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 Political  سياسی 

  
 ی اسدھوشنگ

٢٠.٠۶.٠٩  

  مياري ما بسد،ي نترسد،ينترس
ائنيا. ديجوانان وطن اشک ھا را پاک کن:" نوشته بودم امي م ده کودت ه برن س. مي خردادی ک ا ن. مياريماب ايم ود را  خیروھ

  ."مي روی میمابه جنگ بد. مي دھیدوباره سامان م
د . دھانھا بسته. قلبھا شکسته. چشم ھا پراز اشک. کيار تھنيآسمان م.  خرداد٢٢یکودتا.  صبح روز کودتا بود شوک بع

  .از کودتا
ار در ارواح وزیگفت ار.  دي بھ ه ت ه سخن من ازآن مخيتجرب ا روان کری ک د، چشمه ساران را در دلھ انيخ. د آم ا اب  ھ

اھینظم. ختي ھا ردانيبه م.  کردزيسرر. آھسته آھسته پر شد ه از آگ ت، شوری سرچشمه می ک ر ه کی گرف ا ب  از قلبھ
دافت،ي ی سازمان می مجازی که در فضایالتي خاست و تشکیم ا آم ود.  به مقابله کودت نام ب اگران دش ا را . پاسخ کودت م
 و مي شدی ماباني نقش خشان،ي قداره کش ھا وچاقوبدست ھای پارين دم که زخطاب کردند؛ و درھما" اوباش"و " اراذل"

  . پوشاندیخون چھره مان را م
  -: اش گفته بودیغاتي تبللمي آمد که درفادمانيبه . ھنوز نگذاشته است.  منتخب ما را تنھا نگذاشتھور جمسيرئ

  ...مي آی میاباني من از زادگاه خ
د ی مزيتبر: " گفتیاو که م.  گذاشتماني را که جان برراه ایآزاد آن دالور راه مي آورداديو به  ه دست تي حاکمخواھ  ب

ا یچي سرپهي نظرنيھرگاه تھران از قبول ا. دينما ی تقاضا را مني با زبان حال خود اًالفع. رانيتمام ا. ملت باشد ا ب  کند، م
.  باشدی جارراني در سراسر ادي بای دموکراستيکم حاميگوئ ی نمود، ما ممي بنا خواھدي را تجدراني اسميکالياصول راد

 مرحله مردن است و مردن در ني حق، آخرني مدافعه ایبرا خود را آزادانه اظھار دارند ی رأدي بااتي و والاالتي ایاھال
  ."ميدھ ی محي ترجشرمانه ی بی راه را ما بر زندگنيا

 یگري کند و دیم" یچيسرپ" کودتا یآنکه با فرماندھ.  اندتادهسيا" نو"و " کھنه" نبرد داني میدر دو سو" خامنه" و حاال
  . داردی سبزال و بر گردن شستي نخي زند و شی را میابانيکه حرف خ
ا «نيگزيجا» فرد«درچھار سال گذشته : "نوشته بودم ا» حوزه« و »ی انقالبیسلول ھ الیاسي سیھ ه س  دراز اني شد ک

رد «ني ھمیو درست بر شانه ھا.  در جامعه بوده اندنيادي تحول بنی برای انقالبیحامل ارزش ھا ه وقت» ف ه یاست ک  ب
  .زدي ری می پی جامعه مدنی ھاهي  پا يابدیمثابه شھروند بر حقوق خوددست م

ده . دارد" یئولوژديا" برد، نه گوش به ی فرمان میالتينه از تشک.  استابانيدر خ" شھروند "ني، ا"فرد "نيو حاال ا" آم
دنی داشتن روزنامه و نھادھاده،يحق انتخاب، اظھار عق. خود دفاع کند" یشھروندحقوق "تا از  حق انتخاب شغل، . ی م

ش س ک اس وحق نف ا.... دنيلب دنیخواست ھ ه م تن جامع رد درم ه ی ف ه ب ان ملکي ک ره می آرم شترک گ وردی م :  خ
  ...راني ایسرفراز

 یژگي ونياگر تولد فرد نخست.  در صحنه استرانيسر ا در سرایونيلي ماسي درمق،ی جامعه مدن-١٣٨٨ خرداد ٢٥ -حاال
  . آن شمردی توان برای ھم میگريباشد، مشخصات د" یجنبش مدن "نيا
ه اراني معاصراخي که درتاریتيروحان.  عام آنی به معناتي عدم حضور روحان-ومد اکو ب بش تنب ه ني از جن  سو، در ھم

ا -راني چپ ااني مربوط به جری رخدادھارازي غ-ی اجتماعیصحنه ھا اءي ای مثبت و منفی حضور داشته و نقش ھ  ف
  .کرده است

ود و حتبي غاراني سراسر ادر تي توان گفت روحانی، به جرئت م١٣٨٨ خرداد ٢٥روز  م  درای ب  ني طالب جوان ھ
  . حضور نداشتندیخيتحول تار

ه از شروط استي از سني دیئ جدایئ هي پایري موضوع در شکل گني اتياھم دنیري شکل گیاصل است ک ه م  ی جامع
  .است
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 مردم، بلکه در شيشاپي نه درپی کروبی ومھدی محمدخاتمیعني جمع ني حاضر در ای است که دو روحانیخي تارینکته ا
دام ني ھم خودش درلحظه اديشا. دهي پوشاهي از تن به درکرده و لباس ستي ھم جامه روحانی کروبیمھد. نھا بودندآدل   اق
  . مبدل خواھد کردراني جامعه ای در تحول اساسی دانست که شجاعت و صداقتش او را به سمبلی نمیخيتار
ارکي تکرار -سوم ده ت ان -یخي قاع روز" ادآز"  جھ هي آنکه آن را مدی ب-ام ا و مي کنی فاضله تلقن ر کمبودھ  و چشم ب

دشيتناقض ھا درن است-مي ببن ه م ذر از سنت ب شر.  حاصل گ و "شهي ھمیدر جوامع ب د شده " درون"از " ن ه متول کھن
  .ی نوزائی تز برای تزو آنتبي آن و سرانجام در ترکیابتدا با نقد کھنه، سپس با نف. است

و غالب شده استمي که بگوئتھنوز زود اس رده است.  ن وز نم ه ھن ا کھن د شده، ام ازه متول و ت  یگري دشيگرگ وم. ن
 ی نمگريد.  آورده استاي کودک را به دنخ،ياما قابله تار. گري دی استبداد در رزمی ناخدااي ی آزادیخدا.  استخيدرتار
  .لين ماند در بسترخروشان ی نوزاد  میبه موس.  کودک را کشتنيتوان ا
دنرومندي توانش را صرف ندي اکنون باران،يجامعه ا ه م دی ساختن بدنه جامع اديا.  کن رني اج اال ثم ا از ب داردی نھادھ .  ن
  .ردي مردمان شکل بگاني کنند و انواع نھادھا در متي خود را تقویخي فرصت تارني در ادي موجود بای مدنینھادھا
  .است» حضور«حاصل ١٣٨٨ خرداد ٢٢ ی و ضد کودتاکودتا رد؛ توان شک کی نمگريد.  انفعالیجاه  عمل ب-چھارم

 ی که برامي درصحنه ظاھر شدچنان با قدرت. مي شدروزي پ- طرفداران اصالحات- که مامي فراموش کندينبا: "نوشته بودم
  .سرکوب ما تنھا چاره توسل به کودتا بود

ا یروزي پنيا" ار م.  شدسريم" حضور" تنھاب ر کن شیاگ ان شم،يدي ک ا اقلیعي طالب د، ب درت رادردست دارن ه ق  یتي ک
م نیھرکس.  شدیم" انتخاب" ی قانونی نژاد درشکلیاحمد.  کردندیانتخابات را برگزار م دني ھ ردم رام ه حساب  م ا ب

ودیگروھش م ه مشروعمي گذاشت و ماھم دلخوش ب رده اؤ عالمت سري نظام را زتي ک ه ا" حضور. "ميال ب ه ھم  نيب
ه کودتاشدجبورم" نظام. "دياھداف رس ش.  ب ردم انجامیکن ه واکنش م ه ب ا را " نظام. "دي ک ا کودت ه خشونت زدت دست ب

د.  نبرد به خبر اول جھان مبدل شدنيحاصل ا.  کندتيتثب ه نرفتن ه خان ا ومقاومت رئ. مردم بازھم ب ه حضور آنھ  سيادام
ايآمر.  کردیجمھور منتخب، جنبش راوارد مرحله تازه ا ا دردرستک ات ای و اروپ دنتخاب ه ا.  شک کردن ايھم  حاصل نھ

  .حضور. است" حضور"
داران اصالحات-ما: "نوشته بودم درت درصحنه ظاھر شد. مي شدروزي پ- طرف ا ق ان ب هميچن را ک ا ی ب ا تنھ  سرکوب م

اتوري خودمرگ دی آزادادي که با فری مادران و پدرانن،ي زمرانيدختران وپسران سربلند ا. چاره، توسل به کودتا بود  کت
ت اه کردديرا خواس ت خودآگ ان را از خواس ه جھ وش نکند،ي و ھم ا دي فرام ه م رونيلي م٣٠ ک ه، .  مي نف ان جامع نخبگ

 که کودتا گران ميرومنديما چنان ن. ندي مااني در می به تمامھني و سازندگان مراني انندگانيھنرمندان، حامالن جامعه، آفر
ا را ایبا  ھمه رقم ساز م م ائونيليم١٤ ز خود نتوانستند رق ر پ ر بني نف دي ت ه سازندگان ا. اورن دي مااني درمرانيھم   و ن

ا ر.  کار ساز ما، جوانانندتيمھمتر از ھمه اکثر اک کنجوانان وطن اشک ھ ائنيا. ديا پ امي م ده کودت ه برن . مي خردادی ک
  ...مي روی میمابه جنگ بد. مي دھی خود را دوباره سامان میروھايما ن. مياريمابس

ه اروز،ي دی ومدنیونيلبعد از تظاھرات م.  تازه آغاز داستان استنيا: "سمينو یو م" د کھن ار ه  رابی کودتاگران ترفن ک
ا توسط ليشکستن اتوموب. نھايآتش زدن پمپ بنز. نام مردماعمال خشونت به . گرفته اند اش" ھ هيسازمان " اوب راافت  ی ب

  . استیاسي سی کودتالي تکمیبرا ی نظامی که انجامش کودتایکار.  مردمینوشتن آن به پا
  -: زدادي ھا فراباني دھان در خونھايل بامراني ایجامعه مدن." مياريمابس: "نوشته بودم"

  ميما ھمه با ھمه ھست. دينترس. دي نترس


