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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ اگست ٢٧

 ھراس حکومت اسالمی از اعتراضات مردمی
 !ھم زمان با اجالس جنبش عدم تعھد در تھران

             

 عضو ین اجالس سران کشورھايشانزدھم سران و نمايندگان کدام حکومت ھا در  آيندهۀھنوز روشن نيست که ھفت

زيرا سران و مقامات .  امنيتی به خود گرفته استۀدر تھران شرکت خواھند کرد؛ پايتخت چھر» جنبش عدم تعھد«

و، فتد از اين ر راه بيحکومت اسالمی، ھراس دارند که ھم زمان با اين اجالس، اعتراضات خودجوش مردمی

  .نيروھای انتظامی و امنيتی خود در پايتخت را به حال آماده باش درآورده اند

تعھدھا در تھران، ھم زمان با تورم و گرانی و بی کاری فزاينده و کمرشکن در ايران و ھم چنين ھم ماجالس عدم 

 از انتظار نيست که زمان با بيست و چھارمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی برگزار می شود بنابراين، دور

 ھای زندانيان سياسی و جان ن سياسی و اجتماعی و فرھنگی، از جمله خانوادهالجوانان، مردم معترض و آزاده، فعا

، به خيابان ھا بريزند و دست به اعتراض و ۶٧ شصت و قتل عام زندانيان سياسی در تابستان ۀگان دھباخت

  .تظاھرات بزنند

ال اين ؤس.  ميليونی کشور را به مدت پنج روز به حالت تعطيل درآورده است١٢پايتخت  حکومت اسالمی، حتی

کالنی نيز  اقتصادی  ھای کارشناسان زيانۀ به گفتتعطيل گردد وروز   پنجاست که چه لزومی دارد تھران به مدت

   !به کشور وارد سازد؟

 - نظامی ۀبه نوعی حالت فوق العادحکومت اسالمی، ھم زمان با ورود سران حکومت ھای غيرمتعھدھا به تھران، 

   .  در تھران بر قرار کرده استامنيتی

 متعدد در نقاط مختلف  بازرسیگاه ھای ايستی برپائعالوه بربنا به گزارشات خبرگزاری ھای داخلی و بين المللی، 

نيروی انتظامی فرمانده  .اند   شده»تشويق« به تخليه محل »ولنجک« ۀ ساکنان محل از جملهھا،    ميدانشھر و

  . دستگير شدند،خرابکارانی که قصد برھم زدن نظم اجالس غيرمتعھدھا را داشتنده  کردادعا ، اسالمیحکومت

مين نظم و أی تئرزمايش عمليات اجرا«: ، نوشت٢٠١٢ گست ا٢۵  برابر با١٣٩١ ]سنبله[ شھريور ماه۴شنبه ، ايرنا

   ».آغاز شد) ره(جوار حرم مطھر امام خمينی امنيت اجالس سران كشورھای عضو جنبش عدم تعھد در 

اين رزمايش صبح روز شنبه با حضور سردار اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی، علی عبدالھی معاون 

ی و رانندگی تھران بزرگ با ھدف آمادگی ئليس راھنماوسای پؤامنيتی و انتظامی وزير كشور و فرماندھان و ر
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استقبال از سران و ميھمانان دعوت شده به اجالس سران كشورھای عضو جنبش عدم تعھد نيروھای انتظامی جھت 

  . برگزار شد

 و رانندگی تھران ئیراھنما:  برگزاری اين رزمايش گفتۀ و رانندگی تھران بزرگ در حاشيئیليس راھنماوس پئير

ورھای عضو جنبش عدم تعھد بزرگ با تمام امكانات برای حفظ امنيت و برگزاری ھرچه بھتر اجالس سران كش

  .آماده است

 و رانندگی با تمام امكانات در اين رزمايش اقتدار خود را ئیامروز نيروھای راھنما «: افزود،سردار حسين رحيمی

  ».به نمايش گذاشتند

:  گفته است»ھا عمليات اجرای طرح نظم و امنيت اجالس سران غيرمتعھد« در پايان رزمايش ،سردار احمدی مقدم

ترين روزھای اجالس غيرمتعھدھاست و ناجا با اقتدار در   شنبه و جمعه مھم شنبه، چھارشنبه، پنج  روزھای سه«

  ».  مين خواھد کردأصحنه حضور خواھد داشت و با اقتدار کامل امنيت اجالس را ت

ه اشته، از ب اسالمی نيز که در اين رزمايش حضور دحکومتن فرمانده نيروی انتظامی ي جانش،احمدرضا رادان

ن اجالس سران جنبش يتی انتظامی برای پوشش حفاظتی شانزدھميم امني ت٨۵٠ليس و و ھزار پ١١٠ری يكارگ

  .رمتعھدھا در تھران خبر داده استيغ

ستگاه ايست بازرسی در نظر ي ا٣۶٠تی و ي امنۀ گفته است برای اين منظور در تھران چھار حلق،احمدرضا رادان

ت ين نظم و امنيمأت تيمورأ موتور، م٢۵٠٠ خودرو و ٢٩٠٠ عالوه بر اين موارد ، اوۀبه گفت. گرفته شده است

  .اجالس را بر عھده دارند

ھای شمال    کوهۀ ساکنان منطقه ولنجک واقع در دامن،استريت ژورنال  والۀدر ھمين زمينه و به گزارش روزنام

اند که محل   اند که مقامات آنان را تشويق کرده  تهتھران که به محل برگزاری کنفرانس غيرمتعھدھا نزديک ھستند گف

  . را تخليه کنند

 امنيتی شده و نيروھای ۀ شھر تھران شبيه به يک منطقۀنيز چھر  شھريور٣ شامگاه جمعه ،بنا به اين گزارش

  .اند  ھا را بازرسی کرده  ھا را متوقف و داخل آن  ھای اصلی شھر اتوموبيل  انتظامی در ميدان

سالمی، برای اين که فقر تحميلی خود بر جامعه را پرده پوشی کند طرح جمع آوری کودکان خيابانی و حکومت ا

  . درآورده استء را به مرحله اجراھا  خانمان  ھا و بی  خواب  متکديان، کارتن

  مادهبه منظور آ» آوری متکديان  جمع«ای برای    از تدوين طرح ويژه،گوی شھرداری تھران در اين راستا سخن

  .سازی فضای پايتخت برای برگزاری اجالس سران کشورھای غيرمتعھد خبر داد

:  مشترکی با معاون فرھنگی اجتماعی وزارت کشور، اظھار کردۀ با اشاره به برگزاری جلس،سيد محمدھادی ايازی

اجتماعی متکديان ھای    شھر از آسيبۀسازی چھر بر اساس نتايج اين جلسه مقرر شده که کميته مشترکی برای پاک

  .ل حضور داردوؤھای مس  ھا تشکيل شود که در اين کميته شھرداری تھران نيز در کنار ديگر دستگاه  خانمان  و بی

  ھا و بی  خواب   متکديان، کارتنۀلأتر مس  ای به منظور پيگيری جدی  در اين کميته طرح ويژه:  خاطر نشان کرداو،

 سطح شھر تا ھنگام فرا رسيدن ايام برگزاری اجالس سران کشورھای غيرمتعھد ھا از آوری آن  ھا و جمع  خانمان

 گذاشته خواھد شد و البته متکديان تنھا چيزی نيست که دولت سعی کرده از ءدر شھريور ماه، تدوين و به اجرا

ھران که حتی  است که حتی با پنج روز تعطيل کردن تئیچشمان ميھمانان دور کند و ترافيک تھران نيز جزء چيزھا

 و رانندگی اعالم کرده است که محدوديت ھای خاص ترافيکی در ئیشامل نمايندگان مجلس نيز شده است، راھنما

  .چند روز برگزاری اجالس سران غيرمتعھدھا در تھران برقرار است
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.  کالنی اختصاص داده استۀھا در تھران، بودجغيرمتعھدحکومت اسالمی، ھم چنين برای برگزاری اجالس جنبش 

ولخرجی ھای حکومت اسالمی، تنھا به تزئين فرودگاه مھرآباد و خيابان ھا و محل اجالس و زيست مھمانانش 

 از خرج ھای ميلياردی برای خريد خودروھای مرسدس بنز حکومتی،بسياری از رسانه ھای محدود نمی شود، بلکه 

  .، اين مھمانی بزرگ ديپلماتيک خبر داده اند گارد برای حمل و نقل مھمانان اجالس۶٠٠- اس

مين امنيت شانزدھمين اجالس سران کشورھای غيرمتعھد در أرسانه ھای داخلی ايران عنوان کردند به منظور ت

  . گارد در اختيار ناوگان حمل و نقل آن قرار گرفته استs۶٠٠ مرسدس بنز ٢٠٠ايران،

که، حفظ جان سران سياسی کشورھای مختلف،  با توجه به اين: گاه، به نقل از يک منبع آ»مجله ماشين«به گزارش 

ولين حفاظتی است، ساخت و توليد خودروھای خاص، که قابليت مقاومت ؤترين دل مشغولی ھای مس  مھمۀاز جمل

در برابر انواع حمالت و خطرات احتمالی را داشته باشند، به عنوان بخشی غيرقابل انکار در اين پروسه، ھمواره 

  .ورد توجه بوده استم

 گارد باالترين استانداردھای ايمنی را در برابر انواع سالح ھای نظامی، نارنجک ھای دستی، و s۶٠٠مرسدس بنز 

  .مين می کند، استأبمب ت

 که اسمش بارھا در دادگاه اختالس سه ميليارد دالری از  عضو کميسيون امنيت ملی مجلس،عالءالدين بروجردی

مريکا ا کشور در اجالس تھران ثابت خواھد کرد که ايران خالف خواست ١٢٠حضور «: ته است گفبانک ھا رفته،

منزوی نيست و غالمرضا مصباحی مقدم عضو کميسيون اقتصادی مجلس ھم عنوان کرد برگزاری اين اجالس در 

بنابراين، » .داشته است نیھا بر اوضاع كشور اثر مي كرده و تحرئیاعتنا ی ھا ب ميتھران نشان می دھد كه ما به تحر

تھديد جان سران غيرمتعھدھا را تھديد نيم کند، بلکه حکومت اسالمی با اين تبليغات و ولخرجی ھای کالن می خواھد 

  . به رقبای خودش نشان دھد که حکومت اسالمی در انزوا نيست

تصاص می داد االن ده اگر حکومت اسالمی، بخشی از اين ولخرجی ھای خود را به زلزله زدگان آذربايجان اخ

 خانه ھای پيش ساخته زندگی درھزار نفری که در چادرھا بدون کم ترين امکانات زندگی فالکت باری دارند بايد 

  !می کردند

قرار است مبالغ کالنی به . اما قرار نيست حکومت اسالمی درآمدھای کشور را برای رفاه مردم ھزينه کند

 خواری کنند؛ اگر در ته تاطرافيانش را پر کنند؛ دزدی و رشوو ود ميليتاريسم اختصاص دھد؛ جيب ھای خ

صندوق دولت چيزی ماند به مسايل ديگری چون آموزش و پرورش و بھداشت و درمان و جاده سازی و غيره که 

  . اختصاص دھد،ھمواره با کمبود بودجه مواجھند

 که مھم  و ترکيهژاد به اين کشور سفر کرده که دو ھفته پيش احمدی ن منطقه مانند عربستانمھمسران کشورھای 

 در اجالس غيرمتعھدھا در  در رابطه با تحوالت سوريه ميان شان شکرآب شده است،ترين متحد ايران بود اما اخيراً 

  . تھران شرکت نخواھند کرد

رد ،  برای شرکت در اجالس غيرمتعھدھاحکومت اسالمی را که پادشاه عربستان سعودی دعوت ه استاعالم شد

ً خنژاد در سفر ا احمدی  .کرده است ھا   برای حضور در اجالس غيرمتعھدير خود به مکه، پادشاه عربستان را رسما

  . خود را نيز به اين اجالس نمی فرستد ۀبه ايران دعوت کرد، اما اين کشور حتی وزير خارج

 ۀبه گزارش سايت تابناک، روزنام .فتس جمھور ترکيه نيز گفته در اجالس تھران حضور نخواھد يائيعبدهللا گل، ر

س جمھور اين کشور برای ئي تھران از رحکومت چاپ ترکيه خبر داده که با وجود دعوت رسمی ،»تودی زمان«
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جمھور و نه در سطح وزير در اين اجالس شرکت نخواھد  س ئيھا، ترکيه نه در سطح ر شرکت در اجالس غيرمتعھد

  .کرد

 بر سر موضوع حکومت اسالمی ايران ترکيه و  حکومت امر را سرد شدن روابط دليل اين،تودی زمان ۀروزنام

  .سوريه اعالم کرده است

ھا معروف شدند، در سال  دھھا به غيرمتع  که بعدئی ميان کشورھانزديکی و ھمکارینخستين تالش برای ايجاد 

سای ؤدالناصر و سوکارنو، رجواھر لعل نھرو، جمال عب. در اندونزی انجام شد» باندونگ« در کنفرانس ١٩۵۵

 .شکيل چنين سازمانی را مطرح کردندايده وقت حکومت کشورھای ھند، مصر و اندونزی در اين اجالس، 

رھبر » قوام نکرومه«، رھبر يوگسالوی، »تيتو« با حضور مارشال ھاتعھدم نخستين اجالس سران عدم ١٩۶١در 

رھبر » احمد سوکارنو«نخست وزير ھند و » ل نھروجواھر لع«س جمھور مصر، ئير» جمال عبدالناصر«غنا، 

استقالل اندونزی در کنفرانسی که در شھر بلگراد در کشور يوگسالوی برگزار شد، اين سازمان موجوديت خود را 

  .اعالم کرد

 اگر تشکيل اين جنبش در آغاز، جنبه ھای مثبت داشت و در مقابل کشورھای قدرت مند با توجه به ھمين سابقه،

گرفته بود اکنون بخش اعظم حکومت ھای عضو اين جنبش، از ديکتاتورترين و مرتجع ترين حکومت ھای شکل 

  . مترقی در افکار و سياست ھای سران اين جنبش، ديده نمی شودۀبنابراين، ھيچ جنب. جھان به شمار می آيند

.  استی و جھانی اشئقه رقبای منطتبليغات عليه اساس اھميت مھم اجالس اين جنبش برای حکومت اسالمی، 

  . بشری راه گشا باشدۀ، ھيچ کس انتظار ندارد که اين جنبش و سياست ھايش برای جامعبنابراين

در چنين شرايطی و با توجه به اين که توجه رسانه ھای داخلی و بين المللی، به وقايع تھران جلب شده است اگر 

ن جنبش ھای اجتماعی، خانواده ھای زندانيان جويان، فعاال دانش آموزان و دانش جوانان پرشور بی کار و مبارز،

، حتی اگر کوتاه و ۶٧ شصت به ويژه قتل عام زندانيان سياسی در سال ۀسياسی و داغ ديدگان کشتار ھای دھ

 زندانيان سياسی و لغو شکجه و ۀموضعی ھم باشد در ساعت ھای به خيابان ھا بريزند و از جمله خواھان آزادی ھم

 سنگسار شوند بالفاصله اخبار و گزارشات آن در سطح وسيعی در داخل ايران و جھان انعکاس خواھد يافت اعدام و

  ! بزرگی برای حکومت اسالمی به بار خواھد آوردئیو رسوا

  

  ٢٠١٢ گست بيست و ششم ا-  ١٣٩١ ]اسد[يک شنبه پنجم شھريور

 


