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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
 !  سکوالرِایرانیک تجسم اصالح طلبانھء 

 نشان می دھد که اصالح طلبان از ھم اکنون پذيرفته اند که آيندهء »1429ايران سکوالر؛ سال «کتاب در دست انتشار 
تیجه، از ھم اکنون به فکر شکلی از سکوالر دموکراسی خواھد بود و، در ن) 1429 و چه در 1395چه در (حکومت در ايران 

پایان برسد، چه  اگر نظام حکومتی جمھوری اسالمی در ایران به«: تجسم آن فردا و پاسخ دادن به اين پرسش افتاده اند که
را خودشان مديريت کنند و به اين دلیل » تغییر گريز ناپذير«در اين کتاب آرزوی اصالح طلبان آن است که اين » می شود؟
تظاھرات مسالمت آمیز «و دامن زدن به » مرگ ناگھانی ولی فقیه«و » خاب يک رئیس جمھور تغییر طلبانت«ھمزمانی 

  .را بھترين فرمول برای از دست نرفتن کنترل اوضاع می دانند» مردم

com.esmail@nooriala  

  يک کنجکاوی
 که داده اند » سیاسیپاورقی« خبر از انتشار یک »ایران وایر« ه ب موسومامروز دیدم که در سایت  
 يک سال بر روی این به طولھفته ای سه بار و بصورت ) 2015 سپتامبر 19 - 1394 شھريور 28(از فردا 

  ).1(سایت قرار خواھد گرفت
به من نمی گويد که آنان ھم سايت آشنائی ندارم و تحقیق مختصرم اين من با گردانندگان   

از کجا تأمین می کیستند و در کجای دنیا کار و زندگی می کنند و ھزينهء گرداندن اين سايت بی آگھی را 
 ھم از لحاظ پیچیدگی و گستردگی و ھم از لحاظ صفجه بندی و تنوع مطالب مندرج ،؛ اما اين سايت راکنند
ھرچند که از  برخوردار است؛ اھی خوی و آزادی گرائجواننوعی از  ً  ظاھرا سايت جالبی يافته ام که،در آن
 مخالفان انحالل به عبارت ديگر، يا، اين سايت را به مواضع اصالح طلبان اسالمی »موضع سیاسی«لحاظ 

طلبی، نزديک تر يافته ام؛ آن سان که فکر می کنم گردانندگان سايت می خواھند به ما نشان دھند که 
چھره ای چگونه  و خواھند کرد کشور را چگونه اداره سند به قدرت بر در ايران»اصالح طلبان واقعی«اگر 
 برای اين کار نیازی به  می خواھند ثابت کنند که بخصوص کهوزی و انسانی به آن خواھند بخشید؛امر

به » خواستاری انتخابات آزاد« از طريق تاکتیک ھائی ھمچون ندمی توانآنھا  و یست ھم نشورش و انقالب
قصود چه می تواند باشد نکته ای است که در ادامهء مقاله به آن خواھم حال اين م. برسندمقصود 
  .پرداخت
نام . برگردم به کتابی که قرار است تا يک سال ديگر ھر ھفته سه بار ما را به دنبال خود بکشاند  

 35يعنی (اين فرض نوشته شده که در آن سال اساس  و بر است» 1429ايران سکوالر؛ سال «اين کتاب 
در ايران شرايطی پیش می آيد که ورق اوضاع بر می گردد و ايران به کشوری سکوالر مبدل ) يگرسال د

  .می شود
  : اين مورد چنین توضیح داده انددر» ايران واير«گردانندگان سايت   
   .است »رمانی آینده نگرانه«کتاب اين . 1  

پایان  می در ایران بهاگر نظام حکومتی جمھوری اسال«:  به اين پرسش پاسخ می دھد کهو. 2
ار از نظام حکومتی ذبرای گ" جمھوری ایران" پیش روی ءپیچیده مشکالت «و... »برسد، چه می شود؟

   چیست؟ »حکومتی جدید سابق به سیستم
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  بعد،"نخستین دولت سکوالر حاکم بر ایران"ی، مشکالت ئدر قالبی روا«باالخره اينکه کتاب، و . 4
  .»ا پیش بینی می کند ر،از پایان جمھوی اسالمی

در اختیار » ايران واير«اگرچه ھنوز انتشار اين کتاب آغاز نشده اما ھمین اطالعات اندکی که سايت 
مقالهء حاضر بدين منظور . ما گذاشته کفايت می کند تا نکات مھمی را از البالی اين اطالعات بیرن بکشیم

  .نوشته شده است
  

  کتاب ھای آينده نگر
ی آينده نگر دارای سابقه ای طوالنی است که ھمهء حوزه ھای زندگی اجتماعی نوشتن کتاب ھا  

  . در بر می گیردحاظ سیستم ھای حکومتی و نظاير آن،، چه از لحاظ فن آوری و چه از ل راانسان
ناگزير است برای آينده ای که حوادث داستان اش در آن می اغلب نويسندهء يک کتاب آينده نگر   

نويسنده . نزديک است» بھترين حدس«ًمعموال اين انتخاب به .  نظر گرفته و تعیین کندگذزد سالی را در
 را هشرايط زمان خود، راستای حدوث وقايع مختلف، وضعیت جمعیتی، فرھنگی، سیاسی و اقتصادی زمان

در نظر می گیرد و می کوشد حدس بزند که اين وضعیت در طی سال ھائی که به سال مورد نظر او می 
  . چگونه متحول شده و در آن سال بچه شکلی در می آيدچرا و امند انج

کتاب ھائی که مبنای علمی دارند و : کتاب ھائی از اين نوع را می توان به دو دسته تقسیم کرد  
ًمثال، . خیال پردازانه را برای کار خود انتخاب کرده اندً  صرفایئ مبنا نويسندگان شانکناب ھائی که

شالودهء دست ر حوزهء آينده نگری علمی کار می کنند می کوشند تا کار خود را بر نويسندگانی که د
 اما نويسندگانی  با واقع گرائی بیشتری ھمراه است؛آوردھای علمی استوار سازند و از اين نظر کارشان

 نمی که با مسائل اجتماعی سر و کار دارند، از آنجا که تحوالت اجتماعی بسیار پیچیده اند و به آسانی
توان مسیر تحوالت شان را پیش بینی کرد، بیشتر به ھنر خیال پردازی روی می آورند و، در نتیجه، حاصل 

  .بخود می گیرد) سمبولیک و يا تمثیلی(» نمادين«کارشان بیشتر شکلی 
کتاب مشھور خود  1932در سال ) Aldous Huxley(» آلدوکس ھاکسلی«ھنگامی که ًمثال،   

و در اين  زده بود 2540 به توصیف اوضاع لندن در سال ً، مستقیما دست را منتشر کرد»دنیای شجاع نوين«
 تولید مثل، آموزش در حین خواب، دست کاری ھای  ھمچونیئبیشتر بر جنبه ھای فن آورانهء روندھاکار 

  تکیه کرده و نشان می داد که اين وضعیت چه تأثیری بر اوضاعروانیروانشناختی و شرطی کردن ھای 
» مزرعهء حیوانات« کتاب )George Orwell (»رولُجورج ا«در مقابل، ھنگامی که . خواھد داشتاجتماعی 
لی ی منتشر کرد، کوشید تا حوادث کتاب اش، عالوه بر آنکه در آينده رخ می دھند، تمث1945را در سال 

که ود، در عین حالی و استالین گذشته ب ببعد در روسیهء دست ساخت لنین 1917باشند از آنچه از سال 
ُجورج ارول اما ھمین  .دندھبرا توضیح  بر آمده از ھر انقالبی ِ پیدايش ديکتاتوری ھای ايدئولوژيکنحوهء

در اين کتاب نويسنده می کوشد .  منتشر شد1949ھم ھست، کتابی که در » 1984«نويسندهء کتاب 
 رفت و بسیاری از پیش بینی ھای او  سالی که آمد و35 تشريح کند؛  را سال بعد35اوضاع کشورش در 

متحقق نشد اما ھنوز اين کتاب مھمترين کار او و از آثار ماندگار ادبیات انگلیسی محسوب می شود، چرا 
پیش بینی می ) از روز انتشار تا ده ھا سال بعد(که انتخاب سالی بخصوص برای وقايع کتابی که آينده را 
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 ھم ھمان  2084 است و اال آنچه در کتاب می آيد می تواند برای سال کند تنھا يک تمھید  چذاب کنندهء اثر
  .داشت» 1984آينده ای به نام «محتوا را داشته باشد که برای 

 ديد که يک چنین تمھیدی را شکوه میرزادگی در ًدر بین نويسندگان ايرانی نیز، مثال، می توان  
در اين کتاب تاريخ سقوط . )2( بکار برده است منتشر شد1996که در سال » گلدن آرک «کتاب اش با نام

تعیین شده و وضعیت بخشی از پناھندگان » 1998دھم دسامبر  «درحکومت اسالمی مسلط بر ايران 
  .ايرانی گريخته از دست رژيم اسالمی و ساکن لندن را در روز سقوط آن حکومت توصیف می کند

 سال گذشته و رژيم ھمچنان بر سر پای 17ی  میرزادگشکوه از تاريخ تعیین شده بوسیلهء  چهاگر  
، یعنی زندگی مردمانی در تبعید و گریخته ز آنچه گوھر اثر را تشکیل داده ذره ای ا اماخود ايستاده است،

 ِ سال ديگر از جانب نويسندهء کتاب تخیلی35تعیین  اما نمی کاھد؛ از یک حکومت مذھبی ـ دیکتاتور
نیز می تواند به ھمان )  زمانی که عمر رژيم از ھفتاد سال می گذرديعنی (»1429ايران سکوالر؛ سال «

 در کتاب اش حکومت اسالمی مخالف  شکوه میرزادگی:اندازه به روحیات و آرزوھای نويسنده اش برگردد
 »1429ايران سکوالر؛ سال « ِفقط تا دو سال ديگر به رژيم مھلت می دھد اما نويسندهء ناشناس کتاب

 سال ديگر تخت 35ان تا ال تخی«گويد که  ببه ما آرزومندان استقرار سکوالريسم در ايران گوئی می خواھد
   .»باشد که رژيم سر جايش خواھد ماند

  
   نويسندهمفروضات

  :در اختیار ما گذاشته اندنیز در مورد کتاب  را  بیشترات اين اطالع ايران وايرگردانندگان سايت  
کار آمدن یک رئیس  روی:  ھمزمانی چند اتفاق استءان، نتیجهتغییر حکومت ایران، به روایت رم«  

، )جانشین دوم آیت هللا خامنه ای(وقت  جمھور معتقد به تغییر نظام حکومتی، درگذشت ناگھانی رھبر
  .» و نھایتا، برگزاری رفراندوم،تغییر نظام حکومتی تجمعات مسالمت آمیز مردم با مطالبه

  :م بفھمیم که مفروضات پايه ای کتاب چیستاز ھمین توضیح مختصر می توانی  
 اگرچه آيت هللا  وچنان بساط واليت فقیه برقرار استھم)  سال ديگر35يعنی  (1429در سال . 1  

 مرده اما رژيم قادر بوده است برايش جانشینی پیدا کند و تازه آن جانشین نیز کهست  ديری خامنه ای
  .تبه ولی فقیه چھارم پرداخته اسخود را جای 

 فرض بر يعنی.  روی کار می آيد»یک رئیس جمھور معتقد به تغییر نظام حکومتی«در آن سال . 2  
 برقرار است اما نامزدھا  به شکل فعلی انتخابات رئیس جمھوری در ايران سال بعد ھم35 اين است که

. ی ھم می آورندرأرا ھم مطرح می کنند و » یر رژيمتغی«آنقدر شجاع شده اند که در مبارزات خود مسئلهء 
 ھمچنان بره وار پای صندوق ھای رأی رفته و رؤسای  سال35آن   طیبه عبارت ديگر، ملت صبور ايران در

  .جمھور اسالمی را، که مجری فرامین ولی فقیه ھستند، انتخاب کرده اند
نظام به  تغییر«: در عین حال، کتاب، در بیان گردانندگان سايت ايران واير، به ما می گويد که. 3

می انجامد که ابعاد آنھا،   امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیءمجموعه ای از تحوالت غیر منتظره
  .»فراتر از پیش بینی دولتمردان جدید است
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مصادف می شود » رئیس جمھور تغییر طلب«خوشبختانه، بر سر کار آمدن اين در اين مسیر و . 4  
 فرصتی به دست می آيد که، تحت توجھات رئیس جمھور، مردم و ،ولی فقیه چھارم» ِناگھانی«با مرگ 

  .شوند» تغییر نظام حکومتی«بزنند و خواستار » تجمعات مسالمت آمیز«ايران دست به 
ًاين سه واقعه اين امکان را برای رئیس دستگاه مجريه فراھم می آورد که نھايتا دست به انجام . 5  

  . بزند» رفراندوم«
اولین حکومت سکوالر «را تغییر می دھند و اسالمی م  رژي،کت در رفرانذومبا شرمردم ھم، . 6  

  .تشکیل می شود» ايران
  ايران سکوالر، که گويا ھمان آخرين رئیس جمھور ايران اسالمی است، رئیس جمھوراولین. 7  

اين ورقی  که در ھر شماره از پاگردانندگان سايت ايران واير به ما می گوينددارای رئیس دفتری است و 
منتشر »  خورشیدی١۴٢٩کوالر ایران در سال خاطرات رئیس دفتر رئیس دولت س ءیک روز از دفترچه«کتاب 

  .می شود
سايت ايران واير بعنوان نمونه دو يادداشت رئیس دفتر را ھم منتشر کرده است که طی آنھا . 8  

  :اين اطالعات را می توان به دست آورد
 ھستند و رئیس دفتر می نويسد که به رئیس جمھور می گويم زندانمقام ھای سابق ایران در  -  

وکیل در زندان انفرادی  نفر از مسئوالن سابق بدون دسترسی به!) ؟( 37شخصا اطالع دارم که «: که
  .»تواند مصداق شکنجه باشد شوند که ھمین نگھداری در زندان انفرادی می بازجویی می

معلوم است که رئیس جمھور ايران سکوالر ھمان رئیس جمھور سابق ايران تحت انقیاد حکومت  -  
گزارشی تھیه کنم تا در   نفر37رئیس جمھور می خواھد که در مورد وضعیت این «: اسالمی است، چرا که

 وجود این، با: "تأکید می کند. انفرادی بیرون بیایند صورت امکان به سرعت بازجویی شان تمام شود و از
 ًاساسا ما مشکل خاصی در مورد دسترسی به اطالعات.  نمی فھممًاینھا را اصال ماجرای وکیل نداشتن

  »."نداریم که برای به دست آوردن اطالعات بیشتر، پای این جور بدنامی ھا برویم
 روزی رئیس دفتر در يادداشت.  آزادی و سکوالريسم گرفتاری ھای تازه ای را ھم با خود دارند-  

 سرھنگ عظیمی می گوید سال ھا فشار حکومت بر روی موضوعاتی چون آزادی...«: ديگر می نويسد
بیفتد و نیاز به  ھایی اتفاق "زیاده روی" بعد از رفع محدودیت ھای سابق، ]که [ھای اجتماعی باعث شده

ًست، ظاھرا بر سر  جوان م15-10قلعه،  مثال می زند که ھمین دو ھفته پیش در پس. دخالت پلیس باشد

به گفته  .اند که پلیس آنھا را دستجمعی دستگیر کرده است ، به شدت درگیر شده"ناموسی"یک موضوع 
 و نه –گاه اقشار مذھبی  سرھنگ مشکل دیگری که در اماکن تفریحی وجود دارد، درگیری ھای ھر از

می گوید که این . شکنی می کنند اراز نظر آنھا ھنج  با جوانانی است که–ًلزوما ھوادار جمھوری اسالمی 
زیاد منجر نشده ولی تعدادشان نگران کننده است و پلیس ھر از گاه مجبور  درگیری ھا تاکنون به خشونت

 سرھنگ عظیمی، در مقابل، یکی از مزیت ھای سکوالر شدن حکومت ءبه عقیده. شود مداخله می به
 مسئولیت ھای پر نتظامی دیگر مجبور نیستند درگیرپلیس ھم این بوده که بخش بزرگی از نیروھای ا برای

تغییر، باعث شده تا پلیس برای برخورد با  تاکید دارد که این. زحمتی ھمچون کنترل حجاب زن ھا باشند
    »...اختیار داشته باشد جرایم خشن، نیروھای بیشتری را در
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، »١۴٢٩ایران سکوالر؛ سال  «ِروایت گر رمان توضیح می دھند که گردانندگان سايت ايران واير. 9  
نظام حکومتی موجود کشور است که نسبت به پیچیدگی ھای اجرایی و  فردی با تجربیات دست اول از

  .نظام اشراف کامل دارد قانونی این
با توجه به حساسیت موضوع رمان، ترجیح می دھد که آن را با نام مستعار «اين شخص، اما . 10  

  ).3(»توانند که از طریق ایمیل با او در ارتباط باشند ن، میمنتشر کند، ھرچند خوانندگا
انتشار این رمان، شھروندان و «: امیدوارند که» ايران واير«گردانندگان سايت باالخره اينکه و . 11  

  .» را در مورد آینده کشور و چالش ھای پیش روی آن، به فکر وا دارد،گوناگون  با گرایش ھای،نخبگان ایران
  

  نی در مورد نويسندهگمانه ز
نظام   با تجربیات دست اول ازفرد« راوی حکايت، يعنی ھمان  سخناگر بخواھیم از فحوای  

، و بر »نظام اشراف کامل دارد حکومتی موجود کشور که نسبت به پیچیدگی ھای اجرایی و قانونی این
 اختیار ما نھاده اند، به مواضع اساس اطالعات فوق الذکری که گردانندگان سايت ايران واير از ھم اکنون در

  :از نظر من، اين موارد قابل حدس زدن اند پی ببريم، نويسندهسیاسی 
 پیش بینی نشده، بعالوهء یرا تنھا از راه وجود حوادث» تغییر حکومت«او اصالح طلب است و . 1  

ان برای که مترصد فرصت ھستند، و نیز خشونت پرھیزی مردم و آمادگی ش» تغییر طلبانی«وجود 
ممکن می داند؛ و امکان وقوع سناريوھای ديگری را، که حکومت را منحل » تظاھرات مسالمت آمیز«

  .ساخته و قانون اساسی اسالمی را لغو کنند، در افق ديد خود ندارد
نسبت به «از تخیل قوی و اطالعات تاريخی و جامعه شناسانهء کافی برخوردار نیست و، چون . 2  

، تصورات خود را تنھا بر مبنای » اشراف کامل دارد]فعلی [نظام ایی و قانونی اینپیچیدگی ھای اجر
 سالی که از 35تنظیم می کند؛ انگار که در طی  "نظام حکومتی موجود کشور" تجربیات دست اول از«

  . خود را در يخچال گذرانده استزندگیامروز می گذرد حکومت اسالمی 
. به داليل و مصالح خاصی مربوط باشد » سال35«انتخاب گفته شود که ممکن است البته . 3  

يک مصلحت می تواند به کوشش نويسنده برای نومید کردن ھواداران استقرار سکوالر دموکراسی ًمثال، 
اين . چندان به آيندهء نزديک امیدوار نباشید«در ايران مربوط شود؛ گوئی نويسنده می خواھد بگويد که 

که متضمن سکوالر (تن علیه حکومت اسالمی را ندارند و منصب واليت فقیه ملت توان و خیال برخواس
 سال ديگر پا بر جا خواھد بود و تنھا دست به دست ھم دادن برخی 35نیز تا ) نشدن حکومت است

می تواند استقرار ) انتخاب يک رئیس جمھور تغییر طلب و مرگ ناگھانی ولی فقیه چھارم(حوادث 
  .ا ممکن کندسکوالريسم در ايران ر

 سال فقط برای خارج کردن کتاب از زير ضربهء بنیادگرايان باشد و تنھا يک 35يا شايد انتخاب . 4  
 حسن :ز حوادث محتمل ھم اکنون ھم دانست است و کتاب را می توان شرحی امصلحتیگزينش 

برايش فراھم روحانی می تواند ھمان رئیس جمھور تغییر طلب باشد که مرگ علی خامنه ای فرصتی را 
انتخابات «نام ديگر (» رفراندوم«دھد و در پی آن » مسالمت آمیز« تا به مردم اجازهء تظاھرات می سازد

  .می سکوالر مبدل سازده رژيکند و رژيم اسالمی را ب) »آزاد
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 تجربیات دست اول از«در اين صورت، می توان فھمید که چرا نويسنده کوشیده است با تکیه بر . 5  
» نظام نسبت به پیچیدگی ھای اجرایی و قانونی این «دو خو اشراف کامل» ومتی موجود کشورنظام حک

 و مشکالت ندمجسم ک)  سال پیش نمی آيد و به ھمین امروز مربوط می شود35که ديگر در (فردائی را 
تصر ؛ مشکالتی که نمونه اش در ھمین توضیح مخنمايديک حکومت سکوالر را برای خوانندهء خود تشريح 

  :گردانندگان سايت ايران واير آمده است
 يک حکومت سکوالر گردانندگان رژيم اسالمی را زندانی می کند اما مجبور است با آنھا بر -  

شکنجه «اساس مفاد اعالمیه حقوق بشر رفتار کرده و آنھا را حتی در حد زندان انفرادی و نداشتن وکیل 
  »!نکند

رئیس جمھور حکومت اسالمی باشد اين آخرين کوالر ھمان اولین رئیس جمھور حکومت ساگر  -  
 ،نداریم که ًاساسا ما مشکل خاصی در مورد دسترسی به اطالعات«: خاصیت را دارد که می تواند بگويد

  »!برای به دست آوردن اطالعات بیشتر، پای این جور بدنامی ھا برویم
بعد از رفع «اعث می شود که ، ب»یآزادی ھای اجتماع« حکومت سکوالر جديد، با دادن -  

 انگار اگر آن زياده .»بیفتد و نیاز به دخالت پلیس باشد ھایی اتفاق "زیاده روی"محدودیت ھای سابق، 
  !نبود جامعه نیز به وجود پلیس ھم محتاج نبود» رفع محدوديت ھای سابق«روی ھای ناشی از 

 که ،»ھواداران حکومت اسالمی « مشکل مقاومت حکومت سکوالر آينده نه تنھا مجبور است با-  
دست به دادن آزادی ھائی جديد يعنی حکومت سکوالر .  روياروئی کند،نیز» اقشار مذھبی«مخالفت با 

را بر می انگیزد و » اقشار مذھبی«اض می شود و اعتر» ھنجار شکنی جوانان«می زند که منجر به 
  .ـ مداخله کند! کنپلیس حکومت مجبور می شود ـ البد به نفع جوانان ھنجار ش

» زحمتی ھمچون کنترل حجاب زن ھا مسئولیت ھای پر درگیر« در حکومت اسالمی پلیس -  
ھنجار «که البد اين خود نوعی » ًاما حکومت سکوالر ديگر مثال حجاب زنھا را کنترل نمی کند. است

  . قرار می گیرد» اقشار مذھبی«خواھد بود که مورد اعتراض » شکنی
  

  ح طلباناز نگاه اصال
 ھماز  نشان می دھد که اصالح طلبان »1429ايران سکوالر؛ سال « در دست انتشار کتاب. 1  

راسی سکوالر دموکشکلی از  ) 1429 و چه در 1395چه در  (اکنون پذيرفته اند که آيندهء حکومت در ايران
اگر «: ه پرسش افتاده اند ک و، در نتیجه، از ھم اکنون به فکر تجسم آن فردا و پاسخ دادن به اينخواھد بود

  »پایان برسد، چه می شود؟ نظام حکومتی جمھوری اسالمی در ایران به
 مديريت کنند و شانرا خود» تغییر گريز ناپذير«آرزوی اصالح طلبان آن است که اين در اين کتاب . 2  

و دامن زدن به » مرگ ناگھانی ولی فقیه«و » انتخاب يک رئیس جمھور تغییر طلب«به اين دلیل ھمزمانی 
  .را بھترين فرمول برای از دست نرفتن کنترل اوضاع می دانند» تظاھرات مسالمت آمیز مردم«

آنھا حتی در مورد اينکه با سردمداران فعلی حکومت چه کنند نیز ھم اکنون به انديشیدن . 3  
آنھا می .  ھم ھستمحاکمهء سران رژيم اسالمیپرداخته اند؛ چرا که می دانند تغییر رژيم به معنای 

کوشند حدس بزنند که در پی مرگ رھبر و تظاھرات مردم چه کسانی را بايد دستگیر کنند و به محاکمه 
  . نفر نمی تواند چندان اتفاقی باشد37 عدد .ًبکشند تا مردم ببینند که آنھا واقعا قصد تغییر رژيم را دارند
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)  قانون اساسی و انحالل نھادھای پاسدار آنبخصوص به معنای لغو(ًاگرچه معموال تغییر رژيم . 4  
برای ادارهء دوران گذار و انجام انتخابات مجلس » دولت موقت« يک تشکیلمنجر به در ھر صورتی 

اجتناب کرده » دولت موقت«مؤسسان می شود اما صالح اصالح طلبان آن است که از بقدرت رسیدن يک 
  .ا بر سر کار نگاه دارند و او دوران گذار را اداره کندو ھمان رئیس جمھور تغییر طلب حکومت اسالمی ر

اما آنچه کنجکاوی مرا از ھم اکنون برانگیخته آن است که بدانیم اصالح طلبان مشکالت حکومت   
من با اشتیاق . سکوالر در ايران آينده را چگونه می بینند و برای رفع آنھا چه راه حلی را مجسم می کنند

رقی ھستم و از خوانندگانم نیز دعوت می کنم که اين مطلب را تعقیب کرده و آن را منتظر خواندن اين پاو
  .ھمچون نقبی به ذھنیت کنونی اصالح طلبان تلقی کنند

من البته به احتمال وقوع حوادث اين کتاب بر مبنای مفروضات و تخیالت اين را ھم بگويم که   
ژيم اسالمی مسلط بر کشورمان را در پی انجام اينگونه ر) ِو نه تغییر(نويسنده اعتقادی ندارم و فروپاشی 

بگیريم روحانی  (ھا آخوند يکی از اينکه کردن جالب است تصورا اين ھمه برايمب. سناريوھا تصور نمی کنم
صدی گذار کشور به حکومتی سکوالر شود، و اگر موفق شد با چه مسائلی دست به گريبان مت) يا خاتمی
ِان تخیلی آينده نگر نه در خود داستان که در انديشیدن به امکانات آينده از  داست ھرحسن. خواھد بود

  .ديدگاه ھای متضاد است
_______________________________________ 
1. http://iranwire.com/features/8040/ 

2. http://www.puyeshgaraan.com/Shokooh/7.Books/golden_ark.htm 

3. Secular.Iran.2050@gmail.com 
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