
 د��� �
��� ��د��ن ��
	 �����ان  ا ي س ک ر ا 
Tel: ٠٠٤٩١٦٣٥١١٢٠٢٥ 
E-mail: moasangaran@googlemail.com 

���ر� �� !" ،���زاد�، ��ا����ر� �� !" ،�!!�زاد�، ��ا��         

 

ن   &�'(�        ٢٠١٥  فوريه ١٨ ،  ١٣٩٣  بهمن  ٢٩  ��د��� +*	ل 

� ا&�ان 0/ر .�*� ه ���,� ��, د ��ر� �1�2 
2,�&� �
��� ��د��ن "4ب �  www.iskraa.net 

   � 6)78 6
س �Tel:٠٠٤٦٧٢٠٠٧٧٦٥٤ 

 ٧٦٧ 

 ٤  صفحه 

 

  

مهلت رياست مسعود بارزاني      
 ! رو به پايان است 

مسعود بـارزانـي رئـيـس اقـلـيـم              
 ريـاسـت     ۲۰۱۳ کردستان که در سال     

او براي دو سال ديگر تمديد شده بود،        
کمتر از هشت ماه به رياستش بـاقـي          

در اين باره از هم اکـنـون        .   است مانده
اختالف احزاب حـاکـم بـراي ريـاسـت            
اقليم کردستان شروع شـده و سـعـدي            
احمد پيره از اعضاي رهبري اتحاديـه       

بـراي انـتـخـاب       : "  ميهني گـفـتـه کـه       
رئيس اقليم کردستان بايـد در سـطـح         
رهبري مذاکره شود و طرفهاي درگيـر     

اين در حاليست کـه  ".  به توافق برسند  
کاکه امين نجار عضو دفتر سيـاسـي        

اقـلـيـم    : "  حزب دمکرات مـي گـويـد        
کردستان به مسعود بارزاني احـتـيـاج      
دارد و او نه در درون حزب دمـکـرات        

". و نه در اقليم کردستان بـديـل نـدارد      
الزم به ذکر است کـه احـزاب حـاکـم،             
بــويــژه اتــحــاديــه مــيــهــنــي و حــزب            
دمکرات در طول حيات خـود بـارهـا          
بر سر تقسيم قدرت به جنگ همديگر      
رفته اند و صدهـهـا نـفـر از طـرفـيـن                  
کشته شده اند و هـم اکـنـون هـم هـر                 
موضوعي و از جمله تعـيـيـن رئـيـس            
اقليم کردستان مي تواند اينها را بـاز        

 .  هم به جان هم بيندازد

بررسي و علت شکـسـت انـقـالب        
 سـال    ٣٦  در ايـران بـعـد از            ٥٧ سال  

از  .  هنوز مورد جدل و اختـالف اسـت     
نظرگاههاي مختلف و طبعا مـنـافـع         
طبقات مختلف و جنبشها و سنتـهـا        
و ســيــاسـتــهــاي مـخــتــلـف، بــررســي          

 همچنان ضروري به نـظـر        ٥٧ انقالب  

من مثل خيليهاي ديگر چـه    .  ميرسد
به عـنـوان کسـي کـه در آن انـقـالب                  
شرکت داشتم و چه به عنوان کسي که   
شاهد زنده شکست آن انقـالب بـودم،         
تالش ميکنم در ايـن نـوشـتـه داليـل             
شکست و تجربه آن انقـالب را مـرور           

در اين نوشـتـه سـعـي مـيـکـنـم               .  کنم
نکاتي را برجستـه نـمـايـم کـه عـلـت                
شکست انقالبات بهار عـربـي را هـم           

من فکر ميکنم . بتواند توضيح بدهد 
شکست همه اين انقـالبـات بـا تـمـام             
خودويژگيهاي آنها در پايـه اي تـريـن           
سطح داليل مشترک و تقريبا نـتـايـج          
مشترک و مشابهي را بـه مـا نشـان              

 . ميدهند و بايد به آنها پرداخت
اجازه بدهيد از همين نکـتـه آخـر          

 .شروع کنم

دخـتـري جـوان،      .  خبر کوتاه بود  
در ديواندره خـود    "  شيرين بيگليري " 

 .را آتش زد
اي که در آن اکـثـريـت          در جامعه 

زنان مورد بـدرفـتـاري جـنـسـي يـا               
انواع خشونتها قرار ميگـيـرنـد، در         

ــه گــزارش                جــامــعــه  ــنــا ب اي کــه ب
هـاي رسـمـي و دولـتـي زنـان                 رسانه

بطور روزمره مورد تجاوز و سـتـم و        
اســـيـــد پـــاشـــي و جـــاقـــو زنـــي               
سيستماتيک قرار ميگيرند، زنان را     
به قتل ميرسانند و قـانـون نـيـز از               
قاتل و مجرمين دفاع ميکـنـد، در         

اي که حکومتگران يک عـده         جامعه
آخوند و مرتجح هستند که قـوانـيـن        
ــت                 ــريــن هــوي ــه اي ت ــاي ضــد زن پ
حکومتسان ميباشد، و روزانـه بـر          
عليه زنان عربده ميکشند تا با زور    

تـفـکـيـک      و     حجاب بر سرشان کنند   

و ،   جنـسـيـتـي را نـهـاديـنـه کـنـنـد                 
باالخره در جامعه اي که هزاران گله       
پــاســدار و بســيــج را روزانــه روانــه            
خيابانها ميکنند تا زندگي بر زنـان       
را به مرگ تدريجي تبـديـل کـنـنـد،            
شيرين بيگلري اولين و آخرين خـود        
سوزي و خودکشي در اعـتـراض بـه          
اين جنايات سازمان يـافـتـه عـلـيـه            

 .زنان نخواهد بود
ولي حقيقت ايـن اسـت کـه نـه              
خودسوزي و نه هر نوع خـودزنـي و            
خودکشي جواب ايـن هـمـه وحشـي           

بـراي  .گري نسبت به زنـان نـيـسـت            
خاتمه دادن بـه هـر نـوع خشـونـت                
عــلــيــه زنــان بــراي پــايــان دادن بــه            
آپارتايد جنسي و مرد ساالري، بايد 
اين نظام، قوانين و تـمـام مـاشـيـن              

 .سرکوبش را بزير کشيد
ــهــوري اســالمــي اصــالح          جــم

ناپذير است و بايد بـه زيـر کشـيـده              
شود و قوانين برابـري زن و مـرد و              
ديگر قوانين و موازيـن انسـانـي را           
بجاي قوانين و فـرهـنـگ فـاسـد و               

تنها آنوقت .  پوسيده اسالمي نشاند  
است که هيچ زني بـدلـيـل زن بـودن          
مورد تعرض قرار نخواهد گـرفـت و         
هيچکس نخواهد تـوانسـت بـه هـر            
دليلي زنان را مورد خشونت و آزار         

 آنـوقـت     .جسمي و جنسي قرار دهد    
است که از خودسوزي و خـودکشـي         

 .*زنان خبري نخواهد بود

  شکست خورد؟٥٧ چرا انقالب 
 چه درسهايي از آن بايد گرفت؟

 : تزهايي در نتيجه پاسخ به اين دو سوال
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 !  برنده اين جنگ ما خواهيم بود نه تروريستهاي اسالمي
 مينا احدي

 توقف فوري اجراي    
  حکم اعدام سامان نسيم   

سامان نسيم زنداني سياسي در 
، در سـن      ۱۳۹۰  تيرماه   ۲۴ تاريخ  

وي در   .   سالگي بازداشـت شـد      ۱۷ 
 دادگاه انقالب مهـابـاد بـه         ۱ شعبه  

اتهام محاربه به اعدام محکوم شده      
و حکمش در ديوان عالي به تـايـيـد          

 بــنــابــه گــزارشــهــاي     .رســيــده اســت  
موثق، مسئوالن زندان ارومـيـه بـه          
اين زنداني سياسي اعالم کـرده انـد      

 بـهـمـن      ۳۰ حکم اعدام وي در روز        
هـمـچـنـيـن      .  ماه اجـرا خـواهـد شـد         

خانواده اين زنداني از طريق وکـيـل         
وي، از اجراي حکـم اعـدام در ايـن             

 سـامـان نسـيـم         .روز مطلع شده اند   
 و   ۱۳۷۳ متولد شهريورمـاه سـال        

اهل شهر مريوان از استان کردستان 
ــال         ۲۶ او در      .  اســت ــرمــاه س ــي  ت

 سال سن ۱۷ ، در زماني که  ۱۳۹۰ 
داشت در جريان درگيري نـيـروهـاي        
ــعــدادي از               ــا ت ــاســداران ب ســپــاه پ
نيروهاي مخالف حکومت، در مرز     

او به مـدت     .  سردشت بازداشت شد  
دو ماه در سلول انـفـرادي حـفـاظـت           
اطالعات سپاه در ارومـيـه، تـحـت           
بازجويي و شکنجه قـرار گـرفـت و            

 .بعدها به زندان مهاباد منتقل شـد      
او در نهايت به اتـهـام مـحـاربـه از               
سوي دادگـاه انـقـالب مـهـابـاد بـه                

اعدام محکوم شد و ايـن حـکـم از             
سوي دادگاه تـجـديـد نـظـر اسـتـان               

 ديـوان  ۳۲ آذربايجان غربي و شعبه     
، ۱۳۹۲ عـالـي کشـور در آذرمـاه             

 سـامـان نسـيـم         .عينا تـايـيـد شـد        
همچنين يکي از جـملـه زنـدانـيـان             
سياسي زندان ارومـيـه بـود کـه بـه              

 زنداني سياسي ديگر، از   ۲۹ همراه  
 آبانماه سال جاري، در اعتـراض  ۲۹ 

به عدم اجراي اصل تفکيـک جـرايـم          
زندانيان در ايـن زنـدان، دسـت بـه               

اعـتـصـاب    .  اعتصاب غذا زده بـود    
.  روز پـايـان يـافـت          ۳۳ آنها پس از  

مسئوالن زندان در آن زمان و پـس           
 ٥  صفحه 
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 پيامدهاي انقالب   
 : شکست خورده    

هر انقالبي که شکست ميـخـورد       
برخالف پيروزي آن يکي از نتايـجـش        
اين است که شک و ترديدها و ندامت        

اما قبل از ايـن   .  گوئيها اوج ميگيرد  
اتفاقاتي ميفتد که زمينه اين شک و        

 . ترديدها را فراهم ميکند
ــقــالب         را و اخــيــرا         ٥٧ اگــر ان

انقالب سوريه و مصـر را هـم نـگـاه               
کنيم به ظاهر نتيجه آنـهـا جـمـهـوري           
اسالمي و داعش و مرسـي و اخـوان           
المسلمين و بعدا قدرت گرفتن ارتـش     

امـا بـا کـمـي ژرف           .  در مصر اسـت    
" نـتـايـج   " نگري بـه ريشـه هـاي ايـن               

متوجه ميشويم کـه هـمـه ايـنـهـا نـه                
نتيجه انقالب بلکه نتيجـه شـکـسـت          

يعني قـبـال انـقـالب       .  انقالب هستند 
شکست خورده که اينها توانسته انـد        

چـون مـردم در جـريـان           .  عروج کننـد  
انقالب نه خواهان قوانين سنگسار و     
سربريدن بودند نه خواهـان ويـرانـي و           
گرسنگي، آنطور که داعشهاي ايـران       

. و سوريه تبحر خاصـي در آن دارنـد           
مردم نه خواهان قدرت گرفتن ارتشي      
که در مقابل آن انقالب مصر شـکـل          
گرفت بـودنـد و نـه خـواهـان قـدرت                 

. گرفتن سپاه پـاسـداران و ارتـش آزد           
همه اينها نه نتايج انقالب که نـتـايـج          

 . شکست انقالب هستند
اولين مشکلي که به نظر ميرسد       

صـاحـب   " اين است که تحلـيـگـران و           
امروز بعد از شکست انقـالب      "  نظران

از يک مقطع زماني مـعـيـن عـکـس             
ميگيرند و تحويل مخاطـبـيـن خـود          

به همين دليل کساني مثل    .  ميدهند
سلطنت طلبان و مـدافـعـيـن اسـد و               
مبارک و حـتـي وادادگـان سـيـاسـي               
امروز از طيفهاي مختلف بالفاصـلـه       
ــقــالب کــرده               ــش مــردم ان ــه ســرزن ب

گويا مردم از سـر شـکـم          .  ميپردازند
امـروز  .  سيري دست به انقـالب زدنـد       

طرفداران اسد و حسني مبارک و شاه       
همگي در يک صف ايستاده و مـردم        

آنها طبيعي . را لعن و نفرين ميکنند 
است کـه ايـن کـار را بـکـنـنـد چـون                    
خودشان و جنبششان مـورد تـعـرض          

عـجـيـب ايـن اسـت امـروز             .  بوده اند 
کساني پيدا شده اند که ندامت گويي      
را پيشه خود کرده و جواناني در ايران  
تحت تاثير اين خيل از قدرت افـتـاده         
و نـدامـت گـو، مـردم مـعـتـرض بـه                  

 .  سلطنت را سرزنش ميکنند
 

 
آيا مردم اشتباه کردند که شاه   

و مبارک را انداختند و براي   
 سرنگوني اسد به خيابان آمدند؟     

الزم نيست که کمونيست و برابي 
طلب و آزاديخواه باشيد تـا مـردم را           

کافي است فقـط کـمـي      .  محق بدانيد 
انصاف و انسانيت معيارتان باشد تا      
ــن                     ــه اي ــد ک ــي ــده ــق ب ــردم ح ــه م ب
ديکتاتورها را نخواهند و آنها را بـه          

اما انصاف و انسـانـيـت       .  زير بکشند 
هم باالخره طبقاتي اسـت و مـنـافـع             
طبقاتي و جنبشي آنها اجازه نميدهد      
و به نفعشان نـيـسـت کـه حـقـايـق را                 

 . بازگو کنند
رضا پهلوي در آخرين مصـاحـبـه        
خود با تلويزيون صـداي آمـريـکـا بـه            
صراحت گفت که چه قبل از انقالب و   
چه در جريان انـقـالب آنـهـا نـگـرانـي               
اصليشان در مورد کمونيستهـا بـوده       

طبعا براي همه روشـن  . " نه اسالميها 
است ميگويد آن دوره جهان دو قطـب    
بود و ما نگران نفـوذ قـطـب شـوروي           

به همـيـن دلـيـل هـم مـرتـب              ".  بوديم
دارند تکرار ميکنند که کمونيستـهـا       
خميني و اين اسالميها را بـه قـدرت          

حتا با صراحـت مـيـگـويـد          .  رساندند
فضا اگر تنگ بود و آزادي سيـاسـي          " 

در نـتـيـجـه نـگـرانـي مـا از                "  کم بود 
. کمونيسـتـهـا و نـفـوذ شـوروي بـود               

يعنـي دم و دسـتـگـاه سـلـطـنـت بـا                    
اسالميها مشکل نداشتند و اگر هـم        
داشتند اولـويـت آنـهـا نـبـود، بـلـکـه                 

 . سرکوب کمونيستها اولويتشان بود
اين نگراني البته محدود به رضا      

اتفاقا .  پهلوي و پدرش نبوده و نيست  
ــس               ــران ــف ــن ــي در ک ــهــاي غــرب ــت دول
گوادلوپ بر مبناي همين تحليـل بـه         
اين نتيجه رسيدند که براي مقابله بـا       
کمونيستها بايد اسالميها را تقـويـت    

سـي  .  بـي . اتفاقي نبود کـه بـي      .  کنند
من يکـي اسـم      .  بلندگوي خميني شد  

. خميني را از بـي بـي سـي شـنـيـدم                
مطمئنم که بسياري از هـم نسـلـهـاي           
من هم اسم اين مرده از گور برخاسته   

امــا .  را از هــمــيــن راديـو شــنــيــدنــد         
دولتـهـاي غـربـي بـر زمـيـنـه وجـود                  
سياست و سنت خاصي حسـاب بـاز          
کردند که بتواننـد آن فضـاي واقـعـي            
حاکم بر اپوزيسيون را بـه نـفـع خـود              

آنها از فضاي حـاکـم    .  مهندسي کنند 
بر اپوزيسيون که ضد امريکايي بـود        

هـيــچ نــيـروي قـابــل        .  مـطـلــع بــودنـد     
اتکايي که ضد آمريکا نباشد وجـود        
نداشت که بتوانند به عنـوان مـتـحـد            

غرب .  غرب روي آن حساب باز کنند     
به اين نتيجه رسيده بـود کـه شـاه را               

در نتيـجـه نـاچـار        .  نميتواند نگهدارد 
بـود از مــيـان نــيــروهــايـي کــه ضــد               
آمريکا بودند جرياني را تقويت کند،       
که هم به سمت شوروي نرود و هـم بـه       
ضرر مردم و در عين حال ظرفيت بـه      
شکست  کشـانـدن انـقـالب آنـهـا را                

ــاشــد      ــه ب ــا         .  داشــت ــه ــن ــان ت ــري آن ج
ــيــل               ــه دل ــد کــه ب ــودن اســالمــيــهــا ب
ضديتشان با کمونيسم و ضديـتـشـان        
با علم و پـيـشـرفـت مـيـتـوانسـتـنـد                  
نيـرويـي بـاشـنـد کـه در عـيـن حـال                    
انقالب را شکست بدهند مانع وصل      

. شدن ايران به شوروي آن زمان بشوند    
زيرا در اين دوره همه تحوالت جـهـان         
بر مـحـور سـيـاسـت و اسـتـراتـژي و                  

 . منافع اين دو قطب تعريف ميشد
بنابر اين تفاوت سلطنـت شـاه و          
سلطنت اسالمي خميني اين بود کـه        
اولي در قطب غرب جا گرفته بـود و           
دومي رسالتش اين بود که انقالب را       
شکست بدهد و مـانـع نـفـوذ قـطـب                

همان رسالتي کـه  .  شرق بر ايران باشد 
 جـريـانـات اسـالمـي          ٢٠١٢ در سال   

سوريه با حمايت غرب و کشـورهـاي         
متحد منطقه اي غرب، هـم انـقـالب          
را شکست دادند و هم قرار بـود اسـد           
را سرنگون کنند و نـيـروي تضـعـيـف           

زيـرا  .  کننده جمهوري اسالمي باشند   
در اين دوره رقباي منطقـه اي غـرب           
نه بلوک شرق که بـلـوک اسـالمـيـهـاي             

 . ضد آمريکا و ضد غرب هستند
همين جا الزم است يک تـوضـيـح      

نه گفتـن مـردم بـه حـکـومـت              .  بدهم
پهلوي، نه گفتن مردم به فقر و نـداري     
و خفقان آريامهري يـک حـق مـردم و             
عميقا آزاديخواهانه و اجتماعـا چـپ        

ايـنـکـه دانشـجـويـان و زنـان و                .  بود
ــک                   ــد و ي ــران و مــردم آمــدن ــارگ ک
حکومـت ديـکـتـاتـور را بـه چـالـش                 
کشيدند، در نفس خـود يـک حـرکـت             
چپ بود بدليل مـقـابلـه بـا سـيـسـتـم                
سرکوبگرانه و ديـکـتـاتـور مـنـشـانـه              
پهلوي، بـدلـيـل دفـاع از حـرمـت و                  
آزادي و رفاه، ولي در عين حال بـايـد           
تـوجــه داشـت آنــزمــان دوران جــهــان           
دوقطبي بود و تعدادي از سازمانهاي 
متشکل چپ مانند سازمان چريکها       
و رفرميستهايي مـانـنـد حـزب تـوده           
نيز رو بسوي اين قبله استالينيسـتـي        
يعني شوروي داشتنـد کـه در مـيـان             

وجـود  .  ابيتـي نـداشـت     ذمردم هيچ ج  
اين نوع جريانات مـحـرکـي بـود کـه              
آمريکا و شرکاي حـکـومـت پـهـلـوي            
کل چپ آن جـامـعـه را پـرو سـويـت                  

دولتهاي غربي هنـگـامـيـکـه        .  بدانند
اميدشان به نگهداري پهلوي از دست      
رفت تصـمـيـم گـرفـتـنـد راه بـقـدرت                  

زيـرا  .  رسيدن خميني را هموار کـنـنـد    
پاييني ها نميخواستند و بااليـي هـا        

پس .  هم نميتوانستند حکومت کنند   
ــکــا و                ــشــگــي آمــري ــي ــم شــگــرد ه

شکسـت  .  متحدينش بکار گرفته شد   
ايـن سـيـاسـت در         !  انقالب بهر قيمت 

مصر و سوريه و تونس و لـيـبـي هـم             
در سـوريـه مـوفـق شـدنـد            .  دنبال شد 

انقالب را چنان خونين و مالين کنند       
که اکـنـون کسـي از انـقـالب حـرف                 

تـمـام بـحـث ايـن اسـت کـه                .  نميزنـد 
چـگــونــه مــيــشـود از دســت داعــش           

مردماني که در مناطـق     .  خالص شد 
تحت حاکميت اسد زندگي ميکـنـنـد        
با ديدن داعش و ارتش آزاد و النصره        
و غيره فعال ترجيحشان اين است کـه        
در مقابل اسد سکوت کنند که وضع        

 . از ايني که هست بدتر نشود
" چپ و کمونيسـتـي    " اتفاقا همان   

که غرب و شاه از آن ميـتـرسـيـدنـد و              
حزب توده نيروي اصلـي مـورد نـظـر            
آنها بود، طوري عمل کـرد کـه بـراي            
قدرتگيري خميني تمام هـم خـود را            
بکار گرفت و در خـدمـت سـيـاسـت               

اينکه بعدا خمينـي  .  غرب قرار گرفت 
و کل جمهوري اسالمي خـودشـان بـه          
يک مشکل براي غرب تبديل شدند و      
همان حزب توده و سازمان اکثريت را 
هـم تـحــمـل نـکــردنـد کـامــال قــابــل               

زيـرا هـمـه جـريـانـات           .  توضيح است 
اسالمي ابتدا به عنوان يـک ابـزار در          
ــه                 ــيل ــوس ــاي غــرب ب ــب ــل رق ــاب ــق م
ــا کشــورهــاي            ــي ي کشــورهــاي غــرب
متحدين غرب در منطقه تقويت شده    
اند و بعدا از کنترل آنـهـا خـارج شـده           

مـجـاهـديـن افـغـان، جـمـهــوري             .  انـد 
اسالمي، طالبان، القاعـده، داعـش،        

را اگر نـگـاه کـنـيـد هـمـه ايـن                 ....  و
هيوالها يک مسـيـر مشـابـه را طـي             

ابتدا بـا کـمـک کشـورهـاي           .  کرده اند 
غربي و يا متـحـديـن غـرب تـقـويـت              
شده اند و در مقابل رقباي خود آنـهـا          

بـعـدا هـمـيــن       .  را بـکـار گـرفـتـه انـد            
جريانات اسالمي که قدرتـمـنـد شـده          

. اند از کنترل غرب هم خارج شده انـد  
اگر به اخوان المـسـلـمـيـن مصـر هـم               

 .نگاه کنيم داستان همين است
 در مــورد سـوريــه هـم داســتــان           

 ٢٠١٢ کامال روشن است که از سال      
تا کنون طي نوشتـه هـاي مـخـتـلـف              
نشان داده ام که هدف اوليـه غـرب و            
کشورهاي متحد غرب ايـن بـود کـه            

. انقالب را در سوريه شکست بدهـنـد    

اما در عين حال نميخواستند بعد از        
شکست انقالب شاهد حاکميت اسـد      

بــراي ايــن کــار تــوانســتــنــد       .  بـاشــنــد 
تظاهراتهاي خيـابـانـي و مـيـلـيـونـي              
مردم را به جـنـگ دارو دسـتـه هـاي               

. اسالمي  و ارتش اسد تبديل کـنـنـد        
من قبال هم بارها گفته و نوشته ام از      
روزي که جنگ مسلحانه در سـوريـه         
آغاز شـد و مـردم نـاچـارا بـه خـانـه                    
هايشان برگشتـنـد، انـقـالب سـوريـه            

از همـان روز جـنـگ         .  شکست خورد 
داخلي جـاي انـقـالب را گـرفـت، در               
جنگ داخلـي مـردم بـي امـکـانـات              

ايـن نـيـروهـاي       .  ديگر جايـي نـدارنـد      
مسلح دو طرف هستند کـه صـحـنـه            

اگر بپـذيـريـم    .  جدال را شکل ميدهند   
که داعش نتيجـه شـکـسـت انـقـالب             
سوريه است، متـوجـه مـيـشـويـم کـه              
جمهوري اسالمي هم نتيجه شکسـت      

هـمـچـنـاکـه      .   اسـت   ٥٧ انقالب سال    
ارتش آزاد و النصـره و غـيـره هـم از                

 . همين جنس هستند
ســنــاريــوي ســيــاهــي کــه امــروز        
سوريه را تـمـامـا در خـود فـرو بـرده                 
است نه امروز بلکه از اواسط و اواخر     

انقـالب مـردم     .   آغاز شد٢٠١٢ سال  
بعد .  سوريه حدود شش ماه دوام آورد   

از آن طبق طـرح غـرب و دولـتـهـاي                
منطقه از مسير خود خارج شد و بـا           
تقويت دستجات تروريست اسـالمـي       
و ارتش آزاد، جنگي را به آن جامـعـه          
تحميل کردند که کل آن جامعه را بـه     

زيـرا هـم     .  ويرانه تـبـديـل کـرده اسـت          
اپــوزيســيــون و هــم ارتــش اســد در              
بيرحمي و شقاوت و کشتـار و ويـران           
کردن تا نهايت درجه رفـتـه انـد و بـه             
هيچ چيـزي بـجـز قـدرتـگـيـري و در                  

 . قدرت ماندن خود فکر نميکنند
اگر به پروسه شـکـسـت انـقـالب             

 ايران هـم نـگـاه کـنـيـم ايـن                ٥٧ سال  
خونريزي و شقاوت امـروز داعـش و           

تکرار تجربه تلـخـي اسـت      ....  اسد و  
ــاد                 ــران در دهــه هشــت کــه مــردم اي
ميالدي آنرا از سر گذرانده انـد و در            
ابعاد کـمـتـري هـنـوز روزمـره بـا آن                 

ابعاد کشتاري که تـا    .  مواجه هستند 
امروز داعش انجام داده اسـت طـبـق          
آمار کمتر از ده هزار نفر گزارش شـده    

ــه              .  اســت ــاري ک ــت ــاد کش ــع ــا اب ام
ــه اول                ــهــوري اســالمــي در ده جــم
حياتش از مخالـفـيـنـش کـرده اسـت             
طبق آمار اعالم شده بيـش از دهـهـا          

تـجـاوز بـه دخـتـران          .  هزار نفـر اسـت     
باکره، سنگسار و سر بريدن و سـر بـه           
نيـسـت کـردن و شـکـنـجـه و شـالق                   

  ... ٥٧ چرا انقالب    

 ٣  صفحه 
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 ٢ از صفحه 

اسالمي در قرن بيست و تا به امـروز      
. مبتکرش جمهوري اسـالمـي اسـت        

 . ادامه دهند اش داعش
اگر همه جـريـانـات اسـالمـي را             
بتـوان فـرزنـدان اخـوان الـمـسـلـمـيـن                 
دانست زيرا قدمـتـش از هـمـه آنـهـا               
قــديــمــي تــر و مــبــانــي قــرآنــي                    
سـيـاسـتـهــايـش مسـتـنــد تـر اســت،               
جمهوري اسالمي را بـايـد پـدر هـمـه           
جريانات اسالمي اوآخر قرن بيست و    

بنابـر  .  اوايل قرن بيست و يک دانست     
اين جمـهـوري اسـالمـي نـه نـتـيـجـه                 

 بلکه نتيجه شـکـسـت آن         ٥٧ انقالب  
يک نسل کشي اتفـاق افـتـاد تـا           .  بود

جمهوري اسالمي توانست انقالب را      
کســي کــه ايــنــرا      .  شــکــســت بــدهــد   

نميبيند و به مردم انقالب کرده لـعـن          
و نفرين ميفرستد اگر احمـق و نـادان          
نباشد بدون شک رياکار و کالهـبـردار        

نميتوان خاوران را ديد و بـراي      .  است
ــه هــمــان                  ــخــت، امــا ب آن اشــک ري
انقالبيوني که بدون هيچ اسم و رسمي 
در زير خاک دفن شدند، لعن و نفـريـن       

. فــرســتــاد کــه چــرا انــقــالب کــردنــد          
نميتوان به کشتار بيرحمانه و احـکـام        
بدون محاکـمـه زنـدانـيـان و حـجـاب               

.... اجـبــاري و قــوانـيــن اســالمــي و          
معترض بود و قربانيان ايـن قـوانـيـن          
که حداقل صد هزار نفرشان در همـان        
دهه اول قدرتگيري جمهوري اسالمي    
کشته شدند، بگويند آنها اين رژيم را       

 . سرکار آوردند
اگـر کسـي از مـن بـپـرسـد چــرا                 

 شکست خورد مـيـگـويـم      ٥٧ انقالب  
به دليل کشـتـار بـيـرحـمـانـه و نسـل                 

 ٥٧ کشي انقالبيون بود کـه انـقـالب           
اما چيزي کـه کـمـتـر         .  شکست خورد 

مورد بحث قرار ميگيـرد ايـن اسـت            
که همـه دولـتـهـاي غـربـي آن زمـان                 
چشمشان را بسـتـنـد و گـفـتـنـد ايـن                 

گــفــتــنــد  .  فــرهــنــگ آن مــردم اســت       
 ٥٧ جمهوري اسالمي نتيجه انقالب      

گفتند انتخابات شده و دولـت        .  است
گفتـنـد   .  قانوني به قدرت رسيده است 

ديالوگ انتقادي بـايـد بـا جـمـهـوري              
گــفــتــنــد و    .  اســالمــي بــرقــرار کــرد      

 ....گفتند
بـــجـــز بـــخـــش کـــوچـــکـــي از             
کمونيستها کسي نگفت اين فاشيسم     
اسالمي است که در ايران با حاکميت 
رسـيــده اســت و سـيــاسـتــي را اجــرا              
ميکند که هيتلر قبال آنـرا در اروپـا            

ــرده اســت        ــت      .  اجــرا ک ــگــف کســي ن
اسالميسم و قوانين اسـالمـي عـيـن           

کسـي نـگـفـت ايـن          .  فاشيـسـم اسـت     
قوانين قرآني اسـت کـه ايـن چـنـيـن                
بيرحمانه دارد سر ميبرد و چشـم در           
مياورد و انسـان را از بـلـنـدي پـرت                
ميکند و سـنـگـسـار را بـخـشـي از                 

 . هويت خود تعريف کرده است
رياکاران و دروغـگـويـان هـنـوز             
دارند ميگويند تـروريسـم ربـطـي بـه             

در حاليکه تمـام    .  مذهب اسالم ندارد  
تاريخ اسالميسم تکرار همين فجايـع      

هيچ نمونه اي   .  را به ما نشان ميدهد    
مطلـقـا هـيـچ نـمـونـه اي در تـاريـخ                    
اسالميسـم وجـود نـدارد کـه خـالف              

تمام تـجـارب   .  اينرا به ما نشان بدهد    
حاکميت اسـالمـيـسـتـهـا در تـاريـخ               
هزارو چهارصد ساله گذشته همين را      

ترور و کشتـار حـتـي        .  به ما ميگويد  
محدود به غـيـر مسـلـمـانـان نـبـوده                

از چهار نفر خلفاي راشدين سه      .  است
نفرشان بوسيله خود مسلمانان ترور و  

اين سـنـت ديـريـنـه و          . کشته شده اند 
هميشگي در فـرهـنـگ و سـيـاسـت               

کشتن و تـرور و       .  اسالمي بوده است  
سربريدن و بيرحمي همزاد اسالم بـوده   

 . است
ادامه دار بـودن مـبـاحـث حـول              
انقالبات در همه کشورهـا بـه داليـل         

دليل اصـلـي آنـرا        . خاصي بوده است 
ميتوان تاثيرات عميق و ابعـاد زيـرو         
رو کننده پـيـروزي يـا شـکـسـت ايـن                
انــقــالبــات بــر جــامــعــه دانســت کــه          
مباحث و جدلهـاي سـيـاسـي را ايـن             

. چنين طوالني و ضروري کرده اسـت       
 ايـران هـم از ايـن            ٥٧ انقـالب سـال       

 . قاعده مستثنا نيست
در ادامه تالش ميـکـنـم در ايـن           
نوشته سرنخهايي به دست بـدهـم کـه          
به زعم من مـيـتـوانـد در انـقـالبـات                
بعدي و يـا خـيـزشـهـا و بـحـرانـهـاي                   
ســيــاســي و اجــتــمــاعــي بــعــدي کــه           
اجتناب ناپذير هستند، جنبش چـپ،      
آزاديخواهي و کمونيسـم از آن بـهـره            
جويد و مـانـع تـکـرار ايـن تـجـارب                  

بـراي ورود بـه       .  دشکست خورده بشو 
اين قسمت بحث، سواالتي که خوانده   
و يا با آنها مواجه شـده ام را سـعـي                

 . ميکنم پاسخ بدهم
 

انقالب چيست و به چه چيزي    
 انقالب ميگويند؟  

از نظر من هر تحرک توده اي کـه          
با به ميدان آمدن توده هاي معتـرض        
از اقشار مختلف ناراضي جامـعـه و         

نه الزاما تنهـا يـک قشـر و يـا يـک                 ( 

که به خيابان مي آيـنـد     ) طبقه معين 
و به شکل اعتصاب يا تـظـاهـرات و           
تــجــمــع مــيــخــواهــد حــکــومــتــي را         
سرنگـون کـنـنـد و قـدرت سـيـاسـي                  
ديگري را بـه هـدف بـهـبـود زنـدگـي                
جامعه و در جهت پيشرفـت جـامـعـه        
سرکار بياورنـد را مـيـتـوان انـقـالب              

 . ناميد
ماهيت و استراتژي هر انقالبي    

 چگونه تعيين ميشود؟  
 ماهيت و استراتژي هر انقـالبـي       
در نتيجه هژمـونـي جـنـبـش، سـنـت              
سياسي و نيـرو و جـريـانـي تـعـيـيـن                  
ميشود که در بطن و ادامـه انـقـالب            

. رنگ سياستهاي خود را به آن ميزند
هيچ انقالبي از روز اول نه اسـمـش از         
پيش تعيين شده است و نه مـاهـيـت            
طبقاتي و نه نتيجه آن مـعـلـوم بـوده            

اين پديده ها در جريان جنـبـش   . است
اعتراضي و ادامه بحران سـيـاسـي و          
دخالت مردم در تـعـيـيـن سـرنـوشـت              
جـامـعــه و خــيـزش تـوده اي شـکــل                
ــام               ــقــالب ن مــيــگــيــرد کــه بــعــدا ان

 . ميگيرد
بنابر اين روشن است هر انقالبـي       
در ادامه خود و پـروسـه اي کـه طـي               
ميکند، رفته رفته جـنـبـش، نـيـرو و             
حزب و يا جمع خاصي بر آن هژموني     

کسـانـيـکـه بـه داليـل           .  پيدا ميکنند 
مختلفي به سازمانده و هدايت کننده    
و حتي کنترل کننده و تعيين کـنـنـده           
مـحـوري و يــا بــخـش عـمــده مــردم               
معترض در جريـان انـقـالب تـبـديـل             
ميشوند، ميتوانند و امـکـان ايـنـرا            
پيدا مـيـکـنـنـد کـه عـمـال جـهـت و                    
ماهيت آن انـقـالب را هـم تـعـيـيـن                  

طبعا جـنـبـش و نـيـرويـي کـه              .  کنند
داراي سازمان وتشکيالت قوي باشد     
و سياست و اسـتـراتـژي سـيـاسـي آن              
مورد اسـتـقـبـال مـردم قـرار گـرفـتـه                 
باشد، شانس بيشتري در کسـب ايـن        

. موقعيت و هژموني پـيـدا مـيـکـنـد           
الزم به تاکيد است که در اين مراحـل       
اتخاذ تاکتيک و شعار درست هـم در         
بعد داخلي و هم در بعد بين المللي و         
جلب توجه جامعه مسئله اي کلـيـدي       

 . است
اما ايـن مسـئلـه کـلـيـدي بـراي                
پيروزي يک جنبش يا حـزب و جـمـع             
رهبري کننده، مسـتـقـيـمـا بـه تـوان                
سازمـانـي و تشـکـيـالتـي و قـدرت                
تبليغات و سياست درست ربط پـيـدا      

با اين حال بدون سـازمـان و       .  ميکند
تشکيالت قوي به عنوان نيروي پياده  
نظام، هزار سياست درست و رسـانـه          
قوي هم داشته باشـيـد راه بـه جـايـي             

زيرا رسانه و سياست درست . نميبريد
مثل توپخانه و نيروي هوايي و طـرح         

. و نقشه نظامي براي يک ارتش اسـت       
يک ارتش نظامي اگر نيروي پياده در       
نوک جبهه نـداشـتـه بـاشـد بـا قـدرت               
توپخانه و نـيـروي هـوايـي و نـقـشـه                  
نظامي نميتواند هيچ سنگري را فتح      

در عين حال يک ارتـش بسـيـار        .  کند
مجهز به همه ايـن امـکـانـات بـدون              
نقشه و طرح درست هم ميـتـوانـد بـه             

همچنانکه با .  راحتي شکست بخورد 
يک تشکيالت قوي بدون سـيـاسـت و          
تاکتيک به موقع کاره اي در انـقـالب          

اگر بخواهم نکات فوق   .  نخواهيد شد 
را خالصه کنـم دو وجـه سـيـاسـت و                
سازمان در هماهنگي بـا هـمـديـگـر            
براي پيروزي يک انقالب الزم و ملزوم      

هيچکدام از اين دو مولفه     .  ميباشند
 . به تنهايي تعيين کننده نيستند

نيرويي که بخواهد در تـحـوالت         
سياسي يک جامعه، شانـس پـيـروزي         
داشته باشد، ناچار است و بايد بخش       
قابل توجهي از فـعـالـيـن و رهـبـران                
جنبشهاي اجتماعي يک جامعه و بـه     
اين اعتبار بخش قـابـل تـوجـهـي از              
اليت معترض و پيشرو جامعه را بـا         

مـردم بـه حـزب،        .  خود داشته بـاشـد     
سازمان و جمع و افرادي اقبال نشـان         

سـيـاسـت و      " ميدهند که اين دو وجه    
و اشتـهـاي پـيـروز شـدن را            "  سازمان

قبل از انقالب و در جريان انقالب در        
نيرويي که بـخـواهـد    .  ناسيه او ببينند 

مورد اقبال جامعه قرار گـيـرد ابـتـدا           
بايد اعتماد به نـفـس و تـوان پـيـروز               
شدن خود را در مصافهاي اجتماعـي       

 . به مردم نشان داده باشد
اگر بپذيريم اين مولفه هـاي بـاال         
براي پيروزي يـک انـقـالب و جـريـان               

آن .  پيشرو الزم و ضـروري هسـتـنـد            
وقت با نگاهي به جريانات سـيـاسـي         
چپ، کمونيست، انقالبـي و پـيـشـرو            

 متوجـه مـيـشـويـم        ٥٧ دوران انقالب  
. که مصداقي براي آن پيدا نميکـنـيـم        

جريان اسالمي در ايران خارج از طرح 
و نقشه دولتهاي غربي، ابتدا بر متـن      
عدم وجود چنين حزب و شرايطي بـه          

زيرا هيچ نيرو و جـريـان   .  قدرت رسيد 
چپ، آزاديخواه و مترقي  حداقلهايي       

 . از مولفه هاي فوق را دارا نبود
 

 آيا راه بهبود زندگي مردم    
و پيشرفت جامعه فقط از طريق      

 انقالب ممکن است؟   
پاسخ اين سوال سـر راسـت و يـا           

زيرا انقالبات . بلي و خير ساده نيست
معموال هنگامي رخ مـيـدهـنـد کـه             
مردم ناراضي در جامعه راه ديـگـري         

براي بـهـبـود زنـدگـي خـود بـجـز بـه                   
خيابان آمدن و سرنگوني دولت حاکم      

ــد ــدارن ــعــا اگــر بشــود از راه             .  ن طــب
انتخابات دولت و نـظـام و سـيـسـتـم              
حــکــومــتــي را تــغــيــيــر داد، مــردم           

. احتماال دست به انقـالب نـمـيـزنـنـد            
انقالب امري نيست که هر روزه و يـا          
با اراده و برنامه از پيـشـي ايـن و آن               

انقالبات اتفاقـات   .  حزب اتفاق بيفتد  
اغـلـب   .  نادري در تاريخ بشر هستـنـد   

انقالبات جامعه بشري هنـگـامـيـکـه        
اتفاق افتاده اند هـم حـاکـمـان و هـم                
معترضين و خود انـقـالبـيـون را هـم             

بنابر اين نميـتـوان   .  غافلگير کرده اند 
از قبل براي انـقـالب کـردن بـرنـامـه                

زيرا قدرتگيـري دهـهـا راه و           .  ريخت
روش دارد فقط يکي از آنها انـقـالب          

اگر جرياني بخواهـد دسـت بـه        .  است
قدرت ببرد بايد ابتـدا خـودش را نـه             
براي انقالب بلکه براي هر احـتـمـالـي         
که ممکن است پـيـش بـيـايـد آمـاده              

اين آمـادگـي اسـت کـه کـمـک               .  کند
ميکند در جريان انقالب هم بـتـوانـد          

بـدون ايـن     .  دست باال را داشته باشـد     
آمادگي قبلي، قدرتگيري يک جـريـان     
همانقدر اتفاقي است که برخورد يـک        

 . شهاب به زمين
   

 : انقالب يا اصالحات  
بحث انـقـالب و اصـالحـات در             
تمام تاريخ مدرن بشر مطـرح بـوده و           
متفکرين زيادي در اين مورد اظهـار       
نظر کرده و تحليل و بررسيهـاي خـود        

از دهه اما . را به قضاوت گذاشته اند 
هفتاد شمسي به بعد در ميان طـيـف         
فــعــالــيــن ســيــاســي ايــرانــي هــم در            
اپوزيسيون و هم در پوزيسيون بـحـث      

است و اصـالحـات       "  انقالب مخرب " 
خوب است جايگاه ويژه و برجسته اي       

همه آنها نمونه هايي را بـه     .  پيدا کرد 
ما نشان ميدهند که بعد از انـقـالب        
ــکــســت خــورده اوضــاع کشــور               ش
مــربــوطــه را شــاهــد مــيــگــيــرنــد و            
ميگويند نتايج انـقـالب در بـهـبـود             
جامعه و حقوق مردم اگر بدتـر نشـده          

از ايــن   .  بــاشــد بــهــتــر نشــده اســت          
مشــاهــده ســاده و ســطــحــي آغــاز              
ميکنند و به نتايجي در ضـديـت بـا            

ناگفـتـه نـمـانـد کـه           .  انقالب ميرسند 
تاثير مـخـرب حـاکـمـيـت جـمـهـوري               
اسالمي بعد از شکست انقالب سـال       

 محرک اصلي و موضوع بـررسـي   ٥٧ 
زيرا همـه   .  همه اين فعالين بوده است    

آنها در يک ارزيابي مشترک هستند و 
فکر ميکنند جمهـوري اسـالمـي نـه           

  ... ٥٧ چرا انقالب    

 ٤  صفحه 
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کپنهاک و دسـلـدرف ، عـلـيـه             
تروريسم اسالمـي و  در دفـاع از              

 آزادي بيان 
 هزار نفر در کپـنـهـاک دور          ۴۰ 

هم جمع شدند و ياد قربانيان حملـه         
تروريستي در دانمـارک را گـرامـي          

 . داشتند
در راهپيمايي بزرگ کـارنـاوال        
در دسلدرف واگـن دفـاع از آزادي            
بيان بيشترين تـوجـه هـا را بـخـود             

پيام اين واگن اين بود با . جلب کرد
ترور نميتوانيد کاريکاتور و آزادي       

 . بيان را بکشيد
 فوريه  در جـريـان    ۱۴ روزشنبه  

بـــرگــــزاري يــــک کــــنـــفــــرانــــس           
هـنـر،   "  درشهرکپنهاگ بـا عـنـوان         

يـک  "  کفر دراسـالم و آزادي بـيـان             
 ۵۰ تروريست اسالمـي  بـيـش از             

گلوـلـه بـه داخـل سـالـن و بسـوي                  
شرکت کنندگان شليک کرد، يـکـي        
از سخـنـرانـان ايـن بـرنـامـه الرش               
ويلکس کاريکـاتـوريسـت سـوئـدي         

 . بود
در اين حمله يک سـيـنـمـاگـر و            
کارگردان که داخل سالن بود کشته      
شد و چند نفر زخمي شدند، سـپـس       
همين فرد به محل ديگري رفـت و          
در مقابل کـنـيـسـه يـهـوديـان يـک                
نگهبان اين مرکز را با شليک گلوله 
کشت و ساعاتي بعد او در نـزديـک          
ايستگاه مرکزي قطار او بـه دسـت         

 . پليس کشته شد
مردم دانمارک روزدوشـنـبـه از         
هــمــه جــا آمــده بــودنــد و در يــک              

 هـزار نـفـره       ۴۰ راهپيمايي و تجمع    
در کپنهاگ يک عالمت به دنـيـا و          
تروريستهـاي اسـالمـي دادنـد، بـا            
ترور نمـيـتـوان جـلـوي دهـانـهـا را                

 . بست
حـاضـريـن در ايـن تـجـمـع بـه                 
خبرنگاران ميگفتند کـه آمـده ايـم         

يـک  .  از آزادي خودمان دفاع کنـيـم      
مـا  :  نفر به خبرنگار اشپيگل گفـت     

بسيـاريـم و آيـنـده از آن مـاسـت،                 
تروريستها در اين نـبـرد شـکـسـت            

 ! خواهند خود شک نکنيد
همزمان در آلمان اين روزهـا و        
بويژه در استان نورد راين وستفالن، 

. جشن هاي خياباني کارناوال است    
در راهپيمـايـي هـاي ايـن مـراسـم               
همواره موضوعات سـيـاسـي ايـن          
کشور و يا دنيا بصـورت سـاخـتـن            
ماکت ها و نـمـايـش هـايـي ، در                 
ــرار داده               ــد عــمــوم ق مــعــرض دي
مـيـشـود و امسـال طـبـعـا بـحــث                 
چارلي ابدو يک موضوع مـهـم ايـن          

در شـهـر کـلـن         .  کارنـاوال هـا بـود       
برگزار کنندگان با تـوجـيـه ايـنـکـه             
بايد   با حمله به اين جشن و تـرور            
مقابله کرد از حضـور واگـن هـاي             
حاوي عکس چارلي ابدو جلوگيـري      

تصميمي که با موج وسيع     .  کردند  
ــرو شــد و در روز                 ــراض روب اعــت
دوشنبه مجبو رشدنـد چـنـد واگـن           

. انتقادي را وارد اين مراسم کـنـنـد      
در دسلدرف يکي از آتئيست هـاي        
معروف آلمان جاک وييس تـيـلـي ،           
از دوستان مـا و عضـو مـرکـزيـت              
سازمان جردانـو بـرونـو يـک واگـن             
چارلي ابدو را به نمايش گذاشـت و         
در مصاحبه هاي متـعـددي کـه از           
ديروز در مهـمـتـريـن رسـانـه هـاي              
آلــمــانــي داشــت گــفــت از ايــنــهــا            
نميترسم و ما نميگـذاريـم مشـتـي          
تروريست ا سالمي آزادي بـيـان را          

 . در دنيا مورد حمله قرار دهند
دوشنبه باز هم هزاران نـفـر بـه           
خيابان رفته و خطاب به داعش در        
ايران و عراق و سوريه و در همه جـا    
گفتند، ما بسياريم و از آزادي بيان    

جامعـه مـتـمـدن و         .  دفاع ميکنيم 
مدرن از آزادي بيان دفاع ميکند و       
در اين مسير ما کساني که سالهـا         
اســت عــلــيــه داعــش در ايــران و              
جنبش اسالمي در دنـيـا مـبـارزه             
ميکنـيـم بـايـد در صـف اول ايـن                 

 . اعتراضات باشيم
 مينا احدي  -کلن
  ۲۰۱۵  فوريه ۱۷ 

نتيجه شکست انقالب بلکه برآمده از 
اما بـراي تـوجـيـه         .  انقالب بوده است 

نظريات خود تالش ميکنند از نقـاط       
ديگر جهان هم نمونه هايـي را نشـان           
بدهند و دست بـه دامـن بـعـضـي از               
متفکرين و صاحب نظران نـه چـنـدان          

 . معتبر غربي هم شده اند
ــران و             پــديــده اصــالحــات در اي
ضديت با انقـالب اسـاسـا از جـانـب              
طيـفـهـايـي از فـعـالـيـن سـيـاسـي و                    
مقامات حـکـومـتـي بـرجسـتـه شـده              
است که ضمن گله گذاري از حاکـمـان     
که چرا ميدان را بر آنهـا تـنـگ کـرده              
اند، عمال يـا بـخـشـي از حـاکـمـيـت                
هستند و يا خود را هم جنبش و هـم            

هـمـه   .  جنس همين حاکمان ميدانـنـد     
آنها وجود جمهوري اسالمي را فرض       

را "  اسالم خوش خـيـم    " گرفته و نوعي    
 . اصالحات ميدانند

اما اصالحات و انـقـالب نـه دو            

پديده متقابل بلکه هر دو قـرار اسـت          
. زندگي شهروندان را بهبود بـبـخـشـد       

تـفــاوت فــقــط ايـن اســت کــه هــدف              
اصالحات اين است در درون هـمـان           
سيستم فعلي بهبودهايي را تحـمـيـل        
کـنـد و هـدف انـقــالب تـغـيــيـر کــل                  

 . سيستم حاکم است
آنچه ما در ايـران تـحـت عـنـوان             
اصــالح طــلــب مــيــشــنــاســيــم اســم           
درستشان اصالح طلبـان حـکـومـتـي         

اصـالحـات در     .  است نه اصالح طلب  
کشور و جامعه اي ممکـن اسـت کـه            
زمـيـنـه هـاي سـيـاسـي، حـقـوقـي و                   

در .  اقتصادي آن وجود داشتـه بـاشـد        
ايران هيچکـدام از ايـن سـه مـولـفـه                 

اگـر جـمـهـوري       .  وجود خارجي نـدارد    
اسالمي و حاکميت فعلي در جاهايي  
عقب نشسته اين فقط يـک تـحـمـيـل             

هيچکـدام از    .  اجباري دو فاکتو است 
اين عقب نشينيها به قـانـون تـبـديـل           

زيـرا قـوانـيـن اسـالمـي           .  نشده اسـت   
امکان و توان و زمينه اصـالح شـدن           

کسي که فکر ميکند قوانـيـن   .  ندارند
اسالمي و شريعت را ميتوان رفرميزه 
کرد، اگر هدفش تحميق مردم نباشد،  
در بهترين حالت مـيـتـوان گـفـت در              
توهم خود و برداشتهاي عـرفـي خـود          

 . غرق شده است
در پايـان ايـن بـحـث الزم اسـت               
متذکر شوم اگر انقالبات بهار عـربـي        
شکست خورد به معني پيروزي ضـد        

آنـهـا انـقـالب مـا را            .  انقالب نيست 
شکست دادند اما خودشان تماما در      

بـا  .  بحران و بي افقـي غـرق هسـتـنـد           
پيروزي چپ در يونـان جـبـهـه چـپ و             
آزاديخواهي دوباره در حال قد راسـت     

بايد اميدوار بود که ايـن      .  کردن است 
بار با وجود داشتن سازمان و حزب و        
تشکيالت موثر سياست درست و بـه       

 .موقع آنها را به مقصد نزديکتر کند
  

 *** 

 برنده اين جنگ ما خواهيم بود  ... ٥٧ چرا انقالب    
 !  نه تروريستهاي اسالمي

 

 ! ما بدهکار نيستيم     
 

 ميليارد يورو به بانک مرکزي اروپا، صندوق بـيـن            ۰۰ ٣   ميگويند يونان بيش از   
اين پولـي   .  المللي پول و ديگر نهادهاي ملي و بين المللي وام دهنده مقروض است            

است که به يک درصديهاي حاکم يونان براي مساله اي که خودشان آفريده اند وام               
 . داده شده است

 
آنها مسئول بـحـران     .  مردم يونان، نود و نه درصديها، به کسي بدهکار نيستند  

. اقتصادي که بوسيله يک درصديها ايجاد شده نيستند و نبايد هزينه آنرا بپـردازنـد          
مردم يونان في الحال با از دست دادن شغل و زدن از حق بازنشستگي و ديـگـر                   

رياضت کشي و   .  سياستهاي رياضت کشي اقتصادي باندازه کافي پرداخت کرده اند        
 !   بدهکاري ديگر بس است

 
ما مردم يونان، اروپا و جهان به بانک مرکزي اروپا، صندوق بين المللي پـول و                 

 :ديگر نهادهاي ملي و بين المللي وام دهنده اعالم مي کنيم
 

 .مردم يونان به شما بدهکار نيستند
 ! وامها را ملغي کنيد
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از آن، بارها زندانيان اعتصاب کننده      
را به تبعيد و اجـراي احـکـام اعـدام               

 .آنها تهديد کرده اند
 

  هزار کالس تخريبي      ٦ 
نـوسـازي، تـوسـعـه و          مدير کـل      

غربي اعالم    تجهيز مدارس آذربايجان  
 ١١  هـزار و        ٤ اکنـون      کرده است؛ هم  

ــبــي               کــالس در ايــن اســتــان تــخــري
 از   .باشند و بايد بازسازي شـونـد        مي

 هـزار کـالس در سـطـح            ٢٠ مجموع  
 ٦ غربي، نزديـک بـه          استان آذربايجان 

هـزار کـالس ايـن اسـتـان نـيـازمـنـد                  
 هـزار    ٤ و بـيـش از         "  مقـاوم سـازي    " 

 در سـال      .بـاشـنـد     کالس تخريبي مي  
مدارس نو ساز هفت مـدرسـه     ١٣٩٣ 

 . است
 

 اعدام
زنـدانـي  در زنـدان          ٥ :  بهـمـن  ٢٧ 

 .ي اروميه اعدام شدند"دريا"
 

 انفجار مين
عـلـي صـفـري  اهـل            :  بهـمـن  ٢٥ 
از تـوابـع     "  تـنـگـاب کـهـنـه        " روستاي  

شهرسـتـان قصـر شـيـريـن بـه دلـيـل                  
انفجار مين ناشي از برخورد با بـيـل          
کشاورزي، به شدت از ناحيه پاي چپ 
زخمي شده و بـراثـر شـدت جـراحـات             

 خـبـرگـزاري      .وارده جان باخـتـه اسـت       
گــزارش داده بــود کــه طــي            "  مــهــر" 

 نـفـر در       ١٢٦ سال گذشـتـه نـيـز          ١٠ 
قصرشيرين بـر اثـر انـفـجـار مـيـن و                 

 سالـه   ٨  جنگ     هاي عمل نکرده    گلوله
 .اند جان خود را از دست داده

 
آزادي زنداني سياسي با وثيقه   

 ميليون توماني ٢٢٠ 
فــخــرالــديــن فــرجــي     :  بــهــمــن٢٧ 

ــاي              ــاســي اهــل روســت ــي ســي ــدان زن
مريـوان بـا تـوديـع وثـيـقـه              "  آباد  لنج" 

 ميليون تومانـي بـه مـدت دو            ٢٢٠ 
 .هفته به مرخصي آمده است

 
 آسو عباسي 

آسو عزيزي، فعال  سـيـاسـي در            
نـور مـهـابـاد از سـوي               دانشگاه پيام 

سـال     دادگاه انقالب اين شهـر بـه يـک          
 آسـو     .زندان تـعـزيـري مـحـکـوم شـد            

" تبليغ علـيـه نـظـام       " عباسي به اتهام    
توسط دادگاه انقـالب بـه ايـن حـکـم              

 .محکوم شده است
  

 

 

   کارگران 
آزادي فعال کارگري، حاتم     

 صمدي  
بــنــا بــه گــزارش رســيــده، حــاتــم          
صمدي فعال کارگري و عضو کميـتـه        
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلـهـاي کـارگـري کـه صـبـح روز                

 تـــوســـط    ٢٠/١١/٩٣ دوشـــنـــبـــه
ماموريـن اداره اطـالعـات سـنـنـدج             
بازداشت شده بود در غـروب هـمـان            

بازداشت و    روز بعد از چندين ساعت  
کميته هماهنگـي  .  بازجويي آزاد شد  

ضمن محکوم کردن هرگـونـه اعـمـال          
فشار بر اعضاي اين کميتـه،خـواهـان        
آزادي تمـامـي کـارگـران و فـعـالـيـن                
ــار               ــي ــه زان ــمل ــد ازج ــن ــري درب ــارگ ک

يکي از بـازداشـت شـدگـان           دباغيان
 .اخير کميته هماهنگي مـي بـاشـد         

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
 بــهــمــن   ٢١   تشــکــل هــاي کــارگــري     

 ١٣٩٣ 
 

 در محکوميت ادامه بازداشت      
 زانيار دباغيان 

روزي نيست که خبري از احضار، 
تهديد و يا دستگيري و زندان يـک يـا         
چند تن از فعالين کارگـري بـه گـوش         

فشاربه کارگران آگاه و فعاليـن      .  نرسد
کارگري البته درارتباط مستـقـيـم بـا         
تشديد سياستهاي رياضت اقتصادي    
و تورم و گراني و بـيـکـاري و اخـراج               
کارگران و به تبع آن سرکوب جـنـبـش          

 .هاي اعتراضي اين طبقه قرار دارد
 روز از دسـتــگـيــري         ١٤ اکـنـون     

زانيار دباغـيـان ، فـعـال کـارگـري و                
عضو کميته هماهنگي براي کمک به       
ايجاد تشکل هاي کارگري مي گذرد      
و همچنان خانواده او در بي خبـري و          

گنـاه زانـيـار      .  نگراني به سر مي برند    
نيز نظير ديگر کارگران آگاه و فعالين       
کارگري چيزي جز پيگـيـري خـواسـت          
ها و مطالبات کارگران و تالش بـراي   
بهبـود شـرايـط کـار و زنـدگـي آنـان                  
نيست و مشخص است که سـرمـايـه           
فعاليتهاي آگاه گرانه فعالـيـنـي چـون          
زانيار را برنمي تابد و آن ها را مـانـع       
بزرگي بـراي پـيـشـبـرد اهـداف سـود               
جويانه و سلطه طـلـبـان ي خـود کـه                
صرفاً در قبال تحميل هرچه بيشتر و        
فزايـنـده تـر فـقـر و خـانـه خـرابـي و                      
بيکاري و تورم و گراني به کارگـران و      
خانواده هاي آنان به دسـت مـي آيـد              

 کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي             .مي داند 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري          

ضمن محکوميت بـازداشـت زانـيـار         
دباغيان خـواهـان آزادي بـي قـيـد و               
شرط وي وديگر فعالـيـن و کـارگـران            

ــد          ــاشـ ــي بـ ــي مـ ــدانـ ــه  .زنـ ــتـ ــيـ ــمـ کـ
بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                هماهـنـگـي   

 ٩٣  بهمن ٢٧ تشکل هاي کارگري 
 

 مرگ کارگر 

غفار احمدي کارگراهل سـنـنـدج        
کــه جــهــت امــرارمــعــاش بــه تــهــران          
مهاجرت کرده بود بـه دلـيـل حـادثـه             

ايــن کــارگــر اهــل      .کــار جــان بــاخــت     
از تــوابــع بــخــش      "  هــويــه" روســتــاي   

 .باشد کالترزان سنندج مي
 

 مرگ کارگرساختماني    
 درپي سقوط ازارتفاع    

امـيـر   سـالـه     ٢٠ يک کارگر جوان     
حسيني کارگر ساختماني اهـل پـاوه         
هنگام کار در تهران براثر سقوط  از           
ــه                     ــي و ب ــم ــدت زخ ــه ش ــاع ب ــف ارت
بيمارستان ميالد ايـن شـهـر انـتـقـال             

 روز بستري در   ١٦ يافته بود، پس از     
بيمارستان به دليل جراحـات شـديـد،         

 .جان خود را از دست داد
 

بهنام ابراهيم زاده به قرنطينه   
  !زندان گوهردشت منتقل شد    

بهنام ابراهيم زاده فعال کـارگـري        
و حـقـوق کـودکــان عصـر امـروز بــه                

قرنطينه زندان گوهردشت منتقل شد      
بنا بر اظهار همسر بهنام ابراهيم زاده  
هنوز معلوم نيست که بـهـنـام را بـه              

 .کدام بخش اين زندان منتقل کنـنـد       

بهنام ابراهيم زاد پـس از مـحـاکـمـه              
 سـال و      ٩ مجدد و محکـومـيـت بـه          

چهار ماه زندان از روز دوم بهمن مـاه      
 زندان اوين منتقل ٢٠٩ جاري به بند    

 روز گـذشـتـه        ٢٦ شده بود و در طول      
خانواده اش از وضـعـيـت وي هـيـچ                

بـنـا بـر اظـهـار          .  اطالعي نـداشـتـنـد      
هـمــسـر بـهــنــام ابــراهـيــم زاده،  وي               

 امروز طي تماسي تلفنـي  ١٨ ساعت  
ــدان گــوهــردشــت اعــالم کــرد              از زن
ساعتي پيش به قرنطينـه ايـن زنـدان           
منتقل شده است و معلوم نيست کـه         
او را به کدام بـخـش زنـدان مـنـتـقـل                 

بهنام  از جمله فعالين کارگري  .کنند
محکم و استواري است  که بارها در        
اعتراض به شرايط خود و بـدرفـتـاري         
مسئولين زندان دست بـه اعـتـصـاب          

وي بدنبال وقايـع بـنـد      .  غذا زده است  
 زندان اوين در اواخـر فـرورديـن        ٣٥٠ 

ماه امسال و در حـالـي کـه بشـدت                
مورد ضرب و شتم قرار گـرفـتـه بـود             

 و سـپـس بـه بـنـد              ٢٤٠ ابتدا به بند    
 زندان اوين منتقل شد و نهايتـا  ٢٠٩ 

از آنجا به زندان گـوهـردشـت انـتـقـال             
پيدا کرد و در اين زندان بود کـه  بـه               

دلـيـل انـتـقـالـش بـه بـنـد زنـدانـيــان                    
خطرناک دست به اعتصاب غذا زد و       

 سال زندان ٥ عليرغم تحمل نزديک به 
بار ديگر با اتهامات واهي محاکـمـه        

 ســال و چــهــار مــاه زنــدان             ٩ و بــه     
محکوم شد و به فاصله کوتاهي پـس      
از اين محاکمه از روز دوم بهمن مـاه         

 زندان اوين منتقل ٢٠٩ جاري به بند    
 روز گذشـتـه هـيـچ       ٢٦ شد و در طول     

تمام ايـن  .  خبري از وي در دست نبود     
شرايـط سـخـت در طـول پـنـج سـال                  
گذشته در حالي بر اين فعال کارگـري        
و حقوق کودکان تحميل شده است که     
تنها فرزند وي بـه بـيـمـاري سـرطـان               
مبتالست و نياز شديد به حضور پدر       

ــارش دارد        ــن ــه آزاد       .در ک ــادي اتــح
کــارگــران ايــران بــا مــحــکــوم کــردن           
شرايط سخت و غير قابل تحملي کـه        
بر بهنام ابراهيم زاده تحميل کرده انـد    
خواهان لغو حکـم جـديـد صـادره بـر              
عليه  ايـن فـعـال کـارگـري و آزادي                  
فوري و بي قيد و شرط بهنام و ديگـر        
فعالين کارگـري در بـنـد و تـمـامـي                
انسانهاي شريـفـي اسـت کـه بـدلـيـل               
آزاديخواهي و حق طـلـبـي بـه زنـدان             

 .افکنده شده اند

 اتحاديه ازاد کارگران ايران  
 ١٣٩٣  بهمن ماه ٢٧  
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 قاتلين مردم بايد  

 ! محاکمه شوند  
 فوريه و چهار سـال بـعـد          ۱۴ روز  

از اعتراضات گستـرده مـردم اقـلـيـم            
ــه فســاد ســيــاســي و                ــان ب کــردســت
اقتصادي احزاب حاکم کـه در آن ده            

 نفر زخـمـي   ۱۰۰ نفر کشته و بيش از     
شده بودند، تعدادي از فعالين مـدنـي      
و خانواده جان باختگان بـه يـکـي از             
مراکز پليس در شهر سليـمـانـيـه سـر            
ــان                ــاداشــتــي خــواه ــد و طــي ي زدن
دستگيري و محاکمه کسانـي شـدنـد         
که در آن اعتـراضـات بـه روي مـردم              
تير اندازي کردند و اعتراضات مـردم       

در جـواب   .  را به خاک و خون کشيدند     
به ياداشت اعتـراضـي ايـن فـعـالـيـن              
سرکوت احمد سـخـنـگـوئـي پـلـيـس               
سليمانيه به شبکه تلـويـزيـونـي ان ار           

آنهاي کـه مسـول       "  تي اعالم کرد که    
آن اتفاقات بودند حکم بازداشـتـشـان         
صادر شده، چند نفرشان هم به دادگاه     
رفته انـد، امـا مسـول لـق چـهـار و                   
تعدادي ديگر تا هم اکنون بـه دادگـاه         

الزم بـه ذکـر اسـت کـه             ".  نيامده انـد  
چهار سال پيـش در چـنـيـن روزهـاي              
مردم شهر سليمـانـيـه و بسـيـاري از              
شهرهاي ديگر اقـلـيـم کـردسـتـان بـه              

 روز دست به اعـتـراضـاتـي      ۶۲ مدت  
زدند که از جانب احزاب حاکم و بويژه 
حزب دمکرات و اتحـاديـه مـيـهـنـي             
مورد هجوم قرار گرفتند و دهها نـفـر         
کشته و زخمي شدند کـه هـم اکـنـون              
چهار سال بعد از آن اعتراضات اکـثـر    
قاتالن مـردم نـه تـنـهـا دسـتـگـيـر و                   
محاکمه نشده اند، بلـکـه در احـزاب           
حاکم به مقامات باالتري ارتقا يافتـه     

 .اند
 

مردم محله کاني سپيلکه شهر    
سليمانيه در اعتراض به نبود برق   

 ! دست به اعتراض زدند   
 نـفـر   ۲۰۰  فوريه بيش از ۱۳ روز  

از مردم محله کاني سپيلکه در شهـر        
سليمانيه در اعتراض بـه نـبـود بـرق             
ــا آتــش زدن                 ــد و ب اعــتــراض کــردن
الستيک ماشين يکي از خيـابـانـهـاي        

مردم معتـرض  . اصلي شهر را بستند 
خواهان رسيدگي سريع به قطـع چـنـد          

از طـرف ديـگـر       .  روزه برق خود شدند   
همين خبر مي افزايـد کـه در مـيـان              

تظاهر کنندگان تيـر انـدازي صـورت          
گرفته و پلـيـس بـراي مـتـفـرق کـردن               

. معترضين به محل اعـزام شـده انـد          
الزم به ذکر است که کردستـان عـراق          
در دو دهه گذشـتـه بـطـور مـداوم بـا                
کمبود برق و آب روبرو بوده، اما هيچ 
گاه احزاب حاکم نه تنها تالش جـدي         
را براي رفع اين مشکل انـجـام نـداده           
اند، بلکه بـارهـا اعـتـراضـات بـحـق               
مردم را مثل همه دولتهاي سرکوبگر      
دنيا با سرکوب و گلولـه جـواب داده            

 . اند
 

تظاهرات در شهرهاي سليمانيه     
 ! و اربيل براي آزادي اوجالن   

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
اين هفته در شانـزدهـمـيـن سـالـگـرد              
دستگيري و ربودن عـبـداهللا اوجـالن          
رهبر و بنـيـان گـذار حـزب کـارگـران               
کردستان ترکيه پ کا کا در شهرهاي       
سليمانيه و اربيل تظاهراتهايي بـراي       
دفاع از او بـرگـزار شـده، کـه در آن                   
خــواهــان آزادي فــوري اوجــالن شــده          

الزم به ذکر است کـه عـبـداهللا      .  بودند
 در ۱۹۹۹  فوريه سال ۱۵ اوجالن روز 

شهر نايروبي کنيا توسط ميت ترکيه      
به شيوه اي بسيار وحشيانه ربوده شد       
و از آن زمــان تــا کــنــون در جــزيــره                

پ ک   .  امرالي در زندان بسر مي بـرد      
 بـا دولـت تـرکـيـه            ۲۰۱۳ ک در سال    

وارد مذاکره شد، نيروهاي خود را از        
خاک ترکيه بيرون کشيد و رسما آتـش      
بس را با دولت ترکـيـه اعـالم کـرد و            
تصور مي کردند که از اين طريق مي 
توانند نه تنها اوجالن را آزاد کـنـنـد،        
بلکه امتيازات ديـگـري را از دولـت            
ترکيه بـگـيـرنـد، امـا هـمـه شـواهـد                  
حاکيست کـه دولـت تـرکـيـه تـا هـم                  
اکنون نه تنها هيچ اميتازي را بـه پ        
ک ک نداده، بلکه روز بـروز فشـار بـر              

 .آنها را افزايش داده
 

  هزار محافظ در     ۶۳ 
 !اقليم کردستان 

بنا به گزارشي هم اکنون در اقليم   
 هــزار نــفــر بــعــنــوان        ۶۳ کــردســتــان   

محافظين وزرا، نمايندگان پارلـمـان،      
مسئولين نـظـامـي و حـتـي آخـونـد                

ــد            ــود دارن ــا وج ــوب .  مســجــد ه اي
عبداهللا رئيس هيئت داخلي پارلـمـان       
" اقليم کردستان در اين باره مي گويد      

بايد فکري کنيم که قانـونـي را بـراي            
چگونگي استخدام محافظ تصـويـب      

همچنين وي مي گويد که مـن    " کنيم
فکر مي کـنـم بـيـشـتـر مـحـافـظـيـن                  
افرادي هستند که به کارمندان گوشه      

هميـن  .  مشهورند"  به ن ديوار "  ديوار  
گزارش مي افزايد که تعداد زيادي از       
پارلمانتاران و مسئولين حکومتي با     
استخدام تـعـداد زيـادي مـحـافـظ و              
تقسيم حقوق آنها ميان خود به دزدي      

در ايـن    .  و چپاول زيادي مشـغـولـنـد        
باره يکي از محافظين جوان، يکي از 
اعضاي پارلمان با انتشار نامه اي در 
صفحه فيس بوکي خود اعـالم کـرده          

از بدو استـخـدامـم بـعـنـوان           "  بود که   
محافظ نماينده پارلمان در خانه خود  

 هزار ديـنـار،   ۹۱۵ بوده ام و از حقوق      
 هــزار ديــنــار مــاهــانــه        ۲۰۰ تــنــهــا   

همچنـيـن هـمـيـن        ".  دريافت مي کنم  
جناب رئيس داخلي پـارلـمـان اقـلـيـم            

او آخوندي را مي شناسد  "  مي گويند 
 محافظ دارد، که چهار نفرشـان       ٩ که  

 ". از کارمندان گوشه ديوارند
 

خانواده کرد اهل موصل در        ۴۱ 
حال فرار توسط داعش بازداشت       

 ! شدند
بنا به خبري از شهر موصل، روز       

خانواده اهـل مـوصـل        ۴۱ فوريه   ۱۳ 
هنگام فرار از ايـن شـهـر بـه کـمـيـن                  
نيروهاي داعش مي افتند و دستگير      
مي شوند و خبري از سرنوشـت آنـهـا           

سعيد موزيني يکي .  در دست نيست 
از مسئولين حزب دمکـرات در ايـن          

ــاره گــفــت        ــراي        "  ب ــيــل داعــش ب دل
خـــانـــواده،     ۴۱ بـــازداشـــت ايـــن           

ســاعــت   ۲۴ شـکــســتـهــاي نــظـامــي        
گذشتـه آنـهـا بـوده کـه در مـنـطـقـه                    
شنگال تعدادي زيادي کشته و زخمي   

 ". داشته اند
 

مالقات قاسم سليماني فرمانده  
 سپاه قدس با رهبران   

 !اتحاديه ميهني 
بنا به گزارشي از ان ار تـي شـب            
دهم فوريه قاسم سليـمـانـي يـکـي از             
پاسداران و از طراحان سرکـوب رژيـم         
اسالمي و فـرمـانـده سـپـاه قـدس بـا                
جناحهاي متخاصم اتحاديه ميهـنـي      
بر سر حل اختالفاتشان مالقات کرده  
و خواهان مذاکـرات بـيـشـتـر و حـل               

ايـن گـزارش     .  اختالفاتشان شده است  
مي افزايد که قاسم سليمـانـي هـمـان           
شب و پس از ديدار با کوسرت رسـول        
علي، برهم صالح و هـيـرو ابـراهـيـم               

احمد از رهبران اتحاديه ميـهـنـي بـه           
 . ايران برگشته است

الزم بــه ذکــر اســت کــه احــزاب            
ناسيوناليست کرد در طي بيش از دو   
دهه از حاکميتشان بر اقليم کردستان      
آنچنان دست کشـورهـاي مـرتـجـع و            

جــنــايــت کــار مــنــطــقــه و از جــملــه             
براي دخالت باز  جمهوري اسالمي را 

گــذاشــتــه انــد کــه حــتــي بــراي حــل             
اختالفـات خـود بـه جـنـايـتـکـارانـي                
همچون فرمانده سـپـاه قـدس قـاسـم             

 . *سليماني پنها ميبرند
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