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نتهرا  دریاول ماه م  
  ( گزارش اول و دوم )

 
               ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه                                                                                    ر بذيینشريه دانشجو

 
  :گزارش اول

 یاست نوع بشر را از هر گونه استثمار رهاي آه قر اری روز آسان . آارگریروز جهان .امروز اول ماه مه است

از طرف فعالين مراسم روز آار گر ی برگزاری  مختلف برایدر سايتها  آهیاز چند روز قبل بنا بر اخبار .ببخشند

مردم و  هم جمعيت .به حال پارك الله را آنقدر شلوغ نديده بودم تا .شده بود به پارك الله رفتم  درجی مختلف آارگر

ی به صورت پراآنده قدم م  نفر٢٠٠٠نزديك به ی در دور ميدان آب نما جمعيت .مزدور رژيمی هم جمعيت نيروها

گشت ی ماشين ها .و پليس ايستاده بودندی شخص  نفر لباس٥نفر حداقل هر يك ی شايد بتوان گفت آه به ازا .زدند

از اين همه ماشين ارشاد آنهم در ی مردم عاد .بودندی در حال گشت زن زياد دور ميدان مدامی ارشاد به تعداد خيل

آارگر  ندر محوطه بيرون هم از سمت بلوار آشاورز و هم از سمت خيابای دور پارك يعن .بودند  شدهپارك متعجب

بعد از چند دقيقه  .پارك بودم  آه ساعت شروع مراسم بود در٥قبل از ساعت . بودی لباس شخصی هم پر از نيروها

، زنان یدانشجوي ،یفعالين آارگر .ديدمرا ی بسياری آشنای نشستن پيدا آنم چهره های را برای  مكان آردمی آه سع

ديدند ی يكديگر را می همه وقت .مراسم آمده بودندی د آه برااما آامال مشخص بو شناختمی آه نمی و افراد ديگر

از ی ا آه عدهی  دقيقه در گوشه ا٥:١٥و حدودا ساعت ی باالخره بعد از دقايق .آردندی خوش وبش م شروع به

 شده  مامور زن و مرد سوارآن  ماشين گشت ارشاد آه تقريبا دو برابر ظرفيتش٢ ناگهان   فعالين جمع شده بودند

گفتگو با هم بودند رفتند و به وحشيانه ترين شكل ممكن شروع  آه فعالين در حالی د به بيرون ريختند و به سمتبودن

 داخل پاركی مردم عاد .به زور وارد ماشين آردند آردند و نفر را دستگير ٤-٣همان آن  به آتك زدن آردند و در

ی افراد آوبيده م و صورت بر سری برقی باتوم ها . چه مرگشون شده گفت باز اينای می يك .وحشت زده شده بودند

در  .شدی به زور سوار ماشين م خورد وی آرد آتك می می زد و يا مقاومتی می هر آس آه آوچكترين حرف .شد

آه در عرض چند ثانيه به زور  .فعالين به آسمان بلند شد ازی يكی از سوی  فرياد زنده باد جنبش آارگراين ميان

آرد آه ولش آنيد ا توسط ی  قصد فرار داشت و دوستش اعتراض م آه رای جوان در اين ميان .ردندسوار ماشينش آ

را از تنش  پليس دستگير آردند و آنقدر او را زدند آه به حالت بيهوش در آمد و بعد لباسشی تشن ها چند تا از غول

در اين  .به درون ماشين بردندی هوشصورتش آشيدند و آشان آشان در همان حالت بيی در آوردند و آن را به رو

آنم ی فكر م .شدی لها پخش ماوباش در اينترنت و موباي ارازل وی افتادم آه تحت نام دستگيری لحظه ياد تصاوير

پر بود آه به هر طرف نگاه ی آنقدر مامور و لباس شخص .فهميدندی را به خوب ارازل و اوباشی مردم امروز معن

 فلفل زدند و ی اسپر آه ما و چند خانواده ديگر ايستاده بودندی از آنها در جايی يك .شدندی آنها ديده م فقطی آردی م

ی البته در ميان آنها چند زن چادر .به هوا رفت زدند سوختم و چشمانشان را گرفته بودند مچند جوان آه فريادی صدا



بقيه مدام مردم  . بعدا آنها در جمع پليس ها ديدمچرا آه .قطارشان در امان نماندند هم بودند آه آنها هم از اين عمل هم

پسر جوان در حال گرفتن  آه با هم بود ند و وی دختر و پسر جوان .آردند آه دور شويد و اينجا نايستيدی وادار م را

 به سمت   هم آه معلوم بود از خود آنهاستی جوان عكاس .عكس با موبايلش بود را هم با توهين و آتك دستگير آردند

آه معلوم بود ی در اين ميان دختر جوان.گرفتی آرد و عكس می م چهره شان زومی رفت و روی افراد حاضر م

زمين ی را به رو چون او .بود توجه همه را به خود جلب آردی با بلوز و شلوار ورزش ورزش آمده بود چونی برا

امروز اينجا شلوغ شده به  دم بفهمند آه چراخواستند مری آنها نم .آشيدند و روسريش آامال از سرش افتاده بودی م

حجاب ی ارازل و اوباش، مزاحم نواميس مردم و ب سمآردند تا فردا به ای را دستگير می همين خاطر هر تيپ آدم

گوشه .ندارم اما دو ماشين گشت ارشاد آامال پر شده بودی شدگان آمار دقيق از تعداد دستگير .همه جا جار بزنند

تمام بدنش  لباسش را از تنش خارج آرده بودند وی هم آه معلوم بود در درگيری پسر جوان.له بودغلغ گوشه ميدان

در ی حت .شدندی و دستگير م زدندی  م  ديگر فريادی در گوشه ا . باتوم بود در حال فرار بودی ه هاضربی جا

از آنجا بروند و با اعتراض مادر خواسته بودند آه  و ظاهرا از آنها از ميدان آه يك خانواده نشسته بودندی قسمت

خواستند او را آه همراه با همسر و بچه هايش بود ی به زور و با تهديد م بودند بود روبرو شدهی خانواده آه زن مسن

سريع متفرق ی شروع با باريدن آرد آه باعث شد مردم عادی باران شديد .یبدون هيچ دليل و توجيه ببرند با خود

آه ی در حال قدم زدن بودم با پرچم جالب بعد آه در اطراف پارك . دقيقه اتفاق افتاد٢٠-١٥ات در همه اين اتفاق .شوند

اتفاقات امروز نشان  .بعد آه دوباره برگشتم در آنجا نبود .روبرو شدم بودی از فعالين آارگری بوط به سايت جمعمر

 آهی در آنار جوانانی ضور فعالين آارگرح .و خفقان در حال رشد استی و همچنين ديكتاتور داد آه راديكاليسم

اول ماه مه امسال آه  .همراه داشت را با خود بهی  خوبی دهااز فعالين زنان نويی بسيار با انگيزه آمده بودند و بسيار

و بيانيه و شعار نداشت اما ی فرصت سخنرانی اگر چه حت در يك روز تعطيل و يه شكل آامال مستقل برگزار شد

 .مهم بودی خيل بود و اين مسالهدرحضور مردم 

 
  اول ماه می در تهران

  
  نشريه دانشجويی بذر  ارسالی برایگزارش

 
  :موگزارش د

  » از آخر به اولمراسميک «
  

  ٧غروب اول می، ساعت 
  تاکسی: محل

  راديو: راوی

 اينروز برگزار شد در  در سرتاسر کشور به پاسداشتمراسمامروز روز جهانی کارگر بود و بدين مناسبت چندين "
   ." کشيده شد اغتشاشبسياری به راه انداختند که بهاعتراضات  کارگران سراسر جهان نيز

  ۶بعدازظهراول ماه می، ساعت 



  پارک الله: محل

  جناب سروان: راوی

 دو بدو بهاند مردی خود را بجا جمعجا و آندوره کردند، ماموران اينهای گشت ارشاد نما را ماشيندورتا دور آب

شست و ی داشت چشمانش را در آب میمامور تر زن کسی آن حوالی فيلم گرفته اين طرفماموری رساند و خبر داد

به گذشتم به سروان گفتم جناب سرهنگ چی شده؟ سری ها میاز وسط چمن. داداز سوختن چشمانش ناله سر می

   .عالمت هيچ تکان داد

  ۵:١۵بعدازظهر اول ماه می، ساعت 
  پارک الله: محل

  !)پليس امنيت اخالقی(گشت ارشاد: راوی

 از هر سو .زدندکردن و باز قدم میگاه يک جا می ايستادند و روبوسی می. رفتآمد و میجمعيتی می. نشسته بودم

 داخل  بهای رارسيد و در ميان آن بلوا عدهاز راه  به يک باره گشت ارشاد مدار در کمين بود کهانگار پليس اخالق

  . ندها کشاندماشين

طرف ترکسی انگار آن! هوش بر زمينپسری برهنه و بی! ديگر نديدمش" زنده باد جنبش کارگری" يکی فرياد زد 

، دختری سربرهنه بر "حرکت کنيدخواهرا " سو فريادی ، اين"جمعی از فعالين کارگری"سو تر پرچم آن! گريخت

، "شهخواهرا اينور بياين دردسر می"ردند،  و لگد ب و فحش مشتباموبايل به دست را  پسری شد،زمين کشيده می

  .برد و پليس مرد زنان را میکوبيدپليس زن بر سرو صورت مردهای دستگير شده می

- ارشاد برای سرويسنفربرهایديگر از حاال .  هم نزدحتی باران هم آن را بر !جايتان خالی! مراسم باشکوهی بود

پذيرايی هم که به صورت . را نخواهيم داشتمهمانان يله حمل و نقل شود و ديگر مشکل اندازه وسدهی استفاده می

 و اند دوشی بگيرند مقاماتی هم که لباس غير فرم به تن دارند ديگر ياد گرفته.آقا و بانو به عهده دارند  همرامختلط 

  .مراسم عالی برگزار شد. به سر و وضع خود برسند
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