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 عجايب وغرايب

  ...ماهتا و يدهلا ملع
 هم)دزاي( 

  مده استآخربخنديد وشد ازقھقھه سست       زين عجايب که ھمه برسرما 

  حقوقدان -اميرفيض

تظاھرات بی رمق مورخ ( بطوريکه درتحرير و ،شد غازآمشھد  که تظاھرات اخير ازميدانيد 
 ،استرئيسی  زن پدر خوند علم الھدی که نماينده خامنه ای درخراسان وآگرديد  اشعار )٢٠١٨/١/١٠

   .ی بوده استعامل راه اندازی تظاھرات بقصد تاديب روحان

حد  در اتھام کيفری و( ؛علم الھدی اکنون به منظور رفع اتھام ازخود
تھران شروع  تظاھرات ازمدعی شده است که قتل  است)  معاونت در

   .شده نه ازمشھد

 نت ٢۵ مشھد شروع شد تظاھراتی که از ؛مقامات قضائی گفته اند<
   ه قضائيه)قو>      (بازداشتی داشته است نت چند ھزار کشته و

   :ادعای مضحک ديگراو اين است که گفته

مال باختگان موسسه ھای مالی  از ،مرجعی که ازمنظرمراجع نظامی وانتظامی ناشناخته است<
نکه برای اين برنامه مجوزی صادرنشده آومعترضان به مشکل گرانی دعوت به اجتماع کرد وحال 

  .>بود

  مرجع نا شناخته

نھم آ ؛است مرجع ناشناختهعجيب ترين حرفی که دريک جامعه تشيع ممکن است شنيده شود ھمين  
   .شود وقتی که ازسوی يک مرجع اظھار

  بينيم مرجع يعني چه ب

 ديگری مانند پارسائی ومرجع به مجتھدی گفته ميشود که نسبت به ديگران اعلم باشد وشرائط <
احکام شرعی به وی رجوع  وتشيع را داشته باشد وشيعيان درگاھی الزم ازمسائل جھان واسالم آ

  تعريف ازويکی پديا  و دائرت المعارف شيعه)(                                                   .>ميکنند
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نابراين مرجعی که درجامعه تشيع ايران برای روحانيت ومراکز انتظامی ودولتی ناشناخته باشد وجود ب
  ١  .خارجی ندارد

   يقوقح وردĤدست

 هتخامشمعاون جرم قتلھای روی داده درتظاھرات  خوند علم الھدیآ ؛یسانش مرج و یقوقح رظن زا
 ،علم الھدی بواسظه سيطره مرجعيت ؛نميشد غازآدخالت او نبود تظاھرات مشھد  زيرا اگر ؛دوشيم

درتظاھرات را  گانپوشش دھد درقتل شرکت کنندجرم  را در او نقش قاطعی که ميتواند کامال معاونت
   .نيايد ازياد ببرند مورخين و خانواده مقتولين هواين موضوعی است کداشته است  

                        

                       

 

                                                            
امام  یديشروخ  ١٣٨۴است که از فروردين  یدنوخآدر مشھد)  ١٣٢٣شھريور  ١٠(زادٔه  الھدیعلمسيد احمد  - ١

تاکنون نماينده  ١٣٨۶او ھمچنين از سال  نماينده ولی فقيه در خراسان رضوی است. ١٣٩۴جمعه مشھد، و از اسفند 
، معاونت آموزشی و تحصيالت ١٣٨۴تا  ١٣۶١است. او پيشتر از مجلس خبرگان رھبری از استان خراسان رضوی 

الھدی احمد علم .تسا یا هنماخ هاگياج یارب ینيزگياج وا یاھ اعدا دار بود و ازتکميلی دانشگاه امام صادق را عھده
به «خواست » آمران به معروف و ناھيان از منکر«، از ١٣٩۵در تير  .داندمی» بدترين گناھان«بدحجابی را از 
 هالک زا هدافتسا هب ینامرف ان رد دنوخآ کي یوشبلب و بوشآواقعه مسجد گوھرشاد .«حجابی ادامه دھندمبارزه با بی

» حجابی و ديگری دفاع از روحانيت و مرجعيتدفاع از حجاب و مبارزه با بی«را   دوب زيمت و بترم سابل و یولھپ
 شناد اھنت هن ار هسنارف و یسيلگنا نابز وا .دناديم ینارتوھش و اشحف اب ربارب ار یباجحدب وا .تفسير کرده است

 نياربانب دنتسھ ماما دح رد اھ هعمج ماما هک اجنآ زا تسا هتفگ وا .درامشيم یدرخبان و لھج رازبا ارنآ هکلب دناديمن
 و هعقب نتشاد هتسياش و دنراد برق و جرا اھ هدازماما هزادنا هب و دنتسھ هدنز ماما دح رد رھش رھ یاھ هعمج ماما
  ک-ح .تسا فلاخم یترسنک هنوگرھ یرازگرب اب تدشب یدھلا ملع .دنشابيم هاگراب

  
 


