
 ن تيردر تهرا١٨ای از تظاهرات گوشه 

در طول مسير، از سمت کوی دانشگاه تا ميدان انقالب تعداد زيادی 

 لباس شخصی و گارد ضّد شورش  نيروهای انتظامی، بسيجی، از

هتل (به تقاطع خيابان حجاب و فاطمی  ٤مستقر بودند؛ تقريبًا ساعت 

شروع جريانات  رسيديم و مّدتی در پارک الله منتظر) کانتيننتال

 وارد خيابان کارگر ٥:٣٠-٥جمعّيت تظاهرکنندگان از ساعت . بوديم

شد و نيروهای بسيجی و ضّد شورش ) ضلع غربی پارک الله( شمالی

حتی تير هوايی و ) گلولۀ رنگی(بال  با شليک گاز اشک آور و پينت

مرگ بر "شعار  در اين مّدت. به دنبال تظاهرکنندگان راه افتادند

 تعدادی از. بارها تکرار شد" مرگ بر دولت کودتا"و " ديکتاتور

 شّدت گاز اشک  .اين خيابان به داخل پارک گريختندتظاهرکنندگان از

که از فاصلۀ چند ده متری، چشم ها به سرعت شروع  آور تا حّدی بود

تقريبًا اطراف پارک به طور  طی اين مّدت،. به سوزش می کردند

رسيده  بخشی از جمعّيت که به خيابان فاطمی. کامل محاصره شده بود

زندانی سياسی آزاد بايد "شعارهای . حرکت کند بود، به سمت هتل حرکت کرد و بخش ديگر وارد پارک شد تا از آن جا به سمت هتل

 ولی نيروهای گارد، مسير آن ها را در تقاطع. تکرار می شد" مرگ بر ديکتاتور"و " اکبر اهللا"و " ينيک حسين تا ميرحس"؛ "گردد

حمالت چنان ناگهانی و وحشيانه بود که . ريختند فاطمی بستند و موتورسواران نيروی انتظامی با باتوم به داخل پياده رو -خيابان حجاب

 در همين فاصله هم گاز اشک آور و تيرهوايی. ابان، به داخل جوی آب می افتادندداخل خي مردم موقع پرش از روی جوی و رفتن به

از طريق يک ماشين ) هم مقدور نبود در اين مّدت، تماس با موبايل. (شّليک شد و همه پشت ماشين ها و روی زمين دراز کشيديم

ير پياده َروی به سمت ميدان توحيد، تمامی کوچه ها بسته َروی ادامه داديم؛ در مس شخصی کمی از محل دور شديم و بعد دوباره به پياده

و مرور ماشين ها غير ممکن شده  عبور. سر می دادند" مرگ بر خامنه ای"مردم سطل های زباله را آتش می زدند و شعارهای  .بود

ضور نيروهای بسيجی و لباس ح) ٦:٣٠حدودًا ساعت . (ميدان انقالب رسيديم با طی کردن کوچه های فرعی و اصلی باألخره به. بود

هنگام بازگشت و در طول مسير  مردم از داخل اتوبوس به آن ها فحش می دادند؛. بيشتر از ساعات اّوليۀ تجّمع شده بود شخصی بسيار

ه حتی در چند مورد مشاهد... ميدان انقالب، پارک دانشجو، پل چوبی و  : شاهد درگيری های فيزيکی زيادی بوديمBRTاتوبوس های 

برخی از آنان با  شّدت آتش سوزی ها تا حّدی بود که. ضِد شورش پاره سنگ به سوی معترصين پرتاب می کردند کرديم که نيروهای

سرکوب گسترده رو به رو شد، ولی پراکندگی جمعّيت  به هر حال، اين حرکت هم با. خودشان کپسول آتش نشانی حمل می کردند

  .  رو به رو کرده بودکلمعترضين، نيروهای سپاهی را به مش

   .تعداد شرکت کنندگان بسيار باال بود با وجود تهديدات رژيم روز پيش. روحيه تظاهرات کنندگان بسيار خوب بود

  !اين تظاهرات خالی بوددرجای تعداد بيشتر کارگران 
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