
 

   گزارش فعالين نشريه دانشجويی بذر -پارک الله .  تهران٢٠:٣٠

  

  پارک الله؛ جيغ، باتوم و خون
  

 .وس بودب کاهي مثل مي صحنه ها برادنيد. ختهيم ر هبهاز اين همه قصاوت و بی رحمی  یکله  بم  اعصاب. االن ازپارک برگشتمنيهم

 ٦ ازدوستان ازساعت یکي ماهم با . و کشته شدگان درپارک الله جمع شوندرشدي دستگی بچه های خانوادها همهقراربود که  امروز آخه

در .  مشهود استیتي امنیروهاي به پارک الله حضور نی منتهی درتمام کوچه ها. استیتيامن پارک بشدت ی فضا.ميدر محل حاضرشد

کم   مردم کم٧ شدن به ساعت کيبا نزد. نشته اند زن یروهاي که درآنها نخورد ی با آرم گشت ارشاد به چشم مینهاي آذر ماش١٦کوچه 

 از مردم ی برخیستادگي متفرق کردن مردم دارد که با ار دیوسع کند ی شروع به تذکرمی انتظامیروي که ابتدا نشوند یدور هم جمع م

 کمک باه ژي گارد ویروهاي و نی رهبراوراني موسوم به یروهاي سپاه و نیروهاي لحظه به ناگاه ازتمام پارک نني درا.شود یروبرو م

زنان   ازی وتعدادد مردم کردنشتمقدام به ضرب وا و دشدن ها حمله وره خانواد با استفاد ازباتوم و گازفلفل به سمت مردم و زن یهاروين

 همه ني ادنيد  خونم از. برندی مند بودی مصرکوچه  که دریينهاي و با خود به سمت ماشد کردنريکتک زدن دستگ و جوانان را بعد از

 یروي ن درخواست، از ترس خودی انتظامیروي که نميبر ی مورشي ی انتظامیروي ازجوانان به سمت نی با تعداد.شقاوت به جوش آمده

 ؛ سپاه عاشورا هستندیروي نشود ی که گفته ماهي گارد با لباس سیروهاي و نی لباس شخصیروي نی تعدادعي سریلي که خکند ی میمکک

  دردست یيعصا که ینس مزن که چگونه نميب ی م.ميشو ی مینيما به خاطر تعداد کم مجبور به عقب نش  وشوند یم محل حاضر در

 ی مني سبز پارک را رنگی و خونش چمنهاشکافد ی ازهم می سرجوانگري دهضرب  باونهچگ  وفتد ای مني زمی باتوم روهضرب دارد با

 ستي نستادني ای جاگري خوب د:زنم ی مبي به خود نهدي آی ازدستم برنمی کارنکهيا از  وکشد ی سوزان شعله می خشملمد  در.کند

 .منويسب گزارش را ني ادي و بامحرکت کنم مجبور
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