
شنومبوي بهبود ز اوضاع جهان می  

  
  شنوم می جهان اوضاع ز بهبود بوي«

  »آمد شاد صبا باد و گل آورد شادي
  

 صمیمانه عزیزان و دوستان همۀ به را جمهوري ریاست انتخابات در روحانی حسن دلچسب و قاطع پیروزي
 را باال تدس مدارا و مدنیت، عقالنیت و رفت محاق به پوپولیسم، اخیر انتخابات در خوشبختانه؛ گویممی تبریک
  .نشست صدر بر و یافت

 بخش رد سیاسی بلوغ شدنِ نهادینه از، انتخاباتی کارزار دراین روحانی انتخاب حسن پیروزي بر افزون، شخصاً
 ،تضییقات و موانع همۀ رغمبه و نکرده قهر يأر هايصندوق با که شهروندانی؛ خرسندم عمیقاً، هموطنانم از زیادي

  .کردند آفرینینقش خویش سرنوشت گیريشکل در و برده بهره هوشمندانه موجود امکانات و مجال از
 از پس که سالی چهل، کشورها دیگر تاریخ با قیاس در، آوردم "بگذار کنار را تردید! وطن هم" مقاله در چنانکه

 به و ننهاد فرو از را امید باید؛ نیست بلندي زمان، دمکراتیک و مدنی هايآرمان تحقق براي، گذشته 57 بهمن انقالب
 هب و پیمود را ناهموار راه، آهسته و پیوسته و برنداشت طلب از دست، اندنشده نقد هنوز که بلندي آرمانهاي رغم

  .»قدیمند دوستان دو هر ظفر و صبر« که؛ اندیشید مدت میان در هاآرمان تحقق
 هشکو با پرشورو محفل آن در حاضرانِ بر، دیدم را آزادي ورزشگاه در روحانی طرفداران گردهمایی فیلم وقتی

 از، شورمندانه و مجدانه که جوانانی؛ شده نهادینه ما میان در سیاسی بلوغ میزان چه تا که دریافتم و فرستادم درود
  ....نگرندمی آینده به امیدوارانه و گرفتهپی را خود هايآرمان، نشده خسته، زده یاس سینۀ به رد دست، آموخته گذشته

 جالب مبرای. گفت تبریک من به را رفرمیست روحانیِ پیروزي و زد زنگ امکانادایی کشیش دوست صبح امروز
 سیاسی قدرت سخت هستۀ به مستظهِر، رقیب کاندیداي چند هر: گفتمی، سیاسی واقعۀ ازاین خود تحلیل در که بود
 رد شده طی راه ادامۀ بر و نکردند اعتماد او به ایرانیان قاطبۀ اما، بود داده عدیده اقتصاديِ هاي وعده و بود ایران در

 مهوريِج ریاست انتخابات در که بلوغی؛ است سیاسی بلوغ از نمادي و نشانه این و، کردند تاکید گذشته سال چهار
  ....نشد دیده و بود غایب آمریکا گذشتۀ سال

 وزنِ« و باشید داشته لب بر لبخند روزها این در امیدوارم؛ کنم می آرزو عزیزان و دوستان براي را خوشی ایام
  .بروید »محبت بلندي به باران تر پاي روي« و بچشید را »بودن

 و برد نام عزیز خاتمی محمد سید از ملی رسانۀ در، پیروزي از پس قدم اولین در روحانی که همانطور، امیدواریم
  ...رسد فرا مینز ایران در بهتر فردایی که باشد، بگیرد پی را خویش هاي وعده، بیشتر جدیت و صالبت با، کرد تشکر


