
 

 

 مدنیت والتزام به قانون
   

 و شکارآ اهانت علت به مطبوعات بر نظارت هیئت توسط »یالثارات«  نشریۀ توقیف رغم به، خواندم اخبار در امروز
 این مسئول دیرم گفته به؛ کشورمان محترم سینماگران از برخی دربارة وموهن آمیز تخفیف وعبارات الفاظ بستن بکار

  !!!شود می منتشر همچنان »اهللا حزب انصار« ارگان، »لثارات یا« ، محتشم دعبدالحمی، نشریه
 انصار« جماعت و گروه از انبوهی تلخ خاطرات، کرد می تحصیل ایران هاي دانشگاه در شمسی هفتاد دهۀ در که ما نسل
 مجالس زدن هم به، سینماها و دانشجویی اجتماعات به حمالت:  دارد نمکی ده مسعود و کرم اهللا حسین و »اهللا حزب

 این اعضاي از یکی، شمسی 74 سال هست خاطرم.....  و دانشگاه کوي حادثۀ، »ارشاد حسینه« و ها دانشگاه در سخنرانی
 وزارت« بازرسیِ بخش در نژاد احمدي دوران در بعدها و بود داروسازي دانشکدة دانشجوي روزگار آن که، جماعت
 روشس عبدالکریم سخنرانیِ محفل به جماعت این حملۀ از پس، شد کار به مشغول »پزشکی آموزش و درمان، بهداشت

 مسئله کسی دهیم تشخیص اگر ما: گفت من به حمله آن از دفاع ضمن، آن زدنِ بهم و تهران دانشگاه فنیِ دانشکده در
 اگر کرد دتاکی بعدهم، کنیم می برخورد و نشینیم نمی ساکت، زند می دیانت و انقالب مصالح خالف سخنان و است دار

 از لیمح قانون به التزام و شهروندي و مدنیت گویی تو؛ »جویم می را دار مسئله افراد خرخرة« راستا این در باشد الزم
  : دارد رجحان چیز همه بر جماعت یک زور و تشخیص و اند فانتزي اموري و ندارد اعراب

  انــــزم یک که رازي محرم کجاست اربی
  شنید ها چه و گفت چه که دهد آن شرح دل
  ذشتـــبگ بوستان طرف بر که سموم این از

  رنیـــنست بانگ و ماند گلی برگ که عجب
  

 گوناگون ءانحا به و نشینند صدر بر و بینند قدر جماعت این قراراست کی تا دانم نمی؛ »نازنین است غریبی روزگار«
 ....نباشند پاسخگو نهادي و کسی به خود اعمال بابت و کنند اذیت و آزار را خالیق


