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 تحلیلی سالم با مرجع عالیقدر -دیدار اعضای شورای سیاستگذاری سایت خبری

 

تحلیلی سالم با مرجع عالیقدر حضرت آیت هللا العظمی بیات -اعضای شورای سیاستگذاری سایت خبری

 .دیدار و گفتگو کردند( مدظله)زنجانی

 

در این دیدار اعضاي شوراي سیاستگذاري سایت سالم، ضمن ارائه گزارشي از روند فعالیت سایت، نسبت به 

خواستار مداخله بزرگان قوم از جمله مراجع معظم براي جلوگیري دور شدن از خط امام اظهار نگراني كرده و 

 .از انحراف از خط امام شدند

 

مرجع عالیقدر نیز با تاكید بر مستقل بودن رسانه ها و بیان واقعیت از جانب آنها، نسبت به تحوالت بعد از 

 .انتخابات سخنان مهمي مطرح كردند

 

ولي فقیه غیر از اینكه باید عادل باشد باید از : تدای این دیدار فرمودندهللا العظمی بیات زنجاني در اب حضرت آیت

قانون اساسي و خبرگان رهبري هم تبعیت كند وهرگاه این شرایط را از دست بدهد خود به خود از جایگاه خود 

  .محروم مي شود

 

كلمه مطلقه معناي : ندمرجع عالیقدر در خصوص والیت فقیه و نقش آن در جامعه و چگونگي نظارت بر آن گفت
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امثال . فوق قانون بودن نیست بلكه به معناي والیت عام است، والیت عامه در مقابل والیت امور حسبیه است

آیت هللا خویي معتقد بودند كه والیت فقط در امور حسبیه است ولی ما مي گوییم منحصر به امور حسبیه  مرحوم

نیست بلكه مي تواند حاكم سیاسي باشد نه اینكه به معناي فوق قانون باشد در واقع این نظر در برابر برخي فقها 

 .ستبود كه مي گفتند والیت مجتهد در عصر غیبت فقط در امور حسبیه ا

 

. والیت مطلقه از دو چیز نشات مي گیرد علم مطلق و قدرت مطلق كه فقط در خداست: ایشان خاطر نشان كردند

محدود است؛ ولي فقیه غیر از ( ع)و امیرالمومنین( ص)خداوند عالم والیت مطلق را دارد و والیت رسول اكرم

تبعیت كند ضمن آنكه باید قانون عادي را هم  اینكه باید عادل باشد باید از قانون اساسي و خبرگان رهبري هم

رعایت نماید و جالب است كه هرگاه این شرایط را از دست بدهد خود به خود از جایگاه خود محروم مي شود و 

 .این نص صریح قانون اساسي است نه حرف من

 

خش عظیمي از مردم معظم له در واكنش به اظهار نگراني اعضاي شوراي سیاستگذاري سایت سالم و ناامیدی ب

االن بیشتر باید امیدوار بود این جریان یك نعمت الهي بود تا مردم به مباني فكري شان : نسبت به آینده گفتند

  .برگردند

 

بنده معتقدم خبرگان باید به آیین نامه دوران امام برگردد و به معناي واقعي از میان : مرجع عالیقدر تصریح كردند

  .اینكه شوراي نگهبان اینها را تایید كندعلما انتخاب شوند نه 

 

وقتي خبرگان مستقل شد مي تواند به اعمال رهبري نظارت كند چراکه رابطه : ایشان در پایان تاكید كردند

 .خبرگان با رهبري عیناً مثل رابطه مجلس و دولت است


