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جمهور قدرت چنداني ندارد؟ يا رهبرري ارا قردرکي کر  در     کنند و رئيسچيني مي: آيا رهبري مهره2سؤال 

هرا و سسراد و...   ز نااسامانيکنند، آيا عدم دخالت رهبري ا  معناي رضايت ااختيار دارند در امور دخالت نمي

 است؟

گيـرد.  انتصاباتي در نظام صورت مـي  –بندي انتخاباتي افکني و يا قطباين شيطنت معموالً پرسابقه است و براي اختالف

رهبري قانونگراترين فرد کشور است و بر اساس قانون اساسي سه قـو  ييـن نظـر رهبـري ه.ـتند. رهبـري بـراي ک ـا         

درصد مديران کشور در قـو   02کنند؟ دستگا  قضا، صدا و سيما و نيروهاي م.لح حتماً با رهبري است اما چيني ميمهر 

خبـر باشـد؟   جمهـور بـي  چيني کننـد و رئـيس  شود رهبري مهر کنند. مگر ميجمهور کار مياند و يين نظر رئيسهم ري

انـد.  دهند و اين را نيز رسماً اعالم کرد رهبري صرفاً در انتخاب وزراي خارجه، اطالعات، دفاع و اخيراً وزارت علوم نظر مي

گوينـد ديکتـاتوري اسـت و رهبـري     اي ميري به همه امور وارد شوند عد البته اين ا يک تعارض هم وجود دارد؛ اگر رهب

شان مهم ني.ت. رهبـري  گويند چرا رهبري ساکت ه.تند و م.ائن برايديگري مي کار  است و اگر ورود نکنند عد همه

و طـال کتبـاً توحـيح     شـود. در بحـا ارز  اي نمـي براي همه م.ائن کشور جل.ه ويژ  با رؤساي قوا دارند اما معموالً رسانه

هاي کلي نظام در حيطه اختيارات رهبـري اسـت   کنند، سياستخواستند. در سياست خارجي و برجام کليات را تأييد مي

کنند. امـا  دهند يا از امري جلوگيري ميمي اما در اجرا دخالتي ندارند. هرجا مصلحت نظام تهديد شود، همانند امام تذکر

توقع اينکه رهبري همه امور را در دست داشته باشند اشتبا  است. طبق قانون اساسي هر کـس بايـد پاسـخگوي حيطـه     

ها از سوي رهبري با اشـراف اطالعـاتي مـتقن و    ساالري نيز همين است. درک ناب.امانيعملکرد خود باشد و مفهوم مردم

متفاوت است. ممکن است ما علتي را براي يک مشکن در نظر داشته باشـيم و بخـواهيم رهبـري نگـا  مـا را       محکم با ما

صبرانه و قاطعيت را بـدون  شويم و بيتعقيب و عمن کند اما واقعيت چيز ديگري است. ما درگير عواطف و هي ان نيز مي

نماينـد و  يمانه و به دور از افراط و تفريط عمـن مـي  کنيم اما رهبري سن يد  و حکلحاظ همه ابعاد م.ئله درخواست مي

 طور هم بايد باشد. همين طور هم ه.ت و همين

ها با ورود رهبري به م.ائن و معضالت کشور از طريق بازوهاي قانوني مانند م مـع تشـخيم مصـلحت    برخي از پيگيري
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کنند و موالً م.ائن کالن کشور را پخته ميشود که هم بازوي مشورتي است و هم بازوي کارشناسي است که معان ام مي

دهند )مانند ماجراي سـننتا در يـزدي يـا    هاي موجود در کشور با عقن جمعي به رهبري مشورت مييا براي باز کردن گر 

نژاد تشکين شد و بخشي از م.ائن را به آن ا ارجـاع  اهلل شاهرودي در زمان احمديشوراي حن اختالف که به رياست آيت

 هاي کارشناسي و دقت باالتر رود. ند تا جنبهدهمي

 


