ﻟزوم ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫ ﺳﮑوﻻر دﻣﮑراﺳﯽ
ﻣﺣﻣود روﻏﻧﯽ
واﮐﺎوی ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ رھﺑری آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در دوران  ۳۰ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب وﺿﻌﯾت
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ داﺧل ﮐﺷور و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾران ﻗﺎﺑل ﺳﻧﺟش اﺳت .وﺿﻌﯾت ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﺎرﮐرد وﻟﯽ ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ و رﺷد ﮔراﯾش ھﺎی ﺳﮑوﻻرﯾﺳﺗﯽ در ﮐﺷور وظﯾﻔﯾﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑﻌﮭده ﻣﺎ ﮐﻧﺷﮕران ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣدﻧﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣول ﻣﺣور ﺑدﯾﻠﯽ ﺳﮑوﻻر دﻣﮑرات ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ﻏﯾر اﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ
ﮐﺷور ،ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ،دﻣﮑراﺳﯽ ،ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺗﺣد ﺷوﯾم .در ﻧوﺷﺗﮫ ﺣﺎﺿر اﺑﺗدا ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮐﺎرﮐرد ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮫ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ را ﻣﯽ ﮐﺎوم و در ﻧوﺷﺗﮫ دوم ﺑﮫ رﺷد ﮔراﯾش ھﺎی
ﺳﮑوﻻرﯾﺳﺗﯽ در ﮐﺷور ﻣﯽ ﭘردازم و ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را در ﺑﺎب " ﻟزوم ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫ ﺳﮑوﻻر دﻣﮑراﺳﯽ " اراﺋﮫ ﺧواھم
داد.
ﻧﻘض ﮔﺳﺗرده ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران و اﺻرار در اﺟرای ﻗواﻧﯾن ﺷرع ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق زﻧﺎن ،دﮔر اﻧدﯾﺷﺎن و اﻗﻠﯾت ھﺎی
دﯾﻧﯽ ﮔردﯾده اﺳت .دﺧﺎﻟت در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻠﻧد ﭘروازی ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﺎﺟرا ﺟوﯾﯽ ھﺎی رھﺑری ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﺑﮫ اﻧزوای ﮐﺷور ،ﺗﺣﻣﯾل ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﮔﺳﺗرده اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﯾف و ﻣﯾل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .ﺷﻌﺎر
اﺳﺗﻘﻼل در ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور در ﺗﺿﺎد اﺳت .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای
اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اش را ) ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﯾﯽ ﻧوژه ( در اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮏ ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ ) روﺳﯾﮫ(
ﺑرای ﺟﻧﮓ در ﺳورﯾﮫ ﻗرار داده اﺳت.
در داﺧل ،ﺑﺣران ھﺎی ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﮐﻣﺑود آب ،رﯾز ﮔردھﺎ و ھوای آﻟوده ﺷﮭرھﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از راھﺑردھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ
ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم در ﺑﮭره ﺑرداری از ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ و طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺷور اﺳت ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺿﻼت ﺟدی ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﺣران
ھﺎی دﯾﮕر ﮐﺷور ﮐﮫ ﺷﺎﺧص ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ اﺳت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :رﺷد ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻧﺷﯾن ﮐﮫ از  ۱۱ﺗﺎ
 ۱۶ﻣﯾﻠﯾون ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽ ﺷود :ﺟﻣﻌﯾت ﮔرﺳﻧﮕﺎن از  ۲ﺗﺎ  ۵ﻣﯾﻠﯾون ﺑرآورد ﻣﯽ ﮔردد :ﺗﻌداد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
اﻣداد در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺣدود  ۵۰درﺻد اﻓزاﯾش َﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت 1:ﺷﻣﺎر اﻓراد ﺑد ﻣﺳﮑن ﺑﮫ  ۱۹ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳد 2 :ﻧرخ
ﺑﯾﮑﺎری دوﺑراﺑری زﻧﺎن ) ،(۲۲٪ﺑﯾﮑﺎری ﮔﺳﺗرده ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ  ۶۰درﺻد 3و در ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن داﻧش اﻣوﺧﺗﮫ
ﺑﮫ ﺣدود  ۳۵درﺻد ﻣﯽ رﺳد 4،از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی آﺷﮑﺎر ﺣﮑوﻣت وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ در زﻣﯾﻧﮫ اﺷﺗﻐﺎل اﺳت.
آﻣﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﺳﯾب ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز اﺳت .ﺑراﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺷﻣﺎر ﻣﻌﺗﺎدان  ۳ﻣﯾﻠﯾون
ﻧﻔر ﺑوده اﺳت .ﺑراﺳﺎس اﯾن آﻣﺎر  ۲۲در ﺻد ﮐﺎرﮔران و  ۸درﺻد زﻧﺎن ﻣﻌﺗﺎدﻧد 5.ﺑﮫ ﺑﺎور ﺧﺎﻧم ﻣﻼوردی ﺳن اﻋﺗﯾﺎد در
ﻣﯾﺎن دﺧﺗران ﺑﮫ  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯾده اﺳت 6.ﺑﮫ ﺑﺎور ﺧﺎﻧم ﺳﻠﺣﺷوری ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس دھم ،اﯾران رﺗﺑﮫ اول " ﺧﺷوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
" در ﺟﮭﺎن را داراﺳت ﮐﮫ ﺳﺑب ﻣرگ و ﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ ﺷود 7.ﺑﮫ ﮔزارش ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺋوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ،در ﺷش
ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺷﻣﺎر دﺧﺗران ﻓراری از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ھزار ﻧﻔر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش اﻓزاﯾش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
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 ﺗﺎرﻧﻣﺎی رادﯾو ﻓردا ،ﭘروﯾز ﻓﺗﺎح :ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد  ۵۰درﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ۱۵ ،اﺳﻔﻧد ۱۳۹۶2
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی اﯾران ﻓردا ،ﻣﺳﺋول وﺟود دو ﻣﯾﻠﯾون ﮔرﺳﻧﮫ در اﯾران ﮐل ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳت ،ﺳوم ژاﻧوﯾﮫ ۲۰۱۸3
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،وزﯾر ﮐﺷور اﯾران :ﺑﯾﮑﺎری در ﺑﻌﺿﯽ ﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ  ۶۰درﺻد رﺳﯾده اﺳت ۹ ،ﻣﮭر ۱۳۹۶4
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران ،ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﺟواﻧﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده از  ۳۵درﺻد ﮔذﺷت ۱۵ ،ﻓروردﯾن ۱۳۹۶5
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﺗﺷﺎر آﻣﺎر ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣواد ﻣﺧدر در اﯾران ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ،اول آذر ۱۳۹۶6
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ار اف ای ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣوﻻوردی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﻧوزادﻓروﺷﯽ و اﻋﺗﯾﺎد زﻧﺎن در اﯾران ھﺷدار داد۲۲/۰۶/۲۰۱۵ ،7
 -ﺗﺎرﻧﻣﺎی اﯾران ﻓردا ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس :اﯾران رﺗﺑﮫ اول ﺧﺷوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در دﻧﯾﺎ دارد ۱۸ ،آذر ۱۳۹۶

داد 8.در ھﻣﯾن ﻣدت  ۴۵۰۰ﻧﻔر در اﯾران ﺧود ﮐﺷﯽ ﮐرده اﻧد 9.در ﺳﺎﯾﮫ ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺳﺎﻻﻧﮫ ده ھﺎ ھزار دﺧﺗر و
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ﭘﺳر زﯾر  ۱۵ﺳﺎل ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ازدواج ﻣﯽ ﺷوﻧد
در ﺳﺎﯾﮫ ﺳرﮐوب ﻣطﺑوﻋﺎت و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﺑودن ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﻓﺳﺎد در ﮐﺷور ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷده اﺳت ﺑطوری ﮐﮫ در ﺳﺎل ۱۳۹۴
ﺑرﭘﺎﯾﮫ داده ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾران در ﻣﯾﺎن  ۱۶۸ﮐﺷور  ۱۳۰ام ﺑوده اﺳت .ﭘروﻧده ھﺎی ﺑزرگ ﻓﺳﺎد
اﻗﺗﺻﺎدی در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﺧﺑرﺳﺎز ﺷده اﻣﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﮔﺳﺗرش ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﯾﮏ ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ در ﺳﺎل ،۱۳۹۲
 ۸۶در ﺻد ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﺑﺎور داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﭘرداﺧت رﺷوه اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم ﮐﺎر اداری ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت 11.ﺑﮫ ﺑﺎور ﺻﺎﺣب
ﻧظران ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﺎوی ﺷﻔﺎف وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ و درآﻣدی ﺑﯾت رھﺑری ،ﻓﻘﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺳرداران ﺳﭘﺎه ﻣﻣﻧوع اﺳت،
روﯾﮑرد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑرﭘﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ھﺎی ﺷﺑﮫ ﺻﺣراﯾﯽ ﺑرای ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﻔﺳدان اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺧواھد ﺑود.
در ﺳﺎﯾﮫ رھﺑری آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای اﺧﺗﯾﺎرات ﻧظﺎرﺗﯽ و اﺟراﯾﯽ ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ رو ﺑﮑﺎھش اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟت رھﺑر در ﭼﯾﻧش ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده اﺳت اﻧﺗﺧﺎب وزﯾران دوﻟت دوازدھم ﺑﺎ دﺧﺎﻟت آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای
ﺻورت ﮔرﻓت 12 .ﺑﮫ ﺑﺎور ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺗﻧﮭﺎ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰درﺻد ﻗدرت را در
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اﺧﺗﯾﺎر دارد.
روﯾﮑرد اﺳﺗﺻواﺑﯽ ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن )ﺣذف ﻏﯾر ﺧودی ھﺎ( در ﺗﺻوﯾب ﺻﻼﺣﯾت ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی ﻣﺟﺎﻟس ﺷورا و ﺷورای
ﺧﺑرﮔﺎن ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ را ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت و ﯾﺎ ﻣطﯾﻊ اواﻣر وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ ﮐرده اﺳت .ﺑﻧﯾﺎد ھﺎی ﻣذھﺑﯽ و اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوازی ﮐﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن ﺑﮫ  ۴۵واﺣد ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺳﭘﺎه و ﺑﺳﯾﺞ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺑرآوردھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻧﯾﻣﯽ و ﺗﺧﻣﯾن ھﺎی ﻏﯾر
ﻣﺎﻟﯽت ﻣﻌﺎﻓﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ رھﺑر ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻣﯽ
رﺳﻣﯽ  ۶۵درﺻد اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور را دردﺳت دارﻧد 14ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ از ﭘرداﺧت ا
ﺑﺎﺷﻧد .ﻧﻔت و ﮔﺎز ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ در آﻣد ﮐﺷور اﺳت در اﺧﺗﯾﺎر دوﻟت ،ﺑﯾت رھﺑری و ﺳﭘﺎه ﻗرار دارد 15 .ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ  ۳۲درﺻد درآﻣد ﻧﻔت در ﮐﻧﺗرل رھﺑر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻧدوق ذﺧﯾره ارزی وارﯾز ﻣﯽ ﺷود و
دوﻟت ﺑدون اﺟﺎزه اﯾﺷﺎن ﺣﻖ ﺑﮭره ﺑرداری از اﯾن ﺻﻧدوق را ﻧدارد 16.ﺑﮫ ﺑﺎور ﺣﺟﺎرﯾﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور واﻗﻌﯽ ﮐﺷور آﯾت
17
ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫ اﺳت.
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ و ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه اﺻﻠﯽ وﻟﯽ ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺳرﮐوب ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ و
واﮐﻧش ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ " اراذل و اوﺑﺎش " ﻧﯾز در اﯾن ﺳرﮐوب ھﺎ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑطور ﺳﻧﺗﯽ در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎزوی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﺧﯽ از روﺣﺎﻧﯾون ارﺷد را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دادﻧد و ﺑﮫ " ﻟوطﯾﺎن "
ﺷﮭرت داﺷﺗﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮭره ﮔﯾری از اﯾن ﻧﯾروھﺎ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺳردار ھﻣداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔظ " اﻣﻧﯾت " ﺗﮭران در ﺟرﯾﺎن
اﻋﺗراﺿﺎت ﺳﺎل  ۸۸را ﺑﻌﮭده داﺷت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد " .ﺑﺎ ﮐﺎر اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﻗداﻣﯽ اﻧﺟﺎم دادﯾم ﮐﮫ در ﺗﮭران ﺻدا ﮐرد .ﭘﻧﺞ
ھزار ﻧﻔر ]ﮐﮫ[  ...از اﺷرار و اراذل ﺑودﻧد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐردﯾم  ...ﺑﻌد اﯾﻧﮭﺎ را ﻋﺿو ﮔردان ﮐردم .ﺑﻌداً اﯾن ﺳﮫ ﮔردان ﻧﺷﺎن
دادﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﻣﺟﺎھد ﺗرﺑﯾت ﮐﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯾﻎ و ﻗﻣﮫ ﺳروﮐﺎر دارﻧد را ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﯾﺎورﯾم ....در روز
18
ﻋﺎﺷورا ھﻣﯾن ﺳﮫ ﮔردان ﻏﺎﺋﻠﮫ را ﺟﻣﻊ ﮐردﻧد" .
8

 ﺗﺎرﻧﻣﺎی رادﯾو ﻓردا ،ﻓرار ﺳﮫ ھزار دﺧﺗر اﯾراﻧﯽ از ﺧﺎﻧﮫ در ﻧﯾﻣﮫ اول اﻣﺳﺎل ۲۰ ،دی ۱۳۹۶9
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی اﻧﺗﺧﺎب ،ﻣﻌﺎون اﺟراﯾﯽ ﻣﺟﻠس ،آﻣﺎرھﺎی ﺗﮑﺎن دھﻧده آﺳﯾب ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾران ۱۲ ،اﺳﻔﻧد ۱۳۹۶10
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی آﻓﺗﺎب ﻧﯾوز ،آﯾﻧده ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﺻﯾﻐﮫ ﻣﺣرﻣﯾت ۱۲ ،ﻓروردﯾن ۱۳۹۷11
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﻣﯾﮭن ،ﺣﻣﯾد ﻣﺎﻓﯽ ،ﺟﻣﮭوری ﻓﺳﺎد ۱۴ ،ﻣﮭر ۱۳۹۵12
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﺗﻘﺎد ﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس از اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑﺎ »ھﻣﺎھﻧﮕﯽ« ﺧﺎﻣﻧﮫای/۳۰ ،ﺗﯾر۱۳۹۶/13
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی آﻓﺗﺎب ﻧﯾوز ،ﻣﯾزان ﻗدرت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور از ﻧﮕﺎه ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ۷ ،ﺑﮭﻣن ۱۳۹۶14
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﻣﯾﮭن ،ﺣﻣﯾد ﻣﺎﻓﯽ ،ﺟﻣﮭوری ﻓﺳﺎد ۱۴ ،ﻣﮭر ۱۳۹۵15
 ھﻣﺎن ،ﻣﮭرداد وھﺎﺑﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﭘﺎه در اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ۱ ،دی ۹۴16
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔوﯾﺎ ۳۲ ،درﺻد از درآﻣد ﻧﻔت در ﮐﻧﺗرل رھﺑر ۳۰ ،ژاﻧوﯾﮫ ۲۰۱۸17
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی آﻓﺗﺎب ﻧﯾوز ،ﺳﻌﯾد ﺣﺟﺎرﯾﺎن ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور واﻗﻌﯽ ،ﻣﻘﺎم رھﺑری اﺳت ۴ .ﻓروردﯾن ۱۳۹۷18
 -ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺗﺎﺑﻧﺎک ،آﺧرﯾن ﮔﻔﺗﮕوی ﺳردار ﺷﮭﯾد ﺣﺳﯾن ھﻣداﻧﯽ ۱۷ ،ﻣﮭر ۱۳۹۴

رﯾزش در ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ در ﺗﺣﻘﻖ وﻋده ھﺎﯾش و اﺟرای ﻗواﻧﯾن ﻣرﺗﺟﻌﺎﻧﮫ ﺷرع و ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ اﻓت ﺷدﯾد ﻣﺣﺑوﺑﯾت
روﺣﺎﻧﯾون اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣراﺟﻊ از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺑﯾری زﻧﺟﺎﻧﯽ 19،ﺳﯾد ﻣﮭدی طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ ﻋﺿو ارﺷد ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯾت
ب آن اﻋﺗراف ﮐرده اﻧد 20.ﭘﯽ آﻣدھﺎی ﺗﺷﮑﯾل ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑرھﺑری
ﻣﺑﺎرز و ھﺎﺷمزاده ھرﯾﺳﯽ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﺧﺑرﮔﺎن ه
ﻓﻘﮭﺎ و روﺣﺎﻧﯾت از ﺳوی آﺧوﻧد ﺧراﺳﺎﻧﯽ در ﺑﯾش از ﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش در ﻣﻧﺎظره ﺑﺎ ﻣﯾرزای ﻧﺎﯾﯾﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده ﺑود ﮐﮫ از ﻧظرﯾﮫ
وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد " :ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رو ﺣﺎﻧﯾت ﺧودرا درﮔﯾر اﻣر ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد زﯾرا ھم ﺑﮫ ﺧود و ھم ﺑﮫ دﯾن و
21
ﺑﺎور ﻣردم ﺿرﺑﮫ ﻣﻲ زﻧد" .
ﮐﺎھش ﻣﺣﺑوﺑﯾت روﺣﺎﻧﯾت در ﺷﻣﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوره ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﺧوﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت .در
ﻣﺟﻠس اول )  (۱۳۵۹ﺷﻣﺎر راه ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن روﺣﺎﻧﯽ  ۱۶۴ﺗن ﺑود ﮐﮫ در ﻣﺟﻠس دھم ) (۱۳۹۵ﺑﮫ  ۱۶ﻧﻔر رﺳﯾد .ﮐﺎھش ﺣﺿور
روﺣﺎﻧﯾت در ﻣﺟﻠس از اﯾﻧروی ﺑﺎ اھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺟﻠس ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑطور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای
22
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻓت ﻣﺣﺑوﺑﯾت روﺣﺎﻧﯾت ﻋﻧﺎﺻر ﮐﻠﯾدی ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﺑﮫ ھراس اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .ﻋﻠم اﻟﮭدا در اﯾن ﻣورد ﭼﻧﯾن واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داده
اﺳت:
" ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروز ﺣﺗﯽ ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗدﯾن ﺑﮫ اﯾن رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯾت را ﺑراﻧدازﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد اﮔر
23
ﻧظﺎم از روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺟرد ﺷد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﯾﺳت و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود" .
ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﭘژوھﺷﯽ در دھﮫ  ،۹۰اﻧﺟﺎم ﻓراﺋض دﯾﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﮔروه ھﺎی داﻧش آﻣوﺧﺗﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی ﮐﻣﺗر ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده
ﺑطور ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﻣﺗر اﺳت .ﺑررﺳﯽ در  ۲۰داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺷور ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺗول ﺗر ﮔراﯾش ﮐﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻓراﺋض دﯾﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد 24.ﮐﺎھش ﺷرﮐت در آﯾﯾن ھﺎی ﻋﺑﺎدی ﻧﯾز ﺷﺎھدی ﺑر اﻓت ﮔراﯾش ھﺎ دﯾﻧﯽ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر
اﺳت .ﻣﻘﺻود ﻓراﺳﺗﺧواه در اﯾن ﻣورد ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
" ﻣﻧﺎﺳﮏ ﮔراﯾﯽ ﺟﻣﻌﯽ ﺑوﯾژه در ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن ،در طﯽ دو دھﮥ  ۷۰و ، ۸۰روﻧدی ﻧزوﻟﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در دھﮥ
 ۵۰ﺷﻣﺳﯽ ،طﺑﻖ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳدی ،ﺣدود  ۷۰درﺻد ﻣردم اظﮭﺎر داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﯽ روﻧد ،اﯾن ﺷﺎﺧص در دھﮥ
 ۷۰در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤال از ﺷرﮐت در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺣﺳﻧﯽ ،ﺑﮫ ﭼﮭل وﭼﻧد درﺻد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت  .در دھﮥ
 ،۷۰ﺷرﮐت ﺟواﻧﺎن در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت در ﺣد  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰درﺻد ﺑود ،اﻣﺎ اﯾن ﺷﺎﺧص در دھﮥ  ،۸۰ﺑﮫ ﺣد واﺳط ﻣﯾﺎن ۳۰
و ۴۰درﺻد ﺗﻧزل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت 25" .ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ،ﺣﮑوﻣت را ﺑرآن داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻣدارس ﻧﻣﺎز
26
اﺟﺑﺎری ﺑرﮔذار ﮐﻧد.
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 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺷﻔﻘﻧﺎ ،آﯾت ﷲ ﺷﯾﺑری زﻧﺟﺎﻧﯽ ،ورود طﻼب ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣﺑوﺑﯾت آﻧﺎن را ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧد ۱۷ .آذر ۱۳۹۶20
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮐﻠﻣﮫ ،ھﺎﺷم ھرﯾﺳﯽ :ﻣردم دﯾﮕر روﺣﺎﻧﯾت را ﭘﻧﺎه ﺧود ﻧﻣﯾداﻧﻧد ۲۷ ،آذر ۱۳۹۶21
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی روز آزادی ،دﻻﯾل آﺧوﻧد ﺧراﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺣﮑﻣﯾت ﻓﻘﮭﺎ ﯾﺎ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ22
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻓرﺷﺗﮫ ﻗﺎﺿﯽ ،رﮐورد ﺗﺎزه ﻣﺟﻠس اﯾران :ﮐﻣﺗرﯾن روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن زن ۱۲ ،اردﯾﺑﮭﺷت ۱۳۹۵23
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔوﯾﺎ ،اﻣروز ﺣﺗﯽ ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﻣﺗدﯾن ھم ﻣﯽ ﺧواھﻧد روﺣﺎﻧﯾت را ﺑراﻧدازﻧد ،ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺧﺑرﮔزرای اﻧﺗﺧﺎب ۲۳ ،آﮔوﺳت۲۰۱۷
24
 ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﻣﻘﺻود ﻓراﺳﺗﺧواه ،آﯾﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﺳﮑوﻻرﺗر ﺧواھﻧد ﺷد؟ ،اﺳﻔﻧد ۱۳۹۰25
 ھﻣﺎن26
 -ﺗﺎرﻧﻣﺎی رادﯾو ﻓردا ،ﺗﺷوﯾﻖ ﺑﮫ ﻧﻣﺎز اﺟﺑﺎری در ﻣدارس ۱۲ ،ﻓروردﯾن ۱۳۹۷

ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﺿور در ﻣﺳﺎﺟد ﻧﯾز رو ﺑﮑﺎھش ﻧﮭﺎده اﺳت ﺑطوری ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻧﯽ ﺑرای ﺗﺷوﯾﻖ ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ رﻓﺗن ﺑﮫ
ﻣﺳﺎﺟد و ﺷرﮐت در ﻣراﺳم دﯾﻧﯽ ھﻣﭼون ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ﻧﺻب ﺑﯾﻠﺑرد در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣﺑﺎدرت ورزﯾده اﻧد .ﭘدﯾده
27
ای ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴۰۰ﺳﺎﻟﮫ اﺳﻼم در اﯾران ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑوده اﺳت.
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 -ﺗﺎرﻧﻣﺎی اﯾران اﻣروز ،ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻋﺻر اﯾران ،ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑرای ﮐﺷﺎﻧدن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺟد؛ اﺷﮑﺎل از ﮐﺟﺎﺳت؟۱۳/۰۹/۲۰۱۷ ،

