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 هم دستور زدن داريم، هم

پليس بازهم به مراسم معلمان حمله کرد ؛ دستور بردن  
 

 یمحمود سراب                                                    ١٣٨٧م مهر  يکشنبه بيستيک
   

 یعل  آه یم به دستي سی بی است آه ماموران لباس شخصین تمام حرفيا". م و هم دستور بردنيهم دستور زدن دار"

. راندند  یشان آنند بر زبان م" هيتوج" بردند تا ی می به گوشه ای لنگردوی را آشان آشان به همراه بهشتیاآبر باغان

 معلم یجهان ت ها به مناسبت روز ير، با هدف فروآش آردن حساسيك هفته تاخي آه قرار بود با یاسمب، مرين ترتيبه ا

  . ناکام ماندیتي امنیروهايدر تهران برگزار شود، با دخالت مجدد ن

 یبرا ك شورش، بلكه ي فرونشاندن یس، باتوم و سپر به دست، نه براي ضد شورش پلیروهاي و نیماموران لباس شخص

 در یر دولتيغ  ی را در خانه سازمانهایشكسوت فرهنگير از چند پي آمده بودند آه قصد داشتند مراسم تقدیندن عده اپراآ

  .  و ورشو برگزار آنندیابان نجات الهينبش خ

ی شهردار ان با ي فرهنگی صنفیتشكل هاياد معلمان وزيار بسیزنيرای تهران است، پس ازشهردارياراختين محل آه درا

شروط برگزار آنند؛ م آن  چند معلم نمونه را در يرازار آنان گذاشته شده بود تا مراسم بزرگداشت خود و تقدياخت درتهران

.  نباشدی و اعتراضی و صنفیاسيس چ عنوان ي ها به هیسخنراندرآن آورده نشود و یاسي و سیچ تشكل صنفيآنكه نام هبر

 بود که قرار ی از کسانیکيآموزش و پرورش  ر اسبق ي وز شهرتهران وی، عضو اصالح طلب شورای نجفیمحمد عل

 در نظر گرفته شده بود و از یز وقت سخنرانيتهران ن باف شهردار ي قالین، برايهمچن.  آندین مراسم سخنرانيبود در ا

 از یكي  آه طبق دعوتنامه،ی ارسال شد، در حالیچ تشكليه  بدون اشاره به ین، دعوتنامه اي مدعوین رو بود آه برايا

  . تهران بودیزبانان مراسم شهرداريم

  .  بعمل آمدیري جلوگین مراسمي چنیدات، از برگزارين تمهي این وجود تمامياما با ا

   د برگزار شوديتجمع نبا: اطالعات  
 یهشتب ك ساعت قبل از آن با محمود ي ظهر پنج شنبه برگزار شود، اما به گفته منابع آگاه، ١٣مراسم قراربود ساعت 

د يمراسم نبا د ي گوی آند و می میرنده خود را از وزارت اطالعات معرفيتماس گ.  شودی تماس گرفته میلنگردو

  . رودیر بار نمي معلمان، زی آانون صنفی، از اعضای لنگرودیاما بهشت. برگزار شود

را   معلمان ی آانون صنفیر اعضاگي از دی اآبر باغانی منطقه، علیچند ساعت مانده به آغاز مراسم، فرمانده آالنتر

 یباغان .  صبح باطل شده است١١د برگزار شود، چون مجوز آن ساعت ي آند آه مراسم نبایابد و به او اعالم مي یم

به " یقيموس"  و " یشعر خوان" البته دستور جلسه، . مي آنید ما مراسم را برگزار مي گوی میلنگرود.  آندیتعجب م

  .  بود"  معلمی جهانروز"مناسبت بزرگداشت 

 بودند آه از یر آسانين تاالر، به سبك همه مراسم چند سال اخي ای بود که در گوشه و آنار پارك جلوین در حاليا
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 یروهاين  ها بود، ی که پارک در محاصره لباس شخصیدر حال.  کردندی میلم برداري آمد فین جشن ميهرکس که به ا 

خبر از ماجرا   ی دوجوان بیکيدر بدو ورود، . ز بوديرآميدند رفتارو گفتارشان تحق وارد پارک شیژه، از ضلع شماليو

  . را به کتک گرفتند

شروع   ی و انتظامیتي امنیروهايسپس، ن.  به معلمان اصابت نكرده بودیچ باتوميهنوز البته ه. ستاده بودنديهمه هنوز ا

  .آردند" یت اجتماعيطرح امن" مرسوم در یبه متفرق نمودن معلمان با روش ها

ر يرون آمده بودند، با عكس العمل غي آه هنوز شروع نشده بود بی از آنان قبال از سالن مراسمیآل معلمان آه اندآ

  .   ساختمان شدندی سبز جلوی، وارد فضایتي امنیروهايمنتظره ن 

    به مراسمیتي امنیروهايحمله ن  

ه يتخل  یس ضد شورش وارد عمل شد و برايسپس، پل. ك نفر ممنوع استيش از ي اعالم آردند تجمع بیتي امنیروهاين

ژه  يحرآات و ع با ي واآنش سریروهاين ضرب االجل، نيپس از ا. قه مهلت دادي دق٣ر افراد حاضر يپارك به معلمان و سا

ع به ضرب و شتم شرو ز وارد عمل شده و ي وحشت آمیجاد صداي آه در دست داشتند و ايیدن باتوم به سپرهايو با آوب

  .د مردم و معلمان حاضر در آن جا نمودنديشد

خود  ع و در نوع ي خلق شد بدی و انتظامیتي امنیروهاين مكان توسط ني آه در ايیصحنه ها: "دي گویمان مي پور سلیعل

  ".    ر بوديآم نظ

شتر يب .  زدیس ضد شورش موج مي و پلیتي امنیروهاي اطراف از نیابان هاير آل فضا را گرفته بود و خي آژیصدا

ابان يشاداب، خ ابان ي را در چهار راه مقابل تاالر، در خیكصد متريآنها تا شعاع حدودا .  ها بودندیروها، لباس شخصين

  . بمانندیباق ن ي آردند تا فقط معلمی را زود متفرق میمردم عاد. ابان رشو پوشانده بودندي و و خینجات اله

گرفته   را – ی و بهشتی از جمله باغان–ن ي معلمیع شد برخيافت و شاي باتوم ادامه یاد و صداي و فرم ساعت داديحدود ن

 یانتظام  یروين"و " ديدوستانمان را آزاد آن: " دادندیاما معلمان قصد دور شدن از محل را نداشتند و شعار م. اند

  ".خجالت، خجالت

ند يآنها بگو ده شده بودند تا به ي آشیرشدگان، در واقع به آنارينشده و دستگ بازداشت یچ معلميد آه هين اثنا خبر رسيدرا 

 شدند یبرده م ا يمعلمان آه بار اولشان نبود آه زده .  بردنی زدن و هم برایم، هم براي دستور داری هر آاریما برا

  .ست، اما همچنان ماندندين سخن چي ایدند معنايفهم

 یرو.  تاالر رفتی در دست به سمت در وروديی داشت مقوای آه قد آوتاهی لباس شخصین هنگام ماموريدر ال

 یملغ ن سالن ي امروز ای لوله ها تمام برنامه هایدگيبه علت ترک: " در چسباندیش بلند شد و مقوا را رويانگشت پاها 

  ". شودیاعالم م

  .  سبز برگزار شودین فضاياما معلمان خواستار آن بودند آه مراسم در هم
 ی  جشن شامل ارائه یک برنامه يقرار بود " معلمان، در صورت به هم نخوردن مراسم ی از فعاالن صنفیكيبه گفته 

 یتعداد. باشد ن عرصه در کشور يدان اي از موسپیتعدادازر و تشکري معلم و تقدیمقاالت مناسب با بزرگداشت روز جهان

ن يز در ايدانش آموز ن ک ين قرار بود يبصورت نماد .ه دادني هدیبرار نامه آماده شده بود ي و تقدی فردوسیشاهنامه 
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 آماده یقي معلم و موسیجهان  روز یکي الکترونینت با عکس کارت هايچند پاور پو.  را قرائت کند یمراسم سپاسنامه ا

 آماده شده یسرود. د ي گردیبرگزار  ی شده بود آماده ی معلم طراحی که از روز جهانی با سواالتیشده بود و مسابقه ا

ز يشان ني دعوت شده بود تا از ا١٣٢٠  ن حوادث ين معلمي فرد از فعالی و آقاید خانعلي برادر شهی خانعلیبود واز آقا

 يیان صحبت هايز در پاي نیبهشت. حرف بزند  قه ي دق١٠دا کند و يباف در جلسه حضور پي قالیقرار بود آقا. ر گردد يتقد

د شده بود و يي معلم در زمان وزارت او تایجهان ن که روز يشير پي وزی نجفیشته باشد و آقا دایدر باب روز جهان

نکه پنج شنبه شهرستان يدعوت شده بودند که به خاطر ا ان مجلس هم يون فرهنگيسيس کمي رئيی حاج باباینطور آقايهم

  ".دادند  بعد را ی جلسه یحضور داشتند عذر خواستند و وعده 

دعوت   ی جشنین ناراحت بودند؛ برايمدعو.  کنند ی متوقف میمتي آنند که برنامه را به هر قیندگان اعالم ماما برهم زن

  . دادندی آنها را به داخل ساختمان هم راه نمیرند وليشده بودند، آمده بودند تا روزشان را جشن بگ

ابان است يخ  که مرز پارک و یضلع شرقدر .  شودیم ذره ذره تنگ تری لباس شخصیروهايس ضد شورش و نيحلقه پل

ده بود که يجه رسينت ن يجمع آه به ا.  شودی جمع شده بودند وهر لحظه بر تعدادشان افزوده می انتظامیروهاي از نیانبوه

 ی از معلمان میکي.  کنندیم  یريماموران از ادامه مراسم جلوگ.  قرآن استیپارک برگزار کند به دنبال قارجشن را در

محمود .  آنمیآند آه بازداشتت م  ید ميرد و تهدي گی دست او را میم جرم است؟ ماموريم قرآن بخواني خواهید ميوگ

ن جا از يم و مختصرا همي خوانیقرآن م د ما ي گویبه ماموران م.  کندیت برنامه را اعالم مي با قاطعی لنگرودیبهشت

س ضد شورش و ي با لباس پلیبه ناگاه گروه. اورديب شاهنامه ها را  رود ی از معلمان ها میکي. مي کنیمريهمکاران تقد

  .  فرستندیرون پارك مي کنند و به بیرا دوره م ند و آنها ي آیبه طرف معلمان م.  کنندیباتوم به دست تهاجم م

  .ده اندي خواستند رسی آه میجه ايماموران به نت. با خلوت استي شده است و پارك تقر١٣ساعت 
شده اند،  ا همه آنها به سرعت آزاد يگو..  وی لنگرودی، بهشتی، باغانیاز جمله فالح. شده اندريشود چند نفر دستگيگفته م

   . ف شده استي از معلمان توقیل تعدادي همچون موبایاما لوازم

  
  

  یمحمود سراب
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