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  ديدم من همی کردم دعا و صبح صادق می
 
  

  گوییا خواهد گشود از دولتم کاري که دوش
 میدد ـا و صبح صادق میکردم دعمن همی 

  غل به باـو صد هزاران خنده آمد گا لبی ـب
  نیدـاي بویی ش هـیا در گوشـریمی گویـاز ک

  
 . ٢٧/٣/٩٢: جرس، روز دوشنبه، مورخسايت : منبع

  
هاي عمیق  ها و نگرانی دغدغه از داشتم، اوشمسی  89با سید محمد خاتمی در تابستان سال که در یکی از دیدارهایی 

 هايرفتارو  ها پروازي بلند ،ها که به سبب سوء مدیریت کشوريگفت؛  خود براي سرنوشت ایران زمین سخن می
 معلوم را انتظاراي مبهم و نا د و آیندهگذران روزگار سخت و تلخی را می ،آن دولتمردان و خارج از عرف اخالقیغیر
ترمز بریده  ؛ ماشینی کهافتاده کرد که در سراشیبی سقوط قام تمثیل، دولت کنونی را به ماشینی تشبیه میاو در م. کشد می

د و که نسل ما با هزار امی افزود در عین حال، می. درو ه و با سرعت رو به ویرانی پیش مینش از جا کنده شدو فرما
به محاق رفته و قطار انقالب از  57و واالي انقالب بهمن  هاي پاك آرمان بیند آرزو انقالب کرده و از اینکه اکنون می

و مهرش به دل  ماند میانقالبیون  رزندآزرده و دلشکسته است؛ چرا که این انقالب بسان ف دلریل خارج شده، سخت 
و یا ذهنی م که معلولیت جسمی فرزندي را ه .»به روزگاران االّتوان کرد  بیرون نمی«را  آن و نشیند می نظیر مهر فرزند

دلخراش و جگر شکاف  ،برد ة وضعیت او و رنجی که میتوان از خود راند و دور کرد؛ هر چند مشاهد کند، نمی پیدا می
  ...حداقلی ند دلبندشان بهتر شود، ولو به نحود تا روزگار فرزنگیر ه کار میخویش را ب تمام هماز اینرو والدین  .است

 کین بر روي لباناي نم خنده روزهادر این دانم که  می. آشکاري خورده است در این دیار ورق اکنون دفتر سیاست
را در انتخابات ریاست جمهوري حسن روحانی  دکتر جنابپیروزي . خرسندندو نقش بسته  عزیز از هموطنانکثیري 

ه کردند و بودند و صبوري پیش ایشان حامی یم؛ چه هموطنانی که مثل ماگو ایرانیان تبریک می ۀصمیمانه به هم
کسانی که به و چه  چه هموطنانی که به سایر کاندیداها رأي دادند ؛)نفر میلیون 18بیش از ( به او رأي دادند امیدوارانه

از حق خود براي رأي دادن استفاده نکرده و رأي ،که در دوران چهار ساله اخیر کشیده بودند سبب رنج جانسوزي
راوانی که در این ج فرن رغمِ ؛ چه کسانی که بهزنده یاد سهراب اعرابی لسوختۀد مادر وین فهیمیپر خانمنظیر ؛ ندادند
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صندوق  ود را بهخر، رأي وهاي زندان، به امید ایجاد گشایش در ام ؛ از پشت میلهو خون دلی که خورده اند  سالیان برده
  .زادة نازنین انداختند، نظیر مطصفی تاج

 خداي را شکر که هممر رسید و گفتمان مصمم و واالي مردم و حضور چشمگیرشان به ث نیک نفسان و عزم ت
د و دفتر ایام لخ و سیاه به پایان رسروزهاي ت امیدوارم. شد و بر صدر نشست و فراگیر شد طلبی پیروز اعتدال و اصالح

است و چند  درایتی بی سازي و پروندهاکی و هتّ و دروغزنی ون ازمشح ی کهغصۀ گفتمانپر ۀشکاري خورد و قصورق آ
و باد دي و شوکت خار  نددبو از میان رخت بر رودبه محاق  ،افکنده ت ما سایهکلمم فضاي سیاسی صباحی است بر

  .دوآخر ش
در ایجاد  اصالحات، انرهبراز  محمد خاتمی،دسی کالم نفوذو  پختگی سیاسی رایت ودکه  به خاطر داشته باشیم 

و اگر عارف با صالحدید . بدیلی داشت ، نقش بیباترف در این انتخاو فداکاري محمدرضا عاانتخاباتی ائتالف 
معرفتی و سیاسیِ  گفتمانِاندك  وزنهمچنین،. نشست بار نمی اي به کرد؛ چنین نتیجه صوابدید خاتمی صحنه را ترك نمی

بود، در این انتخابات بر آفتاب افکنده شده ی متجلّ ضاي کنونی کشور که در سعید جلیلیتقی مصباح یزدي در فمحمد
 هطلبان اي دموکراتیک و اطالحه رفته رفته خود را با خواستهد و بشناسد و خود را دریاب این جماعت حدآرزو کنیم . شد
محترم نیز ایشان را ندارد و  حذفی ۀطلبی صبغ اصالحگفتمان . است، وفق دهند ایران خواست اکثریت مردمکه 
 ارم؛ اما امیدوارمند مصباح یزدي گفتمانِ با همدلی کمترین شخصاً. مدارا با افراد است نه با عقاید ایشان، که شمارد می

و کنش  ها ایده ها، ۀ مدنی و سپهر عمومی شوند و خواستهدر جامع قواعد حضورِ دموکراتیک  ، ملتزم بهبدان قائالنِ
    . نهاده نکنندرا بدین نحو در جامعه پی بگیرند و طلب روزي ن ي خویشها

 دن تجربۀداخواهان و دولتمردان دولت آتی حسن روحانی، با پیش چشم قرار طلبان و تحول صالحخوبست ا اکنون
با صالبت کاي به پشتوانۀ عظیمِ مردمی خود، با اتّ اشتباهات گذشته درس بگیرند واز دوم خرداد و گفتمان اصالحات، 

 اي نهادینه شدن ساز و کار و نهادهاي دموکراتیکدر راست پیش رو گذارند و خِسنگال، پاي در مسیر پرباالو سوداي سر
فراموش نکنیم . از هیچ کوششی فروگذار نکنند ،پیش رو المللیِ اقتصادي و بینفرهنگی و و از میان برداشتن مشکالت 

در  ازهاي آنها رفع نشود؛که نی کنند و مادامی نجه نرم میمعیشتی دست و پ که مردم عزیز میهنمان با مشکالت سخت
آدمی اول اسیر « نخواهند بود؛ که ... و ي، دموکراسی، پاسداشت حقوق بنیادینِ بشرنیازهاي ثانویه از جمله آزاد اندیشۀ
در  دیگري نسخۀعنان با صبوري و امیدواري؛  هماست و تدریجی و گام به گام ما  مسیر اصالحات در کشور. »نان بود

داخلی  ه روحانی و رأي باالي او، مشکالترزو کنیم با اعتماد چشمگیر مردم بآ. رهگشا نیست شرایط کنونی متصور و
حسن روحانی در پیام خود پس از  .و حداقلی شود ه و صورت دیگري پیدا کندسمت و سو و مادالمللی،  بینو 

پس از  رسانه و روشنفکران است کهاهالی  بر. آورده که به عهد خویش با مردم وفادار خواهد بود ،پیروزي در انتخابات
در عرصه  ور، مطالبات مدنی خود راتکیه زدن ایشان بر مسند ریاست جمهوري و در دست گرفتن سکان اجرایی کش
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ۀ انگیزي در عرص هاي دل ایشان، نسیم» تدبیر« به سرپنجه  وحانی ورحسن امیدوارم با آمدن  حقیقتاً. طلب کنند عمومی 
کرامت «هاي انتخاباتی خود وعده کرده،  قصاد و سیاست خارجی بوزد و چنانکه روحانی در نطدانشگاه واقت فرهنگ و

کتاب  بازار مطبوعات ود رونق و نشاط و طراوت شاهدر آینده نزدیک  دانشگاهیان بازگرداند وانشگاه و را به د» انسانی
      .  باشیم

دردمندانِ  خیزان وسحر يِخداوند و دعااولیاء نایت به ع امیدوارم است، که مشحون از امید و لبخنددر این لحظاتی 
 ةو زهرا رهنورد در آیند حسین موسويمیر ،مهدي کروبی جنبش سبز، دلیرِ رهبران ، اسباب آزاديِدلسوزِ ایران زمین

   :فراهم شود و این عزیزان به آغوش خانواده و ملت بازگردند نزدیک
  

  که بود معتکـف پردة غیب »امید«صبح 
  برون آي که کار شب تار آخر شد گو

  هاي دراز و غم دل آن پریشانی شـب
  همه در سـایۀ گیسـوي نگار آخر شد
  سـاقیا لطف نمودي قدحت پر می باد

  تو تشویش خمار آخر شد »تدبیر«که به 
  

 


