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  عقل جن ھم نبود مصدر کار    اين اجنه زکجا امده اند ای هللا

  حقوقدان -اميرفيض

 صادرکارت عضويت  ،مده است که سازمان بسيج جمھوری اسالمی برای مراجع تقليد قمآدرخبرھا 
 رئيس سازمان بسيج طالب به مراجع تقليد در خوند  گواھیآکرده است وبا تشريفاتی درقم بوسيله 
، نطور که خبرھا حکايت دارد  صافی گلپايگانیآ .يافته است قم داده شد وتصاوير مورد نيز انتشار

ريافت نوری ھمدانی کارتھای عضويت دربسيج را بصورت قاب شده د و، سبحانی مکارم شيرازی
  .داشته اند

 مرجع تقليد يک قدرت مستقل وبه ھيچوجه سابقه نداشته استاقدام مزبور درتاريخ تشيع درايران 
بسيج يک سازمان  بسيج شود که خود عضو ، وقتیوبه حمايت بازار ومردم مشھوراستاست  مذھبی

را به  نھاآوستگی پي ،فکری وشرعی مراجع را پايمال ميکند عالوه براينکه استقالل ،کشوری است
  .عمال باب بريدن ازمردم را ميگشايد ،دولت

بود زيرا موجب گسيختن باورھای ناسالم  دمدت به نفع مردم خواھ دراز ناگفته نماند که اين فکر در
ولی  .اين يک کمک ريشه ای وفرھنگی برای ملت دربند تشيع است نھا به مرجعيت خواھد شد وآ

جمله اينکه  از و سنگری تازه است برای مقابله با خيزش ھای مردمی نبايد غافل ماند که سد محکم و
توجه اتھام  از و مبارزه واقدامات ايذائی مخالفان تحت امر وتائيد مراجع وجنبه مذھبی خودنما ميگردد

نقش اعتراضی حقوق بشرنسبت به اعمال جمھوری  بخصوص از و ،دولت وسپاه وبسيج خواھد شد
   .اسالمی خواھد کاست

  كار اهميت اين

رئيس بسيج طالب  خوند قاضی احمدآ ،جمھوری اسالمی ازکار مزبور بنام يک تفکرياد کرده است
   .ه استاصفھان گفت

ايستادگی کند وحتی ميتواند درزمينه  مسائل ضد ارزشاين تفکرميتواند درعرصه فرھنگی درمقابل 
   .اقتصادی ومقاومت درمقابل تحريم ھا موثرباشد

مزبور برای  واقع ميتوان گفت که فکر در و ،ای بسياروسيع ونامحدود دارد مسائل ضد ارزش دامنه
   .ايستادگی ومقاومت درمقابل خواست ھای مردم ايران است

طلبه اصفھان به فعاليت شماره  از پانصد نفر و ھزار ١٩خوند قاضی احمد اعالم کرده که آھمين 
   .اصفھان پيوسته اند ١١۶

  اهميت عضويت مراجع

 که اولين ھدف بسيج  بيعت مراجع است با سازما ن بسيج  ،درسازمان بسيج ماھيت عضويت مراجع
   .سرکوبی مخالفان وحفظ موجوديت جمھوری اسالمی است
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ازنظر حقوق اسالمی بيعت مرجع با قدرت حاضر بمنزله بيعت تمامی مريدان مرجع محسوب ميشود  
رشان با سازمان بسيج  بجای بيعت رھب حکومت به اعتبارناراضيان  ای از بدين ترتيب بخش عمده و
   .اقل درتظاھرات ضد دولنی شرکت نخواھند کردمقابل بسيج وپاسداران ودولت قرارگيرند حد نکه درآ

تشخيص  خرآن مراجع  کالم آتعداد ايرانيانی که با مراجع تقليد مرتبط بودند وحرف   ١٣۶۴درسال 
ن درحالی بود که جمعيت کشور شايد واي ميليون ايرانی رقم زده شد ٢٢ ،شدوعمل مريدان محسوب مي

بود ولی م شدن وسواس مردم به مراجع غافل البته نميتوان ازحقيقت ک ؛ميليون نميرسيد  ۴٠به 
تحمل  واثرتوصيه ھای مراجع را در جامعه شناسی ھم نميتواند ازتاثير فکرشيطانی مزبور غافل بماند

   .مصائب وتقدير وخواست خدا کم بھا گرفت

  فكرشيطانيبودجه 

 ارقام بسيار چنانکه ميدانيد دربودجه سال جاری دولت ؛عضويت مراجع تقليد بی مايه نبوده است
 بربنام بودجه مراجع تخصيص داده شده است که با اعتراض کسانی نيز روبرو شده است  بنا بزرگی

قدرت اجرائی  ازفکرشيطانی جديد با امکانات مادی که دراختيارمراجع عضو بسيج قرارگرفته  ناي
  ١.باالئی برخوردار خواھد شد

خوند عليرضا آ ازقرائت اخبارراجع به موضوع باال اينطور برداشت ميشود که اين فکرشيطانی  از
ديد ھای او برای مقام کان از است که بسيارمورد توجه علی خامنه ای است و ١٣٣٨اعرافی متولد 

 ايرانيان و ت که اکنون درماموريت شيعه ساختن غيرسکسي او .واليت فقيه جمھوری اسالمی است
خارجی را  !ميليون ۵٠سال خدمت دراين مقام  ۶ی خودش درنھا به سوريه است وبنا برادعاآاعزام 

   .را به سوريه اعزام داشته است نھاآ شيعه کرده وکثيری از

 سربسرحکمت وعبرت است     چرابھره ما ھمه غفلت است جھان

                                                            
اگر اين مورد با پرداختی ھای انگلستان از راه موقوفه عود (اوود) کنار ھم گذاشته شود، ھمانگونه که موقوفه  - ١

عود، مراجع تقليد را در کنترل انگلستان قرار ميداد از اين پس کنترل مراجع تقليد از راه عضويت بسيج و با پول 
ل صدھا و ھزار ھا آخوند توسط انگلستان يک بنگاه يک دست آنھم باپول  دولت ايران خواھد بود. تنھا بجای کنتر

 ک-مردم ايران کنترل خواھد شد. ح


