ﻟزوم ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫ ی ﺳﮑوﻻر دﻣﮑراﺳﯽ )ﺑﺧش دوم(
ﻣﺣﻣود روﻏﻧﯽ
رﺷد ﮔراﯾش ھﺎی ﺳﮑوﻻرﯾﺳﺗﯽ
در ﺑﺧش اول ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوﯾری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺳرﮐردی وﻟﯽ ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ واﮐﺎوی ﺷد .در ﺑﺧش دوم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫ
ﺳﮑوﻻر دﻣﮑراﺳﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھم.
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران در  ۴۰ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ از زﻣﺎن ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺗﺎﮐﻧون دﺳت ﺧوش دﮔرﮔوﻧﯽ ھﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺑﯽ ﺳواد در ﮐﺷور وﺟود دارﻧد اﻣﺎ در ﺻد ﺑﺎﺳوادان از  ۴۷در ﺻد در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺑﮫ ۹۱
درﺻد در ﺳﺎل  ۱۳۹۰رﺳﯾده اﺳت .ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ﺷﻣﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ  ۱۸۰ھزار ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳﯾد اﻣروزه ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﯾش
از  ۴ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳد ۴۵ .درﺻد داﻧﺷﺟوﯾﺎن در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ درس ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .ﺑﯾش از  ۲۰۰۰داﻧﺷﮕﺎه در
ﺳطﺢ ﮐﺷور ﻓﻌﺎﻟﻧد .ﭘراﮐﻧدﮔﯽ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ ﺣﺗﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮑﺗر ﮐﺷور رواج اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧو در ﻣﯾﺎن
ﺷﮭروﻧدان ﺳراﺳر ﮐﺷور را آﺳﺎن ﺗر ﮐرده اﺳت .در اﯾن ﻣدت ﺟمعﯾت ﺷﮭر ﻧﺷﯾﻧﺑﺎن ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﭼﺷﻣﮕﯾری داﺷﺗﮫ اﺳت .در
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ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺗﻧﮭﺎ  ۴۷درﺻد در ﺷﮭرھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد اﻣﺎ اﯾن رﻗم در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﮫ ﺑﯾش از  ۷۲در ﺻد رﺳﯾده اﺳت.
اﻣﺎ ﺗﺣول ﻣﮭم در اﯾن ﻣدت اﻧﻘﻼب رﺳﺎﻧﮫ ای در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻏم ﺗﻣﺎم ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده در داﺧل ،اﻣﮑﺎن
دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﺎرﺑران راﯾﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎھواره ھﺎ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران و ﺟﮭﺎن ،ﺑدور از ﺳﺎﻧﺳور و
ﺧواﻧش اﺳﺗﺑداد زده از واﻗﻌﯾت ھﺎ را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ﮔزارش اﯾﺳﻧﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎُل  ،۱۳۹۶ﺑﯾش از  ۴۱ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﺑر
اﯾﻧﺗرﻧت در ﮐﺷور وﺟود داﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧظر ﺧواھﯽ اﯾﺳﻧﺎ ،ﺣدود  ۴۰درﺻد ﻣردم ﺷﮭرھﺎ و  ۳۲درﺻد روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن
از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎھواره ای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در دوﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎر ﺑﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺎھواره ھﺎ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺑوده اﺳت.
ﮔزارش ھﺎ ،ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ ھﺎ و اظﮭﺎرات ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷد طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﻣدرن )ﻧﺳل ﻧوﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﺳﻧﺗﯽ ،ﺣرﻓﮫ ﻣﻧدان آزاد و ﺗﺣﺻﯾل ﮐردﮔﺎن ﺑوروﮐرات ( ،اﻓزاﯾش ﺷﻣﺎر ﺑﺎﺳوادان ،ﺷﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﺑران راﯾﺎﻧﮫ و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺗن آﮔﺎھﯽ ﺟﻣﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ رو ﺑﮫ ﺳﮑوﻻر شدﮔﯽ اﺳت.
 اﮔر روﺷﻧﻔﮑران دﯾﻧﯽ دوران اﻧﻘﻼب ) ﻣﺎﻧﻧد آﻗﺎﯾﺎن ﺷرﯾﻌﺗﯽ و آل اﺣﻣد( از ﻣﻘوﻟﮫ ھﺎی " اﻣﺎم واﻣت " و " ﻏرب زدﮔﯽ "ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آوردﻧد و ﯾﺎ در ﭘﯽ رﯾﺷﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد و از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧوﯾش ) ﺑﺧوان ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
ﺧﯾش ( دم ﻣﯽ زدﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮕﯽ آب ﺑﮫ آﺳﯾﺎب اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﻣﯽ رﯾﺧت ،روﺷﻧﻔﮑران دﯾﻧﯽ اﻣروزه ﮐم و ﺑﯾش و ﺑﺎ
اﻣﺎ و اﮔر ھﺎﯾﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺟداَﯾﯽ دﯾن از دوﻟت اﻧد.
ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﺗﯽ در ﺣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﻔوذ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ دﮐﺗر ﺧﺳرو ﭘﻧﺎه ﯾﮏ وﺟﮫ آﻧرا
ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ﺳﯾﺎﺳﯽ  -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣد و " ﻧﻔﯽ اﺣﮑﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﻼم در اﺛر ﺷﺑﮭﺎت ﺟدﯾد دﻧﯾﺎی ﻣدرن " را ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ
ھﺎی آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔوﯾد:
" ھﯾﭻ روﺣﺎﻧﯽ اﺣﮑﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﻼم را ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺷﺑﮭﺎﺗﯽ در دﻧﯾﺎی ﻣدرن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑرﺧﯽ از
اﻓراد در ﺣوزه ھﺎ ﭘﯾدا ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺣﮑﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﻼم را ﻓدای اﯾﻧﮭﺎ ﮐﻧﻧد " .وی اﻓزوده اﺳت " :ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق ﺑﺷر و
ﯾﺎ ﮐﻧواﻧﺳﯾون رﻓﻊ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ارث زن و ﻣرد و ﯾﺎ اﺣﮑﺎم دﯾﮫ را رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد از اﺣﮑﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﻼم دﻓﺎع ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻓراد ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﺳﻼم اﺣﮑﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط روز اﯾن اﺣﮑﺎم دﯾﮕر ﮐﺎرﺑرد ﻧدارد ،ﭘس اﯾن ﻧﮕﺎه ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﺣوزه اﺳت 2 ".ﺑﮫ ﺑﺎور رﺋﯾس اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ
1

 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺧﺑرﮔزاری داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾران 56 ،ﻣﯾﻠﯾون ﺷﮭرﻧﺷﯾن در ﮐﺷور /ﭘﺎﯾﺗﺧت  12.5ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺷد2
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺗﯽ وی ﺷﯾﻌﮫ ،ﺣﺟتاﻻﺳﻼم دﮐﺗر ﺧﺳرو ﭘﻧﺎه  :ﺧطر ﺳﮑوﻻرﯾﺳم در ﺣوزه  /ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﺧطراﺗﯽ دارد ۲۳ ،ﺷﮭرﯾور۱۳۹۵

وﺟﮫ ﭘﻧﺟم ﺳﮑوﻻرﯾﺳم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣوزه ھﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت " :ﻋده ای ،ﻧﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .اﯾن اﻓراد ادای ﻣﻘدس ﻣﺄﺑﯽ دارﻧد و ﻣﯽ
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ﮔوﯾﻧد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺎری ﻧدارﯾم" .
ﮐﻧﺷﮕران ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻣﭼون ﺳﻌﯾد ﺣﺟﺎرﯾﺎن ) ﻧظرﯾﮫ ﭘرداز اﺻﻼﺣﺎت( از ﮐﻧﺎره ﮔﯾری روﺣﺎﻧﯾت از ﻗدرت ﺳﺧن ﻣﯽ راﻧد و
آﻧرا راه ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﮐﺷور ﻣﯽ داﻧد وی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
" ﻣﺎداﻣﻲ ﮐﮫ ﻧﮭﺎد روﺣﺎﻧﯾت در ﻧﮭﺎد ﻗدرت ادﻏﺎم ﺷده اﺳت ،اﯾن ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣﻧزل ﻧﺧواھد رﺳﯾد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻼش ﺑراي
ﻋرﻓﻲﮐردن ﻗدرت ﯾﮑﻲ از وظﺎﯾف ﺟدي اﺻﻼحطﻠﺑﺎن اﺳت 4" .روﯾﮑرد ﺳﮑوﻻرﯾﺳﺗﯽ در ﺣوزه ﺑﺻورت ﻋدم دﺧﺎﻟت
روﺣﺎﻧﯾون در ﺳﯾﺎﺳت ﻧﯾز از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ اﺧﯾرا واﮐﻧش ﺷدﯾد وﻻﯾت ﻣداران ﺑﻧﯾﺎدﮔرا را در
ﺣوزه ی ﻗم ﺑراﻧﮕﯾﺧت.
ﻣﻘﺻود ﻓراﺳﺗﺧواه ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﮑوﻻر ﺷدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﮔذاره ھﺎی زﯾر ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد:
" اﻣروزه دﯾﻧدارﺗرﯾن ﻗﺷرھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﻋﻘل ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺷری و ﺑﮫ ﻋﻠم ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ
ﮐﺳﯽ دﻋواﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود راه ﺣﻠش را از ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺣﻘوق ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت رﻓﺗﺎری وﺧﺎﻧوادﮔﯽ دﻧﺑﺎل روان
ﺷﻧﺎس ﻣﯽ روﻧد ،راه ﺣل آﺳﯾب ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎس ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد ،ﺑرای ﻣﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﺎن ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد دان
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﺧود را ﺑﺎ اﻧواع ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎﯾﯽ ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾﺳت؛ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ،ﻓﯾﻠﻣﮭﺎ وﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﯽ اﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ وﻋرﻓﯽ دارﻧد .ھﻧر دﻧﯾوی ﻓﺿﺎی زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن را ﭘرﮐرده اﺳت .ﺣﺗﯽ ﺑﮫ زﯾﺎرت ھم ﮐﮫ ﻣﯽ روﻧد
ﺧﺎﻟﯽ از اھداف ﺗﻔرﯾﺣﯽ ودﻧﯾوی ﻧﯾﺳت ،ﻣﺛﻼ در ﻣﺷﮭد اﮔر ﺑﮫ ﺣرم ﻣﯽ روﻧد ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر آن را ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﺧرﯾد و
رﺳﺗوراﻧﮭﺎ و اﻧواع ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎ وﮔردﺷﮭﺎ ﻣﺣﺷورﻧد .اﯾن ﻓﻘط ﺑﮫ زوﺟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎه ﻋﺳل ﻣﯽ روﻧد اﺧﺗﺻﺎص ﻧدارد،
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اﻏﻠب ﻣﺳﺎﻓران ﭼﻧﯾن اﻧد .در ﺣرم ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻓﮑر ﺗﻌﻘﯾب ﺣﺎﺟﺎت دﻧﯾوی ھﺳﺗﻧد" .
" ھرﭼﮫ ﺳن ﺟواﻧﺎن داﻧﺷﺟو اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،دﯾﻧداری آﻧﮭﺎ ﺿﻌﯾف ﺗر ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﮐﻣﺗری ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﻧﺎﺳﮏ و
ﺷﻌﺎﺋر دﯾﻧﯽ دارﻧد و ﺣﺿورﺷﺎن در ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ از ﺟواﻧﺎن ﺗﮭراﻧﯽ ﻋﻘﯾده
دارﻧد ﮐﮫ ﻗﻠب ﭘﺎک و ﻧﯾﮑوﮐﺎری ﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮥ ﻣﻌﻧوﯾت ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﻋﻣﺎل دﯾﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﻋﻣﺎل واﺟب )ھﻣﭼون ﻧﻣﺎز و
6
روزه( ﺑﺷود" .
اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎس دﻻﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﮑوﻻر ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران را ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد " :اﻣروز ﮐﮫ ﻓﺿﺎی اﯾران ﻣﻣلو
از ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت رﺳﻣﯽ ﻣذھﺑﯽ و ﭘر از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﯾﻌﯽ ﺳﺎزی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ ھﺎی ھﻧﮕﻔت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ،در ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺑﮫ
آن ﺷﺎھد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﺧﺎﻣوش از ﻧوع ﺳﮑوﻻرﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﯾم .ﻋﻼﯾم اﯾن را در ﻧﺟواھﺎ وﮔﻔﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣردﻣﺎن ،رﻓﺗﺎرھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
آﻧﮭﺎ ،ﺻﺣﺑت ھﺎﯾﺷﺎن در ﺗﺎﮐﺳﯽ ،در ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﺷﺎن ،در ﺳﺑﮏ ھﺎی زﻧدﮔﯽ  ،ﻧوع ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن ،ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ﮐوﺗﺎهَ ،ﻣﺗَﻠﮑﮭﺎ،
7
ﻓﯾس ﺑوﮐﮭﺎ ،در ﻓﺿﺎھﺎی ﻏﯾر رﺳﻣﯽ وﻣﺎﻧﻧد آن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم".
از اﺑﺗدای اﻧﻘﻼب ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐوﺷﯾد ﺳﭘﮭر ھﻣﮕﺎﻧﯽ را در ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣﻠش در آورد و از آن ﺳﮑوﻻر زداﯾﯽ ﮐﻧد .اوﻟﯾن
اﻗدام در اﯾن ﻣورد اﺟرای ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن طﺑﻘﺎت ﻣﺗوﺳط و ﻣﺗﻣول روﺑرو ﮔردﯾد و اﻣروزه
در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ ﮐﺷور و ﺣﺗﯽ در ﺷﮭر ﻣذھﺑﯽ ﻗم ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آن ﺑﺻورت " ﺑد ﺣﺟﺎﺑﯽ " ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺷده اﺳت ﺑﮫ
طوری ﮐﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﺧﺑﮕﺎن و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت .ﺣداد ﻋﺎدل در ﻣورد " ﺑدﺗر ﺷدن " ﺣﺟﺎب ھﺷدار داد و
3

 ھﻣﺎن4
 روزﻧﺎﻣﮫ ﺷرق ،ﮐدام اﺻﻼﺣﺎت ۱۲ ،اﺳﻔﻧد ۱۳۹۶5
 ھﻣﺎن6
 ھﻣﺎن7
 -ھﻣﺎن

آﻧرا ﺑﺧﺷﯽ از " ﺟﻧﮓ ﻧرم دﺷﻣن " ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻧﺟﯾد 8 .ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺧﺑری ﻗم ﻧﮕﺎر ﻧﯾز در ﺑﺎره از ﻣﯾﺎن رﻓﺗن ﮔﺎم
ﺑﮫ ﮔﺎم ﭘوﺷش ﭼﺎدر ﺑﮫ ﻋﻧوان " ﻧﻣﺎد و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺷﮭر ﻗم " و رواج " ﻣوھﺎی ھﻔت رﻧﮓ و آراﯾش ﺗﻧد و ﺻدای ﻣوزﯾﮑﺎل ﺗﻖ ﺗﻖ
ﭘﺎﺷﻧﮫ ﮐﻔش ھﺎ " در ﺷﮭر ﻣذھﺑﯽ ﻗم اﻧﺗﻘﺎد ﮐرده اﺳت 9 .ﭘدﯾده " دﺧﺗران ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب " واﮐﻧش آﺷﮑﺎر دﺧﺗران ﺟوان ﺑﮫ
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻏم ﻓﺿﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﻋﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﺷرﻋﯽ ﺷورﯾده اﻧد.
رﺋﯾس ﻣوﺳﺳﮫ ﭘژوھﺷﯽ ﺣﮑﻣت و ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾران ﺑﺎور دارد ﮐﮫ " ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ﻓرھﻧﮓ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ...ھدف
اﺻﻠﯽ ﺳﮑوﻻرﯾﺳم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﮑر اﺳﻼﻣﯽ را از ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور دور ﮐﻧد ﮐﮫ در اﯾن راﺳﺗﺎ دو ﻣوﺿوع ﺗﺣﺟر و
10
روﺷﻧﻔﮑری را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد" .
راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن دﺧﺗر و ﭘﺳر از دﯾﮕر ﻣوﺿوﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﮐﻧﺗرل ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑر اﺳﺎس
11
ﮔزارش روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎم ﺟم  ۸۰درﺻد دﺧﺗران اﯾراﻧﯽ دوﺳت ﭘﺳر دارﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻋﺎرﺿﮫ ھﺎی ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﺷرﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎ
ﺳﭘردن ﭘﺳت ھﺎی وزارت و ﻣدﯾرﯾت ھﺎی ﮐﻼن ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﺟﻠﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺻﮫ ھﺎی ﺳﮑوﻻرﯾﺳم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺧﺎﻟﻔت اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﻧظر ﺧواھﯽ ھﺎی اﯾﺳﭘﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷده اﺳت.
12
در اﯾن ﻧظر ﺧواھﯽ ﺗﻧﮭﺎ  ۱۰درﺻد ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎری ﺑﺎ ﺣﺿور زﻧﺎن در ﭘﺳت ھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺑوده اﻧد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾری " ﻣﺳﺟد ﺧﺎﻧﮫ ﺧداﺳت " اﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﮐﺎرﮐرد ﻣﺳﺟد زﻣﯾﻧﯽ و دﯾﻧوی ﺷده اﺳت و ﺑرﺧﯽ از
ﻣﺳﺎﺟد ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾده اﻧد .ﺑﮫ ﮔزارش آﻓﺗﺎب ﻧﯾوز " ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﺟد در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﺎ ﻓرض اﯾﺟﺎد
ﻓﺿﺎی ﺗﺟﺎری و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن واﺣدھﺎی ﺗﺟﺎری در ﮐﻧﺎر ،ھﻣﮑف ﯾﺎ زﯾر ھﻣﮑف ﻣﺣﯾط ﻣﺳﺟد آﻣﺎده و ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد ".ﮐﮫ
در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن " ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﺟد ﻓﻘط در ﺳﺎﻋﺎت اذآن ،در ھﺎی ﻣﺳﺟد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب رﺳﻣﺎ ﻋﻣﻠﮑردﺷﺎن
13
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﺟد ﭼﻧد ﺳﺎﻋت در روز ]اﺳت[ "
ﺳﮑوﻻر ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در ﭘﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻘﺻود ﻓراﺳﺗﺧواه ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ
واﮐﻧش و ﻣﻘﺎوﻣت ﺑرانگیﺧﺗﮫ اﺳت:
"اﯾن ﺗب وﺗﺎب ﺳﮑوﻻر ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻓرﺻت ،ﺗظﺎھرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻓرھﻧﮕﯽ وﺣﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷدﯾدی ﻧﯾز ﭘﯾدا
ﺑﮑﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھد ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺣداﮐﺛری در ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎن ھﺳﺗﯾم.
ﺟﺎﻣﻌﮫ را دﭼﺎر وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد روﻧد طﺑﯾﻌﯽ آرام داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﯾد از ﺑﺎﻻ ﻣدﯾرﯾت وﻣﮭﻧدﺳﯽ
ﺑﺷود .در ھرﺣﺎل ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﯾن " ﺳﮑوﻻرﯾﺳم " ﮐﮫ از ﻧوع واﮐﻧﺷﯽ وﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ اﺳت ،ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻھﺎ دﺳت از اﯾران
ﺑرﻧﺧواھد داﺷت ورﺷد ﺧواھد ﮐرد .ﭼون ﺑﮫ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ ﺑراﯾش ﻋﻠل واﺳﺑﺎب وﺟود دارد .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷراﯾط ﻋوض ﺑﺷود
14
وﻋﻘﻼﻧﯾﺗﯽ در اﻣرﺣﮑوﻣت داری ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷواھد ﻣوﺟود ﺑﻌﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد".
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 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﺟوان ،وﺿﻌﯾت ﺣﺟﺎب در ﺟﺎﻣﻌﮫ روز ﺑﮫ روز ﺑدﺗر ﻣﯽ ﺷود ۲۵ .ﺗﯾر ۱۳۹۵9
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی رادﯾو ﻓردا ،ﻋﻠم اﻟﮭدی :اﺧﺗﻼط ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ھم ﻧﻔوذ ﮐرده اﺳت ۱۷ ،.دی ۱۳۹۵10
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺧﺑرﮔزاری ﻓﺎرس ،ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ﻓرھﻧﮓ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾراﻧﯾﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ۳ ،ﺷﮭرﯾور ۱۳۹۳11
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی رادﯾو ﻓردا ،ﻣﺟﯾد ﷴی ،ﭘﻧﺞ روﻧد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧواه دﯾﻧﯽ ۱۲ ،ﺗﯾر ۱۳۹۵12
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺗرﯾﺑون زﻣﺎﻧﮫ ۳ ،ﻧﻔر از ھر ﭼﮭﺎر اﯾراﻧﯽ از ﺷراﯾط ﮐﺷور ﻧﺎراظﯾﻧد ۳ ،ﻓروردﯾن ۱۳۹۷13
 آﻓﺗﺎب ﻧﯾوز ،ﻣﺳﺟد وﻟﻧﺟﮓ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺎژ وﻟﻧﺟﮓ ۱۶ ،ﺷﮭرﯾور ۱۳۹۶14
 -ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﻣﻘﺻود ﻓراﺳﺗﺧواه ،آﯾﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﺳﮑوﻻر ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ اﺳﻔﻧد ۱۳۹۰

ﻟزوم ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫ ﺳﮑوﻻر دﻣﮑرات ھﺎ
ﻣﯽ ﺗوان ﭘرﺳﯾد ،ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠت اﯾن " ﺗب و ﺗﺎب ﺳﮑوﻻرﯾﺳﺗﯽ " ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب ﺧﯾزش ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و در ﻓرﺻت ھﺎی ﮔوﻧﺎﺗون
در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ روی ﻣﯽ دھد ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﻣﻌﻣوﻻ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ﻗﺎدر اﺳت ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻣﺎﺷﯾن ﺳرﮐوب
ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ را ﺑﺳرﻋت ﻣﮭﺎر ﮐﻧد؟ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠت اﯾن ﺷراﯾط ،ﮐﻣﺑود رھﺑری ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺳﮑوﻻر دﻣﮑرات ھﺎ در اﯾﻧﮕوﻧﮫ
اﻋﺗراﺿﺎت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھداﯾت ﺧﯾزش ھﺎ و ﮔﺳﺗرش آن ﺑﮫ اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون از ﺟﻣﻠﮫ طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ،ﺟﻧﺑﺷﯽ ﭘﺎﯾدار ﺑﺎ ھدف
ﺗﻐﯾﯾر ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ و اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎم ﺳﮑوﻻر ﺗﺷﮑﯾل دھد.
ﺷورﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ﺑﮫ رھﺑری وﻟﯽ ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ و ﺑﯾﺎری ﺑﺎزوھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ  -ﻧظﺎﻣﯽ اش ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﺎ ﺳرﮐوب
دﮔراﻧدﯾﺷﺎن ﺳﮑوﻻر در داﺧل و ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﭘراﮐﻧدﮔﯽ اﯾن ﻧﯾروھﺎ در ﺧﺎرج ،ﺧﯾزش ھﺎی ﻓﺻﻠﯽ داﺧﻠﯽ را ﺑﯽ ﺧطر
ﺳﺎزد .ﮐﻧﺷﮕران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﮑوﻻر دﻣﮑرات اﯾراﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﮭﻣﯽ در ﻋﺑور از ﺑﺣران ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻧﯾروھﺎ ﺑﮫ ﻋﮭده
دارﻧد.
ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﺷﮑﯾل اﺋﺗﻼف و ﺟﺑﮭﮫ در ﮐﺷور ،ﺳﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮔوﻧﺎﮔون را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھرﮐدام ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
روﺑرو ﮔردﯾد .در اﺋﺗﻼف اول ﮐﮫ ﭘﯾﮑﺎر ﺑﺎ اﺳﺗﺑداد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻗﺎﺟﺎر در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار ﮔرﻓت " ،ﻣﻧوراﻟﻔﮑران " ﺑﻌﺿﺎ
ﺳﮑوﻻر ،ھﻣﮑﺎری ﺗﻧﮕﺎﻧﺗﮕﯽ ﺑﺎ رھﺑران روﺣﺎﻧﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐردﻧد و ﺑرای ﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ھدف ھﺎی ﺿد اﺳﺗﺑدادی
و ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﯽ ﺷﺎن را در زرورق ﻣذھب ﭘﯾﭼﯾدﻧد .اﺳﻼﻣﯾزه ﮐردن ھدف ھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺎده دوم ﻣﺗﻣم
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھﯾﺂت ﭘﻧﺞ ﻧﻔره ای از روﺣﺎﻧﯾون وظﯾﻔﮫ ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺷرع ﻣﻘدس را ﺑر ﻋﮭده
ﮔﯾرﻧد .ﻣﺷروطﯾت ﮐﮫ در ﻏرب ﺗﺣوﻟﯽ ﺿد اﺳﺗﺑدادی و ﺳﮑوﻻر ﺑود در اﯾران ﺑﮫ ورود دﯾن در دوﻟت رﺳﻣﯾت ﺑﺧﺷﯾد.
در دھﮫ ﺑﯾﺳت ﺷﻣﺳﯽ و ﭘس از ﺧروج ﻣﺗﻔﻘﯾن از ﮐﺷور ،ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ﮐﮫ درھﺎی ﮔﺷوده اش ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی " ﻣﯾﮭن
ﭘرﺳت " از ﺣزب ﻓﺎﺷﯾﺳت ﻣﻠﯾون ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ آﯾت ﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﮔروه ﺑﻧﯾﺎد ﮔرا و ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻓداﺋﯾﺎن اﺳﻼم را در ﺧود ﺟﺎی
داد .ھﻣﮑﺎری ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﺎن ﺳﮑوﻻر ﺑﺎ اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن در ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐردن ﻧﻔت ﺳﺑب ﺗﻘوﯾت ﺟﺎﯾﮕﺎه رھﺑران دﯾﻧﯽ و ﺑﺎزﮔﺷت
روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻌﺿﺎ ﻣرﺗﺟﻊ ﺑﮫ ﺳﭘﮭر ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ در دوره ﺳﻠطﻧت رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺿﻌﯾف ﺷده ﺑود .در زﻣﺎن ﻧﺧﺳت
وزﯾری دﮐﺗر ﻣﺻدق ،اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﻣﺟﻠس ھﻔدھم ﺑﮫ ﻗدرت ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮭﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ آﯾت ﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳت
آﻧرا ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت .اﯾن ﻣﺟﻠس ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎء ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ آزادی ﺧﻠﯾل طﮭﻣﺎﺳﺑﯽ ﻗﺎﺗل رزم آرا رای داد ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻓداﯾﯾﺎن اﺳﻼم ﺑود .آﯾت ﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھر از ﮔﺎھﯽ ﺧواﺳﺗﺎر اﺟرای ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ
ﺷد ،ﺑوﯾژه ﭘس از ﻣﻘطﻊ ﺳﯽ ﺗﯾر از راه ﮐﺎرﺷﮑﻧﯽ ﺑﺎ دوﻟت دﻣﮑرات دﮐﺗر ﻣﺻدق ﺑﮫ ﯾﺎری طراﺣﺎن ﮐودﺗﺎی ﺑﯾﺳت ھﺷت
ﻣرداد ﺷﺗﺎﻓت .اﯾن رھﺑر روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺎره ﮐودﺗﺎی درﺑﺎر در ﺑﯾﺳت ﭘﻧﺟم ﻣرداد ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﮐرد و در روز ﺑﯾﺳت و ھﺷت
ﻣرداد ﺑﯾﺎری ﭼﺎﻗوﮐﺷﺎن ھوادارش در ﮐﻧﺎر دارو دﺳﺗﮫ ﺷﻌﺑﺎن ﺟﻌﻔری ﺑﮫ ﮐودﺗﺎﮔران ﭘﯾوﺳت ﮐﮫ دﻻرھﺎی آﯾت ﷲ ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ
ﺗﺎﻣﯾن ﺷده از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺗوزﯾﻊ ﺷده ﺑود.
اﺋﺗﻼف ﻧﺎﺗوﺷﺗﮫ ﺳوم در اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن ﻣﯾﺎن اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻧﯾﺎدﮔرا و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ روﺷﻧﻔﮑران ﭼپ و ﺳﮑوﻻر ﺻورت
ﮔرﻓت ﮐﮫ در ﺣﺎل و ھوای ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ در اﻧدﯾﺷﮫ ﺳﻘوط رژﯾم ﭘﮭﻠوی ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑردﯾم ﺑدون آﻧﮑﮫ
ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﮔوار اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم .ﺗوده زدﮔﯽ ،ﺗوھﻣﺎت ﺗﺋورﯾﮏ ،ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎرﮐرد ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎری از روﺣﺎﻧﯾون ،و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺑﮭم ،روﯾﮑرد ﺗﻘﯾﮫ ﮔزﯾﻧﯽ و ﺗرﻓﻧدھﺎی آﯾت ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم داد و
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ روﺷﻧﻔﮑران را در ﮔرداب ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن ﺑﻧﯾﺎد ﮔرا ﻓرو ﺑرد.
ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی اﯾن ﺳﮫ دوره ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ در ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫ ای از ﻧﯾروھﺎی ﺳﮑوﻻر دﻣﮑرات ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت
ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد ﻻزم اﺳت اھداف ﺟﺑﮭﮫ و اﻓراد و ﻧﯾروھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺗﻣﺎم ﺑﯾﺎن ﮔردد و از روﯾﮑرد " درھﺎی ﺑﺎز" و
ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ھﺎی ﻣﺻﻠﺣت آﻣﯾز ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﺟﻠب ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾرو ﭘرھﯾز ﺷود.

ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧده ﺟﺑﮭﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﯽ ﺗواﻧد اھداﻓﯽ ھﻣﭼون اﺳﺗﻘرار دﻣﮑراﺳﯽ ،ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت ،ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر،
اﺳﺗﻘﻼل ﻏﯾر اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ ﮐﺷور و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در ﺳرﻟوﺣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾش ﻗرار دھد.
 دﻣﮑراﺳﯽ آرزوی دﯾرﯾﻧﮫ ی روﺷﻧﻔﮑران ﺳﮑوﻻر اﯾراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ در ﺣد ﺗوان ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫآزادی ﺑﯾﺎن ،ﺣﻖ ﺗﺷﮑﯾل اﺣزاب و ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد و ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﺣﻘوق اﻗﻠﯾت ھﺎی دﯾﻧﯽ و
اﻧدﯾﺷﮫ ای ﺗﻼش ﮐرده اﻧد.
 ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز در ﮔرو ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو دﯾن ھﺎ از دﺧﺎﻟت در اﻣورﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﻗﺎﻧون ﮔذاری و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺷور ﺑﭘرھﯾزﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر دوﻟت ﺑدون دﯾن ﺳﺗﯾزی ﺑﯽ طرﻓﯽ اش رادر ﺑراﺑر دﯾن
ھﺎ ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻧظﺎم ﺳﮑوﻻر دﻣﮑرات ﻧوﯾن ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﯾش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣذھﺑﯽ ،دﮔراﻧدﯾﺷﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ،
ﻓﺳﺎد ،اﻣﺗﯾﺎزات ﻓرﻗﮫ ای و ﻏﺎرت ﻣﻧﺎﺑﻊ از ﺳوی ﺑرﺧﯽ از رھﺑران دﯾﻧﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷور ﭘﺎﯾﺎن داده ﺧواھد ﺷد.
 ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﻧﯾروھﺎی ﺟﺑﮭﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر از ﺟﻣﻠﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣﻘوق ﻓردی اﻓراد ﻣﺣﺗرم ﺷﻣرده ﺷود و زﻧﺎن از ﻗﯾودﻗواﻧﯾن ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ﺷرﯾﻌت رھﺎ ﮔﺷﺗﮫ اﻣﮑﺎن ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺗﻣﺎم ﺳطوح را ﺑدﺳت آورﻧد .اﻧﺗﺧﺎب ﻧوع ﭘوﺷش در
اﺧﺗﯾﺎر زﻧﺎن آزاده و ﻣرداﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ از وﻻﯾت و ﻧظﺎرت ﻓﻘﮭﺎ ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻧد.
ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼل ﻏﯾر اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺷرﮐت در ﺟﺑﮭﮫ ﺳﮑوﻻر دﻣﮑراﺳﯽ را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و اﻗﺷﺎر ﺑرﯾده از ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺑرﮐﻧﺎری ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ و اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎم ﻧوﯾن از ﯾﺎری ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن
ﺑﯽ ﻧﯾﺎزﻧد .اﻟﺑﺗﮫ در ﻋﺻر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ،اﺳﺗﻘﻼل ﺑدون ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ اﺳت.
ﺷﻌﺎرﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﯾد ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﻧظﺎم ﺗﺎزه ﺑرﺧﻼف اﻣﺗﯾﺎزات ﻓﻘﮭﺎ در ﻧظﺎم دﯾﻧﯽ و
ھزار ﻓﺎﻣﯾل در اﺳﺗﺑداد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺷور ﺑطور ﺑراﺑر ﺑﮭره ﻣﻧد
ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺑﮫ اﻣﯾد ﺑرﭘﺎﯾﯽ اﯾراﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل ،آزاد ،دﻣﮑرات و ﺳﮑوﻻر
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