
 لزوم تشکیل جبھھ سکوالر دمکراسی

محمود روغنی  

 وضعیت  بھ نتایجی فاجعھ بار می رسد کھ در قالب سال گذشتھ۳۰کارنامھ رھبری آیت هللا خامنھ ای در دوران واکاوی 
وضعیت ناپایدار ناشی از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی داخل کشور و جایگاه جھانی ایران قابل سنجش است. 

کارکرد ولی مطلقھ فقیھ و رشد گرایش ھای سکوالریستی در کشور وظیفیھ سنگینی را بعھده ما کنشگران سیاسی، مدنی و 
اجتماعی داخل و خارج کشور قرار می دھد کھ حول محور بدیلی سکوالر دمکرات برای استقالل 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 
سکوالریستی در کشور می پردازم و سرانجام پیشنھادی را در باب " لزوم تشکیل جبھھ سکوالر دمکراسی " ارائھ خواھم 

 داد. 

 اصرار در اجرای قوانین شرع منجر بھ نقض حقوق زنان، دگر اندیشان و اقلیت ھای  ونقض گسترده حقوق بشر در ایران
 رھبری جمھوری  و ماجرا جویی ھایدینی گردیده است. دخالت در کشورھای دیگر کھ ناشی از بلند پروازی ھای نظامی

 است. شعار و حیف و میل منابع ملی کشور انجامیده اقتصادی  گسترده تحمیل تحریم ھای،اسالمی است بھ انزوای کشور
استقالل در حکومت اسالمی مفھومی ایدئولوژیک دارد کھ با منافع ملی کشور در تضاد است. جمھوری اسالمی برای 

 یک کشور خارجی ( روسیھ) در اختیاراولین بار در تاریخ کشور یکی از پایگاه ھای نظامی اش را ( پایگاه ھوایی نوژه ) 
برای جنگ در سوریھ قرار داده است. 

 بحران ھای محیط زیستی شامل کمبود آب، ریز گردھا و ھوای آلوده شھرھا کھ ناشی از راھبردھای تخریبی ،در داخل
نظام حاکم در بھره برداری از منابع آبی و طبیعی کشور است بھ یکی از معضالت جدی تبدیل شده است. بخشی از بحران 

 تا ۱۱ھای دیگر کشور کھ شاخص بی کفایتی و ناکارآمدی حکومت دینی است عبارتند از: رشد جمعیت حاشیھ نشین کھ از 
 میلیون برآورد می گردد: تعداد مراجعھ کنندگان بھ کمیتھ ۵ تا ۲ میلیون تخمین زده می شود: جمعیت گرسنگان از ۱۶

 نرخ 2 میلیون نفر می رسد:۱۹ شمار افراد بد مسکن بھ 1 درصد افزایش َیافتھ است:۵۰ حدود ۱۳۹۶امداد در سال 
 و در میان جوانان دانش اموختھ 3 درصد۶۰)، بیکاری گسترده کھ در برخی از شھرھا بھ ٪۲۲بیکاری دوبرابری زنان (

 از ناکامی ھای آشکار حکومت ولی فقیھ در زمینھ اشتغال است.  4 درصد می رسد،۳۵بھ حدود 

 میلیون ۳ شمار معتادان ۱۳۹۴آمار مربوط بھ آسیب ھای اجتماعی شگفت انگیز است. براساس آمارھای رسمی در سال 
 بھ باور خانم مالوردی سن اعتیاد در 5 درصد زنان معتادند.۸ در صد کارگران و ۲۲نفر بوده است. براساس این آمار 

 بھ باور خانم سلحشوری نماینده مجلس دھم، ایران رتبھ اول " خشونت اجتماعی 6 سالگی رسیده است.۱۵میان دختران بھ 
 بھ گزارش یکی از مسئوالن سازمان بھزیستی، در شش 7" در جھان را داراست کھ سبب مرگ و میر بسیار می شود.

 شمار دختران فراری از خانھ بھ سھ ھزار نفر می رسید کھ نسبت بھ سال پیش افزایش نشان می ۱۳۹۶ماھھ اول سال 

 ۱۳۹۶ اسفند ۱۵است،  یافتھ افزایش درصد ۵۰ امداد کمیتھ بھ مراجعھ: فتاح پرویز - تارنمای رادیو فردا، 1
 ۲۰۱۸است، سوم ژانویھ  حاکمیت کل ایران در گرسنھ میلیون دو وجود مسئول - تارنمای ایران فردا،  2
 ۱۳۹۶ مھر ۹است،  رسیده درصد ۶۰ بھ شھرھا بعضی در بیکاری: ایران کشور وزیر - تارنمای بی بی سی،  3
 ۱۳۹۶ فروردین ۱۵ درصد گذشت، ۳۵ - تارنمای حقوق بشر در ایران، نرخ بیکاری جوانان تحصیل کرده از  4
 ۱۳۹۶بار، اول آذر  نخستین برای ایران در مخدر مواد مصرف کنندگان آمار انتشار - تارنمای بی بی سی فارسی،  5
 ۲۲/۰۶/۲۰۱۵داد،  ھشدار ایران در زنان اعتیاد و نوزادفروشی گسترش بھ نسبت موالوردی - تارنمای ار اف ای فارسی،  6
 ۱۳۹۶ آذر ۱۸دارد،  دنیا در را اجتماعی خشونت اول رتبھ ایران: مجلس نماینده - تارنمای ایران فردا،  7



 در سایھ قوانین اسالمی حاکم ساالنھ ده ھا ھزار دختر و 9 نفر در ایران خود کشی کرده اند.۴۵۰۰ در ھمین مدت 8داد.
 10 سال توسط خانواده ھایشان مجبور بھ ازدواج می شوند۱۵پسر زیر 

 ۱۳۹۴در سایھ سرکوب مطبوعات و غیر مستقل بودن قوه قضاییھ فساد در کشور نھادینھ شده است بطوری کھ در سال 
 ام بوده است. پرونده ھای بزرگ فساد ۱۳۰ کشور ۱۶۸برپایھ داده ھای سازمان بین المللی شفافیت، جایگاه ایران در میان 

، ۱۳۹۲اقتصادی در سال ھای اخیر خبرساز شده اما فساد اداری گسترش بسیار یافتھ است. برپایھ یک نظر سنجی در سال 
بھ باور صاحب  11 در صد پاسخگویان باور داشتھ اند کھ بدون پرداخت رشوه امکان انجام کار اداری ناممکن است.۸۶

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 هللا 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 هللا خامنھ ای 

در  درصد قدرت را ۲۰ تا ۱۵ بھ باور صاحب امتیاز روزنامھ جمھوری اسالمی رئیس جمھور تنھا 12صورت گرفت.
  13 دارد.اختیار

 رویکرد  استصوابی شورای نگھبان (حذف غیر خودی ھا)  در تصویب صالحیت 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 

 واحد می رسد بھ اضافھ سپاه و بسیج بنا بھ برآوردھای دولتی نیمی و تخمین ھای غیر ۴۵اجتماعی موازی کھ تعدادشان بھ 
ت معافند و تنھا بھ رھبر پاسخگو می ا کھ معموال از پرداخت مالی14 درصد اقتصاد کشور را دردست دارند۶۵رسمی 

 علی الریجانی 15باشند. نفت و گاز کھ مھمترین منبع در آمد کشور است در اختیار دولت، بیت رھبری و سپاه قرار دارد.
 درصد درآمد نفت در کنترل رھبر است کھ بھ صندوق ذخیره ارزی واریز می شود و ۳۲رئیس مجلس گفتھ است کھ 

 بھ باور حجاریان رئیس جمھور واقعی کشور آیت 16دولت بدون اجازه ایشان حق بھره برداری از این صندوق را ندارد.
 17هللا 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 اسالمی 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 

پنج  را بعھده داشت آشکار می گردد. " با کار اطالعاتی اقدامی انجام دادیم کھ در تھران صدا کرد. ۸۸اعتراضات سال 
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 
 18عاشورا ھمین سھ گردان غائلھ را جمع کردند. "
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 ۲۰۱۸ ژانویھ ۳۰ درصد از درآمد نفت در کنترل رھبر، ۳۲ - تارنمای خبرنامھ گویا،  16
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ریزش در محبوبیت حکومت دینی 

 بھ افت شدید محبوبیت  و فساد گستردهناکامی ھای حکومت دینی در تحقق وعده ھایش و اجرای قوانین مرتجعانھ شرع
 سید مھدی طباطبایی عضو ارشد جامعھ روحانیت 19روحانیون انجامیده است کھ برخی از مراجع از جملھ شبیری زنجانی،

 پی آمدھای تشکیل حکومت اسالمی برھبری 20آن اعتراف کرده اند.ه  عضو مجلس خبرگان بھاشم زاده ھریسیمبارز و 
فقھا و روحانیت از سوی آخوند خراسانی در بیش از صد سال پیش در مناظره با میرزای نایینی بیان شده بود کھ از نظریھ 
والیت فقیھ پشتیبانی می کرد: " شایستھ نیست کھ رو حانیت خودرا درگیر امر حکومت کند زیرا ھم بھ خود و ھم بھ دین و 

   21باور مردم ضربھ مي زند. "

کاھش محبوبیت روحانیت در شمار نمایندگان دوره ھای گوناگون مجلس شورای اسالمی نیز بخوبی نمایان است. در 
 نفر رسید. کاھش حضور ۱۶) بھ ۱۳۹۵ تن بود کھ در مجلس دھم (۱۶۴) شمار راه یافتگان روحانی ۱۳۵۹مجلس اول ( 

روحانیت در مجلس از اینروی با اھمیت است کھ نمایندگان روحانی مجلس ھمھ سالھ بطور جداگانھ با آیت هللا خامنھ ای 
 22مالقات 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.

، انجام فرائض دینی در میان گروه ھای دانش آموختھ نسبت بھ گروه ھای کمتر تحصیل کرده  ۹۰برپایھ پژوھشی در دھھ 
 دانشگاه کشور نشان داده کھ دانشجویان متول تر گرایش کمتری نسبت بھ ۲۰بطور شایان توجھی کمتر است. بررسی در 

 کاھش شرکت در آیین ھای عبادی نیز شاھدی بر افت گرایش ھا دینی در سال ھای اخیر 24فرائض دینی نشان می دھند.
 است. مقصود فراستخواه در این مورد می نویسد:

 ، روندی نزولی داشتھ است. در حالی کھ در دھۀ ۸۰ و۷۰" مناسک گرایی جمعی بویژه در میان جوانان، در طی دو دھۀ 
 درصد مردم اظھار داشتھ اند کھ معموال بھ مسجد می روند، این شاخص در دھۀ ۷۰ شمسی، طبق تحقیق اسدی، حدود ۵۰
  در پاسخ بھ سؤال از شرکت در نماز جماعت بنا بھ تحقیق محسنی، بھ چھل وچند درصد کاھش یافتھ است . در دھۀ ۷۰
 ۳۰، بھ حد واسط میان  ۸۰ درصد بود، اما این شاخص در دھۀ ۶۰  تا ۵۰، شرکت جوانان در نماز جماعت در حد ۷۰

 عدم تمایل دانش آموزان بھ نماز، حکومت را برآن داشتھ است کھ در مدارس نماز 25 درصد تنزل یافتھ است. "۴۰و
 26اجباری برگذار کند.
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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 سالھ اسالم در ایران بی سابقھ بوده است.۱۴۰۰ای کھ در تاریخ 
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