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  حاشيه ای بر سخن آيت هللا جنتی
 وظيفه آنھا خواھند به خبرگان رھبری رنگ سياسی بدھند در حالی که خبرگان ھيچ بعد سياسی ندارد و برخی می«

  ١»تعيين رھبر است
 

چگونه . اين سخن توضيح الزم دارد. آقای جنتی تعيين رھبری در جمھوری اسالمی کاريست غيرسياسیۀ بنا بر گفت

  تعيين باالترين مقام در جمھوری اسالمی کاريست غير سياسی و اگر چنين است پس کار سياسی چيست؟

 شنونده می تواند از خود بپرسد منظور ايشان از اين سخن چيست؟ چرا که ھنگامی که آقای جنتی اين سخن را می گويد،

  . ی را داشته باشد که گوينده ذکر کرده، پرسش ھای فوق به دنبالش مطرح می شوندئان معنااين سخن، اگر جمالتش ھم

اما در نظام .  استسخنانی که مطرح می شوند ھمان معانی را دارند که در سخن بيان شده ً شفاف معموالۀدر يک جامع

  :ھای استبدادی وضع فرق می کند و چنين است

 به خاطر حضور و حاکميت استبداد به بيان آوردن ھر سخن جايز نيست و لذا گوينده سخنی را که با حاکميت ًاوال

ّی در جو استبدادی جزو عادت ھای ئواين لفافه گو. لفافه بيان کنداستبدادی ھمخوانی نداشته باشد، مجبور می شود در 

که سخن معنی خود را از دست داده و از نقش  خاطر اينه شوم و دست و پا گير ب. بسيار شوم و دست و پا گير است

  .  خود تھی می گردد

 يعنی در حاکميت.  شنونده دائم بايد از خود بپرسد که گوينده با مطرح نمودن حرف خود چه منظوری داردًو لذا ثانيا

  .استبداد و فرھنگ استبدادی اين پرسش نيز جزو عادات محاورتی مردم است که به دنبال منظور اصلی گوينده باشند

ِحال اين سخن آقای جنتی ھم ھمين جنبه را دارد و من شنونده از خود می پرسم آقای جنتی با اين سخن چه قصدی را 
مگر می شود تعيين باالترين . ود آقای جنتی از اين حرف چيست نيز نمی توانم درک کنم مقصًدنبال می کند؟ که حقيقتا

مقام در يک نظام کاری غيرسياسی باشد؟ و جالب اينجاست که آقای جنتی اين سخن را در رابطه با شفافيت صندوق 

 ۀ ھمیئگو. با شفافيت مخالف است ًزيرا ايشان اصال. ھای رأی بيان نموده و با شفاف بودن صندوق ھا مخالفت می کند

  .کارھا می بايست در پشت درھای بسته تصميم گيری شوند
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