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، ظاهرا سرآغاز فصلی تازه در حیات جمهوری اسالمی است که با انتخاب  ۱۴۰۰انتخابات ریاست جمهوری سال  

  ۱۳۶۰ارتباط نیست. برخی از ناظران سیاسی، این انتخابات را مصداق بازگشت به دهۀ  رهبر بعدی این نظام بی 

نیز بر باد خواهد رفت. محسن    ۶۰بند دهۀ  دیگر معتقدند پس از این انتخابات، جمهوریت نیم دانند و برخی  می 

کدیور، اندیشمند مسلمان و منتقد رادیکال نظام جمهوری اسالمی، در این مصاحبه به سواالتی دربارۀ دالیل کاهش  

ری در ایران، ضرورت گذار به نظام  بیش از پیش عیار رقابت سیاسی در این انتخابات، معنا و امکان اصالحات ساختا

های تحقق این امر، نسبت قرآن با حیات سیاسی دموکراتیک و نیز سرنوشت  سیاسی سکوالر و دموکراتیک و راه 

است داده  پاسخ  اسالمی  از جمهوری  ایران پس  در  روحانیت  مطالعات   .نهاد  استاد  در حال حاضر  آقای کدیور 

   .اسالمی دانشگاه دوک است

****** 

های جمهور و بویژه علی الریجانی، ارزیابی شما از داللت با توجه به رد صالحیت معاون اول رئیس 

 چیست؟  ۱۴۰۰سیاسی انتخابات ریاست جمهوری 

شدگان منحصرند به نامزد اصلی  تر از سابق شده است و تایید صالحیت های نظام به شدت کوچک حلقه خودی 

طلب و یک  گرا در مقابل یک اصالح مئنا رای نمی آورند. ترکیب پنج اصول نظام )ابراهیم رئیسی( و افرادی که مط

های خود نیستند و توسط شورای نگهبان به عنوان نامزد دو جناح مذکور  گرا که دو نفر اخیر نامزد جناح اعتدال

از انتخابات    گرا نخودی و تزئینی هستند و به احتمال زیاد اکثرشان قبل»نصب« شده اند. چهار نامزد دیگر اصول 

 .کنند گیری می به نفع نامزد اصلی نظام کناره 
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گرا )رئیس سابق مجلس( رد  طلب )معاون اول رئیس جمهور( و علی الریجانی اعتدالاسحاق جهانگیری اصالح

صالحیت شده اند، زیرا از کلیه افراد تایید صالحیت شده )به استثنای نامزد نظام( مطمئنا رای بیشتری داشتند،  

رقابتی    ۱۳۹۶یشان نسبت به رئیسی هم بسته به شرکت مردم داشت و انتخابات حداقل در حد انتخابات سال  و رأ

شد و در دور دوم شکست نامزد نظام دور از انتظار نبود،  شد و به احتمال قوی انتخابات به دور دوم کشیده می می 

 .دادند نشان می  های رای بیشتر اقبالچرا که مردم برای انتخاب نشدن او به صندوق 

داند در فضای آزاد و رقابتی فاقد پایگاه اجتماعی است و ممتنع  داللت دیگر این مهندسی این است که نظام می 

است که در یک رقابت عادالنه و آزاد نامزد مورد نظرش رای بیاورد. برای باال آوردن نامزد مورد نظر دو راه در پیش  

اش بسیار زیاد بود  انجام داد. این راه حل هزینه   ۱۳۸۸چه در سال شبیه آن رو داشته: یکی مهندسی در انتخابات  

آور به استثنای نامزد نظام  و نظام به این نتیجه رسید که دیگر آن را نیازماید. راه دوم حذف همه نامزدهای رأی 

کرده است. انتخابات توسط شورای نگهبان و در حقیقت غیررقابتی کردن انتخابات بوده و نظام راه دوم را انتخاب  

گرایان هم کمتر رای  به نظام نشان داد که نامزد مورد نظر نظام حتی از نامزد اعتدال  ۱۳۹۶و    ۱۳۹۲های  سال

 .خواهانطلبان و خصوصا تحول دارد، چه برسد به نامزد اصالح 

والحسن بنی صدر،  ( منجر به انتخاب اب۱۳۵۸های اول )از منظر دیگر در تاریخ جمهوری اسالمی انتخابات دوره 

نژاد و حسن روحانی رقابتی  ( منجر به انتخاب سید محمد خاتمی، محمود احمدی ۱۳۹۶( تا دوازدهم ) ۱۳۷۶هفتم )

و مهندسی تمام عیار انتخابات در سال    ۱۳۸۴نسبی بوده است، با عنایت به مهندسی جزئی انتخابات در سال  

احمدی   ۱۳۸۸ مهندس در حقیقت  با  دوره  دو  هر  در  انتخابات نژاد  که  حالی  در  آورده شد.  بیرون  از صندوق  ی 

ای و اکبر هاشمی  ( منجر به انتخاب محمدعلی رجایی، سیدعلی خامنه ۱۳۷۲( تا ششم )۱۳۶۰های دوم ) دوره 

  ۱۳۸۸رفسنجانی کامال غیررقابتی بوده است. در حقیقت نظام بعد از این که در مهندسی نتیجه انتخابات در سال 

 .به شیوه غیررقابتی و کامال نمایشی و تشریفاتی دهه شصت و نیمه اول دهه هفتاد بازگشت سرش به سنگ خورد  
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دالیل رد صالحیت نامزدهای شاخص، مشخصا جهانگیری و الریجانی به خودشان اطالع داده نشده است، چون  

شدگان بر  حیت هیچ دلیل قانونی و حتی شبه قانونی وجود نداشته است. رهبر نظام پذیرفت که به برخی ردصال

های قطعا خالف واقع، ظلم و اجحاف شده و نهادهای مرتبط جبران کنند. چند ساعت بعد شورای  اساس گزارش 

رد صالحیت  که  نکته  این  با  کرد،  ابرام  قبلی  تصمیم  بر  رهبری  از  اطاعت  اعالم  آن  نگهبان ضمن  بر  مبتنی  ها 

مرجع ضمیر سخنان رهبری با توجه به اعتراض صادق  های خالف واقع )ظاهرا اطالعات سپاه( نبوده است. گزارش 

جویی کرد، اما مشخص شد نقشه ترسیم تایید  الریحانی، رد صالحیت برادرش علی الریجانی بود. رهبری از وی دل 

ای است. رد صالحیت علی الریجانی نشان داد  ها تصمیم نظام بوده و نظام اسم مستعار سیدعلی خامنه صالحیت

هایی دارد نه تنها از ریاست جمهوری بلکه از رهبری آینده نظام کنار  جانی که در حوزه و سپاه عقبه که خانواده الری

 .گذاشته شدند 

به نظر شما ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، مقدمۀ جلوس وی بر مسند رهبری است؟ و آیا ابراهیم 

 ید؟ دانرئیسی را واجد شرایط سیاسی و فقهی الزم برای تصدی والیت فقیه می 

اطالعات ما از پشت پرده که محل اصلی تصمیمات کالن کشور است اندک است. از مجموعه شواهد موجود  

جمهور دوره سیزدهم یکی از اعضای شورای موقت رهبری موضوع اصل یکصد و یازدهم قانون  ابراهیم رئیسی رئیس 

 شورای   از فقهای   و یکی   قضائیه   قوه   یس از رئیس جمهور، رئ  مرکب   رهبر، شورایی   معرفی  اساسی است: »تا هنگام

 گیرد و چنانچه می  عهده  به   طور موقت  را به   رهبری   وظایف  ، همه نظام  مصلحت   مجمع تشخیص   به انتخاب  نگهبان

  ریت مجمع، با حفظ اکث  انتخاب   نماید، فرد دیگری به   وظیفه   نتواند انجام   هر دلیل   به   از آنان   یکی  مدت  در این 

 « .گردد می  منصوب وی  جای  فقها، در شورا به 

جانشین رئیسی در قوه قضائیه یکی از فقهای فعلی شورای نگهبان )احتماال به ترتیب علیرضا اعرافی، سید  

احمد خاتمی، و سیدمحمدرضا مدرسی یزدی( فرد دوم شورای سه نفره مذکور خواهد بود. نفر سوم شورای مذکور  

گفته  ان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام( احتماال یکی دیگر از همان سه نفر پیش )فقیه شورای نگهب
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رغم ریاست او بر مجمع تشخیص مصلحت  خواهد بود. احتمال اینکه صادق الریجانی نفر سوم این شورا باشد به 

هیم رئیسی، دو نفر از سه  توان گفت رهبر آینده از میان ابرارسد. اما به احتمال فراوان می نظام محتمل به نظر نمی 

ای خارج نخواهد بود که به اراده رهبر فعلی و سپاه )سازمان  گفته به عالوه مجتبی خامنه فقیه شورای نگهبان پیش 

اطالعات سپاه به ریاست حسین طائب( بستگی دارد و مجلس خبرگان در آن جز اعالم کننده تشریفاتی نقشی  

های نظام برای ابراهیم رئیسی احتمال اینکه وی نامزد رهبری  ی سنگین عمله گذارنخواهد داشت. با توجه به سرمایه

 .تر به این پرسش پاسخ دادنظام باشد اآلن بیش از گذشته است، شاید تا یک ماه دیگر بتوان دقیق 

( بعد از مرور سوابق حوزوی و دانشگاهی  ۹۷۱۳اسفند   ۲۲)   رئیس بعدی؟ سه سال پیش در یادداشتی با عنوان

نظرش به این است    ۱۳۶۸وی نتیجه گرفتم که »رئیسی نه فقیه است و نه مجتهد. مجلس خبرگان حداقل از سال  

که برای اداره کشور بیشتر به تجربه مدیریت نیاز است تا به فقاهت و اجتهاد. تظاهرشان به والیت فقیه از باب  

بر ایران حکومت کرده به اصالح والیت مؤمن عادل است نه والیت فقیه.    ۶۸و اال آنچه از  انحصارطلبی صنفی است  

ای در زمان انتخاب به رهبری چقدر درس خوانده بود که به عنوان رهبر معرفی شد؟!« فعال نرخ  مگر آقای خامنه 

 .فقاهت رهبری بسیار پائین است و از این بابت نظام مشکلی ندارد

نوشتم: »فقاهت در عمل شرط رهبری نیست، رهبر فعلی هم فقیه نبود و بعد از رهبری  چند ماه قبل هم  

تدریس خارج فقه را برای روحانیون حکومتی شروع کرد. جانشینان احتمالی وی از جمله فرزندش نیز چند صباحی  

والیت فقیه با مرگ    اند تا واجد شرایط مندرج در قانون اساسی قلمداد شوند.است تدریس خارج فقه را آغاز کرده 

مؤسس آن مرد و به لحاظ فقهی بعد از وی »والیت عدول مؤمنین« بوده، که بزودی عدالتش هم ساقط شد، و  

کند. زمامداری جانشین رهبری )چه پسرش، چه  »والیت فساق مؤمنین« بیش از سه دهه است ایران را اداره می 

« یا »والیت جائر« است و به زبان دیگر »حکومت اقتدارطلب  شاگرد و مریدان وفادارش( ادامه »والیت فساق مؤمنین

شود، حکومتی یکه ساالر و خودکامه که هیچ انتخاباتی مقدرات اصلی آن را تغییر نمی دهد«.  انتخاباتی« نامیده می 

 ( ۱۳۹۹دی  ۸ ! جانشینی، مسئله این نیست )

https://kadivar.com/17016/
https://kadivar.com/18410/
https://kadivar.com/18410/
https://kadivar.com/18410/
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می آیت  دیگر  سوی  از  بود،  انتخابات  در  مردم  گستردۀ  حضور  مدافع  یکسو  از  خمینی  گفت  اهلل 

کرد شورای نگهبان در این  جایی که عملاز آن "پشتیبان والیت فقیه باشید تا مملکت آسیبی نبیند. "

یاسی  انتخابات، با مالحظات ولی فقیه کنونی دربارۀ مصلحت نظام مرتبط است، اگر اندیشه و مشی س

اهلل خمینی را مالک قرار دهیم، پیروان بنیانگذار جمهوری اسالمی چه موضعی باید در قبال رد آیت 

 های عجیب صورت گرفته در این انتخابات، اتخاذ کنند؟ صالحیت 

در نظریه والیت فقیه مالک اراده »رهبر فعلی« است نه رهبر سابق. پیروان آقای خمینی )مشهور به خط  

ای برخوردار بوده و نظراتش همواره باید مالک عمل قرار بگیرد. فراموش  پندارند ایشان از حقوق ویژه ها( می امامی

نکنیم در زمان ریاست ایشان اکثریت قاطع مردم پشتیبان رهبر وقت بودند، االن درست برعکس است. ضمنا آقای  

. عباراتی از ایشان که به ظاهر  کرد برایش فرقی نداشت نظر مردم چیستخمینی هم هر زمانی احساس خطر می 

در تایید نقش مردم است یک قید مضمر دارد: میزان رای مردم است تا آنجا که ولی فقیه صالح بداند، نه اینکه  

 . ادله این امر را آورده ام  ( ۱۳۹۳) انتصابی حکومت میزان مطلقا رای مردم باشد. در کتاب

 والیت فقیه از بنیاد خالف موازین فقهی است 

توانند به  کاندیداهای این انتخابات، همگی ملتزم به نظریۀ والیت فقیه بودند. بنابراین آیا اساسا می 

 رد صالحیت خودشان توسط شورای نگهبان منصوب ولی فقیه معترض باشند؟ 

از  به نظر رهبر تعیین شده توسط مجلس    تا مراد فقه  باید  آقای خمینی  از منظر فقهی  باشد؟  کدام منظر 

ای هم نظر صریحش را در حمایت مطلق از تصمیمات شورای نگهبان اعالم کرد.  خبرگان عمل شود. آقای خامنه 

اض ندارد. معنای  دانند انجام دهند و کسی حق اعترتوانند هرچه مصلحت می از این منظر رهبر یا منصوبانش می 

والیت مطلقه فقیه چیزی غیر از این نیست. ضمنا فقهای دیگر )مراجع تقلید( حتی اگر نظر متفاوتی داشته باشند  

دانم انجام دهند چون برایشان ارزش هزینه  دهند. انتقاد سربسته هم بعید می به خود اجازه مخالفت علنی نمی

https://kadivar.com/wp-content/uploads/2014/05/Hokumat-e-Entesabi.pdf
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باشد. لذا برای ملتزمان به نظریه والیت فقیه اعتراض به رد صالحیت  دانند تاثیری داشته  دادن ندارد و بعید می 

 .رسد خودشان توسط شورای نگهبان اگر رهبر فعلی حمایت نکند به جایی نمی 

اگر نظر فقهی مرا پرسیده باشید اصال والیت فقیه از بنیاد خالف موازین فقهی است. اداره امور جامعه به عهده  

بینی کردن  . نظام سیاسی، قانون اساسی و قوانین عادی امور عرفی هستند و پیشنمایندگان منتخب مردم است

ها خالف شرع است. بهترین خدمت به اسالم و شریعت و  هر نوع امتیاز و حقوق ویژه برای فقها یا متدینان در آن 

به رای مردم در یک همه پرسی آزاد، ا از اساس، مراجعه  نتخاب اعضای  فقاهت، ملغی کردن نظام والیت فقیه 

مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی نظام جدید که مسلما جمهوری اسالمی یا حکومت دینی نخواهد بود، و  

استقرار یک نظام سکوالر دموکراتیک در ایران است. نقطه نظراتم درباره انتخابات در جمهوری اسالمی در این  

 ( ۱۳۹۴خرداد  ۱۴) های دینی انتخابات در ایرانبررسی محدودیت  مقاله آمده است:

 جمهور، ایران معاون اجرایی رهبر دارد از این به بعد به جای رئیس

به سمت   و حرکت  ریاست جمهوری  نهاد  روند حذف  آغاز  را  انتخابات  این  تحلیلگران،  از  برخی 

اسالمی" کرده   "حکومت  توصیۀ  ارزیابی  سمت  به  حرکت  حال  در  اسالمی  جمهوری  شما  نظر  به  اند. 

 است؟  "حکومت اسالمی"اهلل مصباح یزدی در خصوص استحاله یا تعالی نظام کنونی به ایت 

جمهور ایران است. از این توان گفت این است که حسن روحانی آخرین رئیس آنچه بر اساس قرائن موجود می

کشد. مجلس  جمهور را یدک می عاون اجرایی رهبر« دارد که البته همچنان اسم تشریفاتی رئیس به بعد ایران »م

گذاری رهبری« شده است. قوه قضائیه هم که از ابتدا »معاونت قضایی رهبری« بوده  هم تبدیل به »معاونت قانون 

یت ولو رقیق سازگار نیست.  و هرکز استقاللی از رهبری نداشته است. نظریه والیت مطلقه فقیه هرگز با جمهور

به   ایشان هرگز  و منصوبین  زمامداران جمهوری اسالمی  بود.  مواجه  تناقض درونی  با  ابتدا  از  جمهوری اسالمی 

جمهوریت باور نداشته اند. جمهوری اسالمی حکومت گذار به »حکومت اسالمی« بوده است. این نکته را حدود  

https://kadivar.com/14452/
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تصرف در مبانی جمهوریت و جمع طولی زمانی والیت فقیه و  تحت عناوین »  ۱۳۷۶یک ربع قرن قبل در سال  

انتهای فصل دوازدهم »والیت و جمهوریت« کتاب حکومت والیی )چاپ اول   جمهوری اسالمی« نوشتم که در 

 :کنم ( منتشر شد. چند جمله آنرا نقل می۲۱۹-۲۱۲ص  ۱۳۷۷

ضطرارى و چه به عنوان مصلحت  »جمهورى اسالمى چه به عنوان تاکتیک فریب دشمن، چه به عنوان حکم ا

ارائه چنین   آقای خمینی به مردم عرضه شد و مورد قبول عمومى قرار گرفت.  از سوى  انقالب  موقت، در صدر 

تفسیرهایى از جمهورى اسالمى، صداقت رهبران انقالب اسالمى را با مشکل جدى مواجه مى کند. صداقتى که  

که انقالب  ران به الزمه سخن خود توجه دارند؟ به هر حال همچنان بزرگترین سرمایه رجال دین است. آیا این مفس

چه  خیلى زودتر از آن چه انتظار مى رفت پیروز شد، هکذا زمینه تحقق والیت فقیه در جامعه خیلى زودتر از آن 

یج  باید به تدرشد فراهم شد، والیت فقیه در قانون اساسى جمهورى اسالمى گنجانیده شد؛ لذا مى بینى مى پیش

نهادهاى سازگار با جمهوریت را که در اضطرار و شرایط ویژه پذیرفته شده تقلیل داده، گام به گام به »حکومت  

اسالمى« )مبتنى بر والیت فقیه( نزدیک شد. در »حکومت اسالمى« )والیت انتصابى مطلقه فقیه( تمامى مسئولین  

فقیه منصوب مى شون از سوى ولى  نظام اسالمى مستقیماً  فقیه  اصلى  ولىّ  توسط  قانون صددرصد اسالمى  و  د 

تصویب و در اختیار مردم قرار مى گیرد، مردم با تولّى و پذیرش خود، ولىّ امر را در اجراى احکام شرعى یارى  

کنند. بر مبناى این طریق جمهورى اسالمى در مقطع اول انقالب، معناى واقعى داشت، اما پس از تصویب زود  مى 

روند تدریجى تغییر جمهورى اسالمى به   در مجلس خبرگان و تحقق زمینه پذیرش عمومى،هنگام والیت فقیه  

های ( سه سال قبل هم دیدگاه ۲۱۸، ص۱۳۸۷)حکومت والیی،   «.حکومت اسالمى آغاز و در حال انجام شدن است 

آذر   ۲)  حکومت اسالمی در تعالیم پیامبر و ائمه: بندی و تحلیل کردم معاصر درباره »حکومت اسالمی« را دسته 

۱۳۹۷ ) 

توانند چشمشان را باز کنند  اکنون می دهد،  کسانی که توهم داشتند که این حکومت به جمهوریت بهایی می 

رقابتی به انتخابات کامال محدود غیررقابتی  و باور کنند که جمهوریتی در کار نیست، و همان انتخابات محدود نیمه 

https://kadivar.com/16793/


 
بود  یگذار به حکومت اسالم  ۀمرحل  ی اسالم یجمهور 9  

تبدیل شده است. به قول محمدجواد حجتی کرمانی، رهبر ابراهیم رئیسی را با حکم حکومتی به ریاست جمهوری  

 .جویی کند آور این انتخابات نمایشی و تشریفاتی را صرفه منصب کند و هزینه سرسا

 پرهیز و تدریجی است اصالحات ساختاری در هدف انقالبی و براندازانه و در روش خشونت 

تحول از  برخی  و  خورده  شکست  اسالمی  جمهوری  چارچوب  در  اصالحات  ایران  بر در  طلبان 

دانید؟ و به  ساختاری را در ایران امروز ممکن می کنند. آیا شما اصالحات اصالحات ساختاری تاکید می

 نظرتان اصالحات ساختاری باید شامل اصالح چه مواردی باشد؟ 

گونه از اصالحات مقابل اصالحات روبنایی حکومتی  ابتدا مراد از اصالحات ساختاری را باید مشخص کرد. این

مطلقه فقیه منعکس در قانون اساسی یا    است که با حفظ ساختار جمهوری اسالمی )مشخصا نظام حقوقی والیت

حکومت دینی منتهی با قرائتی دموکراتیک( در پی اصالحات غیرساختاری و احیای رکن جمهوریت )اصول مرتبط  

با حقوق ملت و حق حاکمیت ملی( در کنار حفظ رکن اسالمیت نظام )اصل چهارم قانون اساسی، اصول مرتبط با  

ترین نماینده اصالحات غیرساختاری  ان البته با قرائتی دموکراتیک( است. شاخصوالیت مطلقه فقیه و شورای نگهب

که   کسانی  است.  رویکرد  این  از  دیگری  تعبیر  هم  اساسی  قانون  تنازل  بدون  اجرای  است.  خاتمی  سیدمحمد 

ت  پندارند این دو رکن قابل جمع است قائل به اصالحات ساختاری نیستند. حذف نظارت استصوابی و بازگش می 

 .سپاه به پادگانها از مطالبات رادیکال این رویکرد به اصالحات است

مراد از اصالحات ساختاری در شرایط فعلی ایران به شکل مشخص رعایت این اصول است: یک، جدایی نهاد  

دین از دولت )که با جدایی دین از سیاست متفاوت است( و الزمه آن حذف نهاد والیت مطلقه فقیه به هر شکل و  

های  نوان از قانون اساسی؛ دو، رها کردن دیدگاه شریعت به مثابه قانون و پذیرش قانون عرفی؛ سه، نفی تبعیض ع

 .دینی، مذهبی، جنسی و فقهی؛ چهار، پذیرش دموکراسی به عنوان کم خطاترین نظام سیاسی
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ون نظام به بن بست  رسد که اصالحات روبنایی درواضح است که زمانی نوبت به مطالبه اصالحات ساختاری می

براندازانه و در روش خشونت انقالبی و  باشد. اصالحات ساختاری در هدف  پرهیز و تدریجی است.  کامل رسیده 

نافرمانی مدنی، مبارزه حتی االمکان   بها دادن به جنبش اجتماعی،  با تقویت جامعه مدنی،  اصالحات ساختاری 

پرسی و استقرار یک نظام سکوالر دموکراتیک ممکن  اری همهمسالمت آمیز با نظام موجود، و حرکت به سوی برگز

بندی (. جمع ۱۳۹۷مرداد   ۱۸) اصالحات ساختاری و نظام اصالح ناپذیر جا بحث کرده ام:است. نقطه نظرهایم را این 

های زیر است:  فرض آورم: »اصالحات ساختاری جمهوری اسالمی مبتنی بر اصول، موازین و پیش جا می آن را این 

جمهوری اسالمی نظام اقتدارگرای انتخاباتی )»دموکراسی نمایشی« و در مقطعی در گذشته »شبه دموکراسی«(  

اصالحات روبنایی در آن مسدود است و انتخابات در آن  نظامی اصالح ناپذیر است. مجاری هرگونه اصالح حتی  

انتخابی بین بد و بدتر است نه بیشتر. معنای این مقدمه این است که برای نجات ایران با حفظ تمامیت ارضی و  

 .استقالل آن راهی جز براندازی جمهوری اسالمی متصور نیست

آمیز  ر بنیادی صرفا با روش حتی االمکان مسالمت اما این تغییر ساختاری سه رکن روشی دارد: اوال این تغیی 

شود، یعنی مطلقا مجاز به استقاده از نیرو و  زا« دنبال می گیرد. ثانیا این تغییر اساسی به شیوه »درون صورت می 

سرمایه اجنبی )نظامی و اقتصادی و مستشاری( نیست و با نیروی ایرانی، سرمایه ایرانی، همت ایرانی و مستظهر  

رود. ثالثا اصالحات ساختاری برای نیل به مقصود خود از »هر طریق مجاز اخالقی«  یبانی ایرانیان پیش میبه پشت

کند. هرگز خشونت را  پرسی، مقاومت مدنی، تظاهرات و اعتصابات استفاده می آمیزی اعم از انتخابات، همه مسالمت

خشن است و اعمال خشونت ماموران امنیتی مانع  کند، اما مجاز به دفاع شخصی متعارف در برابر سرکوب  آغاز نمی

 .مقاومت مدنی و اعتصاب و تظاهرات نیست

ماند. اصالحات ساختاری با موازین فوق چقدر ممکن است و به نتیجه رسیدن آن چقدر  یک سوال باقی می 

اگر جمهوری اسالمی اصالح زمان می  اگر اصالحات روبنایی راه به جایی نمی  برد؟  باشد،  انقالب  ناپذیر  اگر  برد، 

ممکن و مفید نیست، اگر شورش کور مطلقا پذیرفته نیست، اگر اتکا به اجنبی خالف منافع ملی است، اگر دست  
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اصالحات   نتیجه رسیدن  به  است. الزمه  اصالحات ساختاری  باقیماده  راه  تنها  نیست،  مجاز  به خشونت  یازیدن 

، سیاسی و اقتصادی است. مهمترین ارکان عملیات دوران  سازی جامعه از لحاط فرهنگی، اجتماعیساختاری آماده 

تواند پیش  زمان می گذار عبارت است از ارتقای آگاهی عمومی، تقویت جامعه مدنی و مقاومت مدنی. این سه هم 

 « .برود 

تر شده و اکنون جز اسم و نمایشی  رنگ جمهوریت این وصله ناهمرنگ با اصل نظام هر بار کم 

 نمانده است  محتوا از آن باقیبی

رسد جمهوری اسالمی در شرایطی همانند شرایط اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهۀ  به نظر می 

کنند این نظام به آخر خط رسیده اگرچه هنوز  میالدی قرار دارد. یعنی اکثریت مردم احساس می  ۱۹۸۰

و برآمده از ذات  به تاریخ نپیوسته است. به نظر شما وضعیت فعلی سرنوشتِ محتوم جمهوری اسالمی  

توانست به گونۀ دیگری رقم بخورد و کار که تاریخ جمهوری اسالمی میاین نظام سیاسی بود یا این

 حکومت مبتنی بر والیت فقیه به این جا نکشد؟ 

بهمن   می   ۱۳۵۷انقالب  آن  از  برخاسته  نظام  نداشت.  فقیه  والیت  به  مردمی  ربطی  حکومت  یک  توانست 

هوری اسالمی به تعریف و رهبری آقای خمینی از ابتدا به تناقض درونی مبتال بود. برخی  دموکراتیک باشد، اما جم

از روشنفکران عرفی مثل مصطفی رحیمی و کریم الهیجی از ابتدا به این ناسازگاری اشاره کردند. برخی از مراجع  

تعارض اصول ششم و    پرسی قانون اساسی به در زمان همه   ۱۳۵۸دینی مثل سید کاظم شریعتمداری هم در آذر  

پنجاه و ششم قانون اساسی )حق حاکمیت ملی( با والیت فقیه )اصول پنجم و یکصد هفتم و یکصد و دهم( اشاره  

کردند و برای همیشه از سپهر سیاسی بلکه دینی کشور حذف شدند. به هر حال جمهوری اسالمی با اصل ارتجاعی  

فقیه( که هیچ مستند نقلی و عقلی معتبری هم ندارد به نیت  و ضد دموکراتیک والیت فقیه )بعدا والیت مطلقه  

استقرار حکومت اسالمی برپا شد و جمهوریت در آن تزویری بیش نبود. این وصله ناهمرنگ با اصل نظام هر بار  
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  محتوا از آن باقی نمانده است. راه دیگر این بود که نظام برآمده از تر شده و اکنون جز اسم و نمایشی بی رنگکم 

به سمت حذف نهاد والیت فقیه پیش برود. کاری که عباس امیرانتظام و همفکرانش در پی آن بودند و    ۵۷انقالب  

 .کشف و در نطفه خفه شد 

ناپذیری نظام موجود مبتنی بر والیت مطلقه فقیه و سیطره  گام اول اجماع ملی بر اصالح 

 اختاپوسی سپاه پاسداران است 

دانید. اصالحات ای گفتید که شرایط جامعۀ ایران را مساعد انقالب نمی مصاحبه در  ۹۸شما در آذر  

نظر  هم که در ایران شکست خورده است. وقوع کودتای معطوف به دموکراسی هم در ایران بعید به  

رسد. با مداخلۀ خارجی برای گذار به دموکراسی هم که مخالفید. به نظر شما، مردم ایران چطور  می

 توانند گام اول برای گذار به دموکراسی )فروپاشی نظام غیر دموکراتیک( را بردارند؟ می

ایران توانایی آن    طور است، البته قطعا با مداخله خارجی برای گذار به دموکراسی مخالفم. معتقدم مردم همین

دهند از سر راه بردارند و  های ملی را برباد می را دارند که خودکامگان و جاهالن پرمدعا را که سرمایه و فرصت

ناپذیری نظام موجود  منافع ملی و حاکمیت قانون را سکان هدایت کشور قرار دهند. گام اول اجماع ملی بر اصالح 

ناپذیر  اختاپوسی سپاه پاسداران است. وقتی اکثریت قاطع مردم نظام را اصالح مبتنی بر والیت مطلقه فقیه و سیطره  

های محدود و اخیرا کامال غیررقابتی را به حساب بیعت با خود  داند که رژیم اقتدارطلب این انتخاباتدانست، می 

نهادهای مستقل    گذارد و هیچ چیز بهتر نخواهد شد. در این صورت با فعال شدن در جامعه مدنی و تشکل درمی 

می  دامن  را  مدنی  واعتراض مقاومت  می زند  تقویت  را  پرهیز  االمکان خشونت  اجتماعی حتی  دهه  های  در  کند. 

یابند. های خیابانی به شدت افزایش یافته است. فعاالن اجتماعی ایران دارند خودشان را باز می گذشته فاصله اعتراض 

 .های مردمی استسبی برای شکل دادن به این اعتراض های اجتماعی در فضای مجازی فضای مناشبکه
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ریزی و تدوین  بندی، برنامه چند ماه قبل متذکر شدم: »واضح است که برای رسیدن به نقطه مطلوب مرحله 

تشکل  سیاسی،  احزاب  نخبگان،  ساختاری  اصالح  این  در  است.  ضروری  مرحله  هر  برای  صنفی،  ریزبرنامه  های 

باره  های مستقل نقش جدی خواهند داشت. تحول ساختاری یک ر مختلف مردم و رسانه های غیردولتی، اقشاانجمن

صورت نمی گیرد و نیازمند صبوری و استقامت است. اما انتظار اصالحات ساختاری از رأس هرم قدرت سیاسی  

مرادم   که  است  بدیهی  گرفت.  نخواهد  اجتماعی« صورت  »جنبش  بدون  اساسی  تحول  هیچ  است.  خام  خیالی 

نبش اجتماعی ملی حتی االمکان مسالمت آمیز« است که در آن استقالل و تمامیت ارضی ایران محفوظ بماند.  »ج

چنین تحولی تنها به دست ایرانی، و با سرمایه و برنامه ایرانی میسر است. اقتدارطلبان با القای احتمال فروپاشی و  

جانشینی، مسئله این  ) «.د منافع ملی خود هستند ناامنی از زبان برخی افراد موجه به دنبال تداوم حاکمیت ض

 ( ۱۳۹۹دی   ۸! نیست

حکومت  اسالمی،  کشورهای  شده در  سرنگون  زیادی  دموکراتیک  غیر  این  های  اکثر  در  ولی  اند 

به   کار  به  یک    "تثبیت"و    "تاسیس "کشورها  گذار  سوم  و  دوم  )مراحل  دموکراتیک  سیاسی  نظام 

دموکراسی( نرسیده است. آیا در تار و پود جامعۀ ایران، بویژه از حیث فرهنگ سیاسی ایرانیان، شرایط  

 بینید؟ الزم برای تاسیس و تثبیت یک نظام سیاسی دموکراتیک را می 

یت مسلمان است. چه در این کشورها و چه  احتماال مرادتان از کشورهای اسالمی، کشورهای با اکثریت جمع

رفت سیاسی )و البته اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی( این  رفت یا پسدر کشورهای دیگر، دین تنها عامل در پیش 

با اکثریت  کشورها نیست، بلکه یک عامل در میان عوامل دیگر است. در رده  بندی دموکراسی، غالب کشورهای 

های غیردموکراتیک سرنگون  هستند. در برخی از این کشورها در بهار عربی، حکومت   ترین رتبه مسلمان در پائین

شدند. تونس به لحاظ استقرار و تثبیت یک حکومت دموکراتیک نمونه ای موفق است. در مقابل یمن و لیبی با  

گراها شد سالم جنگ داخلی فرسایشی مواجهند و در مصر نخستین انتخابات نسبتا دموکراتیک منجر به باال آمدن ا

به تونس   ایران  این چهار کشور سوابق  از میان  بازگشت.  بسته سابق  اقتدارگرایی  به دوران  با کودتای نظامی  و 
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تر است. مرادم موازین توسعه، نرخ رشد، نرخ شهرنشینی، نرخ سواد و تحصیالت عالی، نرخ اشتغال، نرخ  نزدیک 

ان و از همه مهمتر پیشینه نخستین قانون اساسی در آسیا و  تحصیالت و اشتغال بانوان، بهداشت مادران و کودک

تونس   از  بیش  نظام سیاسی دموکراتیک  تثبیت یک  تاسیس و  برای  ایران  نظرم فرهنگ سیاسی  به  آفریقاست. 

 .قابلیت دارد. این آمادگی با قرائن متعدد قابل اثبات است

از جمهوری اسالمی شود، آ ایران موفق به عبور  اگر جامعۀ  ثار چند دهه حکمرانی فقها در  حتی 

ترین مواریث منفی  ایران پس از انقالب، احتماال به سادگی از جامعۀ ایران زدوده نخواهد شد. شما مهم

 .طور مواریث مثبت احتمالی دانید؟ و همین جمهوری اسالمی را چه می

طور که اشاره  یه بدانیم همانطور است. اگر فرضا دوران آقای خمینی را دوران حاکمیت فقها یا والیت فقهمین

شد »والیت فقیه با مرگ مؤسس آن مرد و به لحاظ فقهی بعد از وی »والیت عدول مؤمنین« بوده، که بزودی  

اداره می  ایران را  از سه دهه است  بیش  و »والیت فساق مؤمنین«  اگر هر  عدالتش هم ساقط شد،  البته  کند.« 

نظر کنیم مواریث  مرانی فقها موجه خواهد بود. اگر از این نکته صرف معمَّمی فقیه فرض شود، استعمال عبارت حک

تر اقتدارگرای سابقا!  منفی جمهوری اسالمی به مثابه استبداد دینی بلکه خودکامگی بنام مذهب یا به زبان دقیق 

اقتدارگرای  بعد  به  این  از  و  دموکراسی«(  »شبه  گذشته  در  مقطعی  در  و  نمایشی«  )»دموکراسی    انتخاباتی 

 .غیرانتخاباتی )بسته( چند دهه گریبان مردم ایران را رها نخواهد کرد

زیرساخت تخریب  از:  عبارتند  مواریث  این  برنامه اهم  دادگستری؛  های  ریشه  به  تیشه  مدیریت؛  و  ریزی 

های زیست محیطی، کمبود آب، آلودگی هوا؛ بردن حدود نیمی از جامعه زیر خط فقر؛ عدم اعتماد عمیق  ابربحران 

المال درازی به بیت صداقتی؛ رشد تصاعدی فساد، اختالس و دست مومی به حاکمیت؛ ترویج دورویی و نفاق و بی ع

کاری در آمار، تنزل شدید کیفیت آموزش  کاری و پنهانها؛ دستبه دلیل عدم شفافیت و به بهانه دور زدن تحریم 

المللی  جویی با نظم بین از ایفای وظایف ملی؛ ستیزه   ای و غفلتهای منطقه رغم افزایش کمّی آن، ماجراجوییعالی به 

به جای استفاده از یک دیپلماسی کارآمد؛ ادامه اقتصاد وابسته به نفت؛ تنزل شدید جایگاه دین در جامعه؛ تخریب  
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های مستقل؛ رشد فزاینده فرار مغزها؛ رشد  های مدنی و صنفی مستقل؛ تحدید شدید رسانه احزاب سیاسی، تشکل 

خواری نهادینه نزدیکان به قدرت و  ها؛ تبعیض شدید دینی، مذهبی و جنسی؛ رانت ها و امام زاده زندانی   تصاعدی

 .روحانیت؛ ناکارآمدی نهادینه و جهالت پرمدعا

جمله بگفتی هنرش نیز بگو: حفظ تمامیت ارضی، استقالل از غرب )به قیمت وابستگی نسبی به  عیب وی  

نامشخص ابعادش  با کدام هزینه و به چه  است(، پیشرفت صنایع موشکی و هسته   چین و روسیه که  )البته  ای 

قیمتی؟ نامعلوم است(، امنیت پادگانی؛ افزایش رشد نرخ رفاه روستاها )در کنار کاهش شدید روستانشینی(؛ رشد 

مقاالت    ها و وضعیت بهداشت مادران و کودکان؛ افزایش تحصیل دختران؛ و رشد کمّی تعداد دانشجویان، دانشگاه

 .پژوهشی )همراه با افت شدید کیفی آموزش عالی در اکثر ابعاد(

 ناسازگاری اسالم و دموکراسی ادعایی نادرست است 

و   "اراده "و    "طلبیتساوی"نوشته است در اسالم    "موج سوم دموکراسی"ساموئل هانتینگتون در  

اما نهایتا میاسی اهمیت دارند و این اصول مساعد تحقق دموکر  "فردگرایی"و    "اختیار" نویسد:  اند. 

»هر قدر هم که اسالم و دموکراسی در تئوری با یکدیگر موافق و همگام باشند در عمل با هم ناسازگاری  

دارند.« آیا در مسیر دستیابی ما مسلمانان به دموکراسی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست؟ یا  

ین که قرآن، به تصریح خودش، کثیری را به ضاللت  که اسالم هم به ذات خود عیوبی دارد؟ مثال هماین 

افکند، یکی از علل ناتوانی مسلمانان در رسیدن به دموکراسی نیست؟ آیا بسیاری از مسلمانان پس  می

آیند؟ اگر چنین است، آیا بهتر نیست در  از مراجعۀ مکرر به قرآن، در زمرۀ دشمنان جامعۀ باز درنمی 

صرفا بر لب طاقچه نهاد و مسلمانان را چندان به خواندن آن تشویق  یک جامعۀ دموکراتیک، قرآن را  

نکرد؟ چون پس از مراجعه به قرآن، ممکن است یکی مهدی بازرگان یا محسن کدیور شود و دیگری  

 .مصباح یزدی یا ابوبکر بغدادی
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و   فارسی  درباره امکان سازگاری اسالم و دموکراسی و در حقیقت قرائتی از اسالم با مدلی از دموکراسی )به

که اسالم و دموکراسی در عمل ناسازگارند ادعایی نادرست است. ام. اینمقاله منتشر کرده چند   (۲ و ۱ انگلیسی

به   دستیابی  عدم  علت  ستیزان«  »اسالم  و  است(  زمره  آن  از  اشاره  مورد  نویسنده  )که  هراسان«  »اسالم  البته 

تماعی اسالم تنها از  دانند. حضور اجدموکراسی در برخی کشورهای با اکثریت مسلمان را متوجه اصل اسالم می 

ها عامل دیگر که متاسفانه در پرسش  شان در کنار ده ها از دینطریق مسلمانان است و واضح است که معرفت آن 

مغفول مانده در مشکالت پیش آمده در نیل به دموکراسی موثرند. اگر کسی بتواند اثبات کند اسالم )مشخصا قرآن  

های عامل یگانه« در زندگی مسلمانان بوده و »هیچ عامل دیگری« در فعالیت و سنت پیامبر یا مثال شریعت یا فقه( »

توان اسالم را در عرصه عقب ماندگی مسلمانان مجرم  ها موثر نبوده است در آن صورت می اجتماعی سیاسی آن 

عی های چندعاملی اجتماانگاری پدیدهشناخت. این فروکاهش امور اجتماعی سیاسی به »تک عامل« نوعی ساده 

 .سیاسی است که به لحاظ علمی کامال مردود است

سوره بقره است که ترجمه آن به این قرار است: »همانا خدا باکی    ۲۶مراد از آیه مورد اشاره در پرسش، آیه  

دانند که  اند میکه ایمان آورده ای و باالتر از آن ]در ریزی یا درشتی[ مَثَل بزند، پس کسانی که به پشه ندارد از این 

گویند: خدا از این مَثَل چه اراده  اند می که کفر ورزیده آن حقّ است و از جانب پروردگارشان است، و امّا کسانی  

کند.«  کند و جز فاسقان را با آن گمراه نمی سازد و بسیاری را با آن هدایت می کرده است؟ بسیاری را با آن گمراه می 

هاست، یعنی گمراهی نتیجه منطقی  علت اضالل این افراد فسق آن   شد که اگر به ذیل آیه توجه شده بود معلوم می 

که خدا یا قرآن  افکند. توهم این انتخاب آزادانه آدمیان است، و این خدا یا قرآن نیست که کسی را به گمراهی می 

ز آن  عامل گمراهی است و عمل فرد دخالتی در این گمراهی نداشته ناشی از عدم تدبر در قرآن و قرائتی قشری ا

 .است

این آیه و بحث هدایت و ضاللت در قرآن »مطلقا« ربطی به دموکراسی ندارد. راستی آیا احدی از مسلمانان  

نامه آخوند  برای نفی دموکراسی به این آیه یا مشابهات آن استناد کرده اند؟ برخالف آن، کافی است به سیاست
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نتظری مراجعه شود تا از ادله اعتبار رای اکثریت در تفکر  خراسانی، تنبیه االمۀ میرزای نائینی و دراسات استاد م

 .اسالمی به روایت سه فقیه بزرگ معاصر ایرانی اطالع حاصل شود 

آیند« ادعایی گزاف  که »بسیاری از مسلمانان پس از مراجعه به قرآن در زمره دشمنان جامعه باز در میاین

سلمانان« دقیقا »پس از مراجعه به قرآن« مشخصا در  است. کجا و بر اساس کدام مدرک و مستندی »بسیاری م 

ها ادعاهای بی پایه اسالم هراسانه است. در مقابل متفکران بزرگ جهان  زمره »دشمنان جامعه باز« درآمده اند؟! این 

انداز ( متفکر تراز اول تونسی در مقاله بسیار مهم »آزادی دینی: چشم ۱۹۲۱-۲۰۱۷اسالم از قبیل محمد طالبی ) 

المللی   ’Religious Liberty: A Muslim Perspective‘ مسلمان« یک   بین  معتبر  ژورنال  یک   در 

(Islamochristiana)   نوشته است »در بین تمام متون آسمانی تنها قرآن است که بر آزادی دینی    ۱۹۸۵در سال

 « .با دقت و صراحت تأکید کرده است

ها اشاره شده اقلیتی »بسیار اندک« در میان یک  ینده آنجو که در پرسش به نام دو نماگرایان ستیزه اسالم

  ٪ ۸۵در آمریکا افزون از   Pewمیلیارد و هشتصد میلیون مسلمان هستند و بنا بر تحقیق موسسه معتبر پژوهشی 

  دینی   چه   کتاب  هر  از   که این.  دارند   باور   بشر   حقوق   و  دموکراسی  به   شریعت   اجرای   به   باور   عین   در   دنیا  مسلمانان

ردینی تفاسیر سازگار با مراد نویسنده و ناسازگار آن شده غیرقابل انکار است. به شهادت مدارک و قرائن  غی  چه

ستم  منشأ  مسلمانان  برای  قرآن  تاریخی  است. متعدد  بوده  گستری  دانش  و  خردورزی  آزادی،  رهایی،  ستیزی، 

ان را به قرائت توأم با تدبر در  چه با کمال تاسف در پرسش آمده است متفکران جهان اسالم مسلمانبرعکس آن

آموزد که انتظار از دین و قرآن تدبیر سیاست و  کنند. تدبر در قرآن به مسلمانان می قرآن دعوت و تشویق می 

انتظار  : اقتصاد نیست و حکمرانی و دموکراسی اموری عرفی هستند نه دینی. در این زمینه در اینجا بحث کرده ام

نسبت دین و سیاست: از اسالم در حوزه   ( و مشخص تر از در مقاله۱۳۹۶مراداد   ۲) از دین و نواندیشی دینی

ته اند  (. اینکه مسلمانانی نگاه اقتدارگرایانه به اسالم داش ۱۳۹۹دی   ۱۴) سیاست چه انتظاراتی نباید داشته باشیم؟

از قبیل مصباح یزدی یا ابوبکر بغدادی و از آن سو کسانی از قبیل مهدی بازرگان یا اینجانب نگاه رحمانی به اسالم  
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ها عوامل  های مذکور منحصرا منتج از قرآن بوده است و در این قرائت و قرآن داشته ایم داللت نمی کند که نگاه 

اثت، تحصیل، پایگاه اجتماعی و اقتصادی دخالتی نداشته باشند.  دیگری از قبیل روحیه شخصی، محیط، تربیت، ور

 خواهد تحلیل کند؟ اندیشانه کارهای دوتوکویل و هایدگر را چگونه میهای فروکاهشی و ساده گونه نگرش این

برخی معتقدند نهاد روحانیت نیز همراه جمهوری اسالمی باید به تاریخ بپیوندد اما برخی هم این  

دانند. شما دربارۀ جایگاه نهاد روحانیت در ایران پس از جمهوری اسالمی  زا میو خشونت   رای را افراطی

ها ستیزانه، که در سخنرانی های خرافی و نادرست و علم چه نظری دارید؟ با توجه به حجم عظیم گزاره 

حوی که مانع  توان اصالح کرد، به نزند، آیا اساسا نهاد روحانیت را می های روحانیان موج میو نوشته 

ناپذیر را اصالح   "حکومت روحانیت"تحقق و تثبیت دموکراسی و مدیریت علمی در ایران نباشد؟ اگر  

 پذیر بدانیم؟ را اصالح  "نهاد روحانیت"دانیم، چرا باید می

بسیار بعید است با سقوط جمهوری اسالمی نهاد روحانیت به تاریخ بپیوندد. مگر در غرب بعد از قرون میانه  

شوند، اما اکثریت روحانیت یا  ن شد؟ واضح است که با زوال جمهوری اسالمی روحانیون حکومتی حذف می چنی

از جانب   اما  انکار است  اظهارنظرهای غیرعلمی، غیرقابل  یا غیرسیاسی هستند. خرافه و  مخالف وضع موجودند 

ید به کار اصلی خود به مسجد و  ها محسوب نمی شوند. روحانیت بابخشی از روحانیون است که لزوما اکثریت آن 

به   از این مراکز روحانیت نقشی نخواهد داشت. حدود شانزده سال قبل در همایش »گذار  برگردد. خارج  حوزه 

عنوان تحت  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  به   دموکراسی«  گذار  در  روحانیت  نقش 

)  دموکراسی کردم  کتاب۱۳۸۴اردیبهشت    ۲۷سخنرانی  از  فصلی  بعدا  که  عرصه   (  در  دین  سیاست:  و  شریعت 

 .شد که مجوز انتشار هم نگرفت و به صورت کتاب الکترونیکی منتشر شد  (۳۸۷۱) عمومی

به   ام که: »مجموعاً در گذار  نتیجه گرفته  انقالب  از  بعد  و  و مدارک در دو مقطع قبل  با ذکر شواهد  آنجا 

ی.  رسد روحانیت در صدسال اخیر موثرترین نقش را داشته، هم نقش مثبت و هم نقش منفدموکراسی به نظر می 
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بود  یگذار به حکومت اسالم  ۀمرحل  ی اسالم یجمهور ۱9  

کنم هیچ صنف دیگری به این میزان موثر بوده باشد. علت هم واضح است؛ زیرا دین در ایران معاصر اهرمی  فکر نمی 

ترین اهرم تغییرات اجتماعی و سیاسی بوده است، طبیعی است که روحانیت که  بسیار قوی است و اگر نگویم قوی 

ایفا  را  مهم  نقش  این  است  داشته  دین  با  را  رابطه  به   بیشترین  چه  به کند.  چه  و  مانع  پیش عنوان  برنده عنوان 

 « .دموکراسی

یا مومن قمی نیست، آخوند خراسانی، طالقانی و  روحانیت منحصر به شیخ فضل یا مصباح یزدی  اهلل نوری 

منتظری هم هست. روحانیت شیعه هیچ تالزمی با جمهوری اسالمی ندارد. این همانی جمهوری اسالمی با حکومت  

نا )مطابق آخرین  روحانیت  از ده درصد کل روحانیت موجود است  اوال روحانیت حاکم کمتر  زیرا  درست است، 

این   به  بنگرید  حاکمیت.  مخالف  مردم  از  بسیاری  مثل  یا  هستند  غیرسیاسی  یا  روحانیون  اکثر  و  سرشماری(، 

(. کافی است بدانید که اکثر فقهای  ۱۳۹۹شهریور   ۲۷) خالفت کردند اکثریت مراجع با جمهوری اسالمی م: بحث

 (. ۱۳۹۷اسفند  ۲۷) فقهای منکر والیت فقیه: بزرگ منکر والیت فقیه هستند، بنگرید به این تحقیق 

در جریان جانشینی رهبری مجلس  چرخاند یا رهبری!  ثانیا اآلن واقعا مشخص نیست سپاه دارد نظام را می 

شود : دفتر رهبری  خبرگان تشریفاتی محض است و رهبر توسط یکی از این دو جریان یا با توافق آن دو تعیین می 

ای و  های کلیشه کاره کشور نباشد منتفی نیست. نگاهو سپاه. اینکه رهبر بعدی آلت دست سپاه نباشد و سپاه همه

 ساز است.مهوری اسالمی مشکل بدون پشتوانه تحقیقاتی به ج

 ( ۲۰۲۱ژوئن   ۱۲) ۱۴۰۰خرداد  ۲۲
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 . نقل مطلب به هر صورت تنها با ذکر منبع مجاز است
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