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  تشديد تدابير امنيتي با ايجاد كالنتري هاي كوچك در محله ها
با استقرار فرمانده نيروی انتظامی تھران از طرح جدید کنترل مح(ت تھران در مح(ت شھر تھران، آنتوسعه یِ اتخاذ تاکتيک جدید مبارزاتی و با 

از طریق کيوسک ھای کوچک در خيابان ھای مرکزی مح(ت  ،ین استقرارا  .ک(نتری ھای کوچک و گسترش ایستگاه ھای نيروی انتظامی خبر داد
 .صورت خواھد پذیرفت

به " تنھا نمایشگاه نمی تواند امنيت را تامين کند"براینکه رجب زاده در حاشيه دیدار از نمایشگاه ھای نيروی انتظامی در تھران با تاکيد عزیزاله
 .است" ک(نتری ھای کوچک یستگاه ھای پليس در مح(ت و استقرارگسترش ا" ھای جدید این نيرو برنامه خبرنگاران گفت که

یکی دیگر از برنامه ھای جدید "مجتمع ھای مسکونی آموزش چھره به چھره در مدارس و دبيرستانھا، مراکز تجاری و"انتظامی از  فرمانده نيروی
 .بيشتری در این باره ارائه نکرد پليس یاد کرد اما توضيح

سایر شھرھای کشور به عنوان یکی دیگر از طـرح  ان نيروی انتظامی از نصب دوربين ھای مداربسته در سطح شھر تھران وفرماندھ پيشتر نيز
 .داده اند ھای در حال اجرای این نيرو خبر

می در اوایل مھرماه نيروی انتظا حوادث اخير در ایران به اجرا در می آید و اسماعيل احمدی مقدم فرمانده طرح ھای جدید نيروی انتظامی پس از
 .یاد کرده بود" امنيت محله محور"به عنوان طرح و در ھمایش فرماندھان پليس پيشگيری از آن

ھزار مامور فعـال  ١٠٠ھزار نگھبان محله و بيش از  ١٢٠احمدی مقدم در این ھمایش گفت که طرح امنيت محله محور با استفاده از  اسماعيل
 .ر می آیداجرا د پليس پيشگيری در کشور به

مناطق جرم خيز در دستور کار جدی  سال آینده، افزایش ایستگاھھای پليس، سيستم ھای مراقبتی و دوربين ھا در امسال و"او تاکيد کرد که
 ".این نيرو قرار دارد نيروی انتظامی به خصوص فرماندھی پيشگيری

صـورت مـی گيـرد کـه فرمانـده نيـروی  درحـالی" امنيت محله محور"رحھزار مامور نيروی انتظامی برای اجرای ط ٢٢٠ اع(م رسمی استفاده از
 ".ھا در حالت بحرانی قرار نداریم بسياری از شاخص ما در"انتظامی در پانزدھم مھرماه گفت

 محالت  اقدامات امنيتيِمشاركت بسيج در 

 .ع(وه براین، از یک سال پيش طرح گشت ھای امنيتی بسيج در مح(ت به اجرا گذاشته شده است
ھزار مامور فعال پليس پيشگيری به  ١٠٠نگھبان محله و بيش از  ھزار ١٢٠گفته فرمانده نيروی انتظامی، طرح امنيت محله محور با استفاده از  به

 .اجرا در می آید
در "سپردن امنيت مح(ت به نيروھای بسيج خبر داد و گفت احمد رضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی از ٨٧گذشته در سوم آذرماه  سال

مشخص شده و از این پس نيروھـای  فرماندھان بسيج و سپاه داشتيم نوع ماموریت بسيج در برقراری امنيت محله ھا جلسات کاربردی که با
 ".موارد مشکوک خواھند پرداخت ر محله ھا و گشت زنی به رصدبسيجی با حضور د

توصيف و اع(م کرده بود که حضور " بين مردم کشور باعث رشد امنيت و احساس بيشتر آرامش در"ورود بسيج به امنيت محله محور را آقای رادان
 .است"ظرفيت و ابزار مناسب برای تامين امنيت مح(ت یک"گشت ھای بسيج در مح(ت

سـ(ح و تجھيـزات بـه "اجرای گشت ھای بسيج در مح(ت از این حسين تائب فرمانده وقت بسيج به خبرگزاری ایسنا گفته بود که برای پيش
و س(ح ندارند و بـرای اینکـه بتواننـد  این نيروھا بنای به کارگيری از تجھيزات"تحویل شده و اما گفت که"حوزه بسيج ھزار ٢نيروھای بسيج در 

 ".این تجھيزات در اختيار آنھا قرار می گيرد دفاعی برای خود داشته باشند پشتيبانی
 ".کليه نيروھایی که در گروه ھای دفاعی امنيتی این پایگاه ھا سازماندھی شده اند، در طرح امنيتی محله ھا حضور دارند: "آقای طائب افزود

فروردین سالجاری نتایج این طرح را بسيار  ٢٩انتظامی در  ت،فرمانده نيرویماه پس از آغاز رسمی گشت ھای امنيتی بسيج در مح( ۶به  نزدیک
تـا  ٢۴اجتماعی، ھر شب از ساعت  ھای بسيج در مح(ت که با ھدف تامين امنيت طرح گشت: "به خبرگزاری ایسنا گفت خوب ارزیابی کرد و

 ".اجرا شده، مطلوب است شش صبح از اول آذر ماه سال گذشته در کشور
نيروی انتظامی " امنيت محله محور"طرح جدید انتظامی و سپاه پاسداران ھنوز درباره تداوم گشت ھای امنيتی بسيج به موازات ھان نيرویفرماند

انتخابات ریاست جمھوری و  حضور گسترده بسيج در سرکوب راھپيمایی ھای اعتراض آميز به نتایج اع(م شده اظھار نظری نکرده اند اما پس از
بسيج بر جنبش اعتراضی  در عمل نيروھای"ماموریت مقابله با تھدیدات نرم به بسيج سپرده شده"براینکه مدعلی جعفری فرمانده سپاهتاکيد مح

 .پس از انتخابات متمرکز شده اند

 سرنوشت دوربين هاي مداربسته

طرح جدید نيروی انتظامی است که خبرگزاری ھا و  محورھای از تشدید حضور نيروی انتظامی در مح(ت، نصب دوربين ھای مداربسته از دیگر غير
 .اند اجرای ھمزمان آن در تھران و سایر شھرھای بزرگ و مراکز استان ھا خبر داده رسانه ھای محلی از

در حال سطح شھرھا  دوربين مدار بسته در ٢٠٠ھم اکنون "انتظامی به روزنامه دولتی ایران گفت که بھرام نوروزی،رئيس پليس پيشگيری نيروی
 ".دوربين نيز خریداری می شود ۴٠٠نصب بوده و 

دسـتگاه اعـ(م کـرد و بـه خبرگـزاری ھـا  ۴٠٠تنھـا در تھـران  احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی تعداد دوربين ھای کنترلی را اما
نصـب شـده و پلـيس بـه دنبـال نصـب مـابقی  ربـيندو ٢٠٠مداربسته در این راستا در پایتخت در نظر گرفته شده که تاکنون  دوربين ۴٠٠"گفت

 ".ھاست دوربين
 از یک سال پيش طرح گشت ھای امنيتی بسيج در مح(ت به اجرا گذاشته شده است

طی نامه ای به فرمانده نيروی محمود احمدی نژاد  این دوربين ھا در حالی صورت می گيرد که یک سال پيش در ششم آبان سال گذشته نصب
 .دوربين ھا را صادر کرد مبنی بر نصب دوربين در برخی مناطق دستور توقف و لغو نصب"اخبار منتشر شده برخی"انتظامی با اشاره به 
جھت پليسی کردن فضای آرام و امن کشور و رو  این اقدام را بر خ(ف مصالح، در:"به اسماعيل احمدی مقدم تاکيد کرده بود او در این نامه خطاب

 .است"مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه در رو قرار دادن پليس با اکثریت
نيز در آستانه  ٨۶توصيف کردند چنانکه در سال " ریاست جمھوری اقدامی تبليغاتی در آستانه انتخابات"اقدام آقای احمدی نژاد را بسياری این

طـرح امنيـت اجتمـاعی، محسـن  ھشتم پس از اظھارات مشابھی از سوی غ(محسـين الھـام سـخنگوی دولـت نھـم دربـاره مجلسانتخابات 
آوری  ھا برای جمع صحبت  ھا، مواضع و افراد با وعده"انتقاد کرد و گفت که" اقدام تبليغاتی"عنوان اسماعيلی عضو حقوقدان شورای نگھبان از آن با

  ."برند ھا را زیر سوال می دستگاه اقدامات ناجا یا سایر  رأی بيشتر، به طور مثال
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نيـروی انتظـامی :"احمـدی نـژاد پاسـخ داد و نوشـت اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی با فرستادن نامه ای به آقای ھمان وقت
مراجع ذیربط نيز مطرح و پيگيری  که این موضوع در دوربين جھت کنترل افراد و شھروندان نداشته و بدیھی است ھيچگونه طرحی برای استفاده از

 ".نشده است
حوزه دیگر کاربرد دوربين و دیگر "اع(م کرد و گفت که "دوربين ھای کنترل ترافيک"احمدی مقدم تنھا دوربين ھای نصب شده در شھرھا را آقای

 ".مراقبتی، مرزھای آبی و خاکی کشوراست دستگاھھای کنترل و
ت(ش بر این است تا دوربـين ھـا کاربردھـای : "گفت دم برخ(ف نامه سال قبل خود پانزدھم مھرماه امسال به خبرنگاراناحمدی مق اسماعيل

 ".مستعد ھستند عنوان مثال ميدان آزادی، ميدان انق(ب از لحاظ ترافيکی و جرم خيز بودن چندگانه داشته باشد به
طبعا ھر :"کشور نيز اشاره کرد و گفت بين ھا تحت نظارت شورای امنيت کشور به ریاست وزیراستفاده امنيتی از دور فرمانده نيروی انتظامی به

بعد امنيت تابع شورای  فناوری ھای جدید به کار می برد، در چارچوب قانون است و نيروی انتظامی در اقدامی که نيروی انتظامی در استفاده از
 ".امنيت کشور است

 شگسترش نارضايتي اجتماعي و شور
شود طرحی  ھا یاد می حاضر از آن به عنوان طرح ھدفمند کردن یارانه طرحی که در حال: داریوش قنبری عضو فراکسيون اقليت مجلس می گوید

خاص جامعه ما در حال حاضر در شرایط . دنبال دارد رود اما چنين طرحی تبعات بسيار گسترده سياسی و اجتماعی را به به شمار می اقتصادی
. جمعيت فقير ھر روز در حال گسترش است رو ھستند و ای که بسياری از مردم برای تأمين معيشت خود با تنگنا روبه گونه اقتصادی قرار دارد به

. ارنددقت کافی را مبذول د سازان نسبت به این مسئله وجه مناسب نيست و xزم بود که تصميم طرح به ھيچ بنابراین این شرایط برای اجرای این
. کنند کشور ذکر می جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد کرده و آن را امری xزم و بدیھی برای اقتصاد مبتکران و بانيان این طرح از این مسئله به عنوان

برخوردار بوده  اسبیدر اقتصاد کشور باید زمانی صورت بگيرد که بدن بيمار از شرایط من گيرند که جراحی اما این دوستان این مسئله را نادیده می
تنھـا  آمادگی و مھارت کافی را داشته باشد اما متأسفانه در اجرای این طرح، نه از سوی دیگر جراح نيز باید. و بتواند این جراحی را تحمل کند

که افزایش تورم و رکود  ای است گونه شرایط اجتماعی به. کافی را ندارد بيمار از وضعيت جسمانی مناسبی برخوردار نيست بلکه جراح نيز مھارت
ترتيبی که شدت تورم در طول چھار سال گذشته روند صعودی  به. مرحله ھشدار رسيده و تورم به ویژگی ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده است به

تنھا مشکلی را حل  اجرای این طرح نه زیرا. دھد که کشور در شرایط مناسبی برای اجرای این طرح قرار ندارد نشان می طی کرد و ھمين مسئله
این شرایط دیگر طبقات  در). چون به تورم بيست درصدی، پنجاه درصد اضافه شده است(رساند  درصد می کند بلکه تورم را به باxی ھفتاد نمی

بـرای آب و  افتی پولع(وه بر تحمل فشار تورم کمرشکن باید ماھانه چند برابر یارانه دری زیرا. توانند زندگی کنند متوسط و معمولی جامعه نمی
 شوند و در گيرند دچار چالش جدی می برای تأمين زندگی خود در تنگنا قرار می طبقات ضعيف جامعه که در این شرایط. برق و گاز پرداخت نمایند

براین طبقه، بحران را به  فشار اقتصادی. توان آن را کنترل کرد نمی کند که به سادگی نھایت در قالب نارضایتی اجتماعی این تنگنا بروز پيدا می
 .کرد کند که باید از آن اجتناب خواھد داشت که در نھایت در قالب شورش بروز می دنبال

  به اعتراضات خود ادامه دادنددر پارك الله  با در دست داشتن شمع مادران عزادار
،دختران ، ھنرمندان راه آزادی بنابه گزارشات رسيده از ميدان آب نمای پارک xله،مادران عزادار و خانواده زندانيان سياسی جانباخته

  .ب نمای پارک xله دست به راه پيمائی زدندميدان آ در در دست داشتن شمع با و تعداد زیادی از مردم جوان 
نفر تخمين زده می شد بـرای ابـراز ھمـدردی بـا  200حدود  در تعدادی از مادران و دختران جوان که تعداد آنھا مھرماه 25امروز شنبه 

ک xله شروع بـه تجمـع پار در ميدان آب نمای 17 از ساعت خانواده ھای عزادار و اعتراض به سرکوب ھا ، کشتار ، شکنجه ، تجاوز 
کسـانی کـه در  .سـاران حضـور داشـتند  محمد کـامرانی و رفته رفته به تعداد جمعيت افزوده می شد از خانواده ھای عزادار.کردند 

ھمچنين تعداد از جوانان و آقایان بـه جمـع .پارک بودند پس از اینکه متوجه حضور مادران عزادار می شدند به جمع آنھا می پيوستند 
  .راضات ماداران پيوستنداعت

بـه چشـم مـی خوردنـد کـه بـرای ابـراز  در بين جمعيت خانم ھما روستا و مھتاب نصير پور از پيشکسوتان تئـاتر ،سـينما و تلویزیـون
  .دھمدردی با خانواده ھای داغدار در جمع مادران حضورپيدا کرده بودن

در حـالی کـه شـمعھای روشـن بدسـت  ه یـاد شـھدای راه آزادیبـ جمعيت در گوشه ای از ميدان آب نما ایسـتادند و 18:00ساعت 
در حالی که دستھای خود را به نشانه پيروزی  بار شعار هللا اکبر 3یک دقيقه سکوت و برای آزادی تمامی زندانيان سياسی  داشتند

  xله را ترک کردند ھمه با ھم پارک 18:15باx گرفته بودند سر دادند و در ساعت 
راه پيمـائی اقـدام بـه فـيلم بـرداری و بخصوص نيروھای لباس شخصی از مادران و شرکت کننـدگان در نيروھای سرکوبگر ولی فقيه 

و اعمال آنھا تا پایان ساعت تعيـين شـده  و انتظامی  شرکت کنندگان بدون توجه به نيروھای لباس شخصی. عکس برداری نمودند 
  به اعتراضات خود ادامه دادند

 رد ادامه داردبازداشت دانشجويان ُك
کارشناسی ارشد پليمر دانشگاه رازی کرمانشـاه را کـه در  بامداد روز گذشته مامورین اداره اط(عات کردستان حشمت مطاعی دانشجوی    

و محروميت از تحصي(ت رفـاھی را در  ھزار تومان جریمه 500ترم محروميت از تحصل و  2طرف کميته انضباطی دانشگاه  ھفته ھای گذشته از
اط(عات کرمانشاه  دھگ(ن بازداشت شد این در حالی است که تابستان گذشته نيز چند بار به اداره یافت کرده بود در خانه خود در شھرستان

  قرار گرفتاحضار شد و مورد ضرب و شتم 

  اخراج برخي دانشجويان از كوي دانشگاه تهران، شيراز و اصفهان
دربـاره اخـراج تعـدادي از  قـائم مقـام معاونـت دانشـجويي وزارت علـوم دولـت کودتـا  .ھای دولتی کشور ادامه دارد اخراج دانشجویان دانشگاه 

خوابگاه  زدن محيط اگر اقداماتي كه موجب بر ھم: که در چند روز اخير صورت گرفته، گفت صفھاندانشجويان در كوي دانشگاه تھران، شيراز و ا
 .توانند دانشجويان خاطي را اخراج كنند قانون مي شوند از سوي يك دانشجو ادامه پيدا كند، مديران خوابگاه طبق مي

   


