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 جمهوری اسالمی به دنبال مشروعيت 

سری هم به کردستان بزنيدو  نه انتخاب است،  

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢۴شنبه يک                                                                                                                         یفرهاد شعبان

                                                                                                            
  جمهوری اسالمی به دنبال مشروعيت است،  نه انتخاب 

 خرداد از طريق خبرگزاريهای ايلنا، ايرنا، ايران، فارس نيوز، ايران پرس نيوز، بی بی سی، ٢٢از ساعات اوليه بامداد امروز جمعه 

 ديگری از خبرگزاريها  با دقت اخبار مربوط به نمايش  و شمار،  سايت قلم نيوز راديو آلمانردا، پيک، پيک ايران، سايت پيام ،راديو ف

  .بات رياست جمهوری اسالمی ايران را لحظه به لحظه تعقيب کرده امبه نام انتخا

برای مثال توده ائی ها که . . که آنها در پی آن هستند استی انعکاس اخبار بر اساس عالقه و منافعبرای برخی از اين خبرگزاريها 

 را به جانبداری از او منعکس می کنند، ايلنا رند، از آنجا که خود طرفدار و مدافع ميرحسين موسوی هستند، اخباریسايت پيک را دا

  ..... همينطور و 

ت که چه کسی رئيس در ميان تمام اين خبرها آنچيزی که دست گير من شد اين است که برای نظام اسالمی حاکم بر ايران مهم اين نيس

 و مشارکت اکثريتی بودنشان دهند که اصالح طلب يا اصولگرا بلکه مهم اينست که بتوانند به جهانيان . دولت آينده خواهد شد

 سر دهد،  خرداد ٢٣ فردا شنبه  بدون ترديد هر کسی که خطبه پيروزی را.برخوردار استمشروعيت مردمی از بنابراين اين نظام 

ريبی اهد بود و سپس مقبوليت و کاردانی خودش که دومی و سومی ف لپ کالم او  ابتداء مشروعيت نظام خو؛ ی نژادموسوی يا احمد

هيچکدام از کسانی که بعنوان رئيس جمهور ايران سر از صندوق بيرون آورده اند به يک وعده بنام انتخاباتی خود . بيش نخواهد بود

  . يمرو ما راهی جزء انقالبی ديگر در پيش ندا. رد که دهمی هم از جنبس سلف خواهد بودعمل نکرده اند و قاطعانه اعالم خواهم ک

 
  .سری هم به کردستان بزنيد

مطابق گزارشات دريافتی تا اين لحظه  مردم شهرهای سنندج، کامياران، مريوان، بوکان، سقز، مهاباد عطای صندوقها را به لقايش 

گزارشات بعدی از . ارتی ديگر نسبت به اين نمايش بی اعتناء بوده اندبخشيده و سر به دشت و دمن سر سبز کردستان زده اند و به به عب

  . به سايت پيام مراجعه کنيد. دامه بی اعتنائی مردم کردستان نسبت به اين بازی خواهد رسيدشهرهای ديگر و از ا

 
   یفرهاد شعبان 

 


