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  به ازدياد هزينه خروج ازكشور!!  اعتراض غيرموجه
  نادقوقح -ضيفريما

 ،يافته است واردی انتشار کامنت ھا و اعتراضات مفصل و کشور ايش ھزينه خروج اززرابطه  با اف در
ھزارتومان افزايش  ۴٢٠ومراحل بعدی به  ٢٣٠به تومان  ۵٠٠٠اينکه ھزينه خروج ازکشور از و

  .ھای خودرا بطور ضمنی ارايه دھند يافته فرصتی برای مردم شده که بتوانند رنج

  ماهيت اعتراضات 

جامعه  در ،اعتراض ازنظر حقوقی وارد وحق مسلم مردم است ولی اين نظام حقوقیماھيت اعتراضات 
جوامع غيراسالمی خاصه تشيع روابطه  زيرا در ؛تنيس اعتبار ه ويتشيع جمھوری اسالمی قابل توج

زادی وحق حاکميت است ولی درجامعه تشيع ايران براصل واليت فقيه آاصل  ناشی از ،مردم با قانون
  .ورت ميگيردن واليت صآوتشخيص خيروصالح جامعه ازسوی 

  تعريف قانون اساسي جمهوري اسالمي 

 رای داده اند و برای خود  به صغارت ونيازبه قيم ۵٨حقيقت اين است که مردم ايران دررفراندم سال 
سی سال مردم عاقل وبالغ شده ونيازی به قيم  ن رای ھم مدت دار نبوده است که بتوان گفت حاال بعدازآ

 يا چه نسل کنونی وتعريف قانون اساسی جمھوری اسالمی اين است که  مردم ايران  ؛ولی فقيه ندارند
  .نھا پابرجاستآ حجر تی ماداميکه جمھوری اسالمی دوام دارد صغارت وآنسلھای 

  تشيع وواليت فقيه الزم وملزومند

نھا آد ھمان وضع نق زدن کودکان خردسال است که پدران اگرولی فقيه به نق زدن مردم اھميتی نميدھ
. مردم ايران متاسفانه درفھم يک چيز ساکت شوندزادشان ميگذارند تاآنھا اھميتی نميدھند  ومعموال آبه 

با  واليت فقيه چادر ورود واقامت درن اين است که حضور وقبول مذھب تشيع آ و ،خيلی امساک دارند
درھمه  وداشتن ولی فقيه وحاکميت يعنی نداشتن اختيار ؛ھمراه والزم وملزومند فقيه قبول تابعيت واليت

ن جنبه آبه  ن رای داده اند آوبه  پياده کرده اند  کشورھم اين حکم را انون اساسی. حال که درقاحوال
  لت ھم وصل کرده اند ـــاسی مــــنرا به حقوق سيآيعنی جنبه مذھبی  .ملی ھم داده اند

   تائيد واليت فقيه وبردگي

 ن تائيد واليت فقيه وآميزنند مفھوم به سروسينه خودشان برای حسن وحسين عرب ايرانيھا وقتی 
وقتی ميليونھا ايرانی بمناسبت چھلمين روز مرگ يک عرب به کربال ميروند  ،تشيع است دربردگی 
   ن استقبال ازواليت فقيه استآمعنای 

ھرعملی وياکاری يک ظاھرمادی دارد وکلی اثرات جانبی يکی ازاثرات زيارت قبر اعراب تحت عنوان 
  .ن ھمين واليت فقيه استآامام تسليم به فلسفه تشيع ودرراس 

را رسما اعالم وقبول کرد وھم انتظارداشت که بنظرما  دخو جرحَ  نميشود ھم واليت فقيه را خواست و
   !نآيا اين ويا   که خودمان را صغير معرفی کرده ايم  احترام بگذارند
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کشورشان باشد دراين حتی ايرانيھا رای داده اند که يکنفربنام ولی فقيه مالک جان ومال خودشان و
تومان  ۵٠٠٠د که اعتراض کنند که چرا عوارض خروج ازکشورازنبخودشان حق ميدھصورت چگونه 

    .ھزارتومان دراين سال افزايش يافته است  ۴٢٠به  ۶۴سال 

رد  کاره ای ويا کسی محسوب نميشود که حق ذميگ نچه که درکشورآايرانی دراين جريان واساسا 
يمومت خارج شود ويک انسان سياسی بشود ق و ايرانی اول بايد ارمرحله حجر ؛ض داشته باشداعترا

  .قانونگزاری ودولت را داشته باشد زاد ويا دخالت درامورآوبعد ادعای انتخابات 

  امت شيعه نه اهالي ايران 

 ن اين است که ايرانيان اززمانی که به حجرآ اصال موضوع ميتواند درمرحله حساس تری قرارگيرد و
زيرا درھمه کشورھای جھان  محجورين  ؛محسوب نميشوندقيمومت خود رای داده اند اھالی ايران  و

 را کسانی که خود محجورين و یمالسا یروھمج ولی در ،ديوانگان ومجانين دراقليت ھستند و وصغار
به اينکه درتاريخ جھان سابقه ای ندارد  اکثريت مطلق شناخته ميشوند ونظر در محتاج به قيم ميدانند

 چتر ايرانيان زيرند به قيم باشند لذا ميتوان گفت که که ھمه افراد يک مملکت  ديوانه ومحجور ونيازم
خاصه که حقوق شھروندی ايرانيان ازناحيه  ؛ن بودنشان ھم زيرسوال استواليت فقيه اصال اھالی ايرا

ان امت شيعه محسوب ميشوند نه اھالی ينيعنی ميتوان گفت که ايرا ؛ولی فقيه تعيين ومميزی ميشود
   .ايران

  ينزاد محجورآانتخابا ت 

يا آ ؛زاد ميکنندآايرانيان ازيک طرف خودرا محجور ونيازبه قيم ميدانند وازطرفی صحبت ازانتخابات 
   ؟نوعی ديوانگی است واجد معناست زاد برای قومی که گرفتارحجراست که حجرآانتخابات 

حجروعبوديت را قالده اميد وارم ناراحت نشويد ازعنوان ديوانگی برای خودمان  زيرا ملتی که خودش 
  .واژه ديوانگی برنجد البته که عاقل نيست ونبايد از ،رای خود بياندازد با مھنآ و بگردن خود

  قاي شهسواريآدرددل 

     :ورده استآقای شھسواری درنوشته ای آ

ی باالی منبرميروند  ھمه مردم را بيسواد ونادان ميپندارند وچون به اين باورھستند تقايان وقآ<اين 
  .را بمنزله چوپان ميدانند> علما سفند ومردم را ھمانند گو

خوند نيست که مردم را بيسواد ونادان ميداند آقای شھواری اين تجديد نظر الزم است که  اين آورده آ در
به  دنمنياز اين خود مردم بوده اند وھستند که با رای به واليت فقيه رسما وقانونا خودشن را نادان و

  .خود کرده را چه تدبير ؛قيم ميدانند

خوند آ باور ناشی از خوند به اينکه مردم چون گله گوسفند ھستند وعلما بمنزله چوپان ميباشندآ وربا
که قول وفعلش سنت امام صادق  .ناشی ازفلسفه تشيع است که مذھب رسمی ھمه ايرانيان استنيست 

مردم مردم  را کف وعلماراقائمه حق ميشناسد تصور نميکنم  مقام گوسفند برای  اھل تشيع است،
   .باالترازکف نباشد

 


