
 لزوم تشکیل جبھھ ی سکوالر دمکراسی (بخش دوم)

محمود روغنی 

 رشد گرایش ھای سکوالریستی 

در بخش اول کارنامھ جمھویری اسالمی بسرکردی ولی مطلقھ فقیھ واکاوی شد. در بخش دوم پیشنھادی برای تشکیل جبھھ 
 سکوالر دمکراسی ارائھ می دھم.

 سال گذشتھ از زمان تصویب نھاد والیت فقیھ تاکنون دست خوش دگرگونی ھای چشمگیری شده است. ۴۰جامعھ ایران در 
 ۹۱ بھ ۱۳۵۵ در صد در سال ۴۷با وجودی کھ ھنوز میلیون ھا بی سواد در کشور وجود دارند اما در صد باسوادان از 

 ھزار نفر می رسید امروزه تعداد آنھا بھ بیش ۱۸۰ رسیده است. پیش از انقالب شمار دانشجویان بھ ۱۳۹۰درصد در سال 
 دانشگاه در ۲۰۰۰ درصد دانشجویان در رشتھ ھای علوم انسانی درس می خوانند. بیش از ۴۵ میلیون نفر می رسد. ۴از 

سطح کشور فعالند. پراکندگی دانشگاه ھا و مراکز آموزشی حتی در شھرھای کوچکتر کشور رواج اندیشھ ھای نو در میان 
یت شھر نشینبان نیز افزایش چشمگیری داشتھ است. در عشھروندان سراسر کشور را آسان تر کرده است. در این مدت جم

  1 در صد رسیده است.۷۲ بھ بیش از ۱۳۹۳ درصد در شھرھا زندگی می کردند اما این رقم در سال ۴۷ تنھا ۱۳۵۵سال 

اما تحول مھم در این مدت انقالب 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 تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران و جھان، بدور از سانسور و 

 میلیون کاربر ۴۱، بیش از ۱۳۹۶خوانش استبداد زده از واقعیت ھا را فراھم می سازد. بھ گزارش ایسنا در پایان ساُل 
 درصد روستاییان ۳۲ درصد مردم شھرھا و ۴۰اینترنت در کشور وجود داشتھ اند. برپایھ نتایج نظر خواھی ایسنا، حدود 

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 باالی کاربران رایانھ و شبکھ ھای 

است.  دگی اجتماعی و باال رفتن آگاھی جمعی جامعھ ایرانی رو بھ سکوالر ش

- اگر روشنفکران دینی دوران انقالب ( مانند آقایان شریعتی و آل احمد) از  مقولھ ھای " امام وامت " و " غرب زدگی " 
 ( بخوان بازگشت بھ سخن بھ میان می آوردند و یا در پی ریشھ ھای اسالمی ایرانیان می گشتند و از بازگشت بھ خویش

 کم و بیش و با  می ریخت،  روشنفکران دینی امروزهبنیادگرا دم می زدند کھ جملگی آب بھ آسیاب اسالم سیاسی خیش )
.  اند سکوالریسم سیاسی و جداَیی دین از دولت پشتیبان گفتمان اما و اگر ھایی

سکوالریسم بھ شکل ھای گوناگون حتی در حوزه ھای دینی نیز نفوذ کرده است کھ دکتر خسرو پناه یک وجھ آنرا 
سکوالریسم سیاسی - اجتماعی می نامد و " نفی احکام اجتماعی اسالم در اثر شبھات جدید دنیای مدرن " را یکی از نشانھ 

ھای آن بھ شمار می آورد و می گوید: 

" ھیچ روحانی احکام اجتماعی اسالم را نفی نمی کند، اما شبھاتی در دنیای مدرن ایجاد شده است کھ باعث شده برخی از 
 " وی افزوده است: " مانند منشور حقوق بشر و .افراد در حوزه ھا پیدا شوند کھ احکام اجتماعی اسالم را فدای اینھا کنند

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 اسالم دفاع کنند. این افراد نمی گویند کھ اسالم احکام اجتماعی ندارد، بلکھ می گویند: با 

 بھ باور رئیس این مؤسسھ 2".توجھ بھ شرایط روز این احکام دیگر کاربرد ندارد، پس این نگاه تھدیدی برای حوزه است
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۱۳۹۵ 



وجھ پنجم سکوالریسم اجتماعی در حوزه ھا بی تفاوتی نسبت بھ نظام جمھوری اسالمی است: " عده ای، نھ جمھوری 
اسالمی را نفی می کنند و نھ اثبات می کنند، بلکھ نسبت بھ آن بی تفاوت ھستند. این افراد ادای مقدس مأبی دارند و می 

  3گویند ما با سیاست کاری نداریم. "

ند و اکنشگران سیاسی ھمچون سعید حجاریان ( نظریھ پرداز اصالحات) از کناره گیری روحانیت از قدرت سخن می ر
آنرا راه حل مشکالت کشور می داند وی می نویسد: 

" مادامي کھ نھاد روحانیت در نھاد قدرت ادغام شده است، این قافلھ بھ سرمنزل نخواھد رسید بنابراین تالش براي 
 رویکرد سکوالریستی در حوزه بصورت عدم دخالت 4عرفي  کردن قدرت یکي از وظایف جدي اصالح طلبان است. "

روحانیون در سیاست نیز از پشتیبانی شایان توجھی برخوردار است کھ اخیرا واکنش شدید والیت مداران بنیادگرا را در 
 حوزه ی قم برانگیخت.

 را در گذاره ھای زیر چنین بیان می کند:  جامعھ گیمقصود فراستخواه، نشانھ ھای سکوالر شد

" 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 مشکالت 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، مثال 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، 
  5بیشتر بھ فکر  تعقیب حاجات دنیوی ھستند. " اغلب مسافران چنین اند. در حرم نیز

" 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، می تواند جایگزین اعمال دینی از جملھ اعمال واجب (ھمچون نماز و 

 6روزه) بشود. "

 واین جامعھ شناس دالیل سیاسی و اجتماعی سکوالر شدن جامعھ ایران را چنین بیان می کند: " امروز کھ فضای ایران ممل
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 سکوالریستی ھستیم. عالیم 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 کوتاه، َمتَلکھا، 

  7فیس بوکھا، در فضاھای غیر رسمی  ومانند آن می بینیم."

 را در تسلط کاملش در آورد و از آن سکوالر زدایی کند. اولین ھمگانیاز ابتدای انقالب، جمھوری اسالمی کوشید سپھر 
اقدام در این مورد اجرای حجاب اجباری بود کھ بتدریج با مقاومت زنان طبقات متوسط  و متمول روبرو گردید و امروزه  

 آن بصورت " بد حجابی " ھمھ گیر شده است بھ نشانھ ھایدر شھرھای بزرگ و کوچک کشور و حتی در شھر مذھبی قم 
طوری کھ نگرانی نخبگان و نھادھای حکومتی را برانگیختھ است. حداد عادل در مورد " بدتر شدن " حجاب ھشدار داد و 
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 تارنمای خبری قم نگار نیز در باره از میان رفتن گام 8.سنجیدآنرا بخشی از " جنگ نرم دشمن " علیھ جمھوری اسالمی 
بھ گام پوشش چادر بھ عنوان " نماد و نشانھ شھر قم " و رواج " موھای ھفت رنگ و آرایش تند و صدای موزیکال تق تق 

 پدیده " دختران خیابان انقالب " واکنش آشکار دختران جوان بھ 9پاشنھ کفش ھا " در شھر مذھبی قم انتقاد کرده است.
حجاب اجباری است کھ برغم فضای امنیتی حاکم علیھ قوانین شرعی شوریده اند. 

رئیس موسسھ پژوھشی حکمت و فلسفھ ایران باور دارد کھ " سکوالریسم فرھنگ سیاسی ما را تھدید می کند... ھدف 
اصلی سکوالریسم این است کھ تفکر اسالمی را از فضای سیاسی کشور دور کند کھ در این راستا دو موضوع تحجر و 

 10روشنفکری را بیان می کند. "

رابطھ میان دختر و پسر از دیگر موضوعات اجتماعی است کھ از کنترل حکومت دینی کامال خارج گشتھ است. بر اساس 
  11 درصد دختران ایرانی دوست پسر دارند.۸۰گزارش روزنامھ جام جم 

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 کالن بھ زنان تجلی داشتھ است. یکی از شاخصھ ھای سکوالریسم اجتماعی 

 نمایان شده است. ۱۳۹۶مخالفت اکثریت جامعھ با این تبعیض جنسیتی است کھ در یکی از نظر خواھی ھای ایسپا در سال 
 12 درصد جامعھ آماری با حضور زنان در پست ھای مدیریتی مخالف بوده اند.۱۰در این نظر خواھی تنھا 

در حالی کھ بھ تعبیری " مسجد خانھ خداست " اما در سال ھای اخیر کارکرد مسجد زمینی و دینوی شده است و برخی از 
 اند. بھ گزارش آفتاب نیوز " بسیاری از مساجد در چند سال اخیر با فرض ایجاد همساجد بھ مراکز تجاری تبدیل گردید

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]

سکوالر شدن جامعھ نتایج سیاسی و فرھنگی گوناگونی در پی داشتھ است کھ بھ باور مقصود فراستخواه جامعھ را بھ 
ختھ است: یگنواکنش و مقاومت برا

"این تب وتاب سکوالر، 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 باال مدیریت  ومھندسی 
 کھ از نوع واکنشی ومقاومتی است، حاال حاالھا  دست از ایران  "سکوالریسم" بشود. در ھرحال بھ نظر می رسد  این 

برنخواھد داشت ورشد خواھد کرد. چون بھ قدر کافی برایش علل واسباب وجود دارد. مگر اینکھ شرایط عوض بشود 
 14وعقالنیتی در امرحکومت داری بھ میان بیاید کھ با شواھد موجود بعید می نماید."
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  لزوم تشکیل جبھھ سکوالر دمکرات ھا

می توان پرسید، بھ چھ علت این " تب و تاب  سکوالریستی " کھ در قالب خیزش ھای خیابانی و در فرصت ھای گوناتون 
در شھرھای بزرگ و کوچک روی می دھد ناپایدار و معموال حکومت دینی قادر است با بھره گیری از ماشین سرکوب 
مخالفت ھا را بسرعت مھار کند؟ مھمترین علت این شرایط، کمبود رھبری یک پارچھ سکوالر 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 سکوالر تشکیل دھد.   

 نظامی اش توانستھ است با سرکوب -شوربختانھ حکومت دینی بھ رھبری ولی مطلقھ فقیھ و بیاری بازوھای امنیتی 
دگراندیشان سکوالر در داخل و با بھره گیری از پراکندگی این نیروھا در خارج، خیزش ھای فصلی داخلی را بی خطر 
سازد. کنشگران سیاسی سکوالر دمکرات ایرانی مسئولیت تاریخی مھمی در عبور از بحران پراکندگی نیروھا بھ عھده 

 دارند. 

تا کنون تشکیل ائتالف و جبھھ در کشور، سھ تجربھ گوناگون را پشت سر گذاشتھ است کھ ھرکدام بھ درجاتی با ناکامی 
روبرو گردید. در ائتالف اول کھ پیکار با استبداد سلطنتی قاجار در دستور کار قرار گرفت، " منورالفکران " بعضا 

سکوالر، ھمکاری تنگانتگی با رھبران روحانی پیشھ کردند و برای جلب حمایت و پشتیبانی آنان ھدف ھای ضد استبدادی 
 اسالمیزه کردن ھدف ھا از جملھ دالیلی بود کھ در ماده دوم متمم پیچیدند.و مشروطھ خواھی شان را در زرورق مذھب 

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 سکوالر 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 هللا کاشانی و گروه بنیاد گرا و تروریستی فدائیان اسالم را در خود جای 

داد. ھمکاری ملی گرایان سکوالر با اسالم 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، اسالم گرایان توانستند در مجلس ھفدھم بھ قدرت شایان توجھی دست یابند کھ آیت هللا 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 اسالم بود. آیت هللا کاشانی کھ ھر از گاھی خواستار اجرای قوانین اسالمی 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 دالرھای آیت هللا بھبھانی 

 تامین شده از سوی سازمان سیا در میانشان توزیع شده بود.

ائتالف ناتوشتھ سوم در انقالب بھمن میان اسالم سیاسی بنیادگرا و بسیاری از ما روشنفکران چپ و سکوالر 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 هللا خمینی دست بھ دست ھم داد و 

 بسیاری از ما روشنفکران را در گرداب ھمکاری با اسالم گرایان بنیاد گرا فرو برد. 

تجربھ ھای این سھ دوره بھ ما می آموزد کھ در تشکیل جبھھ ای از نیروھای سکوالر دمکرات کھ بھ جدایی دین از دولت 
بیانجامد الزم 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، 
 استقالل غیر ایده ئولوژیک کشور و عدالت اجتماعی را در سرلوحھ برنامھ ھایش قرار دھد.

- دمکراسی آرزوی دیرینھ ی روشنفکران سکوالر ایرانی است کھ از زمان انقالب مشروطھ در حد توان برای رسیدن بھ 
آزادی بیان، حق تشکیل احزاب و تشکل ھای صنفی، انتخابات آزاد و برسمیت شناختھ شدن حقوق اقلیت ھای دینی و 

 اندیشھ ای تالش کرده اند.

- حل مشکالت جامعھ ایران پیش از ھر چیز در گرو جدایی دین از دولت است کھ از یک سو دین ھا از دخالت در امور 
قضایی، 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 سکوالر 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 قیود 
قوانین 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 والیت و نظارت فقھا بی نیازند.

پایبندی بھ گفتمان استقالل غیر ایدئولوژیک  تنھا بھ نیروھایی امکان شرکت در جبھھ سکوالر دمکراسی را می دھد کھ با 
تکیھ بر جامعھ مدنی و اقشار بریده از نظام اسالمی، در برکناری حکومت دینی و استقرار نظام نوین از یاری بیگانگان 

 بی نیازند. البتھ در عصر جھانی شدن، استقالل بدون تعامل با جھان خارج بی معنی است.

شعارعدالت اجتماعی بھ کلیھ اقشار و طبقات جامعھ امید می دھد کھ در نظام تازه برخالف 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 سکوالر
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