
 
بوینددهانت را می  

 
 /بویند/ مبادا که گفتی باشی دوستت دارم/ روزگار غریبی است نازنیندهانت را می«

  ».عشق را در پستوي خانه نهان باید کرد
میرحسین موسوي، زهرا  هم این روزها، نظیر کثیري از هموطنانم، نگران وضعیت و احوالِ جسمانی من

برند سال است در حصر خانگی به سر می 6و  5 رهنورد و مهدي کروبیِ نازنین هستم؛ عزیزانی که بالغ بر
کنند. هر چند حبسِ این عزیزان به دستورحسن روحانیِ پنجه نرم می و با اصناف مشکالت جسمی دست و

قوق ح اجرایی کشور، مسئول صیانت از صورت نگرفته، اما وي، به عنوان باالترین مقام رئیس جمهور
که  اکنون تواند راسا اقدام به رفع حصر کند؛ امادانند که روحانی نمیاست. همه می شهروندان تک تک

به عیادت شیخ مهدي کروبی در  تواندالمثل میمیلیون راي ملت است، فی 24مستظهرِ به پشتیبانیِ 
تواند وضعیت محصورین را نشان دهد؛ یا می یش ازبیمارستان رود و از این طریق، ناخرسندي خو

این باب انجام داده را با ملت در میان گذارد. جناب روحانی و دولتش  گزارشی از اقداماتی که دولت در
ادند، آشکارا د مستحضرند که بخش قابل توجهی از کسانی که در انتخابات اخیر به ایشان راي به نیکی

ا انتخاباتی تصریح کرد که براي انجام برخی کاره روحانی در دوران مبارزاتاند. خواستار رفع حصر بوده
 درصد از آراء مردم را در 60بسیار خوب! اکنون که خوشبختانه روحانی حدود  ي باال دارد؛أنیاز به ر

گوي و این میدان، بسم  این». چه داري وقت وقت استصبا گر«انبان خود دارد، باید اقدام کند، که 
 ....اهللا

رِ سابق جمهو سف است که رئیسأدیدم. اسباب تعکسهاي مراسم تنفیذ ریاست جمهوري را می دیروز
اش هاي نفتی و غیر نفتیپرونده حکم قطعی دربارة ، هفت»دیوان محاسبات«که مطابق با آمار رسمیِ 

شته رة آفاق گریاست جمهوري اش، سر به فلک کشیده و شه صادر شده و مفاسد مالیِ دوران هشت سالۀ
 رود، در جلسه حاضر بود؛اش سخن میمجالس است و سر هر کوي و برزنی درباره و نُقل محافل و نَقل

دشمن بر صداقت  اما رئیس جمهور اسبق، محمد خاتمی عزیز که صد قافله دل همره اوست و دوست و
 ب:اش متفق القول اند، غایو نجابت و میهن دوستی و پاك دستی

  که خون موج زند در دل لعلجاي آن است 
 شکند بازارشزف میــن که خــن تغابـــزی

 


