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پناهجویان قربانیان جنگ 

 سرد بالروس و اروپا 

 

ماەهاست کشمکش دولتهای اروپایی 

با دولت بالروس و تحریمهایی کە 

علیە این کشور اعمال کردەاند 

موضوع مجادلە و در راس اخبار 

جهان می باشد. در تقابل با این 

تحریمها دولت دست راستی بالروس  

نیز از همان سالح کهنە کە دولت 

اردوغان علیە اروپا بدست گرفتە بود 

اکنون دولت بالروس استفادە می کند. 

دولت بالروس با تسهیل ضوابط 

صدور ویزا در کشورهای متعدد از 

جملە ایران و عراق منجر بە گسیل 

سیل عظیمی از پناهجویان فراری از 

دیکتاتوری حاکم و فقر و بی آیندگی، 

شدە است. پروسە دردآوری کە دولت 

بالروس در اوج شیادی و برخورد 

معاملە گرایانە پناهجویان را با ارائە 

تسهیالتی اندک وارد کشور میکند و 

آنان را راهی مسیر دهشتناک و بی 

آیندە در مرز لهستان میکند. مرزی 

 ٢١کە دولت لهستان با تخصیص 

هزار نیروی ارتش و تنیدە شدە بە 

سیم خاردار مرتفع و غیر قابل عبور، 

راە را بە روی هزاران پناهجو کە در 

میانشان کودکان خردسال نیز وجود 

 دارند، مسدود نمودە.

شواهد پیداست کە کشورهای اروپایی 

تاکنون نظارەگران خاموش و سنگ 

دالنی بیش نیستند و تاکنون عالئمی 

مبنی بر کوتاە آمدن در قبال دولت 

بالروس و گشایشی در بن بست 

کنونی، ندارند. درست برخالف تصور 

آن هزاران پناهجویی کە پشت 

سیمهای خاردار و سرمای چند درجە 

زیر صفر مترصد ترحم اروپا و حقوق 

بشرشان هستند. کشمکش کنونی 

نوعی جنگ سر میان بالروس و 

اتحادیە اروپاست کە قربانیانش آن 

هزاران پناهجویی هستند کە در 

وضعیت بحرانی از نظر زیستی و 

بدون سرپناە و با کمترین امکانات 

غذایی و بهداشتی در سرمای زیر 

صفر درجە در انتظار بسر می برند. 

هنوز علیرغم تالشهای انساندوستانە 

و اعتراضات گستردە امیدی بە بهبود 

اوضاع و باز کردن مرز لهستگان و 

سایر کشورهای بە سمت اروپا در 

 آیندە نزدیک متصور نیست.

پناهجویان بازیجە دست کشورهای 

پناهندە پذیر و دولت بالروس شدەاند 

و در این میان قاچاقچیان انسان 

بعنوان دالل مشغول بازارگرمی برای 

تهیە ویزا جهت کسب درآمد، 

کورسوی انتهای تونل را بە روزنەای 

درخشان برای پناهجویان بدل می 

کنند و آنان را با امیدهای واهی فریب 

میدهند و بە طی کردن این مسیر 

مبهم ترغیب میکنند. برای قاچاقچیان 

تهی از انسانیت شدەها مهم نیست 

چند کودک خردسال جان عزیزشان را 

از دست میدهند و داغ بر دل 

والدینشان میگذارند و یا تالشهای 

پناهجویانی کە برای عبور از مرز 

خود را بە آب و آتش می زنند و 

نتیجەای بدست نمی آورند، مهم این 

است کە آنان از قبل این فاجعە 

انسانی چند دە هزار دالر عایدشان 

 می شود.

 چە باید کرد؟

قبل از هر چیز باید برای پایان دادن 

بە این فاجعە انسانی تالش کنیم تا 

اتحادیە اروپا را تحت فشار بگذاریم 

کە بە این بازی کثیف و غیر انسانی 

با دولت دست راستی بالروس خاتمە 

 دهد. 

 ما خواهان:

رسیدگی فوری بە وضعیت تغذیە 

و بهداشت این پناهجویان از 

 طریق مختلف هستیم

از دولتهای اروپایی میخواهیم کە 

بە قوانین کنوانسیون ژنو 

متعهد بمانند و مرزها را بە 

روی پناهجویان باز کنند و 

بصورت سهمیەای در کل 

کشورهای اروپایی پذیرای 

 آنان باشند.

از همە نهادهای مدافع حقوق 

پناهندگی و نهادهای حقوق 

بشر و انسانهای شرافتمند 

اروپا میخواهیم کە با 

حساسیت بە این فاجعە 

انسانی برخورد کنند و 

دولتها و نمایندگان پارلمان 

را بە برخور مسئوالنە 

 ترغیب کنند.

سخنی با پناهجویان و کسانی کە قصد 

 سفر دارند!

ما در عین حال از همە کسانی کە بە 

طور واقعی جانشان در خطر جدی و 

فوری قرار نگرفتە، میخواهیم کە این 

مسیر دشوار و پر مخاطرە را طی 

 نکنند.

از والدینی کە فرزندانشان را تحت نام 

دلسوزی و تامین "آیندەای بهتر" در 

این فصل سرما راهی اروپای زیر 

صفر درجە و بدون امکانات میکنند، 

میخواهیم کە مسئوالنەتر و دقیق تر 

تصمیم بگیرند و دلبندانشان را بە 

مخاطرە نیاندازند. زندگی بهتر و 

دنیای بهتر را با تالش سازمانگرانە 

در محیط زندگی خود نیز میتوان 

جستجو کرد. هزاران جوان کردستان 

عراق و یا ایرانی پا در مسیری 

گذاشتە کە بە غایت سخت و مشوار 



 است.

ما میدانیم دیکتاتوری هست و جالدان 

حاکم جز کشتار و زندان و فقر و تباهی 

چیز دیگری برای جوامع بە ارمغان 

نیاوردەاند. ما نیز بە جای فروش تتمە 

زندگی و یا زیر بار قرض رفتن برای 

تامین هزینە سفر بخشا نافرجام، خود را 

سازمان دهیم و دولتها و احزاب حاکم را 

بە چالش بکشیم. خامنەای و رئیسی 

جالد، طالبانها، این وحوش تازە بقدرت 

رسیدە و بشار اسد جنایتکار و سران 

احزاب حاکم بر اقلیم کردستان کە 

میلیاردها دالر ثروت این جوامع را بە 

تاراج بردەاند با هزیمت هزاران هزار 

انسان  نە تنها متاثر نمی شوند، بلکە 

بعنوان "دفع بال" بە آن می نگرند. لذا 

باید ماند و علیە وضع موجود و برای 

زندگی شرافتمندان   و درخور انسان 

 قرن بیست یکم مبارزە کرد و جنگید.

 مرزها را بە روی پناهجویان باز کنید.

 پناهندگی حق است، نە جرم
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مهاجرت اختیاری و اجباری 

از بدو پیدایش بشر وجود 

داشته است. حرکت افراد از 

کشور به کشور -یک ملیّت

دیگر به دالیل مختلفی مانند 

جنگ، قحطی، نا امنی و... که 

در آنجا شهروند نیستند، 

تعریفی از مهاجرت است. 

تفاوت بسیاری میان تبعید 

ناخواسته سیاسی، مهاجرت 

کاری، تحصیلی، سرمایه 

گذاری، ازدواج و تولد با 

پناهندگی وجود دارد. راهی 

سخت و خطرناک که شاید 

آخرین انتخاب و از روی 

اجبار باشد. مهاجرت افراد 

 ثروتمند، به نسبت دارایی آنها 

 

 

 

 

 

 

به هر جای جهان دیر یا زود 

امکان پذیر است، اما آنچه 

دشوار است و دشوار خواهد 

 ماند مهاجرت اقشار ناتوان و

فقیر است که با تنگ شدن 

عرصه با وجود احساس 

خطر، دست از جان خود 

شسته و برای یک آینده ی 

بهتر تمام زندگی شان و گذشته 

و تعلقات عاطفی و احساسی 

خود را به ناچار رها می کنند 

و کل زندگی شان را در کوله 

پشتی ای جمع می کنند و  پا 

درمسیرناشناخته و دشواری به 

نام راه مهاجرت می گذارند. 

سازمان بین المللی مهاجرت 

می گوید راه اروپا 

 خطرناکترین مسیر برای 

 

 

 

 

 

پناهجویان است و این در 

حالی است که بیشترین 

پناهجویان در این مسیر قدم بر 

می دارند و ساالنه هزاران نفر 

بدون دیدن خاک اروپا با چشم 

های خود، به کام مرگ می 

روند. دشواری های پناهجویان 

بعد از از سر گذراندن راهها 

و ماجراهای خطرناک و 

سرکیسه کردن پناهجویان 

توسط باندهای قاچاق انسان، 

ریسک غرق شدن و هزاران 

مشکل دیگر با یافتن سرپناهی 

در کشور مقصد، پایان نمی 

 گیرد.

زندگی در کمپ های بزرگ با 

قومیت ها و ملیت های  

 

مشکالت و مسائل عینی روند 

 پناهندگی

 



مختلف، نمونه ای کوچک از 

یک جهان بزرگ، همهمه ای 

از زبان های ناشنیده و نا 

آشنا، تفاوت های فرهنگی، 

صحنه ی نمایشی تماشایی و 

گاه تأسف بار از تکرار تاریخ 

و ظلم بشر به هم نوع خویش 

متأثر از دین، سیاست، 

نابرابری و بی عدالتی، فقر و 

غیره. مردمانی که در رویای 

ساختن زندگیی تازه در 

سرزمینی ناشناخته و نو 

 هستند.

کمپ های موقت بیشتر در 

شهر های کوچک و حومه 

واقع هستند و دارای ظرفیت 

های جمعیتی متفاوت. زندگی 

در اتاق های چند نفره که 

گاهی حتی به هشت نفر هم 

می رسد، می تواند تجربه ی 

وحشتناک و غیر قابل تحملی 

از لحاظ نبود حریم شخصی و 

آرامش باشد. در اسکان مجدد 

پناهجویان هیچ دسته بندی و 

جدا سازی از لحاظ دینی و 

عقیدتی صورت نمی گیرد 

بطوری که در بسیاری از 

موارد افراد با ادیان متفاوت و 

حتی دین داران با بی دین ها 

در یک اتاق اسکان داده می 

شوند و بدیهی است که نتیجه 

ای جز بروز خشونت و تشنج 

و به خطر افتادن جان و امنیت 

افراد در پی نخواهد داشت. 

پناهجویان در کمپ های موقت 

اجازه ی پخت و پز ندارند و 

از لحاظ مادی هم توانایی این 

کار را نخواهند داشت و 

غذاهای سرو شده با ذائقه ی 

پناهجویان سازگار نیست، اما 

انتخاب دیگری ندارند. پروسه 

ی طوالنی مدت پناهندگی و 

بالتکلیفی پناهجویان تحمل این 

شرایط را سختتر می کند چرا 

که بر طبق قوانین، امکان 

دارد مدت زمان سکونت در 

ماه  ۸۱کمپ های موقت به 

برسد و در مورد پناهجویانی 

که از کشورهایی مثل یونان به 

کشور سوم آمده اند و 

درخواست پناهندگی داده اند 

در اکثر موارد اجرا می شود 

ً باعث بروز افسردگی  و مسلما

و استرس در پناهجویان 

خواهد شد؛ بطوریکه براحتی 

این موارد را می توان در 

چهره ی افرادی که مدت 

بیشتر از ده ماه را در این 

کمپ ها سپری کرده اند 

مشاهده نمود که یا منجر به 

پرخاشگری افراد و یا دچار 

شدن آنها به بیماری های 

روحی روانی خواهد شد و 

گاهی اوقات تأثیرات جبران 

ناپذیر و بدون بازگشتی در 

شخص به جا می گذارد. 

راهکارهای مناسبی برای 

ادغام پناهجویان با جامعه 

تعیین نشده است و با اقامت 

بلند مدت پناهجویان در این 

کمپ های به ظاهر موقت 

آثاری جز پدید آمدن گروهی 

از افراد افسرده و ناتوان در 

برقراری ارتباط با جامعه ی 

 جدید را نخواهد داشت.



بقول طنز تلخ جورج اورول 

همه ی حیوانات با هم  »

برابراند اما بعضی 

در سیستم  «برابرتراند.

پناهجویی بطور کلی یک رده 

بندی و تمایز گذاری بین 

قومیت ها و نژادهای متفاوت 

های سیاسی است و  و گرایش

بهره مندی از امکانات برای 

همه ی گروههای متقاضی 

پناهندگی یکسان نیست در 

حالیکه تمامی این افراد و 

اقلیت ها بدنبال آرامش و 

ً باید  امنیت هستند و طبعا

شرایط و امتیازات برای 

عموم متقاضیان یکسان باشد 

اما نابرابری بسیار مشهود 

است و مزایای خاصی برای 

برخی اقلیت ها در نظر گرفته 

می شود که مسیر آنها را 

هموارتر می کند و فشار 

کمتری را متحمل می شوند و 

بمانند تبصره ای بر قوانین، 

 آنها را مصون می دارد. 

نیروهای امنیتی کمپ ها 

آموزش دیده نیستند و تنها با 

گذراندن دوره های یک یا دو 

هفته ای صالحیت پیدا کرده 

اند. بیشتر آنها فاقد دانش 

زبانی کافی هستند و هیچ 

نظارتی بر رفتار و عملکرد 

آنها وجود ندارد و در بیشتر 

موارد مناقشه و مشاجره بین 

پناهجویان و نیروهای 

سکیوریتی شکل می گیرد و 

برخورد آنها در اکثر موارد 

در حد شأن و حرمت انسانی 

نیست. بخش اداره ی مرکزی 

کمپ ها در بسیاری موارد 

پاسخگو نیستند و جوابی بجز 

اینکه این مشکل برای همه 

وجود دارد، ندارند و نتیجه 

چیزی جز سردرگمی و یأس 

پناهجو و ناامیدی و ناتوانی 

هر چه بیشتر او نیست. پس یا 

افراد ناالیق و ناکارآمد در 

سمتهای اجرایی قرار گرفته 

اند یا اهمال و کم کاری 

بصورت ارادی و اختیاری از 

جانب آنهاست و در این 

صورت چرا مسئولیت بر 

عهده ی آنهاست و تعریف 

روشن از وظایف آنها وقتی 

که مشکالت پناهجویان پابرجا 

بماند؛ چیست؟ رسانه ها  و 

روزنامه نگاران حق ورود به 

کمپ ها را ندارند تا تمامی 

این حقایق تلخ پوشیده بماند و 

در خفا و پشت درهای بسته 

به روال همیشگی ادامه داشته 

باشد و مسلماً این نقض حقوق 

بشر است. افتراق و غالب 

بودن فضای فردگرایی و 

مصلحت اندیشی فردی در 

قالب تعصبات ملی، مذهبی 

منجر به دسته بندی های 

مختلف در میان پناهجویان و 

بالطبع بروز اختالف و 

مشاجره و بعضا کینه و نفرت 

میان آنها می شود. در این 

میان اوضاع دگراندیشان و 

آتئیست ها به مراتب دشوار 

تر است چرا که بعضا برای 

حفظ امنیت جانی خود در 

میان اقشار متعصب اسالمی، 



باالجبار خود سانسوری و 

سکوت بدلیل در اقلیت بودن 

بر آنها تحمیل می شود. در 

این میان می توان به آزارهای 

شنیدن الحان قرآن در وقت و 

بی وقت که متاسفانه برخی از 

پناهجویان صدای زنگ 

گوشی موبایل شان با آیه های 

قرآنی تنظیم شده است و در 

اوقات شرعی شان و 

برخاستن برای توالت و نماز 

خواندن، در اتاق های 

مشترک موجب آزار آتئیست 

ها می شود و این آلودگی های 

صوتی در ماه رمضان به اوج 

 خود میرسد.

خالصه اینکه نبود سیاستی 

رادیکال و سازمانده در امر 

پناهندگی و سازماندهی 

پناهجویان و به علت وجود 

گرایشات و تندیس های 

مختلف سیاسی در مورد امر 

ً پروسه  پناهجویی، نهایتا

پناهجویی را به روندی طاقت 

فرسا تبدیل کرده است که در 

واقع پناهجوی تنها و بی پناه 

مجبور است با تحمل فشارها، 

استرس ها، تحقیرهای 

راسیستی، افسردگی و تنهایی 

و انتظار مرگ آور برای 

گرفتن جواب و نجات پیدا 

کردن از کابوس مداوم 

دیپورت شدن به جهنم های 

اسالمی که اجبارا از آن 

گریخته است، همگی اینها را 

یک تنه بر دوش بکشد و به  

مبارزه با آنها بپردازد. در 

صورتیکه متحد شدن 

پناهجویان حول سیاست های 

انسانی و شفاف در زمینه 

پناهجویی می تواند این سیکل 

خسته کننده را که تنها قربانی 

اش پناهجویان می باشند را 

تغییر دهد. هر کسی که 

بعنوان پناهجو و متعلق به 

طبقه کارگر و اقشار کم درآمد 

باشد و هیچ گزینه ای جز 

مبارزه و جنگیدن برای حق 

انسانی زیستن در شرایطی 

انسانی و برابر را داشته باشد 

با گوشت و پوست و استخوان 

این بخش از شعر شاعر 

انقالبی آلمان برتولت برشت 

را درک می کند که چه تلخ و 

 زیبا سروده است:

"ما بیش از کفش هایمان، 

 کشور عوض کرده ایم! "

  

اکتبر  -بهزاد عبداله پوران 

۰۲۰۸ 

"موطن آدمی را بر هیچ نقشه 

 ای،

 نشانی نیست.

موطن آدمی تنها در قلب 

 کسانی است که

 دوستش می دارند!"

 

 -مارگوت بیکل

 ترجمه:احمد شاملو



 ”همبستگی”

 

 همبسته تر شویم

 …تا اشک بگذرد               

 

 همبسته تر شویم 

 …تا ابر بگذرد               

 

 باران بگیرد و 

 این بارگاِه غم         

 این جور و این ستم

 از خشکزارِ تن ،    

 این وطن این خاک و

 …چون رود بگذرد             

 همبسته تر شویم

 …تا درد بگذرد               

 

 سختی ز روزگار

 این شامهای تار

 این سرگذشتِ شوم

 از مرزهای تن ،     

 این خاک و این وطن

 …چون باد بگذرد                

 

 همبسته تر شویم

 …تا ناله بگذرد              

 آن آِه بیدریغ

 این  کوِه بی طریق

 …از شانه های تن      

 این خاک و این وطن 

 …چون خواب بگذرد               

 

 ”وارطان“              

 اشعاری کوتاه ازمحمدعلی باقرزاده نیماچی )وارطان ( از اعضای سازمان پناهندگان بیمرز 



 

به ؛ بهانه ی برگذاری دادگاه  بین المللی مردمی  89نگاهی به قیام  آبان 

 در لندن  89آبان 

های  شرکت ملی پخش فرآورده
نفتی در ایران اعالم کرد از آغاز روز 

بندی  آبان بنزین سهیمه ۴۲جمعه 
شود. قیمت هر لیتر بنزین   می

تومان و هر لیتر  ۰۰۱۱بندی  سهمیه
 هزار تومان است. ۳بنزین آزاد 

بندی قیمت هر  پیش از آغاز سهمیه
لیتر بنزین هزار تومان بود. با این 

ای  تصمیم، قیمت بنزین سهمیه
درصد باال  ۰۱نسبت به نرخ قبلی 

 رفت و بنزین آزاد هم سه برابر شد.

های  شرکت ملی پخش فرآورده
بندی و  گفت سهمیه نفتی می

افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای 
 عالی هماهنگی سران سه قوه بود.

های ابتدایی اعالم  از همان ساعت
ناگهانی افزایش قیمت بنزین، 

ها  هایی در بعضی شهرستان اعتراض
مثل اهواز، مشهد و سیرجان شکل 
گرفت اما به سرعت فراگیر شد و در 

های اولیه به خشونت  همان ساعت
 کشیده شد.

جمال عرف، معاون سیاسی وزیر 
کشور شهریور امسال در گفت و گو 

با خبرگزاری فارس گفته "اولین جایی 
که منجر به درگیری شد سیرجان 

]روز جمعه[ بود و منجر به جان باختن 
آن فرد شد و عکس او به فضای 

 مجازی رفت."

ها در ابتدا به افزایش  اعتراض
ها بود ولی جمهوری اسالمی  قیمت

 و رهبران حکومت را هدف گرفت.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه 
اسالمی مهندسین به خبرگزاری 

مردم نه  ۸۹خبرآنالین گفته " در آبان 
تنها از موضوع بنزین، بلکه پیش از آن 

 از همه چیز ناراضی بودند."

مقامات جمهوری اسالمی برای 
ها دست به  مقابله با اعتراض

سرکوب گسترده زدند و شبکه 

 اینترنت سراسری را قطع کردند.

هایی در  همان روز جمعه فیلم
های اجتماعی منتشر شد که  شبکه

دهند  داد گروهی شعار می نشان می
"اهوازی باغیرت، ماشینت رو 

نیروی انتظامی، »، «خاموش کن

 .«حمایت حمایت

در همین روز در اینترنت 
همراه در مشهد، اهواز،  های تلفن

 ایجاد شد.  بهبهان و امیدیه اختالل

های اینترنتی،  روز شنبه با فراخوان
ها گستردگی بیشتری پیدا  تجمع

های ایران،  کرد. به گزارش خبرگزاری
دامنه اعتراضات به شیراز، 

بندرعباس، اصفهان، ماهشهر، 
گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، 

شوشتر، اندیمشک، قم، بهبهان نیز 
 کشیده شد.

ها در اهواز،  شدیدترین اعتراض
 سیرجان و کرمان بود.

خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرد که 
آباد،  در شهرهای شیراز، گرگان، خرم

قم، ایالم و کرج معترضان با خاموش 
کردن خودروهایشان و ایجاد ترافیک، 

نارضایتی خود را نسبت به نرخ جدید  
بنزین اعالم کردند. در شهرهای 

  دورود و قزوین، مهدیشهر، سنندج، 
هایی  گرمسار و شاهرود نیز اعتراض

 انجام شد.

زدن   هایی از آتش در این روز فیلم
هللا خمینی و  مجسمه انگشتر آیت

 تیراندازی در شهریار منتشر شد.

ها، عبدالرضا  با باال گرفتن اعتراض
رحمانی فضلی، وزیر کشور هشدار 
داد "خویشتن داری نیروی انتظامی 

در برابر معترضان در صورت ادامه 
برخی رفتارها پایان خواهد یافت". او 
تهدید کرد "با اسناد و مدارکی که از 

شود، و استفاده  این موضوع تهیه می
هایی که در میان جمعیت  از دوربین

کنند و همینطور  تصویربرداری می
های نصب شده در مناطق  دوربین

مختلف و در نهایت شناسایی دقیق 
 شود". معترضان با آنها برخورد می

ها به بعضی از  در جریان اعتراض
ها  بنزین ها و پمپ اماکن دولتی، بانک

 هایی زده شد. خسارت

های منتشر شده در  گزارش
های اجتماعی از به خشونت  شبکه

ها در  کشیده شدن اعتراض
شهرهای تهران، شیراز، تبریز و 

داد. یکی از  بهبهان خبر می
ترین برخوردها با معترضان در  خونین
 آباد شیراز صورت گرفت. معالی

در تعدادی از این ویدئوها، شهروندان 
از مجروح شدن معترضان نیز سخن 

گفتند. همچنین در برخی تصاویر،  می
دو خودروی پلیس دیده شد که به 

آتش کشیده شده بودند. 
هایی هم تیراندازی نیز منتشر  گزارش

شیراز و اصفهان   شد.مدارس تهران،
 برای روز یکشنبه تعطیل شدند.

بالکس"، یک سازمان  موسسه "نت
نظارت بر اینترنت خبر داد که اینترنت 

رو  در ایران با اختالل قابل توجهی روبه
شده و از ساعت شش عصر به وقت 
تهران، سرعت آن در بسیاری از نقاط 

 رو به کاهش است.

 فرمان رهبر جمهوری اسالمی

هللا  ، آیت۸۹آبان  ۴۲صبح یکشنبه 
ای، رهبر جمهوری اسالمی با  خامنه

حمایت از افزایش قیمت بنزین، 
تکلیف مقامات را روشن کرد. او در 
درس خارج فقه خود، هر چند که 

گفت "در این کار سررشته ندارد" اما 
تاکید کرد: "گفته بودم اگر سران سه 

قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت 
 کنم". می

او خطاب به مسئوالن در جمهوری 
اسالمی گفت که در "حفظ امنیت به 



وظایف خود عمل کنند" و به مردم نیز 
توصیه کرد که "با هوشیاری و بصیرت 

" و از کسانی که "اشراری"  اقدام کرده
کنند"  توصیف کرد که " تخریب می

 فاصله بگیرند.

سخنرانی او ورق را برگرداند. 
های کاهش  نمایندگان مجلس طرح

قیمت بنزین را پس گرفتند و همه 
مقامات به حمایت از این تصمیم 

 پرداختند.

همزمان برخورد با معترضان هم شدت 
بیشتری گرفت. وزارت اطالعات در 

ای اعالم کرد که "برخورد با  بیانیه
اشرار را وظیفه خود می داند و با 

هرگونه عوامل ناامنی و برهم زدن 
 کند. امنیت، برخورد قاطع" می

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه 
ها دستور داد "در برابر  هم به دادستان

هرگونه تعرض، در مورد اشرار، 
وابستگان به جریانات ضد انقالب و 

هایی که با اقدامات خرابکارانه  نفوذی
در راستای خواست دشمنان، امنیت 
مردم و جامعه را هدف قرار داده اند با 

های انتظامی و امنیتی  همکاری نیرو
 با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند"

ها، با  عد از گذشت سه روز از اعتراض
ها در شهرهای  اینکه همچنان تجمع

مختلف ادامه داشت، اما شدت 
برخورد نهادهای امنیتی با معترضان 

 بیشتر بود.

رمضان شریف، سخنگوی سپاه 
پاسداران ایران گفت که "براساس 

شهر کشور در  ۰۰۱آخرین اطالعات از 
حدود یکصد شهر حوادث و اتفاقاتی 
کوچک و بزرگ رخ داد که در بیشتر 

ساعت و در  ۴۲مناطق در کمتر از 
ساعت  ۰۴برخی از شهرها در 

 بندی شد." جمع

ساالر آبنوش فرمانده عملیات بسیج 
ایران نیز در یک سخنرانی روز 

، آنچه اتفاق ۸۹آبان  ۳۱پنجشنبه 
افتاد را "جنگ جهانی تمام عیاری 

علیه نظام و انقالب خواند" و گفت "به 
عنوان کسی که در صحنه بودم 

 معتقدم فقط خدا ما را نجات داد."

مقامات قضایی و انتظامی هم 
هایی از دستگیری معترضان  گزارش

کردند. از جمله مرکز اطالع  منتشر می
رسانی ناجا اعالم کرد که تا روز شنبه 

نفر از لیدرهای اصلی  ۰۹۱دوم آذر " 
اغتشاشات کشور شناسایی و 

 اند." دستگیر شده

سایت کلمه به نقل از "منابع  وب
موثق" نوشت که تنها در شهریار، در 
جنوب غربی تهران، بیشتر از صد نفر 
توسط "نیروهای گارد ویژه و امنیتی 

های لباس شخصی" و "با شلیک 
مستقیم نیروهای نظامی یا استفاده 

 از تیربار مسلسل" کشته شدند.

به گزارش این وبسایت به نقل از 
نفر  ۰۰۲مسئولین بهشت زهرا "پیکر 

خانه این  از هموطنان به غسال
پیکر  ۹۱آرامستان انتقال داده شده و 

ها فرستاده شده  به شهرستان
 است."

های  در این روزها تعدادی از مسابقه
های دولتی لغو  ورزشی و همایش

ها  شدند. تعطیلی مدارس و دانشگاه
ها مثل اصفهان و  در بعضی استان

شیراز ادامه داشت و مترو در اصفهان 
 هم در روزهایی تعطیل شد.

در شهریور امسال، جاوید رحمان، 
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان 

ملل در امور ایران، با برجسته کردن 
آمیز" جمهوری  برخورد "خشونت

، ۸۹اسالمی ایران با معترضان آبان 
گزارش کرد که این برخوردها منجر به 

کشته شدن صدها نفر، بازداشت 
هزاران نفر و "شکنجه" آنان و احکام 

های  سنگین اعدام در "دادگاه
 است.  ناعادالنه" شده

تا کنون دیوان عالی کشور حکم اعدام 
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و 
محمد رجبی را به اتهام آنها را آتش 

ها و اماکن  ها، اتوبوس زدن بانک
عمومی تایید کرده است. فعاالن 

گویند تعداد  حقوق بشر در ایران می
نیز  ۸۹های آبان  دیگری از بازداشتی

زیر حکم اعدام هستند. به جز این 
برای گروهی از دستگیرشدگان نیز 

احکام سنگین و طوالنی زندان صادر 
 شده است.

ابوالفضل قدیانی، از فعاالن سیاسی 
منتقد حکومت در ایران، مسئولیت 

افزایش قیمت بنزین و پیامدهای آن را 
ای، رهبر  هللا علی خامنه متوجه آیت

 ایران دانست.

میرحسین موسوی، از رهبران 
معترضان به نتیجه انتخابات 

نیز در  ۹۹جمهوری سال  ریاست
ای، رفتار حکومت با معترضان را  بیانیه

"جنایت آشکار" خواند و نوشت که 

 ۸۹"ماموران و تیراندازان آبان 
نمایندگان یک حکومت دینی" بودند که 
"فرمانده کل قوای" آنها "ولی فقیه با 

 اختیارات مطلقه" بود.

یکی از بزرگترین  ۸۹های آبان  اعتراض
های جمهوری اسالمی در چهل  بحران

سال گذشته بود که به قول محمدرضا 
های سرشناس  باهنر، از چهره

ای از مردم  اصولگرایان چون "عده
تماشا کردند و به آن نپیوستند، جمع 
و جور شد وگرنه به سمت انقالب یا 

کرد و اصالً  انقالب مخملی حرکت می
 قابل جمع کردن نبود".

هسته سخت قدرت در ایران از جمله 
ای معتقد بود این  آیت هللا خامنه

 «یک توطئه وسیع خارجی»اعتراضات 

برای براندازی جمهوری اسالمی 
است و به همین خاطر آن را با مشت 
آهنین پاسخ داد. اما برداشت مقامات 
ایران تاثیری بر اصل ماجرا ندارد. آنچه 

در عمل اتفاق افتاد این بود که 
از یک  ۸۹جمهوری اسالمی در آبان 
سرکوبگر"  -رژیم سیاسی "اقتدارگرا 

های "کشتارگر" مثل  به طراز حکومت
رژیم صدام حسین در عراق، رژیم 
معمر قذافی در لیبی و رژیم بشار 

اسد در سوریه سقوط کرد.جمهوری 
اسالمی در سرکوب اعتراضات بارها 
به خشونت متوسل شده است. اما 

میزان خشونت نسبت به  ۸۹در آبان 
سابقه بود. مهدی  اقشار محروم بی

آزاد، تحلیلگر سیاسی، در این  مهدوی
ای از  مقاله از ورود ایران به عرصه تازه

 گوید. حیات سیاسی می

جمهوری اسالمی در استفاده از 
خشونت عریان علیه شهروندان 

معترض کارنامه دهشتناکی دارد. 
در مشهد پس از شورش  ۰۰سال 

گسترده مناطق حاشیه نشین و 
ای دستور  سقوط شهر، علی خامنه

داد معترضان را "مثل علف هرزه 
بَکنند، درو کنند و دور بیندازند". مرداد 

در اعتراضات قزوین، به گفته  ۰۳

کاتیوشا و آر پی »سعید حجاریان از 

در  ۰۲استفاده کردند. فروردین  «جی

اعتراضات اسالمشهر، قرارگاه ثارهللا 
کوپتر مردم را به گلوله  سپاه با هلی
در اعتراضات  ۹۴بست. بهمن 

آباد، هلیکوپترهای یگان ویژه  خاتون
پناه شلیک کردند.  ناجا به کارگران بی

هم بارها علیه  ۸۲و  ۹۹در اعتراضات 
 معترضان بی دفاع از گلوله جنگی 



 استفاده شد.

دهنده اما در مقابل حجم خشونت در  همه این سوابق تکان
تقریباً هیچ است. آمار رسمی وجود ندارد. اما  ۸۹آبان 

های اعتراضات آبان از  دهد تعداد کشته شواهد نشان می
های اعتراضات مشهد، قزوین،  مجموع تمام کشته

 اسالمشهر، خاتون آباد و جنبش سبز بیشتر بوده است.

الملل، خبرگزاری رویترز و گزارشگر ویژه  تحقیقات عفو بین
سازمان ملل جای تردیدی باقی نگذاشته که نیروهای 

نظامی حاضر در صحنه یک دستورالعمل سطح باال برای 
اند. در سراسر ایران از گلوله جنگی  "کشتار" داشته

های  استفاده شده است و ماموران نظامی عموماً اندام
حیاتی معترضان مشخصاً قلب یا سر آنان را هدف 

 اند. گرفته

حداقل یک فیلم وجود دارد که نیروهای سپاه را هنگام 
دهد.  دار )دراگانوف( نشان می شلیک با تفنگ دوربین

کند در شهرهای  چندین فیلم وجود دارد که تایید می
مختلف از جمله ماهشهر، شهریار و شهرقدس از تیربار یا 
شلیک رگبار استفاده شده است. همین که علی فدوی 

قائم مقام سپاه تاکید کرده نیروهای تحت امرش در 
ساعت  ۲۹" بوده اند و "۲موقعیت مشابه عملیات "کربالی 

کند ذهنیت حکومت نه کنترل شورش  جنگیده اند" ثابت می
که برخورد نظامی با معترضان و قلع و قمع آنها بوده است. 

شود در قتل عام نیزارهای ماهشهر  اوج این ذهنیت را می
های سنگین مثل تانک،  و استفاده نیروهای سپاه از سالح

 پهپاد و دوشکا دید.

چنین دستوری یعنی "کشتار سراسری" شهروندان بی 
های جنگی حداقل در ایران طی سه دهه  دفاع با سالح

اخیر سابقه نداشته است. اعتراضات آبان در روزهایی رخ 
سابقه  های بی داد که کشور عراق شاهد راهپیمایی

های جمهوری اسالمی، سپاه قدس و  مردمی علیه دخالت
های تحت فرمان ایران مثل حزب هللا و حشدالشعبی  گروه
 بود.



        بیمرزنشریه   


