
  نور ی به سويبنق
 

  دـــــلطف حق با تو مداراها کن
 چونکه از حد بگذرد رسوا کند

خت هاي اخیر، سهفته اي، معاون اول قوه قضائیه دربارة رئیس جمهور سابق طیغالمحسین محسنی اژه سخنان
التی که براي جلب توجه این کارها را انجام  انگیز است. وي از احمد نژاد به عنوان فردي دروغگو،عبرت

 .تردید است و باید او را به پزشکی قانونی برد... یاد کرده است دهد، کسی که سالمت عقلش محلمی

کم  که دست اند؟؟ شهروندان انبوهیه کسانیاي باید پرسید مخاطب سخنان او چازمحسنی اژه کامانهتلخ
موسوي و کروبی راي دادند و به احمدي نژاد  ، به88هشت سال پیش به این امور پی برده و در انتخابات سال 

جه هستیم که اي مواموسويِ نازنین که در مناظرات تلویزیونی گفت با پدیده گفتند؟؟! میر حسین» نه«آشکارا، 
 تشت رسوایی رئیس زند توي دوربین و دروغ می گوید؟؟! براي کثیري، این سخنان تازگی ندارد ومی زل

 ...جمهور سابق و اعوانش سالهاست از بام بر افتاده

روغ و مشحون از د بسیاري، به سبب بانگ اعتراض برآوردن نسبت به مشی و مرامِ دل آزار و زننده هموطنان
رنج زندان و شکنجه و تبعید را بر خود هموار کردند.  جمهور سابق و اعوانش ، سالها و حقه و ریا و تزویر رئیس
مام ت شود که روزگاري هوادار احمدي نژاد بوده وسخنان امروزه از کسانی شنیده می طنز روزگار است که این

یده ت سال قبل بدان رسملت ایران، هش هایی که بخش قابل توجهی ازها و تحلیلکردند؛ داوريقد از او دفاع می
 .بود

و حقانیتی یافت می  نژاد و اعوان و انصارش صداقت و اصالتآن روزگار در کار و بار و سلوك احمدي نه
اند؛ که این جماعت در پی به محاق بردن ظاهر شده شد، نه اکنون که در کسوت منتقدان و مخالفان قوه قضائیه

 اند؛ دراین راستا، سوداي حسنِ سوءهاي سیاسیبه اتهامات و جرم اقتصادي خود مفاسد مالی و تبدیل اتهامات
 .استفاده از عدم محبوبیت قوه قضائیه را در سر می پرورانند

نحوة کشور داري و مدیریت  ها را درجماعت انبوهی، انواع کژي ها و پلشتی». روزگار غریبی است نازنین!«
درفش دیدند و زندان و شکنجه و دربدر شدند و  و داغ ورئیس جمهور سابق دیدند و بدان اعتراض کردند 

شنوند که رئیس پس از هشت سال، همان سخنانِ خود را از زبان کسانی می هاي گزاف پرداختند، حالهزینه
 .»لعل موج زند در دل جاي آن است که خون« عوامفریب سابق، روزگاري مستظهرِ به پشتیبانی آنها بود. جمهور

 هايو پریشان و بغض هاي ناالن و احوال پاشانهاي گریان و سینهبه آن دلهاي بریان و چشمدر خلوت  بارها
رهنورد، میرحسین موسوي و مهدي کروبی عزیز که صد  ام، در وضعیت بغرنج و غریب زهرافروخفته اندیشیده

غمی غمناك و  بیش از دو هزار و پانصد روز است که محصورند، نظر کرده و قافله دل همراه آنان است و
توان همچنان امیدوار ها، آیا میها و تاریکیدانم، در میانۀ این تلخیام. نمیرا در عمق جان تجربه کرده دردناك
 نقبی به سوي نور زد؟؟ ایمان آورد و» پاکی آواز آبها«بود و به 

 


