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 ماه مرداد

  بعداز ظهر 4

  !زند، مقابل دفتر روزنامه اعتماد مليريمخان ك

  !شما، حمايت از آزادي استشركت 

  

 بپاخيزيم –راه معلوم است 

   

  !نيست" قانون اساسی "ديگر چه کسی شک دارد که معنی اص�حات چيزی غير از اص�ح            
  

در قانون اساسی اختيارات فراوان و بی حساب و کتابی دارد و به ھيچ فرد و نھادی ھم پاسخگو نيست ، چگونه  ”رھبری“در حاليکه 
  ؟ !می تواند قابل تحمل باشد  اين وضع برای ملت ايران 

  
در اختيار داشتن فرماندھی کل قوا، تعيين رياست قوه قضائيه ، تعيين رياست صدا و سيما ، تعيين فقھای شورای نگھبان ، تعيين فرمانده 

د در انتخابات مجلس داوطلبان کاندي. نيروی انتظامی ، تعيين فرمانده سپاه و تعيين فرماندھان نظامی فقط بخشی از اختيارات رھبری است
خبرگان ، مجلس شورای اس�می و رياست جمھوری ھم توسط شورای نگھبانی تعيين ميگردند که ھمه فقھای آن توسط رھبری تعيين 

بديھی است  -حال با اين قانون و با اين اخبيارات مطلقه و عدم پاسگوئی . فرمايشی است   می شوند و نتيجه آن رئيس جمھور و مجالس
البته آقای خامنه ای با توجه به احوال ، ! ا در اين مسئوليت بگماريم فاسد و ديکتاتور می شود و عدالت از او گرفته می شود ؟ھر کس ر

است که استعدادشان برای ديکتاتوری بيشتر از حد متعارف است و می بينيم که کشور را با  سوابق ، رفتار و نقش گذشته ايشان طبيعی 
کودتای انتخاباتی اخير نيز با توجه به . ران و جريانی خطرناک کشانده و آرامش را از مردم سلب کرده استرفتاری امنيتی به بح

زيرا روشن بود حضور مھندس موسوی می تواند حداقل يکی از فسادھای مالی  - اختيارات فراوان و بی حساب با اراده ايشان بوده است 
" رھبری مسلمين جھان" يم گيری را منحل کرده و ده ھا ميليارد دXر را برای باصط�حدولت نھم را که با حمايت رھبری نھادھای تصم

  . ھزينه کرده است آشکار سازد
  

فردی که خودکامگی و غرور در او لبريز شده و از کشتن فرزندان اين کشور که در ھمين وقايع اخير عده زيادی در کف خيابان ھا و 
ندارد و از زندان کردن صدھا انسان پاک سرشت و نخبگانی که جز ت�ش برای آزادی انسان ھا  زندان ھا به شھادت رسيده اند ابائی
  . گناھی ندارند خم به ابرو نياورده است

  
. حقيقت اين است که دين و اخ�ق در کشورمان سقوط کرده وھمه به ستوه آمده اند و آقای خامنه ای را برای ادامه رھبری ساقط ميدانند

گونه ای است که عده ای بی اط�ع از عمق فاجعه و عده ای نيز به دليل تعلقات صنفی و منافع مادی سکوت کرده اند و  اما شرايط به
. آنانی که فارغ از تعلقات و تعصبات صنفی بر حسب تکليف داد می زنند محدود يا در بندند. تعدادی نيز از ترس جانشان دم برنمی آورند

که تنھا و  -که بايد ھمه افراد مؤثری را که به ھر دليل نمی توانند تحرکی داشته باشند به تحرک وا داريم  اما ما توده ھای مردم ھستيم
شبانه ، تظاھرات خيابانی به ھر بھانه و شعارنويسی است که می  شعارھایبدون ترديد بانک  بھترين و ساده ترين راه ادامه اين جنبش 

ساXنه   کشوری که در آن-از بعضی صدمات نبايد بھراسيم. بخشد و موجب فرسايش سريع حکومت شودتواند راه را برای تغيير سرعت 
ھزار نفر فقط در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دھند افتخار بزرگی است که خونمان برای آزادی و استق�ل و  30قريب 

نترسيم که حکومت . ش کنيم ھمه اين راه را بدون کمترين آسيبی به پيش ببريمھر چند بايد ت�. نجات نسل آينده اين کشور بر زمين بريزد
برای جلوگيری از حضور ما نيروھای خودش را به خيابانھا می آورد ، بھرحال ما ھستيم که تصميم می گيريم و می گوييم يا بيائيد و يا 

     .ماست در ھر صورت ھر دوی اين حضور بواسطه اراده . اگر نيامديد ما می آييم
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