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 درسهای بهارستان
  ١٣٨٨تير   ۵جمعه                                                                                                                      ر بذيی دانشجويۀنشر

 
تعداد . ذاشت و هم باال بردش گيرا هم به نماداری يه همدلی و پايت داشت آه روحين نظر اهميروز بهارستان از ايبه نظرم تظاهرات د

ن يدر ب. انسال ها هم بودنديمب عمدتا جوان بود ولی يآتر. اد بوديز) اده روهايالبته در پ( آرد ی آه به سمت مجلس حرآت متیيجمع

. دان بوديمرآز هجوم به مردم خود م.  آورده بودی از افراد رولمبرداریيس بعد از مدتها به في پل.شتر بوديعداد زنان آامال بانساالن، تيم

 نشستند گسترش  به مردمی آه عقب می،)دانيدر جنوب و غرب و شمال م(دان ي اطراف مابان هایيمه سرآوب به آوچه ها و خادا

و  جلبا شعار چند ده متری. انجام می شد) و نه در مرآز هجوم(راف ط اطي چهل نفره در محای سیشعار دادن ها توسط گروه ه. افتي

ا دارند می ك شدن به آنان ريا با موتور قصد نزدياده يدند آه پي دروهای سرآوبگر را میينكه روبروی خود ني رفتند و به محض ایم

گر تجمع ين شكل در گوشه ای ديی دورتر متفرق می شدند و دوباره به همابان هايی آردند و در آوچه ها و خ منیيدند و عقب نشيدو

 شرویيری پي می آردند تا آنجا آه می شود به سمت مرآز درگیل می شد و سعيی از افراد تشكب متفاوتي با ترآدی به طور اتفاقیيجد

رو را از باال يش نير آرار ديي سرآوب و تغوهایريشتند و در واقع نقاط تجمع نر نظر داي را زپترها از باال صحنه آلیكويهل. آنند

ر يلگ دشمن و مهمتر از آن، غافرویيم ني تقسیسبتا دور از هم، براجاد چند مرآز تجمع نين مساله، ايبا توجه به ا.  آردندرهبری می

رغم يرو علين نيسن ا. دج را از مناطق مختلف به تهران آورده بودني بسرویين.  دا آرده استيادی پيت زيآردن سرآوبگران، اهم

 چهل و پنجاه ی ها باالیاصل آار.  سال است آردند، باالی سییج ميروی بسير در مورد گسترش نيسال های اخ آه ادیيغات زيتبل

 آه دارند نیيانشان می بيرا در م) دهي گاه رنگ پرو( جوان و البته به شدت هراسان لیي خی هایجي تك و توك چهره بسیول. سال دارند

ن ي ام، موضوع به خطر افتادن رفاه و زندگی اقتصادی مردميغات رژيدر تبل. نندي بماتشان را در صحنه جنگ واقعی میي تعلنيولا

منظورم . مغازه های آوچك و متوسط دچار افت شده اند.  است آه بازار آساد استتیين واقعيا. ده می شوديان آشياد به ميروزها ز

ی بخشی ين حساب می آند آه نارضايم دارد روی ايرژ. غازه ها را ببندندد زودتر مي ها بالیيخ. است... وارها و رستوران ها مغازه د

 آنند غ میين را تبلي ا حكومتابان و تاآسی، آدم هایيدر آوچه و خ. دياي ب ثبات به آمكشاز خرده بورژوازی آاسب از ادامه وضع بی

اسی يغات، ارائه دورنمای سين تبليادزهر ان آه نشد آار؟ پيده است؟ ايز خوابيارد؟ همه چ به مردم دن دعواها چه ربطیيده؟ ايچه فا: آه

 در  اش ون حد آنونیيحتی در هم(اسی جامعه يزه شدن فضای سيكاليرادولی . ن مردم استي در بی و اجتماعاسیيو اهداف باالتر س

كند هم انگشت ميعنی حتی آن آاسبی آه دارد ضرري. رديگغات را ميين تبلير ايواقعا دارد جلوی تاث) ك قطب قوی انقالبیيط نبود يشرا

  .“ ثباتییبری ويدرگ”نه روی حكومت گرفته است واتهام را بر

د بر يمعموال در رسانه ها تاآ. شتر آرده اندي ها را بریيدستگ. روی مردم با سرآوب ممتد استيل بردن نيش و تحليم در پی فرسايرژ

 به نظرم مهمتر از ن دارد ولیيك آارآرد معيری ها ين دستگيا.  روزنامه نگاران است ها وبان و ملی مذهبیی اصالح طلريدستگ

ا نفر را فقط در تهران  ها تا به حال صدهریين دستگيا. ابانی استيی های خريشگامان درگي پریيم، دستگينها، در طرح سرآوب رژيا

است يك سين واقعا يا. هم به شكل ضرب و شتم و هم قتل. ان در تظاهرات هاستگر هدف قرار دادن زنيك نكته دي.  شودشامل می

د در ي بابه نظرم شعار مرگ بر جمهوری اسالمی: گريدك مشاهده ي.ده انديش فهميرو را از مدت ها پين نيت ايآگاهانه است چون اهم

 دوست دارند ریين لحظه های درگي در حادتریر مردم حتآثنست آه اي آه مشاهده آردم ااما نكته ای.  طور ثابت تكرار شودهمه جا به

 عام راحت تر و ملموس تر ا از لحاظ ذهنی، برای توده هایيچرا؟ آ. كتاتور بدهند و نه مرگ بر جمهوری اسالمیيشعار مرگ بر د

انند خشم و نفرت خود را ابراز توميكتاتور گفتن، مشخص تريمرگ بر دا با يك نظام را؟ آين را آماج قرار دهند تا ياست آه افراد مع

سی ينوشعاراز. ديايابزاری، به چشم بجايی و با هرهرن شعاردرين باشد آه ايی اسالمی اآردن مرگ بر جمهورريد راه فراگيآنند؟ شا
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