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  پارك الله ــ گزارش ارسالی از تجمع اول ماه مه تهران
ی آارگرني از فعالیجمع  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢شنبه      

  
                                           

باران خورده و خشمگين از وحشی گری و .  همين االن از پارك الله برگشتيمدوستان عزيز،

ساعت يك بعد از ظهر بود آه به دروازه شرقی پارك . شی حكومت سرمايه دارانآزادی آ

اتوبوس های گارد ويژه ضد شورش پارك معاصر آوچه مشرف به موزه هنرهای در. رسيديم

در پياده روی حاشيه پارك، لباس شخصی ها در گروه های سه نفره با نگاه های . آرده بودند

ما با خودمان پارچه های تا شده شعار داشتيم آه .  پاييدنددريده، اين طرف و آن طرف را می

اما اوضاع به شدت پليسی بود و امكان اين می . اگر فرصتی پيش آمد در تجمع بازشان آنيم

همين برگشتيم و پارچه ها را به خاطر. بگيريمازرسی بدنی قراررفت آه هنگام ورود مورد ب

  .ديمماشين گذاشتيم و دوباره راهی پارك شدر

ر محوطه پارك جمعه تمام شده بود و گروهی از ريشوها و چادر سياه ها ديك علتش اين بود آه نماز. وغ بودپارك شل

نيروی آنند و بخشی ازپارك فرستاده باشند آه فضا را پرآرديم آه ممكنست آنها را آگاهانه به فكر. پراآنده بودند

  ...يا گوشه ای نشسته بودندزدندهم اينجا و آنجا ديديم آه قدم ميآشنا های آدم. باشند) حداقل سرآوب روحی(ب سرآو

ضمنا تعدادی از . افراد نيروی انتظامی، گارد ويژه و واحدی آه بيشتر شبيه آوماندوها بودند دور پارك مستقر بودند

رد، تعداد بسيار زياد ولی چيزی آه بيشتر از همه جلب توجه می آ. خودروهايشان را هم داخل پارك آورده بودند

بخشی از آنها روی . لباس شخصی ها بود آه به صورت فردی يا سه چهار نفری در همه جای پارك حضور داشتند

نيمكت های اطراف آبنمای اصلی آه قرار بود محل تجمع اول 

ماه مه باشد، دوربين به دست نشسته بودند و از آسانی آه به 

تعدادی از آنها را . فتندنظرشان مشكوك می آمدند عكس می گر

ديديم آه سرگروهشان علنا داشت برای هرآدامشان مكان 

تعدادی از آنها حتی در راهرو توالت . استقرار تعيين می آرد

های عمومی موضع گرفته بودند مبادا شرآت آنندگان در تجمع 

هم به شكل مسخره ای آه آدم را بعضی هايشان ! بخواهند در آنجا چيزی بين خود رد و بدل آنند يا قراری بگذارند

  . فيلم های خنده دار می انداخت پشت شمشادها قايم شده بودند ياد ژاندارم ها در

: تيپ های مختلف بودند. حاال ديگر تعداد قيافه های آشنا و نگاه های معنا دار و لبخندهای دلگرم آننده بيشتر شده بود

مثل همه جمعه ها، خانواده ها و دوست دختر و دوست . ان دانشجومردان و زنان آارگر و روشنفكر، دختران و پسر

اينهمه پليس نگاه می  چند تا مرد مسن با تعجب به حضور.زدندجا و آنجا نشسته بودند يا قدم ميپسرهای زيادی هم اين

آارگر ه مه، روزاول ماامروز. خبر نداريدمگر: است؟ به آنها گفتماينجا چه خبر: می پرسيدندهمديگرآردند و از



در جواب من هم ! آمده اند آه آارگرها را دستگير آنندپس امروز! آهان: ا لهجه آذری گفتبآنها خنديد ويكی از. است

  صفحه از. شديم آنها جدا   و از خنديديم . آنند قرار است سرمايه دارها را دستگيرآردی فكر. خب معلوم است: گفتم

  تماشای مسابقه خيلی ها هم نشسته بودند و گرم . شد مسابقه فوتبال مستقيما پخش ميمحوطه آبنما، بزرگ تلويزيون در

بلندگوهای ظهر بود آه يكمرتبه تلويزيون و  بعد از٥ساعت حدودا ...بودند

آسانی آه تا آن . است، خاموش شدميدان آبنما نصب تا دورقوی آه دور

اما خاموشی .  رفتندد شدند ونشسته بودند بلنموقع برای تماشای فوتبال آنجا 

اعالم آماده باش برای شروع عمليات به نيروهای  واقعتلويزيون، در

عمال در ميدان، آسانی ماندند آه آم آم به هم نزديكتر می . سرآوبگر بود

هنوز شعاری سر داده . تجمعی را تشكيل دهند و نيروهای حكومتشدند تا 

فعاالن شناخته شده و نشان . گردان وارد صحنه شدنددروها با آژير و چراغ خو. نشده بود آه حمله وحشيانه آغاز شد

هر آسی آه فرياد اعتراض . تعدادی را با ضرب و شتم آشيدند تا با خود ببرند. آرده، آماج اوليه اين يورش بودند

ن نزديكی پارك بود آشيد و تالش آرد آه مانع اين آار شود را هم با خشونت زدند و بردند و در خودروهايی آه هما

بقيه نيز هنوز فرصت جمع شدن پيدا نكرده .  نفری آه آن وسط بود به اطراف رانده شد٢٠٠ تا ١٥٠جمع . انداختند

  .....بودند و به شكل فردی يا چند نفره در اطراف ميدان آبنما ايستاده بودند و صحنه را تماشا می آردند

تعدادی از فعاالن آارگری آه از قبل می شناختيم . ناهايمان را ديديمخود ما آتك خوردن و دستگيری چند نفر از آش

تند و به سوی ميدان آبنما می رفتند، نگاهی می انداخ. با چهره های برافروخته اين طرف و آن طرف می رفتند

ر نقطه ديگری همان گذاشتيم اگر آشنايی را ديديم دبا هم قرار. را هم گرفتند: ... تآنها گفيكی از. دوباره برمی گشتند

ما به سمت دروازه شرقی حرآت آرديم؛ . نزديكی ها بيرون پارك جمع شويم و ديده ها و شنيده ها را رد و بدل آنيم

آن موبايل ازجوان داشتند با و پسريك دختر. ن ها پهن شده بوددر فضای سبز سمت چپمان، پرچم بزرگی روی چم

الب با انقرهايی نوع بشر”آارگران با پرچم سرخ بود با شعارشی رنگی رفتيم، نقاهم جلوما. عكس می گرفتند

                 ...آن عكسی گرفتيم تا برايتان بفرستيماز! ما آه نبودخنديديم؛ آاربه هم نگاهی آرديم و. “آارگر

چند نفر . به محل قراری آه گذاشته بوديم رسيديم. به سمت ميدان انقالب راه افتاديم 

در مورد سياست : آمی ايستاديم و حرف ها و نظراتی رد و بدل شد. منتظر بودند

برگزاری تجمع، سياست رژيم، تجربه سال های قبل و ضرورت ترسيم راه و روش های 

البته خيلی مختصر و بريده . ه مراسم ها در شرايط پليسیمناسب برای برگزاری اينگون

فعال فكر و . برای اين بحث ها، نه زمانش مناسب بود و نه مكانش. بريده حرف زديم

خيال دستگيری ها را داشتيم و چگونگی اطالع رسانی و افشاگری در مورد سرآوبگری 

وز دقيقا نمی دانيم چند هن. رژيم و تالش برای آزادی همه دستگير شدگان اولويت داشت

فقط همان چند نفری آه خودمان ديديم و چند نفر ديگری آه دوستانمان در همان صحبت های آوتاه . نفر را گرفته اند

         ...ا مطمئنيم آه دستگير شده انداز آنها اسم بردند ر
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