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  است وقت وقت داري چاره گر صبا
  

  چه قادر حکمت است نیو اربیچه استغناست  نیا
  تــــــــــسیهمه زخم نهان هست و مجال آه ن نیا

  
پر  يمملکت هستم و  نظاره گر روزها يروزها نیا  ةدیچیبغرنج و پ تیاز هموطنان، نگران وضع يریکث ریمن هم نظ  

ا در نقاط کشور ر یکه از مشهد آغاز شده و اکنون اقص یروز ششم  تجمعات اعتراض انیآشوبناك. در پاتب و تاب و 
 ریاز دستگ يریشده اند. مطابق با آنچه اعالم شده، کث ریدستگنفر کشته شده و بالغ بر هزار نفر  کیو  ستیب ده،ینورد

شود. منتسب  یم  دهیکشته شدگان دو دانش آموز هم  د انیهفتاد، در م ۀو پنج ساله اند و متولد ده ستیتا ب ستیشدگان ب
مفرط  یناتوان بهگفته، هم اذعان  رایاخ یمل تیامن يشورا ریآنچه دب رینظ ،یخارج  ياعتراضات به کشورها نیکردنِ ا

به   یظامانت يروهایو ن سیو با توپ و تشر  پل ندیآ یم ابانیهموطنان به خ ،یخارج يخود است که با فراخوان دولت ها
ن است که پس از انقالب بهم یبانگ اعتراضِ به حقّ جماعت و نسل دنیگردند، هم  چشم بر بستن و ند یخانه ها برنم

نجه نرم دست و پ یواجتماع یفرهنگ ،یاسیس ،یشتیمع  قِیو عم يجد يو گرفت ها ریمتولد شده و با معضالت و گ 57
و  نندیب یمآن ن يبرا يکنند و در افق  برونشو یلمس م انیکشور را به ع شده در نهیو نهاد يساختار ضیکنند؛ تبع یم

و  ندنیب یها را م يخود يااز امکانات تنها بر يریکردن مردم و در دسترس بودن کث يخود ریو غ يسراغ ندارند؛ خود
جماعت  سرکوب ي. مدد گرفتن از ابزار خشونت براریشان خون خوردن است و ال غ بیرسد و نص ینم ییدستشان به جا

که ممکن است امروز خاموش شود و به  د؛یگشا یم ییبه جا یمدت راه انیاست،  نه در م یو انسان یمعترضان، نه اخالق
                                                                                                              آورد.             یدوباره سر برم گر،ید یاقیماند که به وقتش و در مجال و س یم اکسترخ ریمحاق رود؛ اما به آتش ز

. هر یتیو امن ینظام يروهایتوسط ن شانیتوسط معترضان ناصواب است؛ هم سرکوب دل آزار ِا یاموال عموم بیهم تخر
  لیاز قب يا یحال بسنده کردن به سخنان کل نی)، در ع88بر خالف جنبش سال (رهبر ندارد  ریاخ یچند جنبش اعتراض

و  ستین یکاف انیم نیمبارز)، در ا نیمجمع روحانو ریاخ یۀانیب ریحقِ معترضان است ( نظ زیتظاهرات کردن مسالمت آم
 نیهمچن ا،کاهیاصناف و سند يها ندهینما دیگشوده شود، با یکنون ۀفرو بست ةکند. اگر بناست گر ینم دوارا  يدرد

گذارند؛ او ب انیجمهور در م سیمعترضان را علنا با رئ یِاسیو س یشتیمشخص مع يالمله، خواسته ها هیوج يتهایشخص
 یم یسر خرمن بدهد). روحان ةوعد نکهیبپوشد ( نه ا ملع ۀفرصت بدانها جام نیسمع قبول آنها را بشنود و در اول زبهین

م سخن دهند، با مرد ینم اتیو مال ردیگ یبر آنها صورت نم یکه نظارت »يآستان قدس رضو« چون  یینهادها ةتواند دربار
 رییتغ  انروندشه یِشتیمع تیبهبود وضع ياز آنرا در راستا یرا اصالح کند و فقرات  97بودجه  سال  ۀحیتواند ال یم د؛یبگو

 يها تیکه در کشور فعال یلیو طو ضیعر ينهادها ةتواند دربار یبدهد؛ م شفاف حیباب به مردم توض نیدهد و در ا
 ۀتوانبه عنوان منتخب مردم با پش ند،یپاسخگو ریغ یثیکنند و از هر ح یم افتیدر ینجوم يگسترده دارند و بودجه ها

کوشد و از موانع ب قتایحق یاسیس يتواند در جهت باز شدن فضا یم د؛یبگو سخنبا شهروندان  ،يرا ونیلیو چهار م ستیب
  ماند.   یقافله تا به حشر لنگ م نیا نصورت،یا ریتواند ... در غ یراه با مردم حرف بزند؛ م
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 ۀه گفتدهد که ب حیفرصت را مغتنم شمارد و به مردم آشکارا توض  دیبا یروحان». وقت وقت است يگر چاره دار صبا«
د و شو یدر کشور خرج م یچگونه و به دست چه کسان ست،ین او اریکه در اخت یتومان اردیلیهزار م ستیخود، دو

 یمگفتن،  زخ یکردن و سخنان کل شهیبا تحفظ پ نصورت،یا ریاز آن دارند؟؟ در غ یچه سهم و حظ يشهروندان عاد
.                                                                                                       دیتدارك د یآن مرهم يتوان برا یزود عفونت خواهد کرد و نم ای ریکه سر باز کرده ، د

هم سرکوب گردد و  96 ماهید یاما معترضان قانع نشدند. اگر جنبش اعتراض د،سرکوب ش  88سال  یاعتراض جنبش
 يستبر بر هم انباشته شوند؛  کامال متصور است که به بهانه ا يها نهیها و بغض ها و نفرت ها و  ک یها و سرخوردگ یتلخ

ار و لیانبوه پشت سد ، س ياآنگاه آب ه م؛یمواجه شو یاجتماع یزشینه چندان دور، مجددا با خ يا ندهیدر آ گر،ید
است که  غیدر». تاك نشان«ماند و  نه از  ینوردند و سوگمندانه، نه از تاك نشان م یشوند و همه جا را در م یم يجار

 شود. يا هیو سور رانستانیا ران،یا


