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 ٧  صفحه 

 ٨  صفحه 

 ٨  صفحه 
 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره تداوم حبس کارگران زنداني             

 زلزله زدگان آذربايجان همچنان به کمکهاي مردمي نياز دارند        

 سهيال شريفي   )  /   بخش  سي و نهم    ( زندگي نامه من     

 روز است که زندانيان ٥٠ بيش از   
سياسي از اهالي مناطق کرد نشـيـن،       
بطور همزمان و همـاهـنـگ در هـفـت           
زندان ترکيه دست به اعـتـصـاب غـذا            

تعـداد زنـدانـيـان اعـتـصـابـي             .  زده اند 
.  نفر گزارش شده است٧٥٠ نزديک به  

ــه گــزارشــات مــنــتــشــر شــده                 بــنــا ب
تظاهراتهاي هزاران نفر در حمـايـت از          
زندانيان اعتصاب کننده درشـهـرهـاي        

. کـردســتـان تـرکــيــه بــرپـا شـده اســت              
شـهــرهــاي وان، حــکـاري، بــاتــمــان و             
دياربکر مراکز عمده اين تـظـاهـراتـهـا         

نيروهاي سرکوبگر حـکـومـت       .  بودند
ترکيه در ايـن شـهـرهـا و در مـقـابـل                   
زندانها بحالت آماده باش در مـقـابـل          

. مردم معتـرض صـف آرايـي کـردنـد             
. مدارس و مغازه ها تـعـطـيـل شـدنـد             

خواستهاي مردم معتـرض کـردسـتـان        
آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي،       " تــرکــيــه    

خواندن و نـوشـتـن بـه زبـان مـادري،                 
خواست برخورداري از حقوق مسـاوي     
شهروندي، آزادي عبـداهللا اوجـالن  و            
هچنين آزاديهاي سياسي و اجتماعـي       

 .اعالم شده است
تعداد زيادي از فعالـيـن سـيـاسـي          
مخالف دولت تـرکـيـه و بسـيـاري از               
نويسندگان و روزنامه نگاران زنـدانـي       

تـا  .  در زندانهاي ترکيه اسير هسـتـنـد        

کنون مقامات دولت ترکيه در مقابل     
خواستهاي مردم و اعـتـصـاب غـذاي           
زندانيان سياسي القيدانه ظـاهـر شـده         

طيب اردغان نخست وزير ترکـيـه   .  اند
اجازه نخواهيم داد فـردي    : "گفته است 

در اثـر اعـتـصـاب غـذا بـمـيـرد و در                    
صورت لزوم مداخله پـزشـکـي انـجـام            

وجود زندانيـان سـيـاسـي       ". خواهد شد 
در زندانـهـاي تـرکـيـه پـديـده تـازه اي                   
نيست و تـاريـخـي طـوالنـي دارد کـه                 
قبل از هر چيز گـويـاي نـقـض حـقـوق                
انساني و سرکوب  فعالـيـت سـيـاسـي           

نـخــسـت وزيــر     .  در ايــن کشــور اســت      
ترکيه  و دولـت او سـالـهـا اسـت کـه                    
خواستهاي مردم کردستان ترکيه را نه    
تنها ناديده گـرفـتـه و بـه آن تـوجـهـي                  
نشان نداده اند، بلکه با زنـدانـي کـردن        
فعالين سياسي وابسـتـه بـه احـزاب و             
نيروهاي سياسي و همچنين سرکوبـي       
تظـاهـراتـهـاي بـرحـق مـردم، کشـتـار                
مخالفين و تـبـعـيـض، کـوشـيـده انـد                
هـمــچـنــان بـه نـقــض آشـکــار حــقــوق               
انساني و اجتماعـي مـردم کـردسـتـان           

 .ادامه دهند
سنتا و ناچارا اعتـصـاب غـذا در         
ميان زندانيان سـيـاسـي ابـزاري بـراي             
اعتراض به اسارت زنـدانـي در زنـدان            

اين را حکـومـتـهـا، دولـتـهـا و             .  است
عوامل سرکوب به زندانيان تـحـمـيـل           

اما از نظر مـا ايـن       .  کرده و مي کنند 
شکل از اعتراض شيوه مناسبي بـراي    

چــرا کــه در     .  ادامـه مــبــارزه نـيــســت       
نتيجه اعتصاب غـذا تـوان جسـمـي،            
فکري و روحي زنـدانـي تـحـلـيـل مـي               
رود و حکومت نيز در مقابـل جـان و           
زندگي زنداني خود را مسـئـول نـمـي             

 در حمايت از خواست و مطالبات        
 برحق مردم کردستان ترکيه    

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

مـحـمـد      : نسان نـوديـنـيـان      
آسنگران ممنون که در ايـن گـفـگـو            

ميخواهم در ارتبـاط  .  شرکت کرديد 
بــا اوضــاع ســيـــاســي مــنــطــقـــه                 
خاورميانه و آنچه به بـهـار عـربـي و           
انقالبات در تونس، مصـر و سـپـس         
در ليبي و سوريه و ديگر کشورهـاي    
منطقه خاورميانه اتفاق افتاده است    

مسـالـه سـوريـه را         .  صحبت کـنـيـم     
تالش خواهم کرد کمي کنـکـرت تـر        

قـطـعـا    .  باز و سواالت را مطرح کنم    
در اين مباحث به مسائل مشـخـص      
در مـورد مـواضــع غــرب و نـاتــو،               

ترکـيـه، عـراق و بـلـوک کشـورهـاي                
حمايت کننده ايران ـ چيـن ــ روسـيـه             

اگر وقت شـد بـه رابـطـه           . ميپردازيم
مردم ايـران بـا اوضـاع کـنـونـي هـم                 

جامعـه ايـران از طـريـق           .  ميپردازيم
رسانه و ميدياي جهـانـي در جـريـان            

با وجـود رابـطـه        .  اين تحوالت است  
تنگاتنگ جمهوري اسالمي با نظام    
ــت                  ــعــي ــه و مــوق حــاکــم در ســوري
اســتــراتــژيــک مــرزهــاي ســوريــه بــا           
اسرائيل و لبنان و طبـعـا حـزب اهللا             
در لبنان و حماس در فـلـسـطـيـن، و            
سوال آينده اوضاع سياسي در ايـران         

و منطقه خاورميانـه بـکـدام سـمـت            
با اين مـقـدمـه از بـهـار          ... ميرود و 

حدود دو سال .  عربي شروع ميکنيم 
ــونــس و مصــر                     از انــقــالب در ت

 گفتگوي نسان نودينيان با محمد آسنگران در ارتباط با         
 )مصر، تونس، ليبي و سوريه    (اوضاع خاورميانه 

 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

بيش از هفتصد نفر از زنـدانـيـان      
ســيــاســي درکــردســتــان تــرکــيــه در          
اعتراض به سياستهاي سرکوبگـرانـه    
دولت ترکيه دست به اعتصاب غـذا      

زندانيان سياسي اعتصـابـي   .  زده اند 
خواستار استفاده از زبـان کـردي در           
نظام آموزشـي و دسـتـگـاه اداري و              

قضائي، حقوق مساوي شهروندي و        
هـمـچـنــيـن پــايـان دادن بــه زنـدانــي               

دولت ترکيه .  عبداله اوجالن هستند  
تاکنون سياست سـکـوت را پـيـشـه             

از خواست و مطالبات  زندانيان اعتصابي در زندانهاي ترکيه           
 ! حمايت ميکنيم 
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 ١ از صفحه  

از تونس شروع شد بن علي .  ميگذرد
. به مصـر کشـيـده شـد          .  سرنگون شد 

ديکتاتور ديگر حسني مبارک هـم بـا       
 سرنگـون  » تحرير« انقالب در ميدان    

دامنه اين انقالبات بـه لـيـبـي و           .  شد
.  بحرين و يـمـن و سـوريـه هـم رسـيـد                  

سوال اول من اين است اکنون بـعـد از           
اين دوره اين انقالبات و تـحـوالت را            

  ؟چگونه جمعبندي ميکنيد
واقـعـيـت ايـن          : محمد آسنگران 

اسـت آن چـيـزي کـه بـه بـهـار عـربــي                     
معروف شده است انقالباتـي بـود کـه           
مردم عليه ديکتاتورهاي چـنـديـن ده          
ساله شروع کردند و تـعـدادي از ايـن               

حـتـي   .  ديکتاتورها را سرنگون کردند  
جايي مثل يمن تحوالت طور ديگري     
پـيــش رفــت ولــي بــالخـره قـدرتــهــاي             
منطقـه اي و جـهـانـي نـاچـار شـدنـد                   
رئيس جمهور اين کشور را قانع کننـد   

در .  که از قـدرت کـنـاره گـيـري کـنـد               
جايي مثل ليبي ناچار شدند دخـالـت         

در جايي مثل مصـر و    .  نظامي کنند 
تونس امکان اينرا پيدا کـردنـد بـدون           
دخالت مستقيـم نـظـامـي اوضـاع را             

بطور واقـعـي آن چـيـزي           . کنترل کنند 
که برجسته است نقش مردم به عنوان       
يک فاکتور مهم سياسي و اجتـمـاعـي       

 . در تحوالت جاري است
غرب ابتدا نميخواست مـبـارک و      
بــن عــلــي بــرونــد، از آنــهــا حــمــايــت              

نهايتا وقتي مـتـوجـه شـدنـد        .  ميکرد
که اوضاع اين کشورها دارد از کنتـرل   
خارج ميشود، بـه رفـتـن ديـکـتـاتـور               
رضايت دادند که تمام دم و دسـتـگـاه            

القـل  .  دولتي و سرکوب را نگهـدارنـد    
در دو کشور تونس و مصر قدرتـهـاي         
غربي بحران را چنان مديريـت کـردنـد        
که تمام دستگاه دولتي دست نخـورده     

ارتش و زندانهـا  .  سر جاي خود بمانند 
و تمام ارکان دولـتـي و قضـايـي ايـن                 
کشــورهـــا حـــتــي بــعـــد از رفــتـــن                  
ديکتاتورها دست نـخـورده سـر جـاي           

 . خود ماند و به کار خود ادامه دادند
آن چيزي که تـغـيـيـر کـرد، يـکـي               
ديکتاتورهاي قهار چندين ده ساله از        
بــيــن رفــتــنــد و از قــدرت ســاقــط و                
سرنگون شدند، و ديگر ايـنـکـه مـردم        

و به ميدان آمدنـد و در      "  پر رو شدند" 
تعيين سياست و سـرنـوشـت جـامـعـه             

ــد         ــفــا کــردن ــيــه      .  نــقــش اي مــردم عــل
ديکتاتورهايي به مـيـدان آمـدنـد کـه             
چندين دهه بود مورد حمـايـت غـرب           

به اين معنا مـردم هـم عـلـيـه            .  بودند

ديکتاتورها و هم عليـه سـيـاسـتـهـاي           
بـنـابـر ايـن       .  غرب بـه مـيـدان آمـدنـد          

دخالت مردم در تـعـيـيـن سـرنـوشـت                
سياسي جامعه يکي از فـاکـتـورهـاي          
تعيين کننده و بسيار مـهـم ايـن دوره          
است که اکنون به بهار عربي معـروف        

بهـار عـربـي در حـقـيـقـت              .  شده است 
اشاره به انقالبات منطقه و تـحـرکـات        
" سياسي در کشورهايي دارد کـه بـا             

بـودنـد و مـتـحـد غـرب و در                 "  ثبات
کــمــپ بــورژوازي بــازار آزاد قــرار                  

کمتر کسي فکر ميـکـرد بـه       .  داشتند
اين سرعت دچار تحوالتي اين چـنـيـن      

 . بشوند
حتي کسي مثل اوباما ناچار شد       
خطاب به مردم اين کشورهـا بـگـويـد          

طـرف درسـت تـاريـخ         " ما ميخواهيم   
معلـوم بـود کـه تـا ديـروز              ".  بايستيم

طرف غـلـط تـاريـخ بـودنـد و امـروز                  
ــدردي و                    ــمـ ــالم هـ ــا اعـ ــارا بـ ــاچـ نـ
همـبـسـتـگـي بـامـردم، مـيـخـواهـنـد                 

امـا  "  طرف درست تاريخ قرار گيـرنـد   " 
ــا اعــالم ايــن ســيــاســت                  در اصــل ب
ميخواست زمينه مديريت بحـران در        

 . اين کشورها را فراهم کند
اما زمينه هاي اين انـقـالبـات را          
ديکتاتورهاي چندين ده سـالـه مـورد         
حمايت غرب، فقر و فالکت تـحـمـيـل        
شده به اکثريت مـردم ايـن کشـورهـا،            
ــهــاي ســيــاســي و               عــدم وجــود آزادي
مدني، بي اختياري مردم در تـعـيـيـن        
سرنوشت جامعه و هر آنچه که حقـوق        
پـايـه اي انسـان بـه حسـاب مـي آيـد                    

مردم در آن جـوامـع از حـقـوق         . بودند
ايـنـهـا    .  پايه اي خـود مـحـروم بـودنـد           

زمينه شکل گيري انقالبات مـنـطـقـه          
 . بوده است

طبـعـا وقـتـي کـه ايـن اتـفـاقـات                  
ــد                    ــقــالب چــن ــا ان ــتــاد و مــردم ب اف
ديکتاتور را ساقط کـردنـد، سـيـمـاي            

تـا  .  سياست در دنيا را تغـيـيـر دادنـد           
قبل از اين انقالبات، دو تا فاکتور در       
دنيا تـعـيـيـن کـنـنـده بـودنـد و چـهـر                     
سياسي دنيا با تقابل و کشـمـکـش و            
رقابتها و دوستيها و سازشهـاي آنـهـا          

قطـب تـروريسـم      .  توضيح داده ميشد  
اسالمي و قطب تروريسم دولتـي ايـن         

ايـن دو قـطـب بـا           .  دو فاکتور بـودنـد     
ســردمــداري بــوش در راس قــطــب               
تروريسم دولتي و القاعده و جمهـوري        
اسالمي به عنوان نيروهـاي اسـالمـي         
ســيــاســي در راس قــطــب تــروريســم             
اسالمي، جدالشان با همديگـر جـهـان       
را تحت تاثير سياستـهـاي خـود قـرار            

 . داده بودند
اما در اين دوره انـقـالبـات جـاري        

اينـکـه ايـن      .  تصوير دنيا را تغيير داد 
انقالبات در اين کشورها تا کـنـون بـه        
چه نتايجي رسيده اند بـحـث ديـگـري            

 . است
 

بـحـث اسـالم        : نسان نودينـيـان   
سياسي و ناتو را بـايـد هـمـچـنـانـكـه                
گفتم بطور مشخص و كـنـكـرت بـاز             

اما، ويژگي اعتـراضـات مـردم      . كنيم
در تونس و مصر كدامهـا بـودنـد كـه           

. منجر به سرنگوني ديكتاتورها شـد       
در شرايطي كه نزديـك بـه دو سـال از               
اعتراضات مردم سـوريـه مـيـگـذرد،           

هزار نفر كشته شده انـد،    ٣٦ نزديك به  
 و هنوز بشار اسد در حکومت است؟

فـاکـتـورهـاي     :  محـمـد آسـنـگـران       
متـعـددي هسـت کـه ايـن ويـژگـي را                  

اولين ويـژگـي   .  ميتواند توضيح بدهد 
اين است وقتيکه مـردم در تـونـس و              
مصر به خيابان آمدنـد و نـقـش ايـفـا                
کردند و انقالب بـه جـايـي رسـيـد کـه              
برگشت ناپذير شد و غرب ناچـار شـد           
کوتاه بيايد، اينجا غرب يک سيـاسـت     

بـه دلـيـل      :   معيني را در پيش گرفـت    
نفوذ قبلي و تسلطي کـه بـر ارتـش و             
نيروهاي نظامي و دستـگـاه سـيـاسـي         
اين کشورها داشت، تـوانسـت بـحـران          
را به نفع جهت و سياستـي کـه در دل           

. انقالب ممکن بـود مـديـريـت کـنـد              
براي مثال ارتش را بـا يـک سـيـاسـت                
حساب شده از مـقـابلـه مسـتـقـيـم بـا                

. مردم در دل انقالب کـنـار کشـيـدنـد            
اين سياست را هنگامي آشـکـارا پـي           
گرفتند که متوجه شدند شتر سـواران         
نتوانستند مردم انقالبي را شـکـسـت         

در نتيجه وقتي غرب به رفتن  .  بدهند
مـبـارک رضـايـت داد کـه از امـکــان                 

در .  شـکـســت انــقـالب مـايـوس شـد            
مورد تـونـس هـم هـمـيـن رونـد و يـا                    

 .چيزي شبيه آن طي شد
 

فـكـر مـيـكـنـيـد            : نسان نودينيان 
آلــتــرنــاتــيــو از پــيــش تــعــيــيــن شــده             

مثال بـراي سـرنـگـونـي شـاه             . داشتند
 .بود" خميني"آلترناتيو غرب 

 
نه بـه نـظـر مـن           : محمد آسنگران 

از قـبــل آلــتـرنــاتـيـو نـداشــتـنــد چــون                
نـمـيـخـواسـتـنـد مـبـارک و بـن عـلـي                     

امـا در دل انـقـالب          .  سرنگون شـونـد    
آلتـرنـاتـيـو بـعـد از ديـکـتـاتـورهـا را                    

همان چيزي کـه گـفـتـم       .  تقويت کردند 
بحران را مديريت کردند که انقالب را    

 ... اوضاع خاورميانه               

 ٣  صفحه 

 

همچناکه اعـتـراضـات اخـيـر        .  داند
در کــردســتــان تــرکــيــه نشــان داد،           
هزاران و ميليونها انسـانـي کـه در            
بيرون از زندان هستند مي تـوانـنـد           
و بايد براي آزادي زندانيان سيـاسـي       
دست به اعتراض، تجمع و مـبـارزه         

 . براي رهايي آنان از زندان بزنند
بــرخــورداري مــردم شــهــرهــاي       
کردستان ترکيـه از ابـتـدائـي تـريـن              
حقوق خود حق مسـلـم و بـي چـون             

 . چراي اين مردم است
مردم کردستـان حـق دارنـد بـه            
زبان مادري خود بـنـويسـنـد، درس        

حق بي چـون  . بخوانند و تکلم کنند 
ــراي آنــان اســت کــه بــعــنــوان                    چ
شهروندان برابر و متساوي الحـقـوق    
محسوب شـونـد و حـق دارنـد کـه                
براي آزادي عزيزانشان از زنـدانـهـاي      
حکومت ترکيـه کـه بـخـاطـر ابـراز              
نظر و بخاطر عقايد و بـاورهـايشـان       
زنداني شده اند دست بـه اعـتـراض            

نبايد هيچ انسـانـي     .  عمومي بزنند 
تحت هيچ عنواني بخاطـر افـکـار،         
عقايد و باورهاي سياسـي خـود در         

خواسـتـهـاي زنـدانـيـان         .  زندان باشد 
اعتـصـابـي بـراي رهـايـي از زنـدان                

خـواســت و    .  بـايــد مــتــحـقــق شـود        
ــي بــر                   ــبــات مــردم مــبــن مــطــال
بـرخــورداري از حــقــوق شــهــرونــدي         
برابـر، رفـع تـبـعـيـض و هـر گـونـه                    
نابرابري  بايد مورد حمايت وسـيـع          

افـکـار عـمـومـي در          .  قرار بـگـيـرد    
منطقه و در سطح بين المللي  مـي        
تواند و بايد  سياسـت و عـمـلـکـرد            
دولــت تــرکــيــه در نــقــض حــقــوق              

. شهروندان اين کشور را افشا کـنـد         
دولت ترکيه را بايد به خاطر نـقـض        
حقوق انسانـي مـردم و مشـخـصـا             

 . مردم کردستان محکوم کرد

مــردم مــبــارز و آزاديــخــواه              
شهرهاي کردستان تـرکـيـه سـالـيـان           
طوالني مورد بيشترين لـطـمـات و         
صدمات، جانـي، مـالـي و روحـي             

دولت و نظام حـاکـم   .  قرار گرفته اند 
بر ترکيه تاريخا مخالفيـن خـود را          
زنداني و شکنجه کـرده اسـت و بـا              
اعمال سياست تبعيض و نـابـرابـري         
عليه شهروندان در کردستان حـقـوق    

 . اين مردم را ناديده گرفته است
مردم مبارز شهر و روستـاهـاي     
ــايــد ضــمــن               ــرکــيــه ب کــردســتــان ت
پافشاري بـراي تـحـقـق خـواسـت و               
مطالبات برحق خويـش، هـوشـيـار          
باشند که حـرکـت اعـتـراضـي آنـان              
بازيچه دسـت احـزاب و نـيـروهـاي              

. ناسيوناليسـت کـرد قـرار نـگـيـرد            
گسترش حرکت تـوده اي مـردم در          
ابــعــاد مــيــلــيــونــي در شــهــرهــاي            
کردستان ترکيه و پـاي فشـردن بـر              
تحقق خواسـتـهـايشـان سـيـاسـت و             
ســنــتــي بــر خــالف ســنــت احــزاب            
ناسيوناليسـتـي اسـت و بـايـد ايـن               

 . سنت مبارزاتي را تقويت کرد
پايان دادن بـه مشـقـت و درد              
چندين سـالـه مـردم در کـردسـتـان               
ترکيه تنها از طريق پـايـان دادن بـه         
تبعيـض و نـابـرابـري و بـرسـمـيـت                  
شنـاسـي حـقـوق بـرابـر، مـتـسـاوي                
الحقوق و شهرونـدي آنـان از سـوي             

حـمـايـت    .  دولت ترکيه ميسر اسـت    
مــردم در ســراســر تــرکــيــه، مــردم            
آزاديخواه و برابري طـلـب و افـکـار             
عمومي بين المللـي از خـواسـت و           
مطالبات آنان گامي مـوثـر و کـار           
ساز در نزديک شدن به خـواسـتـهـاي           

 . انساني و برحق آنان است
 

 *** 

 ...  در حمايت از خواست و                     
 

 . اساس سوسياليسم انسان است        
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است            



 
648شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   
 ٢ از صفحه  

. با کمترين ضرر پشت سـر بـگـذارنـد            ١ از صفحه  
حتي براي جانشيني شاه ايـران هـم از          
قبل نرفتن پشت خميني بلکـه در دل          
انقالب بود که براي شکسـت انـقـالب       

چــون .  بــه خــمــيــنــي رضــايــت دادنــد         
. آلترناتيو مناسب ديگـري نـداشـتـنـد        

يعني وقتي رفتن پشت خـمـيـنـي کـه             
مثل مصر متوجه شدند کـه انـقـالب         

در ايـن    .  برگشـت نـاپـذيـر شـده اسـت            
شرايط بود کـه پشـت شـاه را خـالـي                  
کردند و امکان قدرت گيري خمـيـنـي        

ايـن سـيـاسـت غـرب          .  را فراهم کردند  
هـر جـا نـتـوانـنـد يـک              .  بوده و هسـت    

انقالب را از روبرو شـکـسـت بـدهـنـد               
سعي ميکنند آلترنـاتـيـو خـود را بـه              
ــا               عــنــوان اپــوزيســيــون بســازنــد و ي
جرياناتي را تقويت کنند که بـتـوانـنـد        
هم انقالب را تمام کنند و هم بـعـد از          
انقالب منافع دراز مدت بورژوازي را    

 . تامين کنند
اما اين دولتهاي کـه در مصـر و            
تونس و ليبي بـه قـدرت رسـيـده انـد                 

هـنـوز   .  دولت دوران انقالبي هسـتـنـد       
دولتهاي تثبيت شده اي مثل مـبـارک       

ميـتـوانـنـد مـثـل خـمـيـنـي               .  نيستند
تثبيت بشوند و احتمال اين هم هسـت     
کنار بروند و جايشان را بـه نـيـروهـاي             

در هـر حـال سـيـاسـت          . ديگري بدهند 
غرب و نيروهاي بورژوايي قدم به قـدم   
به نسبت اوضـاع سـيـاسـي و تـعـادل                
نيروهاي درگير سياست هـر کشـوري         

ابتدا سياستشـان ايـن     . تعيين ميشود 
است که اين نوع انقالبات پا نگيرنـد،      
در قدم بعدي ميخـواهـنـد انـقـالب را           
شکست بدهند و قدم بعدي اين اسـت        
با تحوالتي حداقلي اوضاع را کنـتـرل         

در .  کنند و به انقالب خاتمـه بـدهـنـد          
مصر و تونس همه مراحل اين پروسـه     

 . را کم و بيش طي کردند
در مورد مصر هم وقتي متـوجـه         
عــمــق تــحــوالت شــدنــد و امــکــان               
ــي شــد                 ــتــف ــقــالب مــن شــکــســت ان
نميدانستند چه کسي را بايد بـه جـاي         

خيلي تـالش کـردنـد        .  مبارک بياورند 
کساني مثل برادعـي را عـلـم کـنـنـد               
اما ديدند که اين نوع افراد مورد نظر       
آنها، نفوذي پيدا نکردند که بـتـوانـنـد        
انقالب و شرايـط بـعـد از انـقـالب را                 

در هـمـيـن راسـتـا غـرب           .  مهار کنند 
ناچار شد ارتش را از مقابله بـا مـردم           
منع کند تا بـتـوانـد بـعـد از انـقـالب                 

چون اين نـيـرويـي      .  نقشش را ايفا کند 
بـود کـه از نـظـر غـرب مـيـتـوانسـت                    
حافظ منافع دراز مدت بـورژوازي و          

حافظ کل سيستم حکومتي در مصر    
اما معلـوم بـود کـه نـمـيـشـود              . باشد

ــي حــکــومــت                 ــراي مــدت طــوالن ب
بـه هـمـيـن       .  نظاميان را هم نـگـهـدارد      

ــه اخــوان                      ــه ب ــار شــد ک ــاچ ــل ن ــي دل
در عـيـن     .  المسلمين رضـايـت بـدهـد        

حال به اين جريان اسـالمـي هـم فشـار          
آورد که سياستهاي قبـلـي را تـغـيـيـر               
بدهند و اکنون ميبينيم که مرسي نـه      
به عنوان رئيس جمهوري که مخـالـف    
غرب است، بلکه به عنـوان شـريـک و           
هماهنگ و هم جـهـت بـا غـرب کـار               

اين رئيس جمهـور و نـيـروي        .  ميکند
ــنــد                 ــيــســت کــه مــان اســالمــي اي ن
جمهوري اسالمي خود را آنتي غـرب         

بلکه نـيـرويـي اسـت کـه          .  تعريف کند 
ميخواهد نقش اردوغان را در مصـر         

 . بازي کند
اما بـرگـردم بـه تـفـاوت مصـر و                
: تونس با جايي مثل ليبـي و سـوريـه           

در جايي مثل مصر و تونس غرب بـر    
ارتش و نيروهاي مسـلـح و دسـتـگـاه             

بـه  .  سياسي آن کشورها نـفـوذ داشـت        
هـمـيـن دلـيـل تـوانسـتـنـد هـم رفـتـن                     
ديکتاتورها را مديريت کـنـنـد و هـم            
ارتش و دسـتـگـاه سـرکـوب را حـفـظ               

مشخصا ارتـش را از مـقـابلـه           .  کنند
مســتــقــيــم بــا انــقــالب مــردم کــنــار            
کشيدند و براي منحرف کردن هـمـيـن     
انقالبات آنها را براي شـرايـط بـعـد از            

. رفـتـن ديـکـتــاتـورهــا آمـاده کـردنــد              
اتفاقا هـمـيـنـجـا نـقـشـه تـمـام کـردن                    

زيرا بخشي از   .  انقالب استارت خورد 
هـنـوز   .  جامعه به ارتش متوهم شدند    

هم اين تـوهـم وجـود دارد کـه گـفـتـه                  
تـا  " بـود چـون       "  مـلـي  " ميشود ارتش    

آخر از مبارک دفاع نکرد و با انـقـالب    
 ". همراه شد

با اتکا به اين سياستـهـا بـود کـه            
ارتش و اخوان المسلمين را در کـنـار           
هم قرار دادند که بتوانـنـد انـقـالب را            

. مهـار کـنـنـد و ايـن کـار را کـردنـد                    
چنانچه اکنون در جايي مثل مصـر و       
تونس نميتوان گفت که انقالب ادامـه      

به طور واقـعـي انـقـالب عـمـال            .  دارد
آنجا تمام شد که مبارک را سـرنـگـون          
کرد و جامعه وارد دوران انـتـخـابـات            

وقتي دولـت    . براي دولت جانشين شد 
بعدي رسميت يافت عمال جـامـعـه را          

 . از دوران بحران انقالبي عبور دادند
اکنون جدال جنـشـهـا و طـبـقـات             
مختلف در شـرايـط بـعـد از انـقـالب                
ادامه دارد و اين دوره دوران تـثـبـيـت             
سياسي ضد انقالب و يا ادامه بحـران        

. براي رسيدن به اهداف انـقـالب اسـت       
جدالهاي امروز پس لرزه هاي بـعـد از        
انــقــالب اســت کــه در هــر جــامــعــه               
بـحــرانــي و انــقـالب کــرده اي امــري               

ايـن دوره بـحـرانـهـاي          .  طبيعـي اسـت    
پس از انقالب تا تثبيت دولت بعد از         

ــارک ادامــه دارد        ــن دوره       .  مــب در اي
ممکن است حـزبـي دسـت بـاال پـيـدا              

ممکن اسـت    .  کند و يا ضعيف بشود 
رئيس جـمـهـور امـروز مـرسـي اسـت               

اينـهـا   .  فردا کس ديگري تعيين بشود 
در ايـن    .  اتفاقات بعد از انقالب اسـت    

پروسه جدال جنبشهاي اجـتـمـاعـي و           
احزاب منبعث از آنها به نسـبـت وزن          
و قدرتي که دارند جامعه را به سمتـي    

سرنوشت ايـن    .  ميبرند که ميخواهند 
جدالها است که سرنوشت جـامـعـه را          

به هـمـيـن دلـيـل وزن          .  تعيين ميکند 
نيروي اپـوزيسـيـون و يـا پـوزيسـيـون                
تعيين ميکند که اين دوران زود تر يـا   

در .  ديـرتـر بـه دوران تـثـبــيـت بـرسـد                
سوريه اما وضع طـور ديـگـري اسـت             
در نـيـمـه راه و از درون نـيـروي ضـد                    
انقالب ارتش آزاد و جريانات مسـلـح          
اسالمي ميـدان دار اصـلـي شـدنـد و               

 . انقالب را شکست دادند
 

فكر ميكنيـد در      : نسان نودينيان 
بـه  !  سوريه جامعه را مرعوب كـردنـد       

ايـنـهـا    .  تعبير شما انقالب تـمـام شـد         
دارند سركـوب مـيـكـنـنـد؟ مـثـل آن                

 اتـفـاق     ۶۰ شرايطي که در ايران دهـه       
 افتاد ؟
 

نـه مـردم       : محمد آسـنـگـران    
 .مرعوب نشده اند

ببينيد نمونه ايران نمـونـه خـيـلـي           
کالسيکي است فرق ميـکـنـد بـا ايـن           

سرکوب انقالبات هـمـيـشـه       .  کشورها
اينطور نيست کـه کشـتـار خـونـيـن و              

همـيـن   .  چندين هزار نفره اتفاق ميفتد 
 ايـران را نـگـاه          ۸۸ نمونه انقالب سال  

کنيد آنرا سرکوب کردند بدون ايـنـکـه        
تانکها را بـه خـيـابـان بـيـاورنـد و يـا                    
درجه داران فرماندهان ارتش و سـپـاه         
فرمان جنگ عليه مردم را در خيابـان   
با کشتار جمعي و نسل کشـي شـبـيـه          

.  شمسـي بـه اجـرا بـگـذارنـد            ۶۰ دهه  
ميبـيـنـيـم کـه جـمـع کـردن مـردم از                    
خيابانها و تـمـام کـردن انـقـالب سـال               

 بـراي سـرکــوب       ۶۰  مـثــل دهـه         ۸۸ 
 اتفاق نيفتاد که بريـزنـد و     ۵۷ انقالب  

بــکــشــنــد و نســل کشــي وســيــع را                
 ... سازمان بدهند و

اکنون هـم سـرمـايـه داري و هـم                
حکومتهاي موجـود و دسـتـگـاهـاي           

ــد               ــر هســتــن ــه ت ــجــرب ــات . ســرکــوب ب
امکانات ديگري براي مهار و کنـتـرل     

به اين مـعـنـا      .  انقالب و جامعه دارند 
ميخواهم بگويم از راهها و تاکتيهاي     
مختلفي دارند استفاده ميکـنـنـد کـه         
انـقــالبــات را مــهــار و يــا شــکــســت              

ما بـويـژه در ايـن دوره بـايـد                .  بدهند
بدانيم که فقط يک راه و يک تـاکـتـيـک        
براي شکسـت انـقـالب وجـود نـدارد،             
بلکه از تاکتيکها و راه هاي متعـددي   

شنـاخـتـه    .  ميتوانند اين کار را بکنند 
شده ترين و مرسومترين تاکتيک ايـن       
بــوده اســت کــه بــا کشــتــار مــردم و                
اعــدامــهــاي دســتــه جــمــعــي و خــون           
پــاشــيــدن بــه جــامــعــه، انــقــالب را               

امـا ايـن تـنـهـا يـک             .  سرکوب کـنـنـد    
تــاکــتــيــک مــرســوم اســت نــه هــمــه               

 . تاکتيکها
درجايي مثل مصر و تـونـس هـم          
گفته ميشد بايد کشتار وسيـع اتـفـاق       

امـا  .  بيفتد کـه انـقـالب تـمـام بشـود             
ديــديــم کــه نــيــروهــاي ضــد انــقــالب            
توانستند با مديريت بحران انقـالب و     
در خيابان بـودن مـردم را پشـت سـر                

اکـنـون تـنـش گـرايشـات و             .  بگذارند
جنبشهاي مخـتـلـف اسـت کـه در آن               

. جوامع در جريان اسـت، نـه انـقـالب            

اما در عين حال اين تنشهـا بـا جـدال          
جنبشهاي مختـلـف در يـک جـامـعـه              

زيـرا در    . انقالب نکرده متفاوت است 
مصر و تونس ما هنوز بـا پـس لـرزه               
هاي پس از انقالب مواجه هسـتـيـم و       
دولت هنوز دولـت تـثـبـيـت شـده اي                

ايـن پـس لـرزه هـاي پـس از                .  نيسـت 
. انقالب ميتواند سالها طـول بـکـشـد        

در جايي مثل ايران اين پـس لـرزه هـا            
ــا اواســط ســال             ۵۷ از ســال        ۶۰  ت

 . شمسي ادامه داشت
در جايي مثل مصر آنجا انقـالب      
فروکش کرد کـه مـردم يـک خـواسـت               
متحد داشتند و آن سرنگوني مـبـارک     

تـا ايـنـجـا هـمـه           .  بود و اتفـاق افـتـاد       
اقشـار اجـتـمــاعـي نـاراضــي مـتـحــد              

هـمـان   .  بودند که مـبـارک بـايـد بـرود            
چيزي کـه اصـطـالحـا بـه آن انـقـالب                  

اينجا دوسـت    .  ميگويند"  همه با هم" 
" هـمـه بـا هـم        " دارم در مورد انقـالب       

من فکر ميکنم :  نکاتي را تاکيد کنم 
هيچ انقالبي اتفاق نميافتد اگر اقشـار    
مختلف مـردم بـا خـواسـتـگـاهـهـاي                
متفاوت به اين نتيجه نرسيده بـاشـنـد          

بـه  .  که قدرت سياسي بايد تغيير کند      
اين معنا انقالب وقتي اتفاق ميـفـتـد        

 ... اوضاع خاورميانه               

 ٤  صفحه 

 

کــرده و در قــبــال جــان زنــدانــيــان               
سياسـي اعـتـصـابـي و خـواسـت و                
مــطــالــبــات بــرحــق آنــهــا عــکــس           

 .العملي نشان نداده است
  

در چند روز گذشته در حمـايـت      
و پشتيباني از خـواسـت زنـدانـيـان             
اعتصابي در تعدادي از شـهـرهـاي          
کردستان ترکيه هزاران نفر از مـردم     

مـردم  .  معترض تظـاهـرات کـردنـد       
ناراضي و صدها زنـدانـي سـيـاسـي           
در شهرهاي کردستان در اعـتـراض        
به نظام و دولت سرکوبگر ترکـيـه و        
براي رسيدن به خـواسـتـهـايشـان بـا             
اين اعتراضات توجه ميليونها نفـر       
از شهروندان کشور ترکـيـه و مـردم          
خـــارج از تـــرکـــيـــه را بـــه ايـــن                    

 .اعتراضات جلب کرده اند
 

کــمــيــتــه کــردســتــان حـــزب              
ــران از                ــري اي ــارگ ــســت ک ــي ــون کــم
خواست زندانيان سـيـاسـي و مـردم          
کردستان ترکيه مبني بـر اسـتـفـاده          
از زبان کردي در نـظـام آمـوزشـي و          

قضــائــي و          دســتــگــاه اداري و             
هـمــچــنــيــن آزادي هــمــه زنــدانــيــان          
سياسي و حقوق شهروندي مسـاوي     
ــدان حــمــايــت             بــراي هــمــه شــهــرون

سياستهاي سـرکـوبـگـرانـه        . ميکند
ــال مــردم                   ــب ــه در ق ــي ــرک ــت ت دول
کردستان و اعمال تبعيض، سـتـم و        
نابرابري عليه شهروندان اين کشـور       

 .را محکوم ميکنيم
   

ما از زندانيان سيـاسـي کـه در           
اعتصاب غذا هستند ميـخـواهـيـم         
براي حفظ سالمتي و زنـده مـانـدن         

. به اعتصاب غذايشان پايان دهـنـد     
اعتراضات و تظاهراتهاي چند روز      
اخير در شهرهاي ترکيـه مـيـتـوانـد            
در شکل گسترده تر و وسيعتري تـا      
آزادي کامل تمام زندانيان سيـاسـي        
و رسيدن به ديـگـر خـواسـتـهـاي بـر             

 . حق مردم ادامه داشته باشد
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٢  نوامبر ٦ 

 ... از خواست و مطالبات  زندانيان                         



 
648شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ٣ از صفحه  
کـه بـخـش قـابــل تـوجـهـي از اقشــار                  
ناراضي جامعه به اين قناعت رسـيـده     
باشند که حکومت بايد تغيير کنـد و        

 . براي سرنگوني آن به ميدان بيايند
تجربه انقالبات تا کـنـونـي ايـنـرا           

هيچ انقالبي تا حـاال  .  نشان داده است  
در تاريخ بشر اتفاق نيفتاده اسـت کـه         
فقط کارگران و يا فقط دهقانـان و يـا           

. فقط بورژواها به خيابان آمده باشـنـد   
هــمــيــشــه اکــثــريــت اقشــار نــاراضــي          
جامعه از طبقات مختلـف بـه داليـل         
مختلفي در يک مـقـطـع مـعـيـنـي از                
سيستم حاکم ناراضي ميشونـد و راه         
حل را در سرنگوني آن ميجويند و بـه        
خيابان مـي آيـنـد کـه آنـرا سـرنـگـون                  

ــي            .  کــنــنــد  ــقــالب هــژمــون در دل ان
طبقاتي و سياسي طبقات مـخـتـلـف           

در حقيقت بحـث  .  معني پيدا ميکند  
بر سر هژموني طبقات مـخـتـلـف بـر             

نه اينکه گويا در يـک      .  انقالبات است 
روز معين يک طبقه خاص با شعـار و       
مطالبـات خـودش و بـراي سـيـسـتـم                
حکومتي مورد نظرش به خيابان مي   

هژموني معين و مشـخـص هـم          .  آيد
در پروسه انقالب شکل ميگيرد نه از    
روز آغاز انقالب و يا حتي در مـقـطـع        

 . خاصي که قابل پيشبيني باشد
مثال انقالب ايـران بسـيـار گـويـا            

 ايران اوايـل    ۵۷ در انقالب سال . است
انقالب جريانـات اسـالمـي و مـدافـع             
خميني تسلط نداشتند امـا در چـنـد           

. ماه آخر انقالب آنهـا مسـلـط شـدنـد           
حـتــي پــس از انــقــالب و بــه قــدرت                
رسيدن خميني هم انقالب بـه اشـکـال           
مختلفي ادامه داشـت چـون تـنـاسـب            
قوا شکننده بود و احـتـمـال تـحـوالت         

بـا آغـاز     .  ديگـر مـنـتـفـي نشـده بـود             
 و   ۵۹ جنگ ايـران و عـراق در سـال               

تحريک احساسات ناسيونالـيـسـتـي و         
اسالمي از يک طرف و آغـاز کشـتـار           

 از طـرف      ۶۰ وسيع مخالفين در سال  
ديـگــر بـود کــه جــمــهـوري اســالمــي             

جمهوري اسالمي بـا يـک     .  تثبيت شد 
نسل کشي توانست خـود را تـثـبـيـت             
کـنـد و احـتـمـال قـدرت گـيـري و يـا                      
تناسب قواي جديد ديگري را منتـفـي    

هژموني جريـانـات اسـالمـي از         .  کند
آغاز انقالب نه فرض کسي بـود و نـه           

اگـر  .  عمال چنين اتفاقـي افـتـاده بـود         
يک جريان سياسي آماده و بـا نـفـوذي         
وجود داشت و يا حتي همان جريانات       
چپ پوپوليست و پرو سويـت آن دوره         
هــم بــا جــريــانــات اســالمــي هــمــراه              
نميشـدنـد و عـلـيـه خـطـرات تسـلـط                  

اسالميها به مردم هشـدار مـيـدادنـد            
تحوالت ايران ميتوانسـت سـرنـوشـت        

 . ديگري پيدا کند
 

در مورد تـعـريـف     :نسان نودينيان 
انقالب و انقالبات صحبـت خـواهـيـم           

اما نكته ديگـر در ايـن بـحـث،           .  كرد
بـه نـظــر مــن       .  مسـالـه سـوريــه اســت       

سوريه محور نتـيـجـه گـيـري اوضـاع              
بـدالئـل مـخـتـلـفـي         .  خاورميانه است 

) هر چند اين دالئـل تـازه نـيـسـتـنـد              ( 
موقعيت سوريه بلحاظ استراتـژيـكـي       
و وجود مرز طوالنـي آبـي بـا دنـيـاي               
خارج از منطقه خـاورمـيـانـه، رابـطـه             
اش با حزب اهللا و لبنان، رابطه اش بـا   
حــمــاس، رابــطــه اش بــا جــمــهــوري              

با اين تـوضـيـحـات       .  اسالمي و عراق 
هنوز نزديك به دوسال مسـالـه قـدرت        
سياسي در جـامـعـه سـوريـه تـعـيـيـن                 
تــكــلــيــف نشــده اســت، بشــار اســد               

انسانها را ميكـشـد   .  سركوب ميكند 
و هنوز هم تروريسم نوع حزب بـعـثـي       

نمونه اخير در لبنان و   ( اش فعال است 
كشتن رئيس اطالعات و امنيت ايـن      

در يـك    ).  كشور همراه تعدادي ديـگـر    
كالم مسالـه سـوريـه بـه چـه شـكـلـي                  

تــعـداد كشـتــه هــا و          .  پـايــان مــيـابــد    
آمـــارهـــايـــي كـــه داده مـــيـــشـــود،             

مفقودين نـزديـك بـه      .  وحشتناك است 
اپوزيسيـون مسـلـح      . ده هزار نفر است 

كه البته چند دسته و گروه هم هستنـد    
از ارتش ملي تا افراد مسلـح نصـر و             
سلفي و انواع ديگـر از شـاخـه اخـوان              

اينها هم مردم را و     .  هم حضور دارند  
ــد و                  ــگــيــرن ــازان ارتــش را مــي ســرب

!. قـتـل عـام مـيـكـنـنـد            .  مـيـكـشـنـد     
باالخره اين وضـعـيـت تـا كـي ادامـه                

 خواهد داشت؟
  

همه احتـمـاالت     : محمد آسنگران 
قابل پيشبيني نيست اما يـک جـهـت           
عمومي و روند تحـوالت پـايـه اي را            

هـمـچـنـانـکـه       .  ميتوان تشخيـص داد    
قبال گفتم در تونس و مصر بـه دلـيـل       
اينکه ارتش و دستگاه سياسي حـاکـم       
متحد غرب و دولـتـي در ايـن کـمـپ             
ــود و غــرب بــه هــمــيــن دلــيــل                        ب
ميتوانست اعمال نفوذ کند و آنهـا را        
کنترل و مديريت کند، بـا رفـتـن يـک              
ديکتاتور تـالش کـردنـد کـه مسـئلـه              

اگـر چـه بـا        .  انقالب را خاتمه بـدهـنـد     
رفتن ديکتاتورهاي چنـديـن ده سـالـه           
جامعه به اين راحتي بـه جـاي قـبـلـي             
برنميگردد و کشمکـش جـنـبـشـهـا و             

گـرايشـات سـيـاسـي در ايـن جـوامــع                
انقالب کرده و در دل پـس لـرزه هـاي             
بعد از انقالب ادامه خواهـد داشـت و        

بـعـد از     .  به اين راحتي تمام نميشـونـد   
اين تحـوالت در جـايـي مـثـل مصـر                
فضايي باز شده اسـت و امـکـان ايـن               
بوجود آمده است که بويـژه جـريـانـات         
سياسي راديکال و چپ که هميشه در       
زير سرکوب حاکمـيـن و جـنـبـشـهـاي              
ارتجاعي اسالمي وناسيـونـالـيـسـتـي          
بوده اند و نتوانسـتـه انـد حـرفشـان را             
بزننـد اکـنـون در دل ايـن اوضـاع بـه                   

ايـن تـحـوالت      .  تقويت خود بپـردازنـد    
شرايطي را فراهم ميکند که اگـر يـک          
جريان جدي سـيـاسـي در آن جـامـعـه                
وجود داشته باشد مانع اين بشود کـه       
اين حکومت بـتـوانـد تسـلـط کـامـل               
پيدا کند و يک بار ديـگـر جـامـعـه را              

 . خفه کند
در جايي مـثـل لـيـبـي و سـوريـه                 

هـمـيـنـجـا      .  موضوع متـفـاوت اسـت      
اضافه کنم شرايط حاکميت در ايـران          
و عراق هم با مصر و تونس متفـاوت        

مورد عـراق چـون قـبـل از ايـن                .  بود
اتفاقات سرنوشتـش تـعـيـيـن شـد در              

. اين کاتاگوري بحث ما نـمـيـگـنـجـد           
اما مورد ايران شبيه سوريه و لـيـبـي           

زيـرا ايـران و       .  است نه مصر و تـونـس    
سوريه و ليبي نظامهاي سياسي آنـهـا       

استقالل را اينجا بـه    . بودند" مستقل" 
هـمـان مــعـنـي مصـطـلـح اش بـکــار                 

وابسـتــه و يــا تــحــت نــفــوذ           .  مـيــبـرم  
. قدرتهاي جهـانـي و غـربـي نـبـودنـد               

غرب نميتواند مهره هاي سـيـاسـي و         
دســتــگــاه ســيــاســي حــاکــم بــر ايــن               

ــريــت کــنــد            ــرا .  کشــورهــا را مــدي زي
ارتش بـه    .  دستش به جايي بند نيست  

سپاه به حرفش .  حرفش گوش نميدهد  
خامـنـه اي و اسـد را            .  گوش نميدهد 

نميتوانند مثـل مـبـارک و بـن عـلـي                
تشويق و يا تهديد به رفـتـن کـنـنـد و              
اگر هم اين کار را بکنند بـه حـرفشـان            

 . گوش نميدهند
در منطقه ما چهار کشور با ايـن          

داشـتـيـم کـه       "  مستـقـل  " خصوصيات  
سوريـه و    . عراق و ليبي ديگر نيستند 

ايران کشورهاي از ايـن نـوع هسـتـنـد              
 . که بايد سرنوشتشان تعيين بشود

در جايي مثل ليبي نميتوانستند      
سناريوي مديريت مهار کردن انقالب      

در .  را مثل مصر و تونس پيش ببرند  
يک مقطعي ناچار شـدنـد بـا دخـالـت              

" يـاغـي  " ناتو و در هم شکستن ارتش      
در .  ليبي سياستشان را پـيـش بـبـرنـد         

سوريه اگر چه با شرايطي شبيه لـيـبـي       
مواجه هستند امـا تـاکـنـون دخـالـت             

هميـنـجـا    .  نظامي مستقيم نکرده اند   
بگويم به نظر من دخالت نـکـردنشـان         
به اين دليل نيست که نميتوانند و يـا       
نيرويش را ندارند و يـا دچـار بـحـران                
اقتصادي هسـتـنـد و بـرايشـان خـرج                

ايـن تـحـلـيـلـهـا بـه نـظـرم                 ....  دارد و  
اگـر غـرب فـعـال ايـن            .  واقعي نيسـت  

کار را نميکند به دليل ايـن اسـت کـه            
جريانات اسـالمـي در سـوريـه دسـت              
بــاال دارنــد و هــنــوز حــاضــر بــه                       
هماهنگي و هم جهتي بـاغـرب نشـده        

به نظرم اين پروسه را اينقدر کـش   .  اند
ميدهند که آن جـامـعـه را بـه ويـرانـه                 
تبديل کننـد و مـردم در کشـورهـاي               
ديگر خيال انقالب کـردن بـه سـرشـان            

 .نزند
 

از عـراق بـدتـر          : نسان نودينيـان  
 .ميشود؟

 
بدتر هـم نشـود         : محمد آسنگران 

امـا  .  چيزي از عراق باقي نگذاشـتـنـد       
دارند سوريـه را بـا هـمـان سـرنـوشـت                 

در آن جــامــعــه      .  مــواجــه مــيــکــنــنــد   
انــقــالبــي اکــنــون خــبــري از انــقــالب            
نيسـت و جـامـعـه را بـه يـک ويـرانـه                     
تبديل کرده اند و غرب در اين ويرانـي      

اما در جايي مـثـل   .  نقش داشته است  
عــراق انــقــالب نشــد غــرب اهــداف             
ديگري در حـملـه بـه عـراق تـعـقـيـب                  

در سوريه جـامـعـه را ويـران           .  ميکرد
تـمـام شـهـرهـا را بـا خـاک                .  کرده انـد   

مــردم در خــانــه      .  يـکــســان کــرده انــد      
خودشان هم امـنـيـت نـدارنـد زنـدگـي              

چــنــد مــيــلــيــون آواره و بــي           .  کــنــنــد
ايـن درحـالـي      .  امکانات رها شده انـد    

است که هنـوز هـيـچ ارتـش خـارجـي                
دخالت مسـتـقـيـم در سـوريـه نـکـرده                

 . است
در عين حال غرب ارتـش آزاد را          
بوسيله ترکيه سازمان داده اسـت کـه           
سعي ميکـنـد بـا تـقـويـت آن از يـک                    
طرف جريانات اسالمي دشمن غـرب        
را در مقابل يک نيروي مسلح داخـلـي     
قرار بدهند و از طـرف ديـگـر هـمـيـن                
ارتش سياستهاي غرب را نمايـنـدگـي        

اما جريانات اسالمي هم تـالش  .  کند
کرده اند که با نقش نظامي خـود ايـن           

. ارتش را تحت تسلط خـود بـگـيـرنـد           
اين تاکتيک جريانات اسالمي سـوريـه     
به نوعي شبيه همان کـاري اسـت کـه             

. جـمـهــوري اســالمـي در عــراق کــرد            
جمهوري اسالمي جريانـات اسـالمـي       
مورد حمـايـت آمـريـکـا در عـراق را                
عمال از دست آمريـکـا خـارج کـرد و              

ايـنــجــا  .  تـحــت تســلـط خــود گــرفـت          

جريانات اسالمي دارند همـان کـار را        
 .  با ارتش آزاد سوريه ميکنند

در نتيجه غرب هـم در مـقـابـل               
ســعــي مــيــکــنــد ايــن جــنــگ آنــقــدر            
طوالني بشود که جريـانـات اسـالمـي        
ناچار بـه هـمـاهـنـگـي و هـم جـهـتـي                    

طوالني شـدن جـنـگ        .  باغرب بشوند 
اوال اين جامعه را بـه ويـرانـه تـبـديـل                
ميکند دوما قرار است مردم سـوريـه       
به اين نتيجه برسنـد کـه غـرب را بـه                 
عنوان ناجي خود بپذيرنـد و خـواهـان         
دخالت ناتـو بشـونـد، سـومـا هـمـيـن                
جامعه ويران شـده در فـرداي بـعـد از               
اسد ناچار مـيـشـود دسـت بـه دامـن                

و .  غرب براي باز سـازي خـود بشـود           
رابعا و مهمتر از فاکتورهاي مـذکـور         
تاثير اين کشتار طوالني ايـن خـواهـد       
بود که مردم ديگر کشورهاي منطقـه      
خيال انقالب کردن به سرشـان نـزنـد و           

 . به وضع موجود رضايت بدهند
در جريان جنگ ارتش اسد عـلـيـه     
ارتش آزاد سوريه که با دخالت ترکـيـه      
و ناتو شکل گرفت و اکنون جريـانـات       
اسالمي در آن دست بـاال پـيـدا کـرده             
اند جامعه را بـا خـاک يـکـسـان کـرده               

در عين حال ممکن است بخشـي  .  اند
از مردم عادي هم در ايـن ارتـش آزاد          
باشند اين امر کامال طـبـيـعـي اسـت           
زيرا مردم سالهاي سال است از دسـت       
ديکتاتـوري اسـد رنـج مـيـبـيـنـنـد و                  
اکنون اين تـنـهـا امـکـانـي اسـت کـه                  

در .  بتوانند با ارتش اسـد بـجـنـگـنـد            
افـغـانســتـان هــم ايـن اتـفـاق بـه نــوع                   

مردم و حتي جريـانـات   .  ديگري افتاد 
چپ هم در آن جنگ مسلح شـده و بـا        
رژيم ببرک کارمل و ديـگـر دولـتـهـاي            

هـمـان   .  متحد شوروي ميجـنـگـيـدنـد      
نيروهاي چپ و مردم عادي هـمـراه و            
هم جبهه مجاهـديـن کـه يـک نـيـروي                

. دست ساز آمريکا بود ميجنگـيـدنـد     
اما معلوم بود که نهايتا در پايان ايـن    
جنگ اگر ارتش و حکـومـت مـتـحـد           
شوروي شکست بخورد چه ارتجـاعـي     

 .  به قدرت ميرسد
نتيجه ايـن شـد کـه هـمـان مـردم                
عادي و جريانات چپ عاقبت سرشـان   

زيـرا جـبـهـه مسـتـقـل            .  بي کاله ماند  
آنجا هـم اصـل ايـن          .  خود را نداشتند  

. بود که رژيم حـاکـم سـرنـگـون بشـود             
ولي چگونه سرنگـون شـدن و نـيـروي             
اصلي سرنگون کننده کي باشد مـهـم         

زيرا همان نيرو تعيين مـيـکـنـد     . است
که اتفاقات بعـدي چـه مسـيـري طـي              
کند، نه آن مـردم بـي سـازمـان و بـي                 
تشـکـل کـه نـاچـارا سـيــاهـي لشـکــر                 

 ... اوضاع خاورميانه               

 ٥  صفحه 
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 ٤ از صفحه  
 . جرياني ارتجاعي شده اند

در سوريه هم ميخواهند اين کـار      
را بکنند که بـوسـيلـه ارتـش آزاد کـه                
ــرکــيــه و                 مــورد حــمــايــت غــرب، ت
کشــورهــاي عــربــي اســت اســد را                  
سرنگون کنند و هر کدام در عين حال       

امـا  .  به دنبال اهـداف خـود هسـتـنـد            
غرب ميخواهد جريانات اسالمـي را        
ناچار کـنـد بـه چـيـزي شـبـيـه اخـوان                    

ولي بـا    .  المسلمين مصر تبديل شوند 
اين نوع دخالتها عمال انـقـالب مـردم       

ايـن  .  سوريه را در نيمه را سر بـريـدنـد           
در حــالــي اســت کـه در سـوريــه يــک                
انقالب توده اي ميليـونـي بـه مـيـدان            
آمـده بـود و اسـد را وادار بـه عـقـب                     

حتي اسد ناچار شـد    .  نشينيهايي کرد 
 . از رفرم و اصالحات حرف بزند

بحث اين است در مقابل کشـتـار        
مردم به وسيله ارتش اسـد جـريـانـات            
ــات                 ــان ســيــاســي پــرو غــرب و جــري
اسالمي دامنه انقالب و اعتصـاب و         
مبارزات شهري را گسـتـرش نـدادنـد            
بلکه جنگ مسـلـحـانـه را جـانشـيـن                

 . انقالب مردمي کردند
در جريان جنگ مسلحانه نقـشـي      
که جمهوري اسالمـي در حـمـايـت از             
اسد بازي ميکند و رقابـتـي کـه بـيـن             
محور چين و روسيه با محور آمريکا    
و اروپا وجود دارد و نقش کشـورهـاي         
عربي و ترکيه در جايي مـثـل سـوريـه        
دست بـه دسـت هـم داده و آثـاري از                  

حتي نقـش  . انقالب باقي نگذاشته اند 
جــمــهــوري اســالمــي در ســوريــه بــا             
نقشش در جايي مثل مصر و تـونـس         

اکنون سوريه بـه    .  و ليبي فرق ميکند  
مــحــل تــالقــي و اخــتــالف مــنــافــع             
جريانات بين المـلـلـي و مـنـطـقـه اي                 

از يــک طــرف       .  تــبــديــل شــده اســت        
جـمـهــوري   ( کشـورهـاي مـدافـع اسـد            

اسالمي، چين، روسـيـه حـزب اهللا و              
) ديگر جريانات تـروريسـت اسـالمـي         

از طرف ديگر مدافعـيـن   .  وجود دارند 
... ارتــش آزاد و شــوراي مــلــي  و                 

اروپا، آمريکا، کشورهـاي عـربـي و        ( 
مجـمـوعـه ايـنـهـا         .  قرار دارند) ترکيه

در آن جامعه نقش ايفا ميکنند و هـر     
کــس مــيــخــواهــد بــه نــفــع خــودش              

. نيروهاي متحد خود را تقويـت کـنـد      
نـيــروهـاي ســازمـان يــافـتــه و مــوثــر              
داخلي هم معلوم است که چه کسـانـي    

با اين جنگ دو نيـروي خـون     .  هستند
ريز و ضد انـقـالب مـيـدان دار جـدال                

يک طرف آن   .  فعلي در سوريه شده اند  
اسد است با آن هـمـه کشـتـاري کـه از              

مخالفينش کرده است و طرف ديـگـر       
آن جـريـانـات اسـالمـي و ارتـش آزاد                
هستند که در يک پروسه مـعـيـنـي بـا              
گسـتـرش جـنـگ مسـلـحـانـه، مــردم               
انقالبي و معترض را ناچار کردنـد بـه       

تازه اگر خـانـه اي     . خانه هايشان بروند 
بـه ايـن     .   براي آنها باقي مانده بـاشـد       

شکل تظاهراتهاي خياباني را حاشـيـه     
اي کردند و مردم ناچارا يا بـايـد پـنـاه          
گـاهــي بــراي خــود بــيـابــنـد و يــا بــه                 

عـمـال   .  کشورهاي همسايه پناه ببرنـد    
در ايــن پــروســه اکــنــون نــه مــردم و                
تشکلهاي مردمـي بـلـکـه اسـلـحـه و               
نيروهاي مسلح هستند که ميدان دار       

به همين دلـيـل انـقـالبـي در          .  شده اند 
 .  جريان نيست

کسي که اين تـحـوالت و تـعـادل            
قـواي نــيـروهــا و بــاليــي کــه بـر ســر                  
انقالب مـردم سـوريـه آمـده اسـت را                
نبيند و فقط سرنگوني و يـا سـر کـار            
مانـدن اسـد را بـبـيـنـد نـه چـيـزي از                      
انقالب فهميده است و نه پـيـچـيـدگـي         
اوضاع را مـتـوجـه هسـت و نـه ايـن                   
تحوالت سوريه را به رسميت شناخته       

 . است
 

مسـالـه انـقـالب         : نسان نودينيان 
آيـا در سـوريـه بـا           .  قابل بـحـث اسـت      

وجود تمام فاكتورهايي كه شما بـه آن      
اشاره كـرديـد، بـا فـرار اسـد انـقـالب                  
مجددا شروع نـمـيـشـود؟ اگـر شـروع              
بشود در چـنـيـن حـالـتـي ايـن ديـگـر                   
شوراي نظامي و ارتش ملـي نـيـسـت            

ايـن  .  كه تـعـيـيـن تـكـلـيـف مـيـكـنـد                 
جامعه است كه باالخره اين تـحـوالت         
را ديده است، تعداد زيادي از انسانهـا      
در دل اين تحوالت تجارب انـقـالبـات       

مـردم سـوريـه      . در بهار عربي را دارند 
وضـعـيـت عـراق را ديـده انـد كـه در                    
مجموع اينها فاكتـورهـايـي هسـتـنـد           

با تـوجـه بـه      .  كه تعيين كننده هستند  
اين مسايل مكانيسم انقالب بـعـد از         
سرنگوني بشار اسد بـكـدام جـهـت و             
سـمـت مـيـرود؟ از بـحــث شـمــا ايــن                  
استنتاج ميشه كه يك راه حل راه حـل        
نـاتــويــي اســت و بــه مــعـنــي بــخــون               

و آنـچـه     .  كشيدن جامعه سوريه اسـت    
ما از طريق ميديا مي بينـيـم جـنـگ         
مسلحانه چريكي شهري از يك طـرف      
ارتش سوريه و از طرف ديـگـر ارتـش           

بـه ايـن     .  آزاد يا شوراي نظامـي اسـت       
معني اگر ناتو دخـالـت مسـتـقـيـمـي              
نكرده است اما وضعيت را به راه حـل     

و يك راه حـل  .  ناتويي تشبيه ميكنند 

هم راه حل انقـالب اسـت و هـنـوز بـه               
 نظر من ختم شده نيست؟

 
 در سوريه؟ :محمد آسنگران

 
 آري در سوريه :نسان نودينيان

 
اين هم يک نـظـر     : محمد آسنگران 

اما به نظر من دو راه     .  و ديدگاه است 
حل وجـود نـدارد سـه راه حـل وجـود                 

براي اينکه در آن جـامـعـه سـه             .  دارد
قطب مختلـف بـا مـنـافـع مـتـفـاوت                

يک طرف حکومت است .  وجود دارند 
يک طرف اپوزيسيوني است که مـورد      
حمايت دولتها و قـدرتـهـاي جـهـانـي              
اسـت طـرف سـوم هـم مـردم سـوريــه                 

در جايي مثل مصر ارتش و   .  هستند
اخوان المسلـمـيـن عـمـال در مـقـابـل                 
انقالب مردم قرار گـرفـتـنـد و تـالش              
ميکنند مردم به همين حد از تغـيـيـر          

در جايي مثل سوريـه  .  رضايت بدهند 
اين جبهه بـنـدي در مـقـابـل انـقـالب                
مردم هم داخلـي، هـم مـنـطـقـه اي و                 

ارتـش آزاد يـک نـيـروي           .  جهاني است 
ضد انقالبي است که براي مـقـابلـه بـا          

در .  اسد و شکست انقالب درست شد  
اين ميان تنها جبهه مردم است که نـه   
سازماني دارد و نـه سـخـنـگـويـي را                
جايي ميبينيد و نه مي شنويد کـه از      

در .  اين جبهـه کسـي چـيـزي بـگـويـد              
عين حال همه آن نيروهاي ديگر خـود       
را نــمــايــنــده مــنــافــع هــمــيــن مــردم             

اما در حقيقت مردمـي کـه     .  ميدانند
انقالب کردند، مردمي که  به خيابـان    
آمدند و مردمي که اکنون انقـالبشـان       
را حاشيه اي کرده انـد و آثـاري از آن               
باقي نگذاشته اند هيچ جا نماينـدگـي       

 . نميشود
اکنون براي همه روشـن اسـت دو           
قطب مسلـح کـه در حـال جـنـگ بـا                   
همديگر هستنـد در سـوريـه تـعـيـيـن               
کننده شده اند نه قطب مردم انـقـالبـي      
ــقــالب را آغــاز                  و آزاديــخــواه کــه ان

زيرا اين قطب نه سازمان و نـه    . کردند
نماينده شناخته شـده و بـانـفـوذ و نـه               

نبايد فراموش کرد کـه    .  رهبري ندارد 
قدرت مردم در تشکـل و سـازمـان و            
قدرت جمعيت انبـوهـي اسـت کـه در            

اکـنـون   .  خيابان حضور داشته بـاشـنـد      
. اين امکان را از مردم سلب کرده انـد    

ميدان تعيين تـکـلـيـف سـيـاسـت در               
سوريه اکنون نه خيابان و کـارخـانـه و           

بلکه اسـلـحـه و نـيـروي          ...  دانشگاه و 
 . مسلح است

اما بعد از افتادن اسد به هر حـال          
فضايي سياسي جامعه بـاز مـيـشـود           

که مردم انقالبي و آزاديخواه بتـوانـنـد       
رهـبـر و سـخـنـگـو           .  نقش ايفا بکننـد  

ايـنـکـه    .  پيدا کنند و متشکل بشونـد    
مردم تا چه حد مـيـتـوانـنـد حـتـي از                 
همان فضـاي بـاز سـيـاسـي اسـتـفـاده                 

امـا يـک     .  کنند هنوز روشـن نـيـسـت         
چـيــز روشــن اســت کـه بــعــد از اســد                 
ــشــود و                    ــاز مــي ــه ب فضــاي جــامــع
امکاناتي فراهم مـيـگـردد کـه هـمـه               
نيروها و جريانات سياسي ميتـوانـنـد        

جـبـهـه مـردم       .  از آن  استـفـاده کـنـنـد          
انقالبـي و سـکـوالر هـم مـيـتـوانـنـد                   
سازمان و تشکل و سخنگوي خود را       
پيدا کنند و با مطالبات خودشـان بـه        

تالش کنند جـريـانـات      .  ميدان بيايند 
ارتجاعي مانند ارتش آزاد و شـوراي         
ملي سوريه و دولـتـهـاي مـدافـع ايـن               
جبهه نتوانند براي آن جامعه تـعـيـيـن        

در يک تحليل کلي بعد .  تکليف کنند 
از اسد فضايي باز ميشود کـه جـبـهـه         
مردم آزاديخواه و نيروهاي اين جـبـهـه       

اينکـه تـا     .  ميتوانند در آن بازي کنند 
چه حد اين جـبـهـه مـوفـق مـيـشـونـد                 
سرنوشت جامعه را در دست بگـيـرنـد       

ــد                ــد دي ــاي ــيــســت ب . هــنــوز روشــن ن
احتمالش ضعيف است امـا مـنـتـفـي          

 . نيست
اما يک موضـوع ديـگـري را هـم            
الزم است اينجا  تاکيد کنم حـتـي در        
آن شرايط اگر مردم بـتـوانـنـد نـقـشـي             
ايفا کـنـنـد ادامـه انـقـالب شـکـسـت                 
خورده اي قبلي نيسـت حـرکـتـي تـازه           
در چهار چـوبـي تـازه و تـعـادل قـواي                
ديــگــري اســت کــه بــازي کــنــان آن،               
نيروهاي ارتجاعي و يا انقالبي فعـلـي     

 . با اين مشخصات امروز نيستند
ــگــونــي                  شــرايــط بــعــد از ســرن
ديکتاتور اکنون در مصر و تـونـس و        
ليبي هم هر کدام مشخـصـات خـاص         

ــد        ــن کشــورهــا         .  خــود را دارن در اي
دولتهاي فعلي هـنـوز نـتـوانسـتـه انـد              
ديکتاتوري و محدويت براي مردم را       

. مثل رژيمهاي قـبـلـي حـاکـم کـنـنـد               
براي مثال در جـايـي مـثـل مصـر بـا                 
اينکه اخـوان الـمـسـلـمـيـن قـدرت را                  
گرفته اند و مـاهـيـتـا از مـبـارک هـم                 

چون ارتش هـمـان     ( مرتجع تر هستند  
ارتش قبلي است و ماهيتش تغييـري        

ولــي نــتــوانســتــه انــد       )  نــکــرده اســت   
فضاي حاکم را مـثـل دوران مـبـارک              

در سوريه هم کـم و بـيـش          .  خفه کنند 
فضاي بعد از اسد همين مشـخـصـات      

 .  را خواهد داشت
اما يک فاکتور در سـوريـه هسـت        
کـه بــا کشــورهــاي ديــگــر مــتــفــاوت           
خواهد بود و آن وجود نـيـرويـي اسـت            

تمـام  .  که بعد از اسد به قدرت ميرسد  
فاکتورهاي تا کـنـونـي بـه مـا نشـان                
مــيــدهــد کــه هــمــيــن ارتــش آزاد و                
نيروهايي تشـکـيـل دهـنـده آن کـه از                
حمايت دولتهاي منطقه و قـدرتـهـاي          
جهاني برخوردار هستند بعـد از اسـد          

حــال .  قــدرت را قــبــضــه مــيــکــنــنــد         
ميتوان تصور کرد نيرويي که بـا ايـن          
حاميان قدرتمند فردا به قدرت بـرسـد     
تمام تالشش را خواهد کرد کـه هـيـچ           
جريان چپ و سکوالري نتـوانـد نـقـش          

ــنـــد      ــا کـ ــروز          .  ايـــفـ ــيـــن امـ از هـــمـ
مخالفينشان را دسـتـه دسـتـه اعـدام              

از همـيـن امـروز در مـيـان            .  ميکنند
زن .  اين ارتـش زن جـايـگـاهـي نـدارد             

خـدمـتــکـار بـرادران ارتشـي اسـت و                
جنگـجـو اسـت نـه فـعـال در مـيـدان                   

از همين امروز سکـوالرهـا و     . مبارزه
چپها يا بايد در جبهه آنـهـا بـاشـنـد و             
همان نقش را بـازي کـنـنـد کـه حـزب                
توده و اکثريت در حمايت از خـمـيـنـي      
داشتند و يا امکان حضور در مبـارزه     

 ...و. عليه اسد را ندارند
اين نيروهاي ارتش آزاد و شـوراي     

. ملـي مـرتـجـع تـر از اسـد هسـتـنـد                   
همچنانکه اخوان المسلميـن مـرتـجـع        

اما ايـن سـطـح از          . تر از مبارک است 
. تحليل هنوز چيزي به ما نـمـيـگـويـد       

بحث اين است آيا بـا وجـود مـاهـيـت           
ارتجاعي اين نيروها ميتوانند هـمـان       
خفقان قبلي را مثل دوران مـبـارک و          

به نظر من حـد اقـل     .  اسد برقرار کنند 
بــراي چــنــد ســالــي ايــن امــکــان را                 

براي اينـکـه اوال در       .  نخواهند داشت 
آن جوامع اتفاقاتي افـتـاده اسـت کـل             

. جامعه دستخوش تحـول شـده اسـت         
دومــا هــمــه ايــن جــريــانــات مــتــحــد           
نيستند و اختالفاتشان بـا رقـبـايشـان          
اين امکان را به آنها نمـيـدهـد کـه در               

 . کوتاه مدت جامعه را خفه کنند
امـا در جـايـي مــثـل سـوريـه بــا                 
سرنگوني اسد يک فاکتور منطقـه اي         

جـبـهـه اسـالم       .  هم تـغـيـيـر مـيـکـنـد            
سياسي ضربه اي جدي خواهـد خـورد         
و با سرنگوني جمهوري اسالمي کـال        
اين جنبش به حاشيه رانده ميـشـود و        
نـقـش فـعـلــيـش را تـمـامــا از دســت                   

به اين معـنـا رفـتـن اسـد          .  خواهد داد 
معادالت منطقـه اي را هـم تـغـيـيـر                 
مــيــدهــد و بــه ضــرر جــبــهــه اســالم               
سياسي متحول ميکند و اين به نـفـع         

 . جامعه است
اما در سوريه بايد فـرض گـرفـت            
که با توجه به تـعـادل قـواي فـعـلـي و                
نقش نيـروهـاي در صـحـنـه سـيـاسـي                

 ... اوضاع خاورميانه               

 ٦  صفحه 
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 ٥ از صفحه  
ســوريــه، بــعــد از اســد هــم هــمــيــن                 
نيروهـاي مـرتـجـع قـدرت را قـبـضـه                 

زيـرا مــردم نــه ســازمــان         .  مـيــکـنــنـد   
ــه رهــبــر و                     ــه تشــکــل و ن ــد، ن دارن
سخنگويي که آنقدر برجسته باشد کـه    

بنابراين معـلـوم اسـت      .  بشود آنرا ديد 
با اين باليي که بر سـر انـقـالب مـردم           
سوريه آورده اند مـردم را از صـحـنـه               
خارج کرده و ميداندار سياست در آن         
کشـور نـيـروهـاي ارتـجـاعـي مسـلــح               
هستند که هر کدام حاميان جهانـي و       

در مـورد    .  منطقه اي خـود را دارنـد         
فرداي بعد از اسـد هـم بـايـد بـگـويـم                   
ارتشي که ميتواند ارتش رژيم اسد را     
به کمک حامـيـانـش شـکـسـت بـدهـد               

هـمـيـن    .  فردا قدرت را قبضه ميکنـد     
ــرکــيــبــي از                     ــا هــر ت ارتــش آزاد و ي
اپوزيسيون که در زيـر چـتـر حـمـايـت               
کشورهاي عربي، تـرکـيـه و نـاتـو بـه                
قــدرت مــيــرســد چــگــونــه بــه مــردم             
آزاديخواه و انـقـالبـي سـوريـه کـه نـه                  
حزبي دارند، نه تشـکـلـي دارنـد و نـه               
اسلحه و امکاناتـي در دسـت دارنـد،           
ميدان دخالت گري و شريـک شـدن در        

اين امري مسـلـم و       . قدرت را ميدهد 
قطعـي اسـت کـه مـردم و نـيـروهـاي                  
انقالبي که آرزويشان آزادي و بـرابـري           
و سرنگوني اسد بوده است اکـنـون در        
شرايط بسيار ضعيفـي قـرار دارنـد و            
انقالبشان بوسـيلـه هـمـيـن نـيـروهـاي               
مسلح مـرتـجـع دو طـرف جـنـگ از                 

در دل فضـاي    . ميدان خارج شده است 
جنگي و جنگ داخلـي فـعـلـي مـردم             
نميتوانند با قدرت توده اي به مـيـدان      

امـا نـيـروهـاي روشـن بـيــن             .  بـيـايـنـد    
ميتوانند با سياستهـاي مـنـطـبـق بـر            
اين دوره دست بکار شـونـد و جـبـهـه               
سوم را صـاحـب سـازمـان و رهـبـر و                  

 . سخنگو کنند
کسي که فکر ميکند اين جـنـگ      
ادامه انقالب مردم است چشـم امـيـد         
به همين نـيـروهـاي مـرتـجـع دوخـتـه                
اســت و جــبــهــه ســوم و يــا هــمــان                    
ميليونها مردم متنـفـر از دو جـبـهـه              

تـقـويـت    .  مسلح فعلـي را نـمـيـبـيـنـد            
جبهه سوم در سـوريـه از راه تـقـويـت                
هيچکدام از نيروهاي مسـلـح درگـيـر           

تـنـهـا    .  در اين جنگ خونين نميگذرد  
راه انقالبي و مسـئـوالنـه در دفـاع از              
حـقـوق مـردم ســوريـه و مـدنــيـت آن                  
جــامــعــه ايــن اســت کــه رژيــم اســد                 
ســرنــگــون شــود و جــبــهــه ارتــجــاع              
اپوزيسيون ارتش آزاد و شوراي مـلـي        
و جــريــانــات اســالمــي حــاشــيــه اي              

در شـرايـط فـعـلـي هـر راه و                 .  گردنـد 
سياست ديگري آگاهانه يا نا آگاهـانـه         
قرار گـرفـتـن در کـنـار يـک طـرف از                    

      .ارتجاع مسلح و خون ريز است
 

شمـا بـدرسـت بـه           :نسان نودينيان 
ايـن قـطـب      .  قطب سوم اشـاره كـرديـد       

ميتواند مكانيسم زنده و دخالتگر را    
 .در سير تحوالت سوريه انجام دهد

 
 .اميدوارم :محمد آسنگران

 
اوضـاع بـه ايـن           : نسان نودينيان 

اندازه سياه نيست ايـن تصـور كـه بـا                
رفتن اسد تـعـيـيـن تـكـلـيـف تـوسـط                  

. شــوراي نــظــامــي تــمــام شــده اســت           
قـلـع و     .  جامعه را مرعوب ميكـنـنـد     

 ...!.قمع ميكنند و
 

نه مـن نـگـفـتـم          : محمد آسنگران 
ببينيد .  که مردم را مرعوب ميکنند 

يـک نـيـروي مـرتـجـعـي مـثـل اخـوان                   
المسلمين در مصر به قـدرت رسـيـده           
اسـت امــا هــنــوز نـتــوانســتـه انــد آن                

زيـرا بـعـد از        .  جامعه را خـفـه کـنـنـد          
رفتن مبارک تازه کشمکش گرايشـات   
و جنبشهاي مـخـتـلـف تـازه سـر بـاز                 

بـايـد تـعـيـيـن تـکـلـيــف              .  کـرده اسـت    
در سوريه هـم بـه هـر شـکـلـي               . بشود

اسد سرنگون بشود همين تضـادهـاي         
طبقاتي و جنبشهاي مختلف امـکـان    
ــيــدا                  ــنــي و اجــتــمــاعــي پ ــروز عــل ب

اما يک چيز براي من فـرض  .  ميکنند
است که بعد از سرنگوني ديـکـتـاتـور         

در جـايـي     .  جامعه پوالريزه مـيـشـود      
مـثـل مصـر و تـونـس جـبـهـه مــردم                   

بــا "  هـمـه بـاهـم      "  مـتـحـد و انـقـالب            
. سرنگوني مبارک و بن علي تمام شد      

بعد از ايـن مـرحلـه بـيـن طـبـقـات و                    
جــنــبــشــهــاي طــبــقــاتــي مــخــتــلــف            
اختالفات سياسي و طبقاتي برجستـه     

. جـامـعـه پـالريـزه مـيـشـود            .  ميشود
منفعت اخوان المسلمين و ارتش اگـر      
چه قـبـال و در دوران مـبـارک عـلـيـه                   
هــمــديــگــر بــودنــد، در ايــن مــقــطــع             
ميبينيم که به هم نزديک ميـشـونـد و        
قدرتـهـاي سـرمـايـه داري جـهـانـي و                 
منطقه اي هم سـعـي مـيـکـنـنـد ايـن                 

منافع مردم .  حاکمين را تقويت کنند 
زحمتکش و طبقه کـارگـر و زنـان در             

 . مصر در اين چهار چوب نميگنجد
اين جبهه سـوم مـنـافـع ديـگـر و                

افـق و    .  توقع ديگري از انقالب داشت 
ــگــري الزم دارد            امــا .  ســيــاســت دي

متاسفانه نيروهـاي مـرتـجـع بـعـد از               
مبارک دست باال پيدا کردند و اکنـون     
جـامــعـه شــاهـد کشـمــکــش و جــدال              
جنبشها و منفعتهاي مختلفي اسـت        

در .  که بايد تـعـيـيـن تـکـلـيـف بشـود              
سوريه هـم داسـتـان انـقـالب و نـقـش                 
دولتها و نيروهاي داخلي را گفتـم کـه        
جبهه سوم متاسفانه هنوز در ابـتـداي         
راه و با شرايط سـخـتـي مـواجـه شـده                

ايـن جـبـهـه را بـايـد ديـد و از                    .  است
منفعت اين جبهه سـوم بـايـد حـرکـت             
کرد و از موضع اين جبهه در سـوريـه           
بايد به هر فاکتور ديگـري در سـوريـه          

 . نگاه کرد
 

يك بـحـث ديـگـر           :نسان نودينيان 
كه در ميان مردم در ايران در جـريـان             
اســت كــه ســرنــوشــت بشــار اســد بــه              
مساله قدرت و مـقـدرات جـمـهـوري             
ــمــك هــاي                 ــط دارد، ك اســالمــي رب
نظامي، مالي و تـقـويـت نـظـام اسـد                
توسط جمهوري اسالمي امري علنـي   

مردم ايران هم از اين مسـالـه و      .  است
حمايـتـهـاي مـالـي از اسـد نـاراضـي                  

و اخـيـرا هـم در تـظـاهـرات               .  هستند
بازار شعارهايشان عليه اين حمايـتـهـا     

سوال من اين است كه جمـهـوري    .  بود
اسالمي برنده اين عرصه از سـيـاسـت        

 .است؟
 

بـه نـظـر مـن           : محمد آسنگـران  
جمهوري اسالمي در هيچ عـرصـه اي      

نه به خاطـر ايـنـکـه       .  امکان برد ندارد 
اسلحه و پول نـدارد بـلـکـه بـه خـاطـر                 

خيلـي  . اينکه دوره اش تمام شده است 
وقت است تاريخا دوره اش تمـام شـده      

اما هنوز بـا قـدرت اسـحلـه و             .  است
پول نفت سر کار مـانـده اسـت و يـک                 
اپوزيسيون متشکل و قـدرت مـنـدي         
هم تا کنـون نـتـوانسـتـه اسـت شـکـل                 

 . بگيرد که اين رژيم را سرنگون کند
اما تحوالت سوريه چه نـتـايـجـي          
مـيـتـوانـد بـراي جـمـهـوري اسـالمــي                

نـهـايـت ايـن       :  داشته باشد بايد بگويـم    
پـروســه بـه هــر شــکــلـي پــيـش بــرود                 

بـه ايـن مـعـنـا          .  سرنگوني اسد اسـت    
ميخواهم بگويم دوران حاکميت بعث      

. در سوريه تاريخا هم تمام شـده اسـت      
جمهوري اسالمـي نـيـرويـي از اسـالم             
ســيــاســي اســت کــه هــم در عــرصــه               
سياست و اقتـصـاد شـکـسـت خـورده             
است، هم با افول اسالم سـيـاسـي ايـن           
رژيم دوران افـول خـود را آغـاز کـرده                

قــدم بــه قــدم در حــال عــقــب              .  اســت
 .نشيني و ضعيف شدن است

  
بـه ايـن مـعـنـي             : نسان نودينيان 

ايـن حـمــايـتـهــا و حضـور جـمـهــوري                
اسالمـي در سـوريـه بـه ايـن مـعـنـي                   
نيست كه ستون جلوگيري از ريـزش و     

 سقوط بشار اسد بشود؟
 

هـدفشـان ايـن         : محمد آسنگران 
است که رژيم اسد را حفظ کنـنـد امـا          

 .به نظرم نميتوانند
ــظــرم جــمــهــوري اســالمــي              بــه ن
نميتواند از سرنگوني اسد جلـوگـيـري         

ــم               .  کــنــد  حــتــي روســيــه و چــيــن ه
اينـرا بـه دو       .  نميتوانند آنرا نگهدارند  

دليل ميگويم اوال جبهه مقابشان در       
خارج از سوريه که کشورهاي منطـقـه       
و غربي باشند خيلي قـويـتـر از آنـهـا                

دوما تعادل قـواي نـيـروهـاي       . هستند
داخـلـي هـم بـه نـفـع اسـد نـيــسـت و                       
مـدافـعــيـن اسـد در اقــلـيــت مــطـلــق                

به هر دو معني اسد رفـتـنـي      .  هستند
. جمهوري اسالمي بازنده اسـت .  است

به نظـرم روسـيـه و چـيـن هـم در ايـن                     
آنـهـا   .  سياست معين بازنـده هسـتـنـد        

البته امتيازات خود را ميخواهـنـد و       
نميخواهند در مقابل غرب به راحتـي    

ــد       ــم بشــون ــي ــه غــرب        .  تســل ــد ب دارن
ميگويند سوريـه تـا کـنـون مـنـطـقـه                
نفوذ غرب نبوده و ما مـيـتـوانسـتـيـم         

اما اگر فـردا  . در آن نفوذ داشته باشيم 
ارتش آزاد بـه قـدرت بـرسـد مـنـطـقـه                

ميشود و به هـمـيـن    ) غرب(نفوذ تو   
 . دليل دارند فعال مقاومت ميکنند

اين مقاومت کردن روسيه و چيـن    
حاصل تعادل قواي بعـد از شـکـسـت             

دوران جنگ خـلـيـج      .  بلوک شرق است  
هم روسيه همين نقش را در دفـاع از             

در ليـبـي هـم هـمـيـن           .  صدام ايفا کرد 
يک چيز ديگر را اينـجـا   .  کار را کردند  

يادآوري کنم روسيه تاريخا اين نـقـش         
از دوران تزار تا کـنـون   .  را داشته است 

منهاي يک دوره کوتاه چند سـالـه کـه          
لنين بعد از انقالب اکتبر نـقـش ايـفـا           
ميکرد روسيه همين نقـش را داشـتـه           

مناسبات روسيه بـا قـدرتـهـاي       .  است
غربي تـاريـخـا ايـنـطـور پـيـش رفـتـه                   

يک قدرت جهاني بوده و سـعـي     . است
کرده منطقه نفـوذ خـودش را داشـتـه             

اما هيچ وقت نتـوانسـتـه اسـت       . باشد
به عنوان يک قدرت قـهـار و تـعـيـيـن               
کننده مانند نمونه انـگـلـيـس در يـک             
دوره و بعـدا عـروج آمـريـکـا بـعـد از                  
جنگ جهاني و امروز آمريکا و اروپـا   
که متحدانه مـنـطـقـه نـفـوذ خـود را                 

. تعيين مـيـکـنـنـد نـقـش ايـفـا کـنـد                   
روسيه هيچ وقـت بـه ايـن مـوقـعـيـت                

. نرسيد و اين نقش را ايفا نکرده اسـت   
حتي در دوران اوج قدرتش به رهـبـري       

. استالين بـه ايـن مـوقـعـيـت نـرسـيـد                
حتي همان دوره کوتاه با وجود لـنـيـن        
هم تماما نتوانستند چـرخ تـاريـخ بـه             
نفع دست باال پـيـدا کـردن روسـيـه را               

 . برگردانند
بنابر ايـن ايـن کشـمـکـش مـيـان               
غرب و روسيه و امروز چين هم بـه آن        
اضافه شده است هميشه بوده و فـعـال        

منتها يک واقعـيـت ديـگـري       . ميماند
هم هست بايد به آن دقـيـق شـد و آن                  
ايــن اســت کــه نــه آمــريــکــا قــدرت                
بالمنازع قبلي را دارد، و نه روسيه و      
چين آن قدرتي هستند کـه مـانـع ايـن            
نوع تحوالت بشـونـد و کسـي مـثـل               

 . اسد را در قدرت نگهدارند
بنابر اين دعواي چين و روسيه بـا      
آمريکا و اروپا بر سر مـنـطـقـه تـحـت           
نفوذ است و نهايتا در سوريه به ضـرر      

جمهـوري  .  چين و روسيه تمام ميشود 
اسالمي و چين و روسيه بـه نـظـرم بـا            
هيچ سياستي نميتـوانـنـد اسـد را در             

 . *قدرت نگهدارند

 ... اوضاع خاورميانه               
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 سي و نهم
مشکل پليس تـا زمـانـي کـه در            
ترکيه زندگي مي کرديم، هـيـچـوقـت           

همـيـشـه بـه نـوعـي مـا را                .  حل نشد 
اذيت مي کـردنـد و نـمـي گـذاشـتـنـد                 

يک شب اواسـط  .  آرامش داشته باشيم 
تابستان، نزديکهاي ساعت سـه بـعـد          
از نصف شب بـا صـداي مشـت و يـا                
شايد هم با لگد که به در خـانـه امـان              
کوبيده ميـشـد، از خـواب پـريـديـم و                
وحشتزده در را به روي چـهـار پـلـيـس           
قـوي هـيــکـل تـا دنـدان مسـلــح بــاز                  

بـدون ايـنـکـه اجـازه بـدهـنـد،               .  کرديم
لباس درست و حسابي بپـوشـيـم، مـا           

آن زمـان    ( را و هم خانه ايـهـايـمـان را             
هـم  .  ديگر با مهوش و اميـر نـبـوديـم        

خـانـه ايـهــاي تـازه امـان سـيـمــيـن و                    
مهران چند ماهي قبل از ايـران آمـده           

با خـود بـه ايسـتـگـاه پـلـيـس               )  بودند
چند ساعتي بدون اينکـه  . محل بردند 

جواب سوالهاي ما را بدهـنـد، مـا را           
در يک راهروي کثيف و بو گندو نـگـه      

افسـر پـلـيـس بـازداشـتـگـاه             .  داشتنـد 
داشت با چند جواني که مـعـلـوم بـود           

. دعوا کرده بودند، سر و کلـه مـي زد       
از يک گوشه سالن يکي محکم بـه در        
سلولش مي کوبيد و با صـداي بـلـنـد             

يـکـي از افسـران        .  چـيـزي مـي گـفـت         
پليس با عصـبـانـيـت فـحـشـي داد و                
بلند شد به طرف سلول او رفـت و بـا               
باتونش محکم به در سلول کوبيد کـه     

 . صداي آن در راهرو موج زد
 

فـکـر کـنـم       ( بعد از چند ساعتي،     
بعد از اينکه فهمـيـدنـد کـه بـه انـدازه                

بـه مـا گـفـتـنـد           )  کافي تـرسـيـده ايـم        
رئيس بـازداشـتـگـاه گـرفـتـار اسـت و                
نمي تواند ما را ببيند و بعد از اينکـه     

ما را بـا  !!  يک ليوان چائي به ما دادند 
ماشين پليس به خانه برگرداندند و از     

 صبـح  ٩ ما خواستند روز بعد ساعت   
برگرديم اداره پليس که با رئيس آنـجـا      

اما هيچکدام از آنـهـا       .  صحبت کنيم 
حاضر نشدند به مـا بـگـويـنـد دلـيـل                
گرفتن ما در ان وقت شـب چـي بـوده            

صبح روز بعد علي و مهران بـه  .  است
اداره پلـيـس رفـتـنـد و بـعـد از چـنـد                      
ساعت در حالي که مي خـنـديـدنـد و            

ظـاهـرا   . " فحش مي دادند بـرگشـتـنـد     
همسايه ها گـزارش داده انـد کـه مـا                
ارامـنــه را از ايــران مــي آوريــم و بــا                 
آذربايجان مي فرستيم کـه بـا بـرادران         

ما هم گفتيـم گـارداش     .  ترک بجنگند 
اين چه حرفي است که مـي زنـيـد مـا             
خــودمــان تــرکــيــم و بــا شــمــا بــرادر              

چطور مي توانيم ايـنـکـار را       .  هستيم
مهران و سيـمـيـن هـم مـثـل           " ( بکنيم

عـلـي خـنـده       )  علي ترک آذري بـودنـد       
تــا دلــت بــخــواد      " کـنــان مــي گــفــت         

ناسيوناليسم ترکي را باد زديم و آقاي       
" افسر ما را با خوشروئي بـدرقـه کـرد        

در مورد اينکه ما چطوري ارامنـه را        
آورديـم و فــرســتـاديــم آذربــايــجـان بــا             
ترکها بجنگند تا مدتها شوخـي مـي      

تـعـجـب نـمـي        .  کرديم و مي خنديديم   
کرديم از اينکه هـمـسـايـه هـا بـه مـا                  
مشکوک شده باشند و گـزارش مـا را        

خانـه مـا مـثـل         .  به پليس داده باشند  
مقر سازمان ملل پر رفت و آمـد بـود        
و انواع و اقسام افرادي که معلوم بـود    
خارجي هستند و با زبانهاي عـجـيـب        
و غريب حرف مي زدند، با شکلهـا و        
قيافه هاي متفاوت به خانه مـا رفـت        

هــيــچ خــانــواده    .  و آمــد مــي کــردنــد       
ولـي  .  معمولي اينقدر مهمان نداشـت    

هنوز نمي دانستيم ايده رامنه از کجـا     
پيدا شده بودو از انجـا کـه مـا تـنـهـا                 
نبوديم و ظاهرا پليس جـاهـاي ديـگـر          
هم بـه بـهـانـه هـاي مـخـتـلـف سـراغ                     
پناهجويان رفته بود و آنـهـا را چـنـد               
ساعتي عالف کرده بـود، فـکـر مـي              
کرديم ممکن اسـت فـقـط بـراي زهـر               
چشم گرفتن از مـا ايـنـکـار را کـرده                 

 . باشند
چـــيـــزي نـــمـــانـــده بـــود جشـــن             
چهارشنبه سوري ما هم مـورد يـکـي           
از همين حمالت پليس قـرار گـيـرد و            
به اتهام مبارزه بر عليه حکومـت مـا      
و همـه مـهـمـانـانـمـان از يـکـي از آن                     
زندانهاي مشهور و مخوف ترکيه سر       

سيمين و خـواهـرش ثـريـا          .  دربياوريم
که او هم تازگي با شـوهـرش از ايـران           
آمده بـود و پـيـش مـا زنـدگـي مـي                    
کردند، تصميم گرفتنـد، چـهـارشـنـبـه          
سوري را جشن بگيرند و هـرکسـي را           
که مي شناختيم هم از دوستان مـا و         
هم از دوستان خودشـان دعـوت کـرده         

بيشتر از بيسـت نـفـر مـهـمـان           . بودند
داشتيم و همه چيز بخوبـي و خـوشـي           
پيش مـي رفـت تـا ايـنـکـه سـيـمـيـن                    

تصميم گرفت که بـدون از روي آتـش             
پريدن چهارشنبه سوري معنـي نـدارد        
و مقداري تخته و چـوب از ايـنـور و                
آنور جمع کرده و هـمـه مـا را ريـخـت               
توي کوچه که از روي آتـش بـپـريـم و                
زردي مـن از تـو سـرخـي تـو از مـن                    

تازه آتشمـان شـعلـه کشـيـده          .  بخوانيم
بود و اولين نفـرات در مـيـان هـلـهلـه              
ديگران از روي آتش پريـده بـودنـد کـه          
ــر                  ــر کــنــنــده آژي ــاگــهــان صــداي ک ن
ماشينهاي پليـس کـه يـکـي بـعـد از                 
ديگري وارد کوچه ميشدنـد و مـا را            
دوره مي کردند، در جا ميخکـوبـمـان       

نزديک بـه بـيـش از ده مـاشـيـن               .  کرد
بـزرگ و کـوچــک حـلـقــه وار دور مــا                 
ايستادند و گارد پليس سرتاپا مسلـح   
و آماده حمله از ماشينها پـيـاده شـده          

يکي از آنـهـا کـه        .  و منتظر ايستادند  
بنظر مي رسيد رئـيـس واحـد بـاشـد،              
بطرف ما آمد و از همان دور پـرسـيـد          

بعد از رد و بـدل چـنـد      .  ماجرا چيست 
کلمه معلوم شد کـه در تـرکـيـه آتـش                
روشن کردن بـراي نـوروز سـنـتـا کـار                 
کــردهــاســت و بــعــنــوان يــک حــرکــت           
اعتراضي بـه دولـت در نـظـر گـرفـتـه                 

آنها فکر کرده بودند کـه مـا     .  ميشود
هم در همين راستا آتـش روشـن کـرده         
ايـم و داريـم در مـحلــه يـک حــرکــت                  

مـا  .  اعتراضي را سازمان مي دهـيـم       
گـارداش  " هم ژست دفاعي معروفمان    

را "  اين چه حرفيه ما که کرد نيسـتـيـم      
بخودمان گرفتيـم و سـريـعـا آتـش را               
خاموش کرديم و قول داديم ديگـر تـا           

وقتـي کـه در تـرکـيـه هسـتـيـم از آن                     
 . غلطها نکنيم

زنــدگــي بــا ســيــمــيــن و ثــريــا و               
همسران آنها مهران و حامد ما را نـه        
تنها با فرهنگ و سنتهاي ايرانـي کـه         
مدتها از آن دور بوديم، دوبـاره آشـنـا             
ميکرد و هيجان از روي آتـش پـريـدن            
و قورمه سبزي خوردن را يادمان مـي    
انداخت، بلکه و مهمتر از همه مـا را       
نسبت به زندانهاي جمهوري اسـالمـي     

مهران و حامد هـر دو      .  عيني تر کرد 
سالهاي زيادي را در زنـدان جـمـهـوري        
اسالمي بسر برده بودنـد و مـثـل مـا             
که صبح تا شب در مورد کردستان و       
ماجراهاي آن حـرف مـي زديـم، آنـهـا             
هم مرتبا از زندان و اتفاقـاتـي کـه در           

. آن افتاده بود، صحـبـت مـي کـردنـد            
مــهــران و حــامــد قــبــل از زنــدان از                
فعالين چپ بودند و با وجـود ايـنـکـه            
زندان نتوانسته بود آنها را کـامـال در        
هم بکوبد و هنـوز خـود را چـپ مـي              
دانستند، امـا نـمـونـه هـاي زنـده اي                 
بودنـد از نسـلـي کـه بـه انـقـالبـش و                     
رويـاهــايـش خــون پــاشـيــده بـودنــد و              

. وحشيانه آنرا درهم شـکـسـتـه بـودنـد         
مانند بسياري از کسـانـي کـه مـثـل               
خـودشـان ايـن تـجــربـه دردنـاک را بــا                 
پوست و گوشتشان لمس کرده بودنـد،   
مهران و حـامـد هـم تـالش داشـتـنـد                 
جوابي براي بسيـاري از چـراهـا پـيـدا              
کنند و گذشتـه اشـان را جـمـعـبـنـدي                

آنها حيران و سرگردان در حـال       .  کنند
ــد               ــودن . پــيــدا کــردن مــجــدد خــود ب

هــمــانــطــور کــه خــاطــرات مــا و                     
موضوعات حرفهايمان معموال حـول      
کردستان و جنگ و درگيري و کـمـيـن      
بود، حرفهاي آنها هـم مـعـمـوال حـول           

. زندان و شکنجه و بازجو و اعدام بود   
هر دو گروه ما با عالقه بـه حـرفـهـاي           
هـمــديــگـر گــوش مــي داديـم و مــن               
معموال از نقاط تشابه اين دو عـرصـه    
که ظاهرا آنهمه با هم تـفـاوت دارنـد،          

مـا در کـردسـتـان         .  متعجب ميـشـدم   
دوستانمان را بدرقه مي کرديم و مـي      
دانستيم که بعضي از آنـهـا را ديـگـر              
هيچوقت نخواهيم ديد، آنها در زندان       
همين احساس را هنگام خـداحـافـظـي       
بـا دوســتـانشــان داشــتـنـد، شـايــد بــا               
اطمينان بـيـشـتـر کـه آنـهـا را ديـگـر                    

ما در کردستان بخاطر .  نخواهند ديد 
کم غذائي و بـي امـکـانـاتـي و زخـم                  
گلوله و توپ سالميتـمـان را ازدسـت          
مي داديم، آنهـا در زنـدان و بـخـاطـر                

. شکنجه و شرايط بد زندان و استـرس     
ما در کوههاي کردستان به خـودمـان       
روحيه مي داديم که روزي شـهـرهـا را        
آزاد مي کنيم و بر مي گرديم و مـردم     
بـه مــا مــانــنــد قــهــرمــان خــوشــامــد            
خـواهــنــد گـفــت، آنــهــا در زنــدان بــه               
خودشان اميدواري مي دادند که اگـر         
مقاومت کنند، روزي درهـاي زنـدان          
به دست مردم باز خواهد شـد و آنـهـا           
را مانند قهرمانان بر دوش خـواهـنـد         

 . برد
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

ــه زده               ــل ــز ــوشــت مــردم زل ســرن
آذربــايــجــان غــربــي افشــاگــر چــهــره          
کثيف جمهوري اسالمي اسـت و بـر          
اين تاکيد مـيـکـنـد کـه ايـن زلـزـلـه                   
نـيـسـت کـه دارد از مـردم قـربـانــي                  
ميگيرد بلکه حاکـمـيـت حـکـومـت           
دزدان و چپاولگران است که زنـدگـي         

اولــيــن .  مــردم را نــابــود مــيــکــنــد         
کارواني که اين حکومت به منـطـقـه      
زلزله زده گسـيـل کـرد، يـک مشـت                
بسيجي و پاسـدار بـود تـا از کـمـک                
رساني مردم و تماس مردم با زلـزـلـه        

 .زدگان جلوگيري کنند
 

گزارشهاي دريافتي مـا گـويـاي         
اينست که دوماه ونيم پس از وقـوع          
زلزله، و در حالـيـکـه سـرمـا و بـرف              
ايـن مـنــطـقـه را فـراگـرفـتــه، هـنــوز                 
بسياري زلزله زدگان در زيـر بـرف و            
ــط بســيــار                   ســرمــا و بــاران شــراي
غـيــرقـابــل تـحــمـل و زجـر آوري را                 

بعـد از دو مـاه و نـيـم               .  ميگذرانند
بجاي خـانـه، بـه بـخـشـي از زلـزـلـه                     
زدگان کانکس هاي قراضـه اي داده          

بعالوه بـه    .  اند که در آن زندگي کنند  
دليل نبود کار و در هـم ريـخـتـگـي                
وضع شهر، بيکاري در اين مـنـطـقـه         
بسيار باالست و بسـيـاري از مـردم             
امکان و پـول بـراي تـهـيـه ابـتـدايـي                 

. ترين نيازهاي زندگي شان را ندارنـد       
کارگزاران و نهادهاي حکـومـتـي بـه          
اين مردم فقط وعده ميدهند و هيـچ   
اقدامي بـراي نـجـات زنـدگـي آنـهـا                 

تنها کاري که کـرده    .  انجام نميدهند 
اند در شـهـر ورزقـان مـدرسـه هـاي                 
قديمي و آسيب ديـده را بـدون هـيـچ              
تعمير وايمني اي راه انـداخـتـه انـد و          
از خــانــواده هــا مــيــخــواهــنــد کــه               
ــه ايــن مــدارس                 ــانشــان را ب کــودک

بسياري از والدين به دليـل  .  بفرستند

خــطــراتــي کــه کــودکــان را تــهــديــد            
ميکند از گسيل کودکانشان به ايـن       

هـفـتـه    .  مدارس خودداري ميکـنـنـد     
گذشته بنا به گـزارشـهـاي دريـافـتـي             
يک کودک دو سـالـه بـر اثـر سـرمـاي              

اينکه در روستاها .  شديد جان باخت  
و مناطق دور دست تر چه ميـگـذرد       
و سرما و شرايط غير قـابـل زيسـت             
چه باليي به سر مردم مـحـروم آورده         

تاکنون به دلـيـل     . است روشن نيست 
شرايط غير استاندارد تامين گرمـا،      
چــنــديــن بــار آتــش ســوزي صــورت           
گرفته و چادرهاي زيادي طعمه آتـش    

 . شده است
 

: يکي از زلزله زدگان مـيـگـويـد          
ــر آوار بــيــرون                  "  مــا را مــردم از زي

کشيدند و اين مردمند که ميتوانند     
 ". زندگي ما را نجات دهند

 
ايـن حــکـومـت نـه فـقـط هـيــچ                 
اقدامي براي ايـمـن سـازي مـنـاطـق              
زلزله خيز انجام نميدهد، بلکه حـتـي     
نجات زندگي بازمانـدگـان زلـزـلـه را           

امـر ايــن    .  نـيـز امــر خـود نــمـيـدانــد           
حکومت زندگي مردم نيست، بلـکـه    
بــاال کشــيــدن پــولــهــا و ثــروتــهــاي             

امـر  .  ميلياردي هرچه بيـشـتـر اسـت       
اين حکومت پـرورش و مـيـلـيـاردر             
کردن يک مشت جانور مـفـتـخـور و             
کودن بنام آخوند و روحاني و نـوحـه            

امـر ايـن حـکـومـت راه            .  خوان است 
اندازي دستجات تروريست اسالمـي      
و انداختن آنها به جـان مـردم جـهـان              

اينها هـرروز مـبـالـغ سـرسـام             .  است
آوري را خرج زندانهايشان ميـکـنـنـد         
تــا عــزيــزان مــردم را بــه عــنــاويــن               

مـبـالــغ   .  مـخـتـلــف بـه بـنـد کشـنـد              
سرسام آوري را هزينه مـيـکـنـنـد تـا             
وزارت اطــالعــات و دادگــاهــهــاي           

اسالمي و قاتليني نظيـر مـرتضـوي         
امـا  .  را بر سـر مـردم حـاکـم کـنـنـد                

وقتي پاي زنـدگـي مـردم در مـيـان                
ــاشــد،      ــد     " ب ــدارن ــودجــه ن ــي  ".  ب حــت

کمکهاي ارسالي بين المللي را بـاال         
ننگ و نفرت بر حاکمـيـن   . ميکشند

 ! مفتخور اسالمي
 

 !مردم شريف ايران
ــي و                   ــن ــي ــامــي ــي ت ســرمــا و ب
گرسنگـي زنـدگـي هـزاران کـودک و              
مرد و زن را در مـنـاطـق زلـزـلـه زده                 

هر شـب و    .  آذربايجان تهديد ميکند 
روزي که ميگذرد براي هزاران نفر از       
اين مردم يـک کـابـوس و شـکـنـجـه                 

زحــمــتــکــشــان ايــن      .  واقــعــي اســت   
منطقه بارها گفته اند که امـيـدشـان        

اين مردم .  به کمکهاي مردمي است 
به همراهي و همـبـسـتـگـي و کـمـک                

نـه  .  رساني شما عميـقـا نـيـاز دارنـد           
فقط بايد به هر طريق ممکن به ايـن          
مردم کمک برسانيم، بلکه بايد به هر       
شکل مـمـکـن سـيـاسـت جـمـهـوري                
اسالمي در قـبـال زلـزـلـه زدگـان را                 
افشـا کــنـيــم و عـلــيـه آن دســت بــه                  

بــويـــژه مـــردم     .  اعــتــراض بــزنــيـــم       
آذربايجان ميتوانند نقش جدي تـري       

ــد                  ــاشــن ــه ب ــطــه داشــت ــن راب . در اي
مستقـيـمـا بـه زلـزـلـه زدگـان کـمـک                   

در برابر مراکز دولـتـي   .  رساني کنند 
تجمع کنند و به وضع زلـزـلـه زدگـان          

کـمـيـتـه آذربـايـجـان          .  اعتراض کنند 
حـزب کــمــونــيــســت کــارگــري هــمــه          
کارگران و مردم شريف را به حمـايـت    
و همبسـتـگـي بـا مـردم زلـزـلـه زده                  

 . آذربايجان فرا ميخواند
 

 ربايجان   ذکميته آ
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ١٣٩١  آبان ١١ 
 ٢٠١٢  نوامبر ١ 

پدرام نصراللهي از اعضا کمـيـتـه        
هــمــاهــنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

 اسفـنـد   ١٨ تشکلهاي کارگري که روز    
 توسط مامورين امنيـتـي   ١٣٩٠ ماه  

 روز   ٤٨ دستگيـر و پـس از تـحـمـل                 
 مـيـلـيــون      ٧٠ زنـدان بـا قـرار وثـيـقـه               

تــومــانــي آزاد شــده بــود در دادگــاه               
 مـاه زنـدان       ١٩ تجديد نظر به تحـمـل        

دادگـاه بـدوي وي را بـه            .  محکوم شد 
جـرم  .  سه سال زندان محکوم کرده بـود  

 مـاه حـبـس،        ١٩ پدرام بـراي تـحـمـل          
عضويت در کميته هماهنگي و اتـهـام    
ــون               ــوزوســـيـ ــبـــاط بـــا اپـ واهـــي ارتـ

اين حـکـم در مـورد پـدرام در              .  است
حالي صادر شده است که رضا شهابي       
ــره ســنــديــکــاي              عضــو هــيــئــت مــدي
کارگران شرکت واحد تـهـران و بـهـنـام             
ابراهيم زاده حدود دو سال و نيـم اسـت       
در زنـدان بسـر مـيــبـرنـد و خـبـرهــاي                  
منتشـره حـاکـي از تـحـمـيـل شـرايـط                  
سخت در زندان بـر شـاهـرخ زمـانـي و              
مــحــمــد جــراحــي، دو تــن ديــگــر از               

 . کارگران زنداني است
مدت محکوميت رضا شهابي را    

 سال تخفيف داده انـد و قـرار اسـت             ٢ 
 ١٣٩٣ رضا در روز اول فروردين مـاه       

بــي تــرديــد ايــن      .  از زنــدان آزاد شــود       
تخفيف در مدت محـکـومـيـت رضـا           
شهابي کمترين تاثـيـري در وضـعـيـت            

بـر روي رضـا يـک          .  کنوني وي نـدارد     
عمل سنگين جراحي انجام شده اسـت        
و وي با تني رنجور و مريض همچنـان     

رضـا  .  در زندان نگه داشته شـده اسـت         
شهابي با تـوجـه بـه وضـعـيـت وخـيـم                  
جسماني اش بايد بدون فـوت وقـت و            

 . کمترين اما و اگري آزاد شود
پدرام نصراللهي هيچ جـرمـي جـز          
عضويت در يک نهاد کارگري مرتکب    

ايـن حــق پــدرام و هــمــه           .  نشـده اسـت    
کارگران ايران است که در هر تشکل و      
نهادي که براي بهبود شـرايـط زنـدگـي         
کارگران ايـجـاد شـده اسـت عضـويـت              

از نظر مـا در اتـحـاديـه         .  داشته باشند 
آزاد کارگران ايـران، کـلـيـه نـهـادهـا و                 
تشکلهاي مرتبط با کـارگـران کـه در            

و بـا       هر سطحي توسط خود کارگـران    
هدف دست يابي بخشهايي و يا کـلـيـه       

شان ايـجـاد        کارگران به حقوق انساني   
شده باشند اصيل ترين و قانوني تـريـن    

. نماينده هاي کارگـران ايـران هسـتـنـد           
سـنـديــکـاي کـارگـران شـرکــت واحــد،              
سنديکاي کارگران هفت تـپـه، کـانـون           
مــدافــعــان حــقــوق کــارگــر، کــمــيــتــه            
هــمــاهــنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکلهاي کارگري، هيئت بـازگشـايـي      
سنديکاي فلزکار مـکـانـيـک، انـجـمـن            
ــار                  ــزک ــل ــرق و ف صــنــفــي کــارگــران ب
کرمانشاه، کـمـيـتـه پـيـگـيـري ايـجـاد                
تشـکـلـهـاي آزاد کـارگـري و کـمـيـتــه                  
هماهنـگـي بـراي ايـجـاد تشـکـلـهـاي                 
کارگري، همه و همه از جمله نهـاد هـا         
و تشکلهاي مـرتـبـط بـا دسـت يـابـي                
کارگران ايران به حـقـوق انسـانـي شـان             
هستند که بدون کمترين وابستگـي بـه      
نهادهاي قدرت ايجاد شـده انـد و هـر              
کارگري حق دارد عضو اين تشکلها و     
نهادها بشود و يا خود راسـا اقـدام بـه           

ايـن  .  برپايي تشکل کـارگـري بـنـمـايـد         
بـديــهــي تــريــن حـقــوق اجــتــمــاعــي و             
انســانــي کــارگــران ايــران اســت و بــي             
ترديد هيچگونه فشار و يا تـمـهـيـدات        
ضد کارگري ديگر قادر نـخـواهـد شـد           
مانعي در برابر تحقق و نهادينـه شـدن        

   . اين حقوق ايجاد کند
اتـحــاديـه آزاد کــارگـران ايـران بــا              
تاکيد بر حقوق مسلـم کـارگـران بـراي             
: دفاع از هستي شـان، اعـالم مـيـدارد          

هيچ کارگري نبايد به دليل اعـتـراض،       
اعتصاب، تجمع، بـرپـايـي تشـکـل و             
تـالش بــراي دســت يــابــي بــه حــقــوق              
انساني اش، بـا تـوسـل بـه اتـهـامـات                
واهي بازداشـت و يـا تـحـت تـعـقـيـب                  

 . قضايي قرار بگيرد
حکم زندان پدرام نصراللهـي بـايـد         

رضـا شـهـابـي، بـهـنـام            .  ملـغـي شـود     
ابراهيم زاده، شاهرخ زمانـي، مـحـمـد           
جراحي و ديگر انسانهاي شـريـفـي کـه            
به جرم اعتراض به نابرابري در زندانهـا     
بسر مي برند بايد فـورا و بـي قـيـد و                  

ايــن خـواســت مــا       .  شـرط آزاد شـونــد      
کارگران عضو اتحاديـه آزاد کـارگـران          
ايـران و مــيــلـيــونــهــا کـارگــر و هــمــه                

شـريــف در ســراسـر ايــران          انسـانـهــاي     
 . است

 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 ١٣٩١  آبانماه ١٣  

 بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در باره        
 تداوم حبس کارگران زنداني،      

 محکوميت پدرام نصراللهي و حقوق خدشه ناپذير کارگران          
   براي عضويت در تشکلها و نهادهاي مستقل کارگري    

 سمينار
 چشم انداز نزديکي و اتحاد نيروهاي کمونيسم کارگري     

 :  بحثي در مورد  
 ضرورت، امکان و زمينه هاي اتحاد احزاب، گروهها و فعالين کمونيسم کارگري در ايران و عراق              

 
 حميد تقوائي   : سخنران 

  بعدازظهر    ٦  تا ١.٣٠  نوامبر، ساعت   ١٧ شنبه :  زمان
 استکهلم، سالن هوسبي ترف،ايستگاه قطار هوسبي        : مکان

   هوشيار سروش  ٠٧٠٧١٢٠٥٠٢ : تلفن تماس 
 استکهلم  -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٢  نوامبر ٥ 

 ... زلزله زدگان آذربايجان    


