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  دار شبرگز ی گلگشت کارگرسيبا وجود ارعاب پل ،یگزارش گلگشت کارگر   

 
  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم تشه                                                                                    تتانيليگزارشگر م

                                                                  
همراه خانواده های خود در اطراف تهران  جمعه ششم ارديبهشت ماه به رسم چند سال گذشته، که فعالين کارگری به

مراسم اول ماه می را بحث می گذاشتند، گلگشتی در اطراف تهران  گرد هم آمده و موضوعات روز جنبش و بخصوص

  .متفاوت از سال های گذشته، برگزار شد و البته در برخی موارد

خارج از شهر، شاهد حضور نيرو های  در سال های گذشته چه در گلگشت پيش از ماه می و چه در ديگر تجمعات

دوری از درگيری يا تهديد بوده ايم، اما اين بار برای اولين  ه ولباش شخصی آن هم در تعدادی محدود و با حفظ فاصل

 اولين. را به گلگشت های خارج از شهر هم کشاند" خسته کردن و به ستوه آوردن فعالين" بار پليس سياسی تاکتيک

 حتی موتور ها ضد اتوبوس حامل شرکت کنندگان در گلگشت با حضور پر رنگ نيرو های انتظامی، لباس شخصی و

کردن تمامی فعالين از اتوبوس به فيلم  مامورين پس از پياده. شورش در محل ورودی پارک چيتگر رو به رو شد

تعداد نيرو های ضد شورش اضافه می شد بر خالف ميل شرکت کنندگان  برداری از جمعيت پرداختند و در حاليکه به

لباس  يروی انتظامی و چند ماشين حامل نيرو هایبازگشت به اتوبوس کردند تا با اسکورت بنز ن همه را مجبور به

   .اتوبوس را نيز از محل دور کنند شخصی به محلی دور تر از پارک چيتگر راهنمايی و پس از پياده کردن سرنشينان،

پارک چيتگر رسانده بودند و با ديگر اتوبوس  در اين فاصله تعدادی نيز بدون اطالع از موضوع خود را با مترو به

برخورد های مشابهی صورت گرفت که در نهايت به دستگيری چند تن از  ی هم که قصد ورود به پارک را داشتندهاي

  .  شدشرکت کنندگان منجر

که انجام شد، شرکت کنندگان دسته دسته و  پس از مدت نسبتا طوالنی جدايی و سردرگمی باالخره با هماهنگی هايی

پس از گذشت دو ساعت چند نفری که . به پارک جهان نما رساندند  خود رابرخی نيز پس از نيم ساعت پياده روی،

پارک به  از همان زمان استقرار کامل در پارک تا انتها نيز نيرو های انتظامی در. آزاد شدند دستگير شده بودند هم

 پای پياده در ميان زنی با موتور يا حتی در همين راستا به گشت. ايجاد مزاحمت برای حاضرين در جمع مشغول بودند

   .اطراف محل استقرار نيز پرداختند جمعيت و يا گشت دايمی سمند های نيروی انتظامی در

مسابقاتی که از قبل تدارک ديده شده بود برگزار  در يک سو نمايشگاه عکس با حضور محسوس نيرو های اطالعاتی و

هدف نيرو های انتظامی نه . شرکت کننده در جريان بودهايی با تعداد اندکی  در گوشه و کنار محل تجمع هم بحث. شد

. گلگشت بود عمده، حمله ی وحشيانه به جمعيت، بلکه به نوعی کارشکنی در جهت برگزاری ساده ی يک دستگيری

بعد از گذشت دو ساعت، گشت های  متفرق کردن شرکت کنندگان در طول اتوبان کرج، آزاد کردن دستگير شده ها

تعداد فراوان موتور های ضد شورش و مينی بوس های پر از  ن دادن پليس هميشه حاضر در صحنه ودايمی پليس، نشا

کمتر کردن حتی همين جمعيت در تجمعات بعدی، دلسرد کردن فعالين و ايجاد جو  مامورين، همه و همه به هدف



 

 2

  .در فعالين است وحشت و ترس

. مراتب کمتر را به محل تعيين شده کشانده بود ته جمعيتی بهنسبت به نمونه ی آن در سال های گذش١٣٨٧گلگشت سال 

رسانی ناقص و با تاخير سازماندهندگان و همچنين جو وحشت ناشی از  اين حضور بسيار کمرنگ تر ناشی از اطالع

ارعاب  اما، با وجود تمامی اقدامات مخرب و. دانشجويی و کارگر در آذر ماه سال گشذته بود سرکوب جنبش چپ

با حضور چند صد نفر با  انه پليس و لباس شخصی ها و با وجود کمرنگ بودن حضور فعاالن کارگری؛ گلگشتگراي

   .  کردموفقيت برگزار شد و نقشه های دولت سرمايه داری را نقش بر آب

نی توانند خنثی کرده و در برگزاری روز جها واضح است که فعاالن کارگری در اول ماه مه همه اين دسيسه را می

  .شنداکارگر کوشا ب
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