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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال

خاستگانیسھ بوکسی برای نوک  
تبديل به کیسهء بوکسی شده که ھرکس می خواھد اظھار لحیه ای کند يک مشت » جنبش سکوالر دموکراسی«اين روزھا 

شور را تصمیم می گیرند که سکوالر دموکرات ھای خارج ک» داخل کشوری ھا«مثًال، . اش را ھم حوالهء اين کیسه می کند
بی کاره معرفی کنند و يا آقای شاھین نژاد تصمیم می گیرندتا، پس از خمیر کردن استخوان سکوالر دموکراسی، به طرح 

 . نظريهء ظاھرًا جديد خود بپردازند
 

com.esmail@nooriala 

 

 در خارج کشور ھم می شود ممنوع القلم شدچگونه 

 بیانیه ای ،مشترکًا ، سکوالر دموکرات انحالل طلبک و بزرگن کوچ سازمادوازدهسه ھفته پیش، 

در اعتراض به دستگیری آقای مھندس حشمت طبرزدی و بیان اينکه اين دستگیری می  ،را منتشر کردند

کشور و به نام او،  در خارج ، اخیرًا کهکار رودتواند در راستای خالی کردن میدان برای فعال شدن مدعیانی ب

 .دم گرفته اندرا » تابعیت سکوالر دموکرات ھای خارج از رھبری داخل«ذکر ضرورت 

نسخه ای از اين بیانیه نیز بوسیلهء آقای کورش  )1(.قرار گرفت سايت 20اين بیانیه بر روی حدود 

. شد فرستاده »س نیوزايران پر « برای سايت)يکی از سازمان ھای امضاءکنندهء بیانیهاز اعضاء (اعتمادی 

، از جمله آقای اش دوستان  ازبرخی اطالع داد کهبه آقای اعتمادی  مدير سايت، روزی پس از انتشار آن،

 و ايشان ھم مجبور  تاخته اندايشانبه مزبور بیانیهء مزبور در سايت درج اردشیر زارع زاده از کانادا، در مورد 

 .دناطالعیه را حذف ک اینشده است 

شورای جبھهء «خبر رسید که اعضاء تشکیالت جديدی که ديگر ، از چند منبع خبر اين متعاقب

د و آقای زارع  خرسندی رياست آن را بر عھده دارنام گرفته و آقای عباس» دموکراتیک ايران در برون مرز

جنبش « اگر مطالبی از اعضاء  را تھديد کرده اند که ھا سايتانمديربرخی از ، استزاده نیز عضو آن 

 ،اينکه نمونهو . قطع خواھند کردرا  آنھا به يش کمک ھای مالی خورا منتشر کنند» سکوالر دموکراسی

 . منتشر نشد ايران پرس نیوزسايت، جمعه گردی ھفتهء پیش من در برای نخستین بار در سال ھای اخیر

 می کنم که تصمیم ن سايت بوده ام و نه فکرگز متقاضی انتشار نوشته ھايم در آالبته، نه من ھر

آنچه برايم اما . بايد مورد اعتراض قرار داددر مورد آنچه متشر می کند يا نمی کند  را نشريهمدير يک 

 مشغول شلوغ کردن فضای طبرزدی نام مھندس ه که اين روزھا باست واکنش کسانی استاعجاب آور 

 نھادن استقالل کار و تابعیت از خارج کشور و حمله به سکوالر دموکرات ھائی ھستند که معتقدند فرو

نتیجه ای جز نابودی اين جنبش در خارج )  ھنوز موجوديت خود را اعالم نکرده البتهکه(رھبری داخل کشور 

 .کشور ندارد

  مستقل بنیهء مالی ھیچرا از ھمین خارج کشور و سايتی بی» دگرانديشان«آنھا کار سانسور 

 .خود را نشان داده باشند» اخالقی«ی آغاز کرده اند تا نمونه ای از رفتارھا
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 سخنرانی در کلن آلمان

 در ،فرا رسید و ديدم کهماه ھم  بھمن 20 روز تظاھرات علیه حکومت اسالمی در ،در اين میان

ن سخنرانی اعالم میدان آمده و سخنرانی کرده و در آ به  ھم آقای عباس خرسندی،شھر کلن آلمان

مبارزان داخل  و ھمینت کل اپوزيسیون خارج کشور بی فايده بوده است،  سال اخیر عملیا35داشته که در 

 ھا را در دست گرفته و به فعالیت ھای بیھودهء آنی ھا کنترل کار خارج کشور تاکرده استم را مصمکشور 

ی مطالبه خارج کشوری ھا را ھم در چھار راستا» استراتژی مبارزاتی«معنا و راستا بدھند و در اين زمینهء 

 )2(. تعیین کرده اندحور از حکومت اسالمیم

» استراتژی«اتخاذ که درک کند بتواند امثال آقای خرسندی نمی توان انتظار داشت که البته از 

استراتژی برای «به طرح » ھدف«مبارزه می آيد و نمی توان بدون توضیح » ھدف«ًا پس از تعیین عموم

ی مبارزان داخل کشور بری است که ايشان، به نیابتو بر اساس اين بی خ. پرداخت»  آن ھدف بهوصول

که گويا اخیرًا حوصله شان از بی عملی مبارزان خارج کشور به سر آمده و پا به میدان مديريت و کنترل 

، به تعیین ذکری کنند )مثًال، اصالح يا انحالل رژيم( بی آنکه از ھدف مذاکرهخارج کشور نھاده اند، 

به ارائهء تاکتیک ھای يک سره  و اين وسط معنای استراتژی را ھم گم کرده و استراتژی مبارزه پرداخته

 . که ھیچ دلیلی برای گزينش اين چھار مطلوب نیز اراده نشده استمطالباتی چھارگانه ای پرداخته اند

انحالل حکومت اسالمی و «ف خود را جنبش مستقل سکوالر دموکرات خارج کشور، که ھد

 به طرح ، رسیدن به اين ھدف، در راستایاعالم کرده و» ر دموکرات در ايراناستقرار حکومتی سکوال

بر عھدهء آن آلترناتیو ھم پرداخته و تعیین تاکتیک ھا را » ايجاد يک آلترناتیو سکوالر دموکرات «ِ استراتژی

ادعای اه و آنگ، »ھدف« که حذف می داند،  و، بمنظور جلوگیری از تفرقه، خود در آن دخالت نمی کندنھاده

، ھمواره شیوهء کار اصالح طلبانی بجای آن مطرح کردن تاکتیک ھای مبارزاتیسپس  و ،»استراتژی«طرح 

 .بپردازند به آلوده کردن فضای اپوزيسیون  برون می آيند تابوده است که با ھزار چھره

 دموکرات  سکوالر«جريان . ند نیستھیچ کدام از اين اتفاقات بی پايه واجد اھمیت خاصیالبته 

پیه ھمهء ، »اصالح طلب« م بهوس تعمیرکار مو مبارزه با جرياندر مسیر  سال ھا است که،»انحالل طلب

 نشان داده ء ايرانیان ساله35اين اعوجاج ھا و بیھوده گوئی ھا را به تن مالیده و فکر می کند که تجربهء 

اين رژيم  و تعمیر و بزک یت بخشی ھرگز نتوانسته به مشروعاست که اصالح طلبی در ھمهء اشکال خود

 .اما گاه درد از جای ديگری ھم آغاز می شود که بد نیست به آن ھم اشاره ای کنم.  کمکی کندمنحوس

 

 کم زوری سکوالر دموکراسیداستان 

گذارم به سايت شديدًا در حال تفرج در سايت ھای اغلب خنده آور حکومت اسالمی، ، روز بعد ھم

اين  بالطبع. )3( افتاد،»وقتی سکوالر در ایران به زانو در می آید« و مطلبی با تیتر ،»وز نیصراط«بنیادگرای 

 :مرا مشتاق خواندن خبر کرد و ديدم نوشته استمضحک تیتر 

 در نوشتاری به تبیین چگونگی استمرار جمھوری "ایران پرس نیوز" ِ وب سایت ضد انقالب«

زور سکوالر به جمھوری اسالمی "وب سایت با عنوان این  .  سال گذشته پرداخت35می در طی اسال
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برخی از فعاالن سیاسی در برون مرز از چندی پیش، گفتمان سکوالرخواھی را به «: نوشت" نمی رسد

عنوان سالح ُبرنده ای در برابر حکومت  حاکم بر ایران مطرح نموده اند و ِگرد آمدن به دور این محور را راھکار 

این گرامیان، بر این باورند که سکوالریسم گمشده . ینی جمھوری اسالمی می دانندبراندازی و یا جایگز

 با اعتراف به شکست اھداف و شیوه ھای ، در ادامه،این نوشتار ». ایرانی در عصر کنونی استءجامعه

مسئله در اینجاست که کسانی که در پی ایجاد «: انقالب برای دشمنی با کشورمان متذکر شد ضد

والر دموکرات ھا ھستند، از پدیده ھایی که می توانند پیامد حذف جمھوری اسالمی باشند  سکءجبھه

به عبارتی دیگر، اینان . می خواھند به عنوان ابزار مبارزه بھره بگیرند و با آن نظام حاکم را سرنگون کنند

ھا در کشور وجود اھدافی را که امکان دستیابی و نھادینه کردن آن. ھدف را به جای وسیله نشانده اند

وب سایت ایران پرس نیوز در  ».ندارد و جذابیت و توان کافی برای ھمراه نمودن عموم جامعه را با خود ندارد

باورھای مذھبی در درازای سده ھای طوالنی در میان مردم ایران ریشه دوانده و نه تنھا ...«: ادامه نوشت

موثر و تعیین کننده تبدیل شده و ھنوز ماھیت این در میان عوام که در نزد برخی خواص ھم به عنصری 

در ایران، سکوالر توان الزم برای اینکه به «: این نوشتار در خاتمه نیز تاکید می کند »...نظام، تشیع است

 .»عنوان بستری مناسب جھت رویارویی با جمھوری اسالمی بکار گرفته شود را ندارد

 به نوشته  بسیاری که شباھت را،جیب غريبسخت مشتاق شدم که ببینم اين فرمايشات ع

پس . ھای حسن رحیم پور ازغندی، عضو شورای انقالب فرھنگی اسالمی، دارد چه کسی نوشته است

 جوان چند سال اخیرم، آقای حیرت ديدم که مقاله را آشنایکمال با در و سايت مزبور رجوع کردهبه 

 )4(.شاھین نژاد، نوشته است

 

 سیاستاز فردوسی تا نفت و 

 ايشان .ه و ھر روز پیچیده تر ھم می شوداين روزھا حکايت آقای نژاد برای من سخت پیچیده شد

با نوشتن کتابی در مورد داليل شکست ساسانیان از نومسلمانان آمده از نجد عربستان مطرح شدند و 

اظھار  پس پا به کارچون تحصیالت نفت داشتند ابتدا به شرح مسائل نفتی در تلويزيون پارس پرداختند و س

آشکار است که وقتی از نفت سخن بگوئی اما . تا اينجايش به من مربوط نبود. نظرھای سیاسی گذاشتند

 و چون به اين حوزه گام نھادی بايد در مورد مسائل مختلف آن، ؛ناگزيری وارد حوزهء سیاست ھم بشوی

 نیز ،لیتی و زبانی و فرھنگی و دينیرنگارنگ بودن جمعیت کشورمان از لحاظ قومی و ممسئلهء مثًال 

 .موضع بگیری

 جلوگیری از « من سلسله مقاالتی در مورد راه ھایکه از آنجا آغاز شد ی من با ايشانماجرا

 اينکه ھیچ کشور دموکراتیکی در جھان نیست که ساختار عای با اد، نوشتم و»بازتولید استبداد در ايران

 اين نکته را بیان کردم که اگر ،)اش کشور پادشاھی سوئد باشدحتی اگر اسم (نداشته باشد » فدرال«

پیش از فروپاشی حکومت اسالمی حل نشود، ) ، ملیت ھا آنانيا به قول اشتباه خود(مسئلهء قومیت ھا 

اعتقاد من اين . در خود دارد ايران را به نمايش ء از جنگ ھای داخلی و تجزيهیآينده نشانه ھای ھولناک

 يک نظام فدرال، حاوی يک حکومت مرکزی با وظايف سراسری و مجموعه ای از حکومت بود که برقراری
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 ھم می تواند مشکل مردمان گوناگون ايران را حل کند و ھم ماشین بازتولید ،ھای خودگردان استانی

انم،  دادند که سخننظربا انشتار اين مقاالت، آقای شاھین نژاد طی يادداشتی . استبداد را از کار بیاندازد

 و من در  تا حفظ وحدت آن ايران بیانجامدء فدرالیسم، بیشتر می تواند به تجزيهمورد مسئلهءبخصوص در 

زيرساخت اين اظھار نظر گرايشات مھلکی از شوونیسم را تشخیص دادم اما چون حوصلهء درافتادن با اطن 

 ھنگام  معلق باقی ماند تا اينکه دادم و اين ماجرا به ايشان پاسخکیمقولهء کھنه وکھنه شده را نداشتم،

شرکت در برنامه ھای آقای میبدی در تلويزيون پارس آگاه شدم که ايشان خود ر به شاھزاده رضا پھلوی 

  به شورای ملی آقای رضا پھلوی پیوسته و تعزيه گردان کنگرهء پاريس آنکه ديدم رسانده و سپس تر ھم

 .  شده استھم

 حادثهء میمونی حتمًانده و مطلع به يک تشکیالت سیاسی بپیوندد خوا اينکه يک جوان کتابالبته 

 شماتت گر کسانی آن روزھا که در برنامه ھای تلويزيونی ،است و وجود آدم ھائی چون آقای شاھین نژاد

 انسجام معنوی شورا  ازن انتقاد می کردند، خود نشانهء اینپیوسته و يا از آ» شورا« که به شده بود

نیات  بلیغ بیانگرعدی نشسته در کنار شاھزاده پھلوی و ما از دور ايشان را در موارد مت .محسوب می شد

کنیم، در يافتیم که ايشان از شورا کناره   ايشان خو نوينبا اين موقعیتبیائیم ايشان و شورا ديديم اما، تا 

داده ده اند رسیورد اينکه چرا به چنین تصمیمی  در م روشن ھیچ کجا توضیحیبی آنکه درگرفته اند 

 .  بی خبرم از شوراکناره گیری ايشانواقعی من ھنوز ھم از داليل . باشند

 

 اھای جديدکھنه در ادع حرف

 ، در مقام جديدی تجديد ظھور کرده و حالآقای شاھین نژادم ه ادو ھفته ای است که ديداما 

 می  سخن می گويد و،ردهشناس که برای سیاست گران پیامی آوايران بعنوان يک تاريخ دان فرھنگ 

اخیر ايشان سرم بندی شدهء  يهءنظر.  جديد خود را به ديگران ھم القاء می کند ظاھرًا نظراتکوشد تا

نام گرفته است و چنین توضیح می دھد که برای نجات ملت ايران از شر حکومت اسالمی، » ايران گرائی«

 .و الغیر تکیه کنیم  خود»ھويت ايرانی«و » ايرانیت«بر ما بايد 

 ايشان ھمان سخنی را مطرح می کنند که خانم میرزادگی، و من ھم در رکاب  داستانیتا اينجا

در را  بارھا بر آن تأکید کرده ايم و من، بعنوان يک سکوالر دموکرات که شناسنامه ام  وسال ھا شان،

 ھوشمندی به  ايرانیجوانيعنی فکر می کنم که . با آن ندارم مشکلی  يافته ام،)5(»پیمان نامهء عصر نو«

می خواھد از اين پس تا حد ممکن ديگران البد رسیده است و ظاھرًا نو » نظريهء سیاسی ـ فرھنگی«يک 

اگر ھدف منحل کردن حکومت اسالمی است، چه عیبی دارد؟ اين کار . را ھم به دور اين علم جمع کند

 .»شايد از اين میانه يکی کارگر شود/  ام رھا  تیر دعا کردههاز ھر کران«بقول حافظ 

 آقای نژاد اکنون با چند تاکتیک تازه به میدان درآمده اند و، مثًال، با ادعای اينکه مکتب  گويااما

حريف قدری اختراعی شان جديد است و بی سابقه، برای نشان دادن اھمیت اين مکتب به جستجوی 

و اين حريف که ھیچ کاری .  دست يابندی و جائی خود به مرکزيت، آن خاکشیر کردن با خرد و  تابرآمده اند

ند که بھتر است ه ابه اين فکر افتادلذا، ايشان  ھم به ايشان نداشته چیست جز سکوالر دموکراسی؟
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راه حل برانداختن حکومت اسالمی  و را خورد» خواستاری حکومت سکوالر دموکرات«نبايد فريب بگوئیم که 

 .است» گفتمان غالب«بعنوان » ان گرائیاير «تأکید بر

 

 مرگ بر سکوالر دموکراسی، زنده باد ايران گرائی

تبديل به کیسهء بوکسی شده که ھرکس می » جنبش سکوالر دموکراسی« اين روزھا ،در واقع

 .خواھد اظھار لحیه ای کند يک مشت اش را ھم حوالهء اين کیسه می کند

گیرند که سکوالر دموکرات ھای خارج کشور را بی کاره تصمیم می » داخل کشوری ھا«مثًال، 

 کسی که خود سال ھا است خارج کشوری محسوب معرفی کنند و بمیدان شھر کلن درآيند و از گلوی

 سال است عالفید و حال ما آمده ايم تا راھنما و فرمانفرمای شما 35که شما « اعالم کنند که می شود

 .»شويم

که البته ھنوز محتوايش مشخص خود، » ايران گرائی«ی تثبیت نظريه برا( ،آقای شاھین نژاد ھميا 

ـ  وجود داشته باشد» ن نامهء عصر نوپیما«چیزی بیش از محتوای در آن نیست اما نمی توان تصور کرد که 

 پس از خمیر  تاتصمیم گرفته اند) قومیالبته جز مخالفت با فدرالیسم و کوشش برای تقويت شوونیسم 

 .وان سکوالر دموکراسی به طرح نظريهء جديد خود بپردازندکردن استخ

 پیش، در مقابله با مبارزهء ، که ھمین دو سال ھمو جالب است که عمال حکومت اسالمی

فرھنگی سکوالر دموکرات ھای خارج کشور در راستای برجسته و به روز کردن ارزش ھای فرھنگ کھن 

را برافراشته و منشور کورش را به تھران برده و در » ادی احمدی نژمکتب ایرانی« علم ايرانی، خودشان

نمايشات مضحک شان به گردن پاسداری که نقش کورش بزرگ را بازی می کرد چپی عگال فلسطینی 

 يکباره از حملهء آقای نژاد به سکوالر دموکراسی بر سر شوق آمده و استدالالت ايشان را ھمچونبستند، 

دارند  و به عبارت ديگر اعالم می  خود تبلیغ می کنندی بر آسیب ناپذيری داليل محکمبعنوان شیرينی تر

 . خارج کشور باشد ضد انقالبنواپوزيسی غیبی که ، ھمان»شاھد از غیب رسیده است«که 

 

  نژاد چیست؟ شاھین آقایحملهءمحور 

 :ايشان می گويد 

رخواھی را به عنوان  از چندی پیش، گفتمان سکوال،برخی از فعاالن سیاسی در برون مرز«. 1

سالح ُبرنده ای در برابر حکومت  حاکم بر ایران مطرح نموده اند و ِگرد آمدن به دور این محور را راھکار 

 . »براندازی و یا جایگزینی جمھوری اسالمی می دانند

 سمیسکوالر  از يکسو چرا که»رسدجمھوری اسالمی نمی زور سکوالر دموکراسی به «اما . 2

 رانیا ی»افته یتوسعه مهین جامعهء اذھانی مذھب رسوبات «از ، از سوی ديگرو است» یتواردا جنس«

 امکان «حکومت اسالمی بر اساس اين رسوبات ساخته شد و تا اين رسوبات پا بر جا ھستند. است غافل

 - سکوالر ران،یا در «يعنی. »ندارد وجود کشور در سکوالر دموکراسی اھداف کردن نهینھاد وی ابیدست
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 بکاری اسالمی جمھور بایی ارویرو جھت مناسبی بستر عنوان به نکهیای برارا  الزم توانی دموکراس

 ».ندارد شود گرفته

جای ھدف و وسیله را «در مسیر مبارزات خود  سکوالر دموکرات ھا اينو بدتر از آن اينکه . 3

 جمھوری اسالمی باشند به عنوان از پدیده ھایی که می توانند پیامد حذف«می خواھند  و »اشتباه گرفته

  »!ابزار مبارزه بھره بگیرند و با آن نظام حاکم را سرنگون کنند

را خوش نیامده و » صراط«که اھل سايت [آقای نژاد، در جائی از مقاله شان چارهء کار چیست؟ . 4

 توان ایجاد روحیه و نیروی دیگری که از دیدگاه ریشه دار بودن در جامعه و«: نويسدمی ] نقل اش نکرده اند

. انرژی در ملت، ھمسنگ اسالم گرایی و در شرایط کنونی بلکه نیرومند تر از آن است، ایران گرایی است

ایرانگرایی فراگیر است چون پایگاه استوار و دیرینه ای در میان مردم دارد که از شھرھای بزرگ تا روستاھا 

ان نیروھای مسلح این نظام، ھواداران و مخاطبان بالقوه و ایالت و عشایر را در بر می گیرد و حتی در می

پدیده ای که با انقالب اسالمی برای چندین سال محجور شد و توسط حکومت و ھمدستان . بسیاری دارد

 . »چپگرایش بشدت کوبیده شد، از جنس اسالم گرایی نیست

 

 نظريه پردازی بی بنیادی در ئاھنمونه 

، جنبش سکوالر دموکراسی در ھمهء اسناد خود اعالم له نوشته امکه در سرآغاز مقاھمانطور . 1

اش انحالل حکومت اسالمی و استقرار حکومت سکوالر دموکرات در ايران است، » ھدف«داشته است که 

ن آلترناتیو  و تاکتیک ھای مبارزاتی اش را نیز ھمااست» آلترناتیو سکوالر دموکرات«استراتژی اش ايجاد 

 پس، آقای نژاد بر اساس کدام سند و سخن و نوشته ای پی برده اند که اين جنبش. تعیین خواھد کرد

از پدیده ھایی که می توانند پیامد حذف جمھوری اسالمی باشند به عنوان ابزار مبارزه بھره « دمی خواھ

 در مورد ف را داد و يا بايد آن را عین جھالتر نام تجاھل العاايشانسخن اين آيا می توان به . »؟بگیرند

 موضوع مورد بحث دانست؟

است بجای » ھدف« پس از طرح اين ادعای بی پايه که سکالر ھا می خواھند آنچه را ايشان. 2

را پس » جابجائی ھدف و ابزار« نظر خود در مورد اتھام  عنداالقتضا، بالفاصله و،بکار برند» ابزار مبارزه«

اين امکان دستیابی و نھادینه کردن « که کنند اظھار انند تا می گرد بر»اھداف« را بجايگاه» ابزار«گرفته و 

جذابیت و توان کافی برای ھمراه نمودن عموم جامعه را با خود ] آنھا[در کشور وجود ندارد و اھداف 

 خواستاری استقرار حکومت سکوالر دموکرات در ايران خواب و خیالی بیش ، از نظر ايشان، يعنی».دنندار

باورھای مذھبی در درازای سده ھای طوالنی در میان «: را؟ پاسخ می دھند کهچمی پرسید . نیست

مردم ایران ریشه دوانده و نه تنھا در میان عوام که در نزد برخی خواص ھم به عنصری موثر و تعیین کننده 

 .»و ھنوز ماھیت این نظام، تشیع استتبدیل شده 

 سال، فھمیده اند که مذھب شان ربطی به 35 ، پس از ايرانيعنی ايشان قبول ندارند که مردم. 3

ند که بجای يک  آن خواستار، مانده اندون شیعه چ، ھمچنان،ندارد و» اسالمی«م به وسمواکمان حمذھب 

ورم که شايد بد نباشد که به يادتان بیا . داشته باشند»!حکومتی از نوع ديگر«حکومت سکوالر دموکرات 



 7 

؛ با اين تفاوت که ايان سروش و اکبر گنجی نیز بکار می برندھمان استداللی است که آقدرست اين 

 »ايران گرائی«مايه می گیرد و حکومت مورد نظر آقای نژاد از  »اسالم رحمانی«حکومت مورد نظر آنھا از 

 جامعهء اذھانی مذھبرسوبات « ھمان ايشانی که اعتقاد دارند مردم ايران دچار توجه کنید که. 4

 را در برابر »ايران گرائی« شاناند و به اين دلیل سکوالر دموکراسی نمی پذيرند، خود» افته یتوسعه مهین

 را به »ايران اسالمی«در نھايت د ايشان قصد داريعنی گويا . است» اسالم سیاسی« و» اسالمیسم«

 .اندازندبی ، و ما را از چاه به چاله، و يا بر عکس متحول کند؛ »ايران زرتشتی«

 باورھای مذھبی«ھمه آن  با »ايران گرائی زرتشتی«مبارزهء در ادعای ايشان،  ،می بینید که. 5

 در درازای سده ھای طوالنی در میان مردم ایران ریشه دوانده و نه تنھا در میان عوام که در نزد برخی که

زه  اما مبار،جايز است ھم  بجا و ھم ممکن و ھم» ری موثر و تعیین کننده تبدیل شدهخواص ھم به عنص

برای استقرار حکومتی مبتنی بر اعالمیهء حقوق بشر که در گوھر خود جدائی حکومت از ھمهء مذاھب را 

 !برخوردار نیست ای درھم شکستن حکومت اسالمی از توان الزم برحمل می کند

بین ايران گرائی آقای نژاد و سکوالر دموکراتیسم مورد ادعای ما تنافری وجود  آيا براستیاما . 6

؟ آيا ما با ايران و ملت ايران و ملیت ايرانی و فرھنگ و ارزش ھای کھن اين ملت مخالفت کرده ايم که دارد

که (آيا ايران گرائی  د؟ سر انديشهء ما ببر اول  خود،برای استقرار ايران گرائی،  مجبور استآقای نژاد

رھای آن، عالوه بر  چگونه حکومتی را خواھان است و قانون اساسی و ساختا در عملمعلوم نیست

 دارد یبا اصول سکوالر دموکراسی منافات) دنبر بنیاد کدام اصولی ساخته می شو» عشق مفرط به ايران«

 اگر چنین نیست پس درد در قرار داد؟خود ماعدايش را در برنامهء کار  نفیيکی،  برای اثبات  الزم است،که

 کجا است؟

 

  ما و مشکل کارناسیونالیسم نوين

ناسیونالیسم « به  يکباره»ايران گرائی« رو شده و  اش در انتھای مقاله آقای نژادلیاص» آس« 

بايد پرسید که اين . مشخصات اين پديده مورد بحث قرار گیرد بی آنکه گرددتبديل می » نوين ايران

نداوف با آنچه که بیش از يک قرن پیش بوسیلهء  میرزا آقاخان کرمانی و آخو» ناسیونالیسم نوين ايرانی«

 آن ياد می مطرح شده و در عصر حاضر نیز کسانی ھمچون دکتر ھوشنگ طالع و مھندس کوروش زعیم از

گفتمان سکوالر «در مقابله و تضاد با را  خود »ناسیونالیسم نوين ايرانی« آيا آنھا نیز ؟چه فرقی دارد کنند

 مردم مذھب زده نیافته اند به  قابل فھم برای را؟ و چون سکوالر دموکراسیمطرح کرده اند» دموکراسی

 آن آويخته اند؟

خوشبختانه ، که  اينگونه اظھار لحیه ھااز نظر من،.  که درد کجا استبگذاريد من به صراحت بگويم

 فقط به درد سرگرم کردن مردم، و در افتادن با آنچه که ،از انتشار آنھا نھی نشدهسايت ايران پرس نیوز 

 آن ھم به قصد کسب شھرت و مقام  می خورد ـ ارزش آن را دريافته اند،، سال زجر مدام35مردم، در پی 

 .و بس
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 کرده اند مطرح تازه يک دکان ِ  داير کردنِ در ظاھررا، » ناسیونالیسم نوين ايران«ژاد  آقای شاھین ن

 بتنی برکه در ايران يک حکومت مرا خواست اين و اين پروا را ھم ندارند که، در رونق بخشیدن به کار خود، 

و مبتنی بر مفاد اعالمیهء جھانی بشر ) سکوالريسم(حاکمیت ملی و نه ارزش ھای يک قشر خاص 

 .برسد، زير پای خود له کنندبقدرت ) دموکراسی(

 ھای زمان و سايت ھمهء سا، می دھم که در اين معرکهمژده به دوست جوانم  ھمینجامن

عین جن و  حکومتکه (ا با سکوالر دموکراسی  شم ھایحکومتی برای ھورا کشیدن در برابر مخالفت

 .آمادگی کامل دارند) دبسم اهللا از آن می ترس

1. http://news.gooya.com/politics/archives/2014/01/174360.php 

2. https://www.facebook.com/photo.php?v=472933739496680&set=vb.462058500584204&type=2&theater 
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