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ﮔﺰارش ﮔﻠﮕﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ارﻋﺎب ﭘﻠﻴﺲ ﮔﻠﮕﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
هﺸﺘﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد وهﻔﺖ

ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻣﻴﻠﻴﺘﺎﻧﺖ

ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺸﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ رﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺧﻮد در اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان
ﮔﺮد هﻢ ﺁﻣﺪﻩ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎﻩ ﻣﯽ را ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﻠﮕﺸﺘﯽ در اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان
و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎل هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در ﺳﺎل هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ در ﮔﻠﮕﺸﺖ ﭘﻴﺶ از ﻣﺎﻩ ﻣﯽ و ﭼﻪ در دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ،ﺷﺎهﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮو هﺎﯼ
ﻟﺒﺎش ﺷﺨﺼﯽ ﺁن هﻢ در ﺗﻌﺪادﯼ ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ و دورﯼ از درﮔﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻩ اﻳﻢ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ
ﺑﺎر ﭘﻠﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ "ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﺁوردن ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ" را ﺑﻪ ﮔﻠﮕﺸﺖ هﺎﯼ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ هﻢ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اوﻟﻴﻦ
اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﻠﮕﺸﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﻧﻴﺮو هﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮر هﺎ ﺿﺪ
ﺷﻮرش در ﻣﺤﻞ ورودﯼ ﭘﺎرﮎ ﭼﻴﺘﮕﺮ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﭘﺲ از ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ از اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ
ﺑﺮدارﯼ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮو هﺎﯼ ﺿﺪ ﺷﻮرش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻴﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
هﻤﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﮑﻮرت ﺑﻨﺰ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮو هﺎﯼ ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ دور ﺗﺮ از ﭘﺎرﮎ ﭼﻴﺘﮕﺮ راهﻨﻤﺎﻳﯽ و ﭘﺲ از ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﺮدن ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ،اﺗﻮﺑﻮس را ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﻞ دور ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﺪادﯼ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون اﻃﻼع از ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺘﺮو ﺑﻪ ﭘﺎرﮎ ﭼﻴﺘﮕﺮ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺗﻮﺑﻮس
هﺎﻳﯽ هﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﭘﺎرﮎ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد هﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺪاﻳﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺎدﻩ روﯼ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎرﮎ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ هﻢ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ .از هﻤﺎن زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺎرﮎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮو هﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﭘﺎرﮎ ﺑﻪ
اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاﯼ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ﭘﺎﯼ ﭘﻴﺎدﻩ در ﻣﻴﺎن
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻳﺎ ﮔﺸﺖ داﻳﻤﯽ ﺳﻤﻨﺪ هﺎﯼ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﻳﮏ ﺳﻮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺮو هﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﺪارﮎ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ هﻢ ﺑﺤﺚ هﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد .هﺪف ﻧﻴﺮو هﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻋﻤﺪﻩ ،ﺣﻤﻠﻪ ﯼ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺳﺎدﻩ ﯼ ﻳﮏ ﮔﻠﮕﺸﺖ ﺑﻮد.
ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﻮل اﺗﻮﺑﺎن ﮐﺮج ،ﺁزاد ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ هﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎﻋﺖ ،ﮔﺸﺖ هﺎﯼ
داﻳﻤﯽ ﭘﻠﻴﺲ ،ﻧﺸﺎن دادن ﭘﻠﻴﺲ هﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان ﻣﻮﺗﻮر هﺎﯼ ﺿﺪ ﺷﻮرش و ﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮس هﺎﯼ ﭘﺮ از
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ،هﻤﻪ و هﻤﻪ ﺑﻪ هﺪف ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮدن ﺣﺘﯽ هﻤﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﻌﺪﯼ ،دﻟﺴﺮد ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و اﻳﺠﺎد ﺟﻮ
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وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس در ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ.
ﮔﻠﮕﺸﺖ ﺳﺎل ١٣٨٧ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﺁن در ﺳﺎل هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻨﺪﮔﺎن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮ وﺣﺸﺖ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ و ﮐﺎرﮔﺮ در ﺁذر ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﮔﺸﺬﺗﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺮب و ارﻋﺎب
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﭘﻠﻴﺲ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ هﺎ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮﯼ؛ ﮔﻠﮕﺸﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻧﻘﺸﻪ هﺎﯼ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺁب ﮐﺮد.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ هﻤﻪ اﻳﻦ دﺳﻴﺴﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻩ و در ﺑﺮﮔﺰارﯼ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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