــکيل شــده و باالتریــن ارگان تصميــم گــری در مــورد 

کلیــه ء مســایل سیاســی، تشــکیالتی، اداری و مالــی حــزب محســوب مــی 

شــوند.

ــاده بيســت و دوم - »کنگــرهء عــادی حــزب« هــر ســاله در يکــی از  م

ــزار مــی  ــزی حــزب برگ ــه دعــوت شــورای مرک ماه هــای فصــل خــزان ب

شــود.

مــاده بيســت و ســوم - »کنگــرهء فــوق العــادهء حــزب« بــه تشــخيص 

شــورای مرکــزی حــزب و يــا بــا تقاضــای کتبــی نصــف بــه اضافــهء يــک 

اعضــاء حــزب برگــزار مــی گــردد.

ــورد  ــد در م ــی توان ــزب م ــزی ح ــورای مرک ــارم: ش ــت و چه ــاده بيس م

برخــی از تصميــم گــری هــای تــک موضوعــی، بجــای تشــکيل کنگــرهء 

ــد. ــت اســتفاده کن ــر روی اينرتن ــوق العــاده از روش رأی گــری ب ف

مــاده بيســت و پنجــم: در رابطــه بــا تشــکيل همــه ء کنگــره 

هــا، رشط الزم کار مطلــع بــودن اعضاء از »دســتور جلســه« 

ای اســت کــه بوســيلهء شــورای مرکــزی تهيــه شــده و بايــد 

ــت  ــب عضوي ــام و مشــخصات نامزدهــای داوطل شــامل ن

در شــورای مرکــزی و نيــز دبرکلــی حــزب بــوده و حداقــل 

دو مــاه قبــل از تشــکيل کنگــره بــه دســت آنــان رســيده باشــد. 

تبرصه: شورای مرکزی موظف است اظهار نظرهای رسيده در   

همه ی اعضاء برساند. مورد دستور جلسه را نيز به اطالع  

ــی  ــور فيزيک ــت حض ــن اس ــه ممک ــا ک ــم - از آنج ــت و شش ــاده بيس م

کليــهء اعضــاء حــزب در کنگــره هــا مقــدور نباشــد، هــر عضــو حــارض در 

هاميــش مــی توانــد بــا داشــن وکالــت کتبــی کــه قبــالً بــه اطــالع شــورای 

مرکــزی حــزب رســيده باشــد، حامــل حــق رأی ســه عضــو غايــب باشــد. 

مــاده بيســت و هفتــم - در صــورت وجــود امکانــات و تشــخيص شــورای 

مرکــزی، رشکــت اعضــاء در کنگــره هــا و رای گــری هــا بصــورت اينرتنتــی 

ــت. بالمانع اس

ــد  ــا باي ــره ه ــده در کنگ ــت کنن ــاء رشک ــتم- اعض ــت و هش ــاده بيس م

حداکــر يــک مــاه قبــل از اعــالم محــل تشــکيل کنگــره، شــورای مرکــزی 

ــه  ــد ک ــئوالن بدانن ــا مس ــد ت ــود آگاه کنن ــت خ ــوع رشک ــزب را از ن ح

کنگــره، بــا در نظــر گرفــن حــد نصــاب، بــا چنــد عضــو )حــارض فيزيکــی 

ـ حــارض از طريــق دادن وکالــت بــه اعضــاء ديگــر و، در صــورت وجــود 

امــکان، حــارض از طريــق اينرتنــت( تشــکيل خواهــد شــد. 

مــاده بيســت و نهــم - کنگــره هــای عــادی حــزب در دعــوت اول بــا حــد 

نصــاب نصــف بــه اضافــهء يــک اعضــاء رســميت مــی يابنــد. در صورتــی 

کــه در دعــوت اول تعــداد کســانی کــه تــا يــک مــاه مانــده بــه تشــکيل 

کنگــره رشکــت خــود در کنگــره را اعــالم مــی کننــد بــه حــد نصــاب الزم 

نرســد، کنگــره دو مــاه بعــد از تاريــخ کنگــره ء اول، بــا هــر آن تعــداد از 

رشکــت کننــده کــه حضــور داشــته باشــند تشــکيل مــی شــود.

ــب  ــل از جان ــه از قب ــره، ک ــس ســنی کنگ ــره را رئي ــاده ســی ام - کنگ م

دفــرت عضويــت هــا و شــاخه هــای حــزب تعيــن شــده، افتتــاح کــرده و 

انتخابــات بــرای تعيــن رئيــس و دو منشــی کنگــره را انجــام مــی دهــد. 

پــس از آن رئيــس و دو منشــی منتخــب کنگــره را اداره مــی کننــد. 

ماده سی و يکم - اهم وظايف کنگره های عادی به رشح زيرند:

ــن  ــی. در اي ــای اداری و مال ــزارش ه ــارهء گ ــری درب ــم گ ــف: تصمي ال

ــن  ــات را تعي ــن گزارش ــه اي ــوهء تهي ــتقلی نح ــهء مس ــن نام ــورد آئ م

ــد.  ــد ش خواه

ــی حــزب از اوضــاع سياســی  ــارهء گــزارش تحليل ــم گــری درب ب: تصمي

ــه شــده بوســيله دفرتمطالعــات اســرتاتژيک. ــان، تهي ــران و جه اي

ــر کل  ــزی و دب ــورای مرک ــاء ش ــن اعض ــرای تعي ــات ب ــام انتخاب پ: انج

حــزب.

ت: تصميم گری دربارهء برنامهء فعاليت های حزب در سال آينده

ث: در صــورت لــزوم، بررســی و تصويــب اصالحــات و تغيــرات در 

مــرام نامــه و بنيــاد نامــهء حــزب

ج. تصميم گری در مورد حق عضويت.

 

فصل پنجم ـ شورای مرکزی حزب

ــان  ــر از مي ــازده نف ــزب ي ــرهء ح ــی و دوم -  کنگ ــاده  س م
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ــرت  ــب دف ــه تصوي ــان ب ــزدی ش ــت نام ــه صالحي ــب را ک ــاء داوطل اعض

عضويــت هــا رســيده باشــد، بــرای عضويــت در شــورای مرکــزی حــزب 

ــد. انتخــاب مــی کن

تبـرصه: امضـاء کننـدگان مرامنامـه و بنيـاد نامـهء »حـزب«، تـا تشـکيل 

اولـن کنگـرهء عمومـی حـزب، عضو مجمع مؤسـس محسـوب می شـوند 

و، در دوران بـن اعـالم موجوديـت حـزب و تشـکيل نخسـتن کنگـرهء 

عمومـی، »شـورای مرکـزی حـزب« را تشـکيل مـی دهنـد امـا، با تشـکيل 

اولـن کنگـرهء حـزب، و در پـی انجـام انتخابـات، دارای هيـچ مزيتـی بـر 

ديگـر اعضـاء حـزب نخواهنـد بـود و اين تبرصه نيـز با تشـکيل آن کنگره 

از بنيادنامـهء حـزب حـذف مـی شـود.

ــهء امــور حــزب، در  ــم گــری در مــورد کلي ــاده ســی و ســوم - تصمي م

ــر عهــدهء شــورای مرکــزی اســت. ــن دو کنگــرهء عــادی، ب ــهء ب فاصل

مــاده ســی و چهــارم - اعضــاء علــی البــدل شــورای مرکــزی عبارتنــد از 

ــن  ــس از منتخب ــه پ ــورا ک ــن ش ــت در اي ــان عضوي ــر از داوطلب ــه نف س

ــند.  ــرتی آورده باش ــره رأی بيش ــی کنگ اصل

تبــرصه 1: اعضــاء علــی البــدل شــورا، پــس از رشکــت در اولــن نشســت 

شــورا، تنهــا در صــورت تشــخيص رضورت از جانــب شــورا، مــی تواننــد 

در جلســات آن رشکــت کننــد. 

تبــرصه ۲: اعضــاء علــی البــدل، تــا زمانــی کــه بعنــوان عضــو علــی البــدل 

ــزی  ــورای مرک ــات ش ــت در جلس ــورت رشک ــوند، در ص ــی ش ــناخته م ش

حــزب، دارای حــق رأی نخواهنــد بــود.

مــاده ســی و پنجــم - اعضــاء شــورا بــه صــورت هــای زيــر از عضويــت 

در شــورا معــاف خواهنــد بــود:

الف: استعفاء

ــا رأی اکريــت  ــه تشــخيص و ب ــاری از ســمت خــود در شــورا ب ب: برکن

مطلــق اعضــاء شــورا )دو ســوم(

پ: فوت

مــاده ســی و ششــم - در هــر يــک از مــوارد مذکــور در مــادهء ســی و 

ششــم ايــن بنيــاد نامــه، عضــو علــی البــدل اول و پــس از او عضــو علــی 

البــدل دوم، و ســپس ســوم، جانشــن عضــو از دســت رفتــه خواهــد شــد.

ــا تبديــل ســمت هــر ســه تــن  مــاده ســی و هفتــم - در صورتــی کــه ب

عضــو علــی البــدل شــورا بــه عضــو صاحــب حــق رأی، بــاز هــم تعــداد 

ــه تشــکيل  ــازده نفــر کمــرت شــود، شــورای مزبــور نســبت ب اعضــاء از ي

مجمــع عمومــی فــوق العــاده و تجديــد انتخابــات اعضــاء شــورا اقــدام 

مــی کنــد. 

مــاده ســی و هشــتم - شــورای مرکــزی حــزب در نخســتن جلســهء 

خــود يــک تــن از ميــان اعضــاء شــورا را بعنــوان رئيــس شــورا 

انتخــاب کــرده و انجــام وظايــف زيــر را بــه او محــول مــی 

کنــد:

الف: انتخاب دستور جلسات شورا

ب: اداره جلسات شورا

پ: ابــالغ تصميــامت شــورا بــه هــرآن کــس و بخــش و ســازمانی کــه ايــن 

تصميــامت بــه آن مربــوط مــی  شــود.

تبــرصه 1: در صــورت تســاوی آراء اعضــاء شــورا در يــک رأی گــری، رأی 

رئيــس شــورا تعيــن کننــده خواهــد بــود.

تبــرصه ۲: تصميــم گــری بــرای تعويــض يــا معــاف کــردن رئيــس شــورا از 

وظايــف خــود بــا شــورای مرکــزی حــزب اســت.

مــاده ســی و نهــم - اعضــاء شــورا يــک نفــر را بعنــوان خزانــه دار و يــک 

تــن را بعنــوان منشــی شــورا انتخــاب مــی کننــد.

تبــرصه: تصميــم گــری بــرای تعويــض يــا معــاف کــردن   

ــر عهــدهء شــورای مرکــزی حــزب اســت.  ــه دار حــزب ب منشــی و خزان

ــان  ــه ای حــزب از مي ــم - انتخــاب مســئوالن شــاخهء منطق ــاده چهل م

ــع اســت.  ــزی بالمان اعضــاء شــورای مرک

ــه تشــخيص  ــد ب مــاده چهــل و یــک - شــورای مرکــزی حــزب مــی توان

ــرون  ــا ب ــف، از درون ي ــای مختل ــه ه ــان زمين ــان متخصص ــود از مي خ

حــزب، دعــوت کنــد کــه طــی مدتــی معــن در مــوارد تخصصــی شــان 

ــد. ــوان مشــاوران حــزب عمــل کنن بعن

فصل ششم - دبري کل حزب و معاون او

ــزی  ــورای مرک ــاء ش ــات اعض ــام انتخاب ــس از انج ــل و دو - پ ــاده چه م

ــی  ــا رأی مخف ــاعت، ب ــک س ــرف ی ــورا در ظ ــن ش ــره، اي ــزب در کنگ ح

ــر کل  ــوان دب ــان را بعن ــر از داوطلب ــک نف ــود ي ــان خ ــت، از مي اکري

حــزب انتخــاب و بــه کنگــره معرفــی مــی کنــد. دبــر کل نيــز در هــامن 

ــاون  ــوان مع ــزی را بعن ــان اعضــاء شــورای مرک ــر از مي ــک نف ــس ي مجل

ــد. ــر مــی گزين خــود ب

تبــرصه: در صورتــی کــه شــورا نتوانــد در مهلــت داده شــدهء   

ــره  ــدهء کنگ ــاب او برعه ــد، انتخ ــاب کن ــزب را انتخ ــر کل ح ــوق دب ف

خواهــد بــود.

ــر شــورای  ــر کل حــزب، کــه در براب مــاده چهــل و ســوم - وظايــف دب

ــر اســت: ــه رشح زي مرکــزی مســئول و پاســخگو اســت، ب

الف: سخنگوئی حزب 

ب: نظــارت و تصميــم گــری و مديريــت در مــورد اجــرای امــوری کــه بــه 

تصويــب شــورای مرکــزی حــزب می رســد.

ــن  ــزی حــزب چن ــه شــورای مرک ــی ک ــارم - در صورت ــل و چه ــاده چه م

تشــخيص دهــد کــه دبــر کل حــزب خودرسانــه دســت بکارهائــی خــالف 

ــف خــود  ــا در انجــام وظاي ــع حــزب زده، و ي ــه مناف نظــر شــورا و علي

کوتاهــی کــرده اســت مــی توانــد، بــا رأی اکريــت مطلــق اعضــاء 

شــورای مرکــزی حــزب، او را از ســمت خــود کنــار گذاشــته و 

بــا انتصــاب جانشــن او بعنــوان دبــرکل موقــت، در فاصلــه 

ای زمانــی کــه نبايــد از شــش مــاه بيشــرت شــود، کنگــرهء 

فــوق العــادهء حــزب را دعــوت کــرده و در ايــن مــورد از 

کنگــره نظرخواهــی کننــد.
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GITIMADARI
فصل هفتم - دفاتر اداری و عملياتی حزب

مــاده چهــل و پنجــم - امــور جــاری حــزب زيــر نظــر دبــر کل و بوســيلهء 

دفاتــر هفتگانــهء حــزب انجــام می شــوند.

ماده چهل و ششم - دفاتر هفتگانهء حزب به رشح زیر اند:

- دفرت امور عضويت ها و شاخه ها 

- دفرت امور اداری و مالی 

- دفرت حقوقی و امور انتخابات 

- دفرت ارتباطات بن املللی 

- دفرت روابط عمومی و انتشارات 

- دفرت مطالعات اسرتاتژیک 

- دفرت ارتباط با سازمان های ديگر 

تبــرصه: منظــور از »ســازمان هــای ديگــر« رشاکــت داشــته اند همــکاری 

نخواهــد کــرد. رشاکــت داشــته اند همــکاری نخواهــد کــرد. در ايــن بنــد 

ســازمان هائــی اســت کــه شــورای مرکــزی حــزب همکاری بــا آن هــا را در 

مســیر اهــداف کوتــاه و بلنــد مــدت خــود صــالح بدانــد. این اهــداف در 

ســند دیگــری بــا عنــوان »سیاســت همــکاری حــزب بــا جریانــات سیاســی 

دیگــر« بوســيلهء شــورای مرکــزی حــزب تدویــن خواهــد شــد. 

مــاده چهــل و هفتــم - رشح وظايــف دفاتــر هفتگانــهء حــزب بــر اســاس 

ــه تصويــب شــورای مرکــزی حــزب مــی رســند  ــی کــه ب ــن نامــه هائ آئ

معــن خواهــد شــد امــا دفــرت امــور عضويــت هــا و شــاخه هــا لزومــاً 

دارای ويژگــی هــای زيــر خواهــد بــود:

الــف: ايــن دفــرت بصــورت يــک کميتــهء ســه نفــره عمــل مــی کنــد کــه 

ــزب  ــزی ح ــورای مرک ــرف ش ــال از ط ــه س ــرای س ــار ب ــر ب ــش ه اعضائ

ــن مــی شــوند. تعي

ــا ايــن  ب: مســئوليت نگاهــداری از اســناد مربــوط بــه اعضــاء حــزب ب

دفــرت اســت 

ــی  ــی م ــه تلق ــرت محرمان ــن دف ــه اي ــه ب ــای واصل ــزارش ه ــهء گ پ: کلي

ــوند ش

ــه،  ــن بنيادنام ــم اي ــاده هفت ــف« م ــد »ال ــاده بن ــه مف ــه ب ــا توج ت:  ب

متقاضيــان عضويــت بايــد رشح حــال و ســابقهء سياســی خــود را، همــراه 

بــا تقاضــای عضويــت شــان، بــرای ايــن دفــرت ارســال دارنــد. 

از  بيشرتی  اطالعات  خواستار  لزوم  صورت  در  تواند  می  دفرت  اين  ث: 

کسانی که خود را نامزد دستيابی به مقامات حزبی می کنند بشود. 

ــه مصــادر و  ــوط ب ــات مرب ــرای رشکــت در انتخاب ج: نامــزدی اعضــاء، ب

مناصــب حزبــی، بايــد قبــالً بــه تأييــد ايــن دفــرت رســيده باشــد .

تبــرصه: مســئول هــر دفــرت، از جانــب دبــرکل   

ــود. ــی ش ــده م ــرت خوان ــر« آن دف ــده و »دبی ــاب ش انتخ

ــه  ــا ب ــن دفرته ــف ای ــتم - رشح وظای ــل و هش ــاده چه م

وســیله »شــورای مرکــزی حــزب« تدویــن و تصویــب مــی 

شــود.

فصل هشتم - امور متفرقه

ــه  ــا دادن هرگون ــد ب ــی نباي ــک مال ــت کم ــم - درياف ــل و نه ــاده چه م

تعهــدی از جانــب حــزب بــه کمــک کننــده همــراه باشــد و ايــن نکتــه 

ــه کمــک کننــده ابــالغ مــی شــود. طــی نامــه ای رســمی ب

مــاده پنجاهــم - دريافــت کمکــی مالــی بيــش از ميــزان حــق عضويــت 

ــه تصويــب شــورای مرکــزی  ــع خــارج حــزب، مــرشوط ب اعضــاء از مناب

اســت.

و  مرامنامــه  در  اصــالح  و  تغییــر  - هرگونــه  یکــم  و  پنجــاه  مــاده 

ــا  ــزب، ب ــالل ح ــارهء انح ــری درب ــم گ ــز تصمي ــزب، و ني ــهء ح بنيادنام

پيشــنهاد توجيهــی دو ســوم اعضــاء شــورای مرکــزی و يــا پيشــنهاد 

توجيهــی ۷۰ در صــد از اعضــاء حــزب، منــوط بــه تصويــب آن بــا اکــرت 

مطلــق اعضــاء حــزب در اولــن کنگــرهء عــادی و يــا، در صورت تشــخيص 

ــاده اعضــاء  ــوق الع ــزوم آن، در کنگــرهء ف ــر ل ــی ب ــزی مبن شــورای مرک

حــزب اســت.

ــره،  ــزب در کنگ ــالل ح ــب انح ــورت تصوي ــاه و دوم - در ص ــاده پنج م

يــک هيئــت تصفيــه از جانــب کنگــره مأمــور آن مــی شــود تــا در مــورد 

ــرشی  ــوق ب ــه يکــی از ســازمان هــای حق ــوال حــزب و اعطــای آن ب ام

تصميــم گــری کنــد.

مــاده  پنجــاه و ســوم - ایــن بنيادنامــه در 5۳ مــاده و ۸ فصــل بــه 

تصویــب »مجمــع مؤســس حــزب« رســيده و بــرای تصويــب نهائــی، بــه 

کنگــرهء عــادی حــزب کــه در خــزان ســال 1۳95 تشــکيل مــی شــود ارائــه 

خواهــد شــد. 



اعالم موجوديت 

حزب سکوالر دموکرات ايرانيان
۲۰ شهریور 1۳95 – 1۰ سپتامر ۲۰1۶ - هامبورگ، آملان

بنام آبادی کشور بزرگ ايران و آزادی، رفاه و رسفرازی ايرانيان

ــر  ــه ب ــا تکي ــه از »پيــامن نامــهء عــرص نــو« و جنبــش ســكوالر دمكــراىِس برآمــده از آن، همچنــن ب   امضــاء کننــدگان ســند حــارض، الهــام گرفت

تجربــه هــای بــه دســت آمــده، و بــه دنبــال رشکــت در ســه كنگــرهء ســکوالر دموکــرات هــای ايــران، بديــن نتيجــه رســيده انــد کــه ســكوالر دموکــرات هــای 

منفــرد ايــران، بــرای دســتيابی بــه تــوان الزم در راســتای رشاکــت مؤثــر در رونــد ايجــاد آلرتناتيــوی در برابــر حکومــت اســالمی مســلط بــر ايــران، و ســپس 

منســجم شــدن در راســتای مبــارزات انتخاباتــی آينــده در ايــران آزاد، چــاره ای جــز متشــکل شــدن ندارنــد و، هــم بــرای امــروز و هــم بــرای آن فــردا، بايــد 

دارای تشــکيالت سياســی خــاص خــود باشــند و ايــن تشــکيالت پديــده ای جــز يــک حــزب سياســی نيســت؛ امــا حزبــی کــه ناگزيــر بايــد دارای عمــری دو 

بخشــی باشــد، يکــی در دوران غربــت و تبعيــد کــه مــی تــوان آن را »دوران پيشــگامی« دانســت و يکــی در دوران پــس از انحــالل حکومــت اســالمی کــه در 

آن انجــام و اِعــامل وظايــف روشــن يــک حــزب سياســی ممکــن مــی شــود.

جمــع مــا، اکنــون و بديــن وســيله، بــا افتخــار اعــالم مــی کنــد کــه طــی يــک ســال گذشــته، بــا برگــزاری بيــش از پنجــاه جلســه و 15۰ ســاعت   

رايزنــی و همفکــری، توانســته اســت مرامنامــه و بنيادنامــهء چنــان تشــکيالتی را تدويــن کــرده و آنهــا را در ســايت مخصــوص ايــن حــزب، کــه از امــروز، در 

ــذارد. ــد بگ ــان عالقمن ــار هموطن ــد، در اختي ــی کن ــاز م ــود را آغ ــران، کار خ ــای اي ــرات ه ــکوالر دموک ــارم س ــرهء چه ــاز کار کنگ رسآغ

ايــن اســناد، کــه در کنگــره هــای آينــدهء حــزب تکميــل خواهنــد شــد، بــا ارائــهء نقطــه نظرهائــی ســکوالر دموکــرات در مــورد مســائل سياســی،   

اقتصــادی، فرهنگــی و اجتامعــی، زمينــه را بــرای آغــاز عضوگــری و فعاليــت حــزب در راســتای رشاکــت در رونــد آلرتناتيــو ســازی فراهــم مــی آورنــد. و آنــگاه، 

در آن زمــان کــه فرصــت تاريخــی و گريزناپذيــر فروپاشــی حکومــت اســالمی از راه مــی رســد و در پــی آن همــهء ملزومــات بــرای فعاليــت رســمی احــزاب 

و ســازمان هــای سياســی ممکــن مــی شــود، ســبب ســاز آن مــی گردنــد کــه ايــن حــزب نيــز بتوانــد در مســر رشاکــت در تدويــن قانــون اساســی ســکوالر 

دموکــرات آينــدهء ايــران و نيــز رشاکــت در مبــارزه بــرای بــه دســت گرفــن زمــام مديريــت کشــور از طريــق انتخابــات آزاد اقــدام منايــد.

جمــع کوچــک مــا، بــی آنکــه در روزهــا و مــاه هــا و ســال هــای آينــده بــرای خــود در قبــال آنانــی کــه از ايــن پــس بــه جمــع پيشــگامان  مــی   

پيوندنــد حــق و امتيــاز ويــژه ای قائــل باشــد، از همــهء هموطنانــی کــه فکــر مــی کننــد در امــروِز مبــارزه بــا حکومــت اســالمی مســلط بــر ايــران و در فــردای 

آزاد ايــران وجــود يــک حــزب منســجم سياســی ســکوالر دموکــرات مــی توانــد تجلــی گاه انديشــهء ســکوالر دموکراســی و نگهبــان آن از گزنــد حمــالت متاميــت 

خــواه باشــد، دعــوت مــی کنــد کــه در ايــن مســر ســازندگی و آينــده نگــری، بــا مطالعــهء مرامنامــه و اساســنامهء »حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان« بــه 

ايــن حــزب بپيوندنــد و در راســتای رشاکــت در ســاخن يــک ايــران آزاد و آبــاد و ســکوالر دموکــرات خدمــت گــذار وطــن خــود شــوند.

درهــای ايــن تشــكل  از امــروز بــروی همــهء ايــران دوســتان ســکوالر دموکــرات بــاز اســت و مــا چشــم بــراه يارانــی هســتيم کــه منافــع ملــت   

ايــران را برتــر از هــر امــری دانســته و بــرای بازســازی ايــران رسفــراز آينــده آمــادهء کنشــگری سياســی و ســازنده باشــند.

بــا تشــکر از همــهء يارانــی کــه در ايــن راه مــا را راهنامئــی کــرده و بــه مــا مشــورت داده انــد، بخصــوص دوســتان گرامــی آقايــان شــهرام آريــان   

و مهــدی مفخمــی.

بــا شــادباش مجــدد بــرای برگــزاری چهارمــن کنگــرهء ســکوالرهای دموکــرات ايــران   و بــا آرزوی هــر چــه مســتحكم تــر شــدن صفــوف نروهــاى   

ســكوالر دمكــرات انحــالل طلــب ايــران!

مؤسسان و اعضاء شورای موقت مرکزی حزب سکوالر دموکرات ايرانيان تا تشکيل کنگرهء اول حزب:

مجیــد آژنــگ، رضــا اســامعيلی، حســن اعتــامدی، محســن ذاکــری، مهــدی رضائــی تازيــک، مهــن ســلطانی، نســرتن علیــی، مريــخ مــرادی، اســامعیل نوری عــال، 

احمــد وحدانــی، منوچهــر يزديــان


