
 

  خبرنامه ندا
 خبرنامه ندا را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد

١  nedaanews@gmail.com 

http://www.nedaanews.com 
 

شنپنج
 به

اول 
مرداد
ا   !ی نژاد و خامنه ای احمدی ارزون،یقانون اساس: ميري پذی را نمیشنهاد موسويپ

 
معترضان بايد با استفاده از ظرفيت قانون اساسی «: شنهاد داده اند کهي پران رسانه هاي از مدی در مالقات با جمعین موسويرحسي میآقا

: انات افزوده اند کهين بيشان در ايا»  . بتواند اجماع عمومی ايجاد کندايران مطالبات مدنی را پيگيری کنند و زير شعارهايی جمع شوند که

  .»قانون اساسی ايران اين پتانسيل را دارد که مردم از هر گروه و طيفی بتوانند دور آن حلقه بزنند و مطالبات خود را پيگيری کنند«

بايد به قانون اساسی توجه کرد، يعنی آن را مانند نماد سبز در « :ان داشتير نام برده و بي فراگی جنبشیبمثابه » جنبش سبز«ن، از يهمچن

 چه شواهد و ینکه بر مبناياما در مورد ا.  »سرلوحه پيگيری مطالبات آينده قرار داد چون خاصيت ايجاد اجماع ميان اقشار مختلف را دارد

 به ما چه ی از جنبش مبارزات مردمی شواهد و مدارک واقعمينياما، بب.  نگفتیزي برده است، چی پیت فانون اساسين خاصي به ایمستندات

  جاد اجماع دارد؟يت ايظرف» ی اسالمی جمهوریقانون اساس«ت دادن به يا محوريد؟ آي گویم

و »  مرا پس بدهیرأ«ن دو شعار عبارت بودند از، يا.   متحد گشتندی حول دو شعار اصلیدر آغاز مبارزات، مردم بصورت خودبخود

.   روز، ادامه داشت۶ خرداد ماه، به مدت ٢٨ شان، تا روز ی تنوع ظاهرین شعارها با تماميت مضمون ايمحور! »کتاتوري دمرگ بر«

 مسلح یروهايز و مقاومت در برابر ني خشونت آمی خرداد، و آغاز تظاهرات ها٢٩ در نماز جمعه یاما، پس از اتمام حجت خامنه ا

ل ي از قبیي خود را به شعارهای با مضمون محدود انتخابات حذف شدند و جایي وضوح، شعارها آن روز، بهی در فردای اسالمیجمهور

 را نشانه یکتاتوريه و ديت فقي نظام والی که مضمون سرنگونیيگر شعارهايو د» ی اسالمیمرگ بر جمهور«و » یمرگ بر خامنه ا«

 یکه تمامي ای حداقلیت است که آن خواسته ين واقعي ایوشن کننده ، ریين فضايحفظ اتحاد و اجماع مردم در چن.   رفتند غالب گشتندیم

 و فساد ی فردیکتاتوري نظام حافظ دی به مثابه ی اسالمی حکومت جمهوریوند داده است، همانا سرنگونيگر پيکيروها و افراد را به ين

  .   گرفتی حول آن شکل نمین اجماع و اتحادي مردم نبود، مطمئنًا چنی حداقلین خواسته ياگر ا.   استیحکومت

جه انتخابات رفته ي به مراتب فراتر از نتی مردمی داند که خواسته هایز ميت است که او نين واقعيانگر ايز عي نی موسویشنهاد آقاين پيا

م ي ترسی اسالمی جمهوری است که در قانون اساسیر و دار حفظ شود و از دست نرود، نظامين گيکند در اياست، اما آنچه که او کوشش م

 ی و احمدین نظام، بدون خامنه ايا.   کندی از خطر گزند به آن در انتخابات شرکت میري جلوگیگشته و او بارها اعالم داشته بود که برا

 یاباتاما آنچه که در مناظرات انتخ.   بر سر قدرت بودندی و موسوینيکه خميمانند همان زمان.  ش ادامه دهدي تواند به بقایز مينژاد ن

 مطلقه را ی فردیکتاتوريد آمد که دي پدی، نظامی اسالمین بود که از همان روز اول استقرار جمهوري بر مردم آشکار شد، ایونيزيتلو

 ی ولیکتاتوري که حافظ دیگري دی قانونیکتاتور، نهادهاينه ساخت و با تمرکز قدرت انتصابات در دست دينهاد» هي فقیول«ر عنوان يز

ن نمودند ي تدوی ایسپس قانون اساس.  ن کنند، ظاهر گشتندي شان را تضمیازات نا مشروع و فاسدانه وفاداريو با درآمدها و امته باشند يفق

وزارت «، »جيبس«،» سپاه پاسداران«، ) بودی قانون اساسین کننده يکه تدو(» مجلس خبرگان«، » نگهبانیشورا« چون یيکه نهادها

قرار دادند و » هي فقیول«ار منحصرانه يرا در اخت»  مسلحیروهاي کل نیفرمانده«و مهمتر از همه »  هایلباس شخص« و »اطالعات

 و ی و کروبی نژاد به ُرخ موسوی و احمدیکه خامنه ا» یقانون«همان .  بزک نمودند» یقانون« را با رنگ ی فردیکتاتورين دي ایچهره 

م و َدم بر ين کني تمکیاست جمهوري و ریيست به حکم والي بایم، مي کنیرويم از آن پيکه اگر بخواه» یقانون«همان .   کشندی میهاشم

رش يدر مقابل پذ» ی مملکتین جاريقوان«و » یقانون اساس«شان هم اکنون با نقض ي و همراهان ای موسویآشکار است که آقا.  مياورين

 است که انحصارات ثروت و قدرت را دست ی است، حفظ نظامی موسوی نظر آقااما آنچه که منظور.  کنندیجه انتخابات مقاومت مينت

 آن نظام ی و محور اجماع شان سرنگونیکه حداقل خواست مردميدرصورت.   دهدیر مييآن شان را تغي گذارد و تنها متولی مینخورده باق

ز يت قانون گري حّد و اندازه و قابلیارات بي که اختیياهمان نهاده.  و انحصار قدرت و ثروت استیکتاتوري است که حافظ  دیيو نهادها
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ا  تواند داشته باشد ی میتي چه ظرفین قانوني سوأل کرد که چنی موسوید از آقايبا.   لحاظ شده استیشان، با صراحت کامل در قانون اساس

  .وبش بچربديکه بر ع

مرگ بر «،»کتاتوريمرگ بر د«ان داشته اند و حول محور يبنستکه مردم حرف خود را زده اند و حداقل خواست خود را يلب کالم ا

 انجام  تواندیم» یت دادن به قانون اساسيمحور«شنهاد ي که پیتنها کار.  ده انديبه اجماع رس» یمرگ بر خامنه ا«، »ی اسالمیجمهور

آب رفته « توانند یف مبارزان است که متنها با بوجود آوردن انشقاق در صفو.  ان صفوف متحد مردم استيجاد شکاف و تفرقه ميدهد، ا

 و یم که موسويشه به خاطر داشته باشيد هميبا . خارج کردیر رس جنبش مردمي را از تی اسالمیو نظام جمهور»  بازگرداندیرا به جو

 یشنهاد مين پي از باينک ني است اعتراف کرده اند و ای اسالمی خود که همانا حفظ نظام جمهوریزه يهمراهانش بارها به هدف و انگ

  .ابنديجاد تفرقه کرده تا به هدف خود دست يان مبارزان ايخواهند در م

.  د داشته اندي به اصالحات تأکی اسالمی جمهوریت قانون اساسي و سازگارا سال ها به عدم ظرفی چون اکبر گنجیانينکه، آقاينکته آخر ا

نک يا.   وجود نداردی اصالحات درون حکومتی برایچ احتمالي معتبر باشد، هی اساسن قانونيکه اي داشتند که تا زمانیان ميآنها همواره ب

گرشان چوب حراج زده و ي دیز چون باورهاين باور نيا به اي مانند و ی مین اعتقاد خود باقيشان بر ايا ايم آينيار جالب خواهد بود که ببيبس

                               روخت؟فخواهند ن نظام يت ممتاز در همي به موقعیابيآن را به احتمال دست
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