
 از مردم در كردستان سوريه محكوم است“ جهان آزاد”انتقام !
 خط رسمي -اطالعيه دفتر كردستان حزب حكمتيست 

 
يخط رسم -اطالعيه حزب حكمتيست “ !دست بكار شويد”! كوباني در محاصره 
 
اطالعيه دفتر ! فراخوان اعتصاب عمومي در حمايت از كوباني

 خط رسمي -كردستان حزب حكمتيست 
 
پيام مظفر محمدي به مردم سنندج! تا كوباني نفس ميكشد 
 
1اطالعيه شماره ! اعتصاب عمومي در سنندج  
 
2اطالعيه شماره ! اطالعيه دانشجويان دانشگاه سنندج 
 
3اطالعيه شماره ! مردم مبارز سنندج 
 
4اطالعيه شماره ! اعتصاب عمومي در ساير شهرهاي كردستان 
 
ينفر از فعالين اجتماعي تبريز در دفاع از مقاومت كوبان 209 بيانيه ! كوباني؛ جهاني ديگر 
 
اطالعيه سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه! قلب ما در كوباني مي تپد 
 
اطالعيه سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك! زحمتكشان كوباني تنها نيستند 
 
 اعتراض به جنايات وحشيانه داعش و سكوت جامعه جهاني در

 بيانيه دانشجويان دانشگاه تبريز! قبال محاصره و كشتار مردم كوباني
 
مقاومت و پايداري مردم كوباني را حمايت و ياري رسانيم !

 بيانيه كانون دفاع از حقوق كودكان
 
عكسها و تصاوير منتخب 

ی  ه ت    و

ت  حک
)خط رسمي(حكمتيست   -حزب كمونيست كارگري       

www.hekmatist.com 

ی ت کار و ی                      ح ا  آزادی                        

1393مهر  21 -  2014اكتبر  13  
                              هر دوشنبه منتشر ميشود    

حكمتيست اين شماره بـه انـعـكـاس اعـالم            
همبستگي سراسري و دفاع جانانه مردم اقصـي  
نقاط دنيا از مقاومت توده اي در كوباني عـلـيـه    
. ارتجاع محلي و بين المللي اخـتـصـاص دارد       

مقاومت در كوباني امروز متور محركه تعرض به 
سياهي و تباهي حاكم بر سرنوشت ميليون هـا    

اسـطـوره اي كـه        .  انسان در خاورميانه اسـت   
. منطقه و جهان را به اقدام و عمل فرا مي خواند

عملي كه خواه ناخواه با شركت در يك نبـرد و    
همبستگي سراسري و بين المللي، حـتـي در       
. صورت قلع و قمع آن، اما باز پيروز ميدان است

كوباني در تاريخ اين دوره، سنتي از مبارزه توده 
اي و اراده عمل انقالبي عليه ارتجاع و تـوحـش   
در منطقه بر جايي گذاشت كه قابل دور زدن و 

 فتح شده و ثبت شده؛ : درو كردن نيست
 

جهان، از لندن تا تهران و استانبول، از برلين تـا  
پاريس و آرژانتين بيش از يكهفتـه اسـت كـه        
ميخروشد؛ اعتراضي كه بر بستر نفرت عميق از   
داعش و حاميان بين المللي اش از واشنگتن تـا  

توطئه هـا و      .  رياض و آنكارا شكل گرفته است
برنامه هاي بورژوازي غرب،  ناتو و در راس آن   

داعـش  .  دولت امريكا عليه بشريت رو شده است
را اينها پرورده كردند و امروز تنها نيرويي كه در 
منطقه رسالت به چالش كشيدن آن را بـدوش    
مي كشد مقاومت مسلحـانـه زنـان و مـردان           

مقاومتي كه موج حمايت بي دريغ .  كوباني است
بشريت آزاديخواه در سراسر جهان را تكيه گـاه  

نقش بـر آب كـردن پـروژه          .  خود كرده است
و بن بست سياست امريكا “  ائتالف عليه داعش” 

زير مماشات دولت تركيه، تنها يكي از اهـداف    
 . اين حركت سراسري پرشور است

دولت فاشيست تركيه، رسما نه تنها با داعـش    
جنگي ندارد بلكه علنا خواهان بنا كردن حائلـي  
در مرز تركيه و سوريه است كه بتواند راه حمله 
به رژيم اسد را بر تل خاكستر مقاومت توده اي 

و در ايـن مـيـان، چـه         .  در كوباني هموار كند
بي خود نيست كه دولت !  نيرويي بهتر از داعش

اردوغان پيشقـراول كـمـك هـاي مـالـي و               
لجستيكي خود به اين نيروي سـيـاه عـلـيـه          

 2صفحه . ...  مقاومت در كوباني است
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در حالي كه تانك هاي تركيه نظاره گر خـونسـرد     
نفوذ مهاجمان داعشي به كوباني هستند، نيروهـاي  
امنيتي اين كشور مردمي را كه خواهـان دفـاع از       

 . كوباني هستند به گلوله مي بندند و مي كشند
 

تمام نيروهاي ارتجاع جهاني و منطقه اي، همه دول 
فخيمه بورژوايي خواهان عدم دخالت توده اي مردم 

قرار است مردم بي .  در ميدان جنگ عليه داعش اند
گناه و بي دفاع خاورميانه و در راس آن كـوبـانـي،      
طعمه رقابت و گسـتـرش مـيـدان حـريـق دول             
امپرياليست از آمريكا و غرب تا روسيه و چـيـن و       

 . متحدين منطقه اي آنها شوند
 

بـا  “  تـاريـخـي   ” بارزاني پسر كه در يك بده بستان   
داعش، شنگال را با كركوك طاق زده بود و قرار بود 

“ اسـتـقـالل   ” براي “  كورد” سركرده پيروز آرزوهاي 
باشد، نه فقط اين بالماسكه را به كناري گـذاشـت     
بلكه همچون خلف خود ناتانياهو، جهت فشار بيشتر 
به كوباني در ركاب سياست هاي ناتو و عربستان و   
تركيه، حدود و ثغور رفت و آمد به كردستان سوريه 
را با بولدوزر بست و در يك كنفرانس مطبـوعـاتـي    

متاسفانه جنگنـده هـاي هـوايـي         ” :  اعالم كرد كه
 !“نداريم تا از كوباني دفاع كنيم

 
اگر دول غربي با افه هاي دمكرات مـابـانـه خـود         
اعتراضات وسيع مردم در خيابانهاي اروپا را تحمـل  
كردند و آنرا بگردن دولت تركيه و داعش انداختنـد  
در ايران اما پشت اداهاي جمهـوري اسـالمـي در        
مبارزه با تروريسم ميتـوان هـراس و دلـهـره از             
گسترش اعتراض به داعشي ها در كوباني به داعشي 

سركوب تظاهرات مردم .  هاي حاكم را مشاهده كرد
مريوان در دفاع از مقاومت كوباني عـلـيـه داعـش،       

تن از فعالين چـپ     30دستگيري گسترده بيش از 
در تهران به جرم دفاع از كوباني و ضديت با داعـش  
و همچنين پادگاني كردن شهـرهـاي كـردسـتـان        
بدنبال اعتصاب عمومـي در حـمـايـت و اعـالم              
همبستگي با حماسه مقاومت در كوبانـي، گـوشـه      

 . هايي از نگراني جمهوري اسالمي است
 

مردم ايران با عالقه تمام به اين رويـدادهـا نـگـاه         
ميكنند، داعش وطني رفتنى اسـت، جـمـهـورى         

مـردم  .  خوشخيم رويايى خوش خياالنه بيش نيست
از دل اين كشمكشها، نابودى كل ارتجاع در منطقه 
و بسته شدن پرونده رژيم اسـالمـى ايـن داعـش         

 . خودي را جستجو ميكنند
 

اكنون دوستان و دشمنان كوباني معلوم و مـعـرفـه    
تظاهرات و اعتصاب و تجمعات مـردم جـهـان      .  اند

اخطار بزرگي به همه مرتجعين بيـن الـمـلـلـي و          
منطقه اي و محلي از جمله سلفي هاي كردسـتـان   

 . ايران است
 

كوبـانـي   .  روز گوشمالي دادن اينها هم نزديك است
اميد به آينده اي روشن، امن و آزاد و برابر و انساني 

 .را زنده كرده است
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در حاليكه لشكر مردمان بي دفـاع و فـراري از           
توحش داعش از منطقه كوبانـي در كـردسـتـان         
سوريه از مرز صد هزار گذشته است، تا اين لحظـه  

را به اوضاع “  ضد تروريست” توجه هيچ دولت غربي 
 .  خود جلب نكرده است

اين رفتار طبق يك سياست آگاهانه و نقشه مـنـد     
كردستان سوريه تحت رهبري شاخه سـوري  .  است

، عليرغم ماهيت ايدئولـوژيـك بـورژوا      “ پ ك ك” 
ناسيوناليستي اين سازمان، يك مسير سـفـيـد در      
سناريوي سياه سوريه را در پيش گرفت و در يـك    
توافق سياسي با دولـت سـوريـه اداره مـنـاطـق             

سناريو سفيدي كـه،    .  كردنشين را در دست گرفت
تحت تاثير و فشار يك تمايل به مقاومت مـتـرقـي    
موجود در خود كردستان سوريه، در مقابل نسـخـه   
هاي تخريبي رايج در خاورميانه، شكل گرفت و در   
عمل به احزاب هوادار ناتو و مسعـود بـارزانـي در        

 .  محل نه گفت
از آن مقطع در كردستان سوريه، ايـن جـنـبـش         
مقاومت توانسته است كه عالوه بر اينكه اين بخش 
از جامعه سوريه را اداره كند كه از آن بـيـشـتـر         
توانسته است در يك بسيج نظامي و تسليح مـردم    
از مدنيت جامعه در مقابل وحوش دمكراسي غربـي  

 .  يك دفاع سرسخت را سازمان دهد
اين تقابل، جنبش و سياست مسئوالنه، از روز اول   
به مذاق ساير شاخه هاي ناسيوناليسـت كـرد در       
منطقه كه اساسا حامي غيرمنتقدانه همه سياسـت  
هاي ميليتاريستي غرب در خـاورمـيـانـه انـد، و          
همچنين در ميان ناسيوناليسم كـرد در  ايـران           

ناسيوناليسم كرد در ايـران در دوره      .  خوش نيامد
گذشته، اميد به سرنگوني اسد و انتقال سـيـاسـت    
حمله به ايران توسط امريكا و نـاتـو را پـرچـم             

 .آرزوهاي سياه خود كرده بود
از نظر اينها وارد نشدن كردستان سوريه به ائتـالف  
ارتجاعي ناتو در تخريب سوريه، و نپيوستن آن بـه    

، يعني نپـيـوسـتـن بـه        “ ارتش آزاديبخش سوريه”
همين داعشي هاي امروز، يك همكاري شرم آور با 

اين در حالي است كه تـاريـخ     .  رژيم بشار اسد بود
پشت سر ناسيوناليسم كرد در همه جا مـمـلـو از      
معامله و مماشات و همكاري با انواع سگ و گـرگ  

خيل همين احـزاب  .  حاكم در جهان و منطقه است
ناسيوناليست كرد منطقه به نوبه خود با تـركـيـه،      
جمهوري اسالمي، امريكا، عربستان سعودي و بقيه 
وحوش منطقه همكاري كرده و يا بـراي عـمـلـي       
كردن سياست هاي مخرب و كثيف آنـهـا، آمـاده      

بخش مهمي از اينها همين امـروز بـراي     .  بوده اند
مذاكره و كنار آمدن با اطالعاتي هاي پـرزيـدنـت      
روحاني شب را روز ميكنند، اما به يك سـيـاسـت      
مسئوالنه در كردستان سوريه بـراي پـرهـيـز از           

معلوم مـيـشـود كـه         .  سناريوي سياه انتقاد دارند

ادعاهاي پرطمطراق اينها در مورد مسـئلـه كـرد        
چيزي جز وسيله معامله و بازرگاني سياسي بـراي    
شركت در قدرت و كسب موقعيت به هر قـيـمـت      

 .نيست
چنين سياستي به مذاق چپ هاي پـرونـاتـو هـم       
خوش نيامد، چون آنها هم مشغول كف زدن بـراي  
انقالب پروناتويي در سوريه و سـرايـت هـمـيـن          

بعـداز بشـار     ” آنروزها .  به ايران هم بودند“  انقالب” 
شعار اين انـقـالبـيـون       “  اسد نوبت خامنه اي است

ناتويي و بقيه دست راستي هاي سناريو سـيـاهـي    
دوره سرنگوني ” آنروزها مژده اينها براي .  ايراني بود
براي هر انسان شرافتمندي گوشخراش “ ديكتاتورها

سينه زني هاي انقالبي اينها تنها زماني رو بـه  .  بود
افول گذاشت كه قدرت ناتو و امريكا در سوريه در   

 . منجالب گير كرد
در كردستان عراق، مسعود بارزاني با همكاري ساير 
احزاب ناسيوناليست كرد، تقالهاي زيـادي بـراي       
ايجاد تفرقه در كردستان سوريه به نفع نـاتـو بـه        

تالش كرد تا مردم اين مناطـق را وارد      .  خرج داد
سناريوي سياه سوريه كند و بـه هـمـكـاري بـا            

دول متحد امريكـا  .  عربستان و تركيه و ناتو بكشاند
هم به نوبه خود تقالهاي سياه تـري را سـازمـان        

در مذاكره بر سر سرنـوشـت سـوريـه هـم          .  دادند
. نمايندگان كردستان سوريه را دخـالـت نـدادنـد        

بعالوه و در كنار آن، از طريق وحوش اسالمي خود 
. در سوريه اين مناطق را مورد حمله قـرار دادنـد      

نبايد فراموش كرد كه اين داعشي ها قبل از هر جا 
در دل جنگ ناتو با اسد، كردستان سوريه را مـورد  
تعرض وحشيانه  خود قرار داده بودند و تـوسـط       

اين تاريـخ و    .  مردم مسلح عقب نشانده شده بودند
اين تجربه به يك جنش قوي سكوالريستـي ضـد     
داعشي و مترقي در كردستان سوريه،  و در دل       

كردستان سوريه در .  جنگ آمريكا با اسد، شكل داد
آن شرايط زير اين فشارها نرفت و در مـقـابـل،          
مقاومت توده اي براي دفاع از مدنيت جـامـعـه را      

 . سازمان داد
امروز كه اين منطقه و بويژه مناطق روستايي شهـر  
كوباني زير حمله متحدين سابق امريكا و ناتو انـد،    

با ناديده گرفتن سرنوشت شان از آنها “  جهان آزاد” 
انتقام به خاطر دفاع از خود و عـدم    .  انتقام ميگيرد

تسليم به اهداف جنايتكارانه دول دمكراتيك غـرب  
انتقام از تالش و مقاومت .  و متحدين منطقه اي آن

در مقابل نسخه مذهبي و قومي كردن بيـشـتـر و      
 .  سياه تر كردن خاورميانه

در اين ميان رخسار سياسي ناسيوناليـسـت هـاي      
حاكم بر كردستان عراق امروز از هميشه ديدني تر 

مسعود بارزاني كه قرار بود رهـبـر پـيـروز         .  است
براي استقالل باشد، نه فقط ايـن    “  كورد” آرزوهاي 
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

به كردستان سوريه را با بولدوزر بست                 
و به فشار بيشتر به اين منطقه در جهت سيـاسـت   

امروز كـه  .  هاي ناتو و عربستان و تركيه كمك كرد
منطقه كوباني زير حمالت پي در پي اسـت، ايـن       

هم با اتخـاذ سـيـاسـت بـي          “  كورد” رهبر دلسوز 
توجهي به آن، مانند اربابان غربي و عـربسـتـان و      
تركيه مشغول انتقام گيري از اين مردم ستمديـده  

 . است
شدت حمالت به منطقه كوباني در حالـي صـورت     
ميگيرد كه ظاهرا امريكا مشغول كمپين جـهـانـي      

تنها نگاهي به همين  .  براي سركوب داعش ها است
بي توجهي به سرنوشت آوارگان كوباني و حـمـالت   
جنگي توليدات جهان دمكراسي، بـه هـر انسـان        
شريفي مي فهماند كه تقالي امريكا در اين كمپين 
به صف كردن دول جهان، كه امروز ايران هم به آن 
اضافه شده است، به پشت سر خود و استـفـاده از     
اين موقعيت براي تثبيت آقايي مجـدد خـود بـر        

 .  جهان چند قطبي است
اگر هدف واقعي اينها در هم شكسـتـن داعـش و        
اسالميون است، مگر در اين ميدان نيرويي جـدي    
تر از كوباني ها كه در مقابل داعشيون سنـگـر بـه      
سنگر مي جنگد، وجود دارد؟ مگر اينـهـا سـالـهـا        

بودجه هاي ميلياردي براي سازماندهي ارتش دولت 
پوشالي افغانستان صرف نكرده اند؟ مگر بودجـه و    
امكانات و نيرو در خدمت سازماندهـي و آمـوزش       
ارتش دولت پوشالي تر عراق قرار نداده اند؟ مـگـر     
كم براي سازماندهي وحوش ليبيايـي خـود پـول        
صرف كرده اند؟ و مگر پشت سرهم بودجـه هـاي     
كالن در اختيار دولت فاشيست اسـرائـيـل قـرار         
نميدهند؟ مگر همين هفته هاي اخير تسليحات و   
بودجه در اختيار مسعود بارزاني، متحد بي آبـروي    
شان قرار ندادند؟ چگونه است كه كمك واقعي بـه    
مردمي كه در كوباني تا پاي جان با نيروي مسـلـح   
خود از زندگي و امنيت و مدنيت شان در مـقـابـل    
وحوش داعشي دفاع كرده اند، مـطـلـقـا مـوجـود         

 ! نيست
و “  جهان آزاد  ” واقعيت اين است كه غرب و كلوب 

هواداران ريز و درشت آن در منطقه بـه عـمـد از        
مردم در كردستان سوريه و از كـوبـانـي انـتـقـام         

به همين دليل ساده كه تقويت آنـهـا در     .  ميگيرند
خدمت سلطه ناتو و غرب و متحدين منطقه اي آن 
و در خدمت آقايي امريكا بر اين جهان جهـنـمـي،    

ريشه كش كردن ترور دولتي و غيردولـتـي   .  نيست
اما تا آن زمان .  كار طبقه كارگر و انسان آزاده است

بايد به همه دول بورژوايي جهان فشار آورد تـا نـه     
فقط درصدي از بودجه جنگي خود را به تـامـيـن      
سرپناه براي آوارگان كردستان سوريه تـخـصـيـص     
دهند بلكه امكانات تسليحاتي و مالي در اخـتـيـار      
مردم كردستان سوريه قرار دهند كه امروز بيش از   

“ جهان آزاد  ” هر جايي زير منگنه توليدات اسالمي 
 . قرار گرفته اند

اعتراض به انتقام گيري از كردسـتـان سـوريـه و         
. كوباني، ويژه محل و منطقه و كشور معيني نيست

بايد در هر نقطه اين جهان به دول سرمايـه داري    
كه جهان را به جنگل مبدل كرده اند فشار آورد تـا  
درصد كمي از بودجه ويرانگرنظامي شان را صـرف    

 .هزينه در كردستان سوريه و كوباني كنند
  

زنده باد مقاومت مترقي و مدني در كردستان 
سوريه در مقابل ارتجاع مذهبي و قومي و 

 امپرياليستي
و نوكران ريز و “ جهان آزاد”ننگ بر سركردگان 

 درشت منطقه اي آن
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 ! مردم آزاديخواه ايران

 
زنان و مردان و كودكان كوباني در محاصره كامل و 
همه جانبه ي ائتالف كثيف حكام بورژوازي جهـان  

 !  و عاملشان داعش قرار دارد
بشريت آگاه جهان امروز با وجدان بيدار و چشمـان  
نگران، شاهد يك جنگ نابرابر و جنايتكارانه علـيـه   

كوباني بخشي از انسانيت جهان امـرور    .  خود است
در مقابل توحش اسالمي داعش و رياكاري و بـازي  
بيشرمانه كل بورژوازي جهان از واشنگتن  تا لنـدن  

بـمـب   .  و از رياض تا  آنكارا و تهران و اربيل اسـت 
افكن هاي امريكايي و  ناتو در آسـمـان عـراق و          

آنهـا  .  سوريه مانور ميدهند و قدرت نمايي مي كنند
نه براي شكست داعش بلكه براي مرعـوب كـردن     

در .  كل بشريت آگاه جهان امروز، جوالن مي دهند
مقابل، قدرت كوباني تنها در سالح هاي سبك شان 
در مقابل تانك هاي مهاجم داعش و تـانـكـهـاي         

قدرت زنان  و مـردان      .  تهديد كننده تركيه نيست
كوباني در عزم و اراده شان براي دفاع از آزادي و     
حرمت انساني در مقابل دشمنان آشكار و پنهانشان 

 . است
 ! مرم آزاديخواه ايران

 !  كارگران، زنان و مردان آزاديخواه
امروز ديگر كشتار و قرباني كردن مردم بيدفاع در   
منطقه توسط تروريستهاي دولتي و غير دولتي بـه  

در هـمـيـن مـدت       .  روالي عادي تبديل شده است
شاهد كشتار وسيع مردم نوار غزه توسط اسرائيـل،  

به داعـش،    ...  شاهد تسليم مردم موصل و تكريت و
شاهد فروختن و كشتار وسيع مردم شـنـگـال در      

و امروز شـاهـد     .  معامله اي كثيف به داعش بوديم
معامله كردن بر سر جان و زندگي مردم كـوبـانـي      
توسط دولتهاي مرتجع غربي و ارتجاع منطقـه بـه     

كوباني به كمـك هـاي     .  نام دفاع از كوباني هستيم
حاميان كوباني مـي  .  بشريت آزاديخواه احتياج دارد

تواند كارگران صنعت نفت، ذوب آهـن، مـاشـيـن       
سازي، شهرداريها و حمل و نقل و كل طبقه كارگر 

حاميان كوباني مي تواند زنان بـرابـري   .  ايران باشد
طلب سراسر ايران، دانشجويان دانشگاه ها، معلمان 
و دانش آموزان مدارس و زحمتكشان و كسبه بازار 

 .شهرهاي ايران باشد
به حمايت از كوباني زنگ كارخانه ها را به صدا در   
آوريد و براي دقايقي هم شده چرخهاي تولـيـد را     
بخوابانيد، موتور قطارها  اتوبوس هـا را خـامـوش        
كنيد، كالسهاي دانشگاه ها و مدارس را تـعـطـيـل     

 .  كنيد و كركره مغازه ها را پايين بكشيد
اين مي تواند پيام شما به نشانه احترام به مقاومـت  
و جسارت و اراده انسانهايي باشد كه در مـقـابـل        
تعرض و محاصره كل بـورژوازي جـنـايـتـكـار و           

همبستگي و   .  عواملشان چون داعش ايستاده است
حمايت و دفاع از مردم كوباني فقط كـار خـواص       

كار كارگران بمانند يك طبقه واحد و مردم .  نيست

اين همـزمـان   .  آزاديخواه بمانند يك تن واحد است
پيام شما به كل بورژوازي رياكار غرب و ارتـجـاع       

نشان دهيد كه وجدان بشـريـت   .  منطقه هم هست
نشان دهيد كه كوبانـي  . آگاه در همه جا بيدار است

تنها جزئي از اراده انساني در مقـابـل سـنـاريـوي        
سياهي است كه بورژوازي جهاني هـر روز بـراي         
. بشريت در اين و آن گوشه جهان ايجاد مي كـنـد    

دشمنان بشريت حتي اگر كوباني را بزانو دربياورند، 
اما عزم و اراده انسان اگاه جهان را بزانو درنـيـاورده   

ما اگر امروز نتوانيم حلقه محاصره كوباني را .   است
بشكنيم، اما اتحاد ننگين بورژوازي جهانـي را بـه       

با اقدام هاي سازمانيافته تان در .  چالش كشيده ايم
اين نبرد انساني و جنگ عادالنه ي مردم كـوبـانـي    
عليه جنگ ارتجاعي كل بورژوازي به رهبري دولت 

مـا  .  امريكا اين دشمن بزرگ بشريت، شركت كنيـد 
. اگر امروز هم شكست بخوريم، فردا باز بپا ميخيزيم

مردم آزاديخواه كوباني را اگر امروز بزانو دربياورنـد،  
 .  فردا باز كمر راست خواهند كرد

شمشير قاتالن داعش و مانور جتهاي جنگي امريكا 
و ناتو و تانك هاي نظاره گر دولت تركـيـه،  زوزه       
هاي جنايتكارانه اي بيش نيست اگر  صداي شما با 
شليك گلوله هاي زنان و مردان كوباني  و سـرود      

 !  كودكانشان در آميزد
 ! دست بكار شويد

براي دقايقي هم شـده  .  زنگ ها را به صدا در آوريد
چرخهاي توليد را بخوابانيد، مـوتـور قـطـارهـا و          
اتوبوس ها را خاموش كنيد، كالسهاي دانشگاه ها و 
مدارس را تعطيل كنيد و كركره مغازه ها را پاييـن  

 . بكشيد
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 “ !دست بكار شويد”! كوباني در محاصره
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دون  سم و  یا و ید  دون ا سم،  یا و وان  ا دون  یا  د
ود “ ” دل  ی  جال سم    یا  ...و

ت    ٣٥حک  ٤ 

  
 !مردم آزاديخواه كردستان

 ! كارگران، زنان، مردان، جوانان
 

در اين روزهاي نبرد انسانيت عليه توطئه و معاملـه  
و بند و بست به قيمت خـون زنـان و مـردان و            

ائتالف شوم و جـنـگ   .  كودكان، كوباني تنها نيست
امپرياليستها و دول منطقه ، به كوباني محدود نمي 

. اين جنگي عليه كل بشريت آگاه جهان است.  شود
دولتها و داعش شان، علـيـه دخـالـت مـردم در            
سرنوشتشان و براي بي اراده كردن انسـان اعـالن     

ديروز در مصر و ليبي و سـوريـه،     .  جنگ كرده اند
ديروز موصل و تكريت و .  نوار غزه و امروز دركوباني

شنگال را به داعش فروختند و امروز بر سر كوبانـي  
ائتالف سـيـاه غـرب و دول          .  چك و چانه ميزنند

مرتجع منطقه، امروز كوباني را نشانه گرفته و فـردا  
هر صداي آزاديخواهي و هر تصـمـيـم مـردم بـه          
دخالت در سرنوشت خود را زير ضرب قرار خواهـد  

داعش هاي امروز و آينده ابـزار ايـن جـنـگ         .  داد

. كثيف عليه بشريت آزاد و آگاه و مسـتـقـل انـد        
نگذاريم صداي آزاديخواهي و اراده انساني مـان را    

 .  درهم بشكنند
از جنگ عادالنه مردم كوباني عليه ارتـجـاع بـيـن       

 ! المللي و عواملشان چون داعش حمايت كنيد
اين روزها در گوشه و كنار جهان و در ايران صداي 
آزاديخواهي و انساندوستي در خيابانها و مـيـاديـن    

تالش هاي شما مردم كردستـان  .  شهرها بلند است
 . جزئي از اين كارزار سراسري است

تجارب تا كنوني شما مردم آزاديخواه شـهـرهـاي      
كردستان عليه هر گونه تعرض به  آزادي و حرمـت  
انساني بار ديگر به ما مي گويد كه يكپارچه و يـك  
صدا و چون تن واحد اين بار عليه جنگ كـثـيـف      
ارتجاع بين المللي و عامل جنايتكار داعشي شـان    

 . دركوباني بايستيم
 مردم آزاديخواه

 
جنگ عادالنه ي زنان و مردان كوباني جنگ هـمـه   

مهر ماه  در شهرهاي  19بيائيد روز شنبه .  ما است

كردستان يكپارچه و متحد از كارگر و كـارمـنـد و      
معلم و بازاري و دانشجو و جوان و پير در كنار زنان  

 .  و مردان  آزاديخواه كوباني بايستيم
براي دقايقي هم شـده  .  زنگ ها را به صدا در آوريد

چرخهاي توليد را بخوابانيد، مـوتـور قـطـارهـا و          
اتوبوس ها را خاموش كنيد، كالسهاي دانشگاه ها و 
مدارس را تعطيل كنيد و كركره مغازه ها را پاييـن  
بكشيد و با اعتـصـاب عـمـومـي سـراسـري بـه               

 .   همسرنوشتانمان دركوباني بپيونديم
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 !فراخوان اعتصاب عمومي در حمايت از كوباني
 خط رسمي -اطالعيه دفتر كردستان حزب حكمتيست  

 !تا كوباني نفس مي كشد
 پيام مظفر محمدي به مردم سنندج

  
 !مردم مبارز سنندج

 
اين روزها قلب همه انسانهاي تشنه آزادي و امنيـت   
و سالمت جامعه در اقصي نقاط جهان با قلب زنـان  

حضور شمـا در    .  و مردان و كودكان كوباني مي زند
خيابانهاي شهرسنندج نمونه اي ديـگـر از عـروج        
آزاديخواهي و انسانيت در مقابل توحش وتوطئه ي   
دولتهاي حاكم برجهان و مـنـطـقـه و مـخـلـوق            

همبستگي شما، صـداي  .  جنايتكارشان داعش است
ازاديخواهي و حمايت بيدريغ تان از مردم كوبـانـي    
هر گونه مرز و تفرقه وتقسيم انسان به قـومـيـت و      
مليت و نژاد را در هم شكسته و از آن عبـور كـرده     

 . است
تا كوباني نفس مي كشد، قـلـب بـيـقـرار        !  دوستان

ما از مـردم كـردسـتـان           .  بشريت آرام نمي گيرد
مهرماه يكپارچه و متحد به  19خواستيم  روز شنبه 

نشان همراهي پيگير و پيوسته با مدافعين قهرمـان  
ازادي و امنيت وحرمت انساني دركوباني، اعتـصـاب   

بياييد روز شنبه  در شهرهـاي كـردسـتـان       .  كنند
يكپارچه و متحد از كارگرو كارمند و معلم و بازاري 

و دانشجو و جوان و پيردر كنار زنـان  و مـردان            
دراين روز با اعـتـصـاب      .  آزاديخواه كوباني بايستيم

عمومي، تعطيل بازار، تعطيل كـالس هـاي درس       
دانشگاه ها و مدارس و كارگاههـا و كـارخـانـه و           
شهرك هاي صنعتي ولو براي مدت معيـن، نـبـرد      
انساني مان را تا زماني كه جنگ نابرابر دشـمـنـان      
بشريت براي درهم كوبيدن كوباني واراده ي زنان و 

 .  مردانش وجود دارد، ادامه دهيم
جنگ عادالنه ي زنان و مردان كوباني جنگ همه ما 

تا كوباني نفس مي كشد، نفسهاي جامعه ي   .  است
انساني ازاد در سينه ها حبس  و قلب ها آرام نمـي  

روز شنبه  با اعتصاب و توقف چرخهاي كار و . گيرند
بازار و درس به همراهي با اين نبرد انسانـي ادامـه     

 1393مهر  17.  دهيم



ت    ٣٥حک  ٥ 

بنا به اخبار تا كنوني مردم مبارز سنندج بـعـد از       
مهرماه،  پاساژها و مغازه هاي  19ظهر امروز شنبه 

خود را در سطح وسيعي بسته اند و به اعـتـصـاب      
عمومي بحمايت و همبستگي با مـردم قـهـرمـان       

نيروهاي نظامي و يگان هـاي  .  كوباني دست زده اند
ويژه ي ضد شورش جمهوري اسالمـي بـمـحـض       
مطلع شدن از تعطيلي بازار به خيابانها ريـخـتـه و      

 .  بحالت آماده باش در آمدند
 12همچنين دانشجويان دانشگاه كردستان ساعت   

فـرا   2ظهر را در مقابل سلف سرويس شماره  13تا 

در بخشي از اطالعيه دانشجويان تـحـت     .  خواندند
 :امده است كه “ كوباني تنها است”عنوان 

 19ما دانشجويان دانشگاه كردستـان، شـنـبـه         ”  
، نه تنها در   13الي  12، ساعت 1393مهرماه سال 

چـون بـنـيـاد وجـودش          ( برابر بربريت داعـش      
ي    بلكه در برابر سكوت سنگـوارانـه  )  وحشيگريست

ي    جهان مدرن خواهيم ايستاد و شرافت برباد رفته
را به سـخـره خـواهـيـم         21مفتخرات انسان قرن 

كوباني .   2مقابل سلف شماره :  مكان تجمع.   گرفت
 . “تنها است

نيروهاي حراست دانشگاه كردستان با مستقر كردن 
هاي گشت خود در محل تجمع و  مامورين و ماشين

همچنين تهديد عاملين اطالع رساني، تالش كردند 
تـالـشـهـاي     .  مانع برگزاري هر گونه تجمعي شوند

انساني دفاع از آزادي و انسانيت اين بار با اعتصـاب  
عمومي، نشانه عـزم و اراده تـوده هـاي مـردم               
آزاديخواه سنندج از  و كارگر و  بازاري و  دانشجـو  

 . و معلم و  همه زنان و مردان آزاديخواه است
ما به همه تالشگران اين عمل اجتماعي و توده اي   

و به عمل انساني مردم سنندج ارج مي گذاريـم و     
اخبار مفصل اين حركت انساني . زنده باد مي گوييم

 . متعاقبا به اطالع مي رسد
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 !اعتصاب عمومي در سنندج
 خط رسمي -دفتر كردستان حزب حكمتيست  1اطالعيه شماره  

بنا به خبر، امروز حراست دانشگاه كردسـتـان بـا       
هاي گشت خود در  مستقر كردن مامورين و ماشين

محل تجمع و همچنين تهديد عـامـلـيـن اطـالع        
 .رساني، مانع برگزاري تجمع شد

نسخه كامل اطالعيه دانشجويان دانشگاه كردستان 
 : بشرح ز ير است

مساله كوباني مساله كٌردها نيست، مساله بشر در   ” 
مساله قرني ست كـه افـتـخـارش         .  است 21قرن 

مساله تفكـري سـت كـه        .  هاي صلح است سازمان
ي جهانيست كـه   مساله.  افتخارش دموكراسي است

شوند در برابر هولوكاستي نوين؛  مدعيانش خفه مي
. دادنـد    چيزي كه پيش تر ها از آن ناله سـر مـي      

و در آنسوتر هـا  .  كوباني تنهاست، تنهاتر از هميشه
كفتاران قدرت براي باروري تفكرات بي حاصلشـان  

خواهند، قرباني مي كـنـنـد، قـربـانـي            قرباني مي
 اي و ما آيا خواهيم خفت؟  شوند عده مي

مهرمـاه   19ما دانشجويان دانشگاه كردستان، شنبه 
، نه تنها در بـرابـر     13الي  12، ساعت 1393سال 

) چون بنياد وجودش وحشيگريست( بربريت داعش 
ي جـهـان مـدرن         بلكه در برابر سكوت سنگوارانه

ي مـفـتـخـرات      خواهيم ايستاد و شرافت برباد رفته
 .  را به سخره خواهيم گرفت 21انسان قرن 
  2مقابل سلف شماره : مكان تجمع

 “ كوباني تنها است
 

همچنين حكومت نظامي اعالم نشده سنندح ادامه 
 .دارد
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 اطالعيه دانشجويان دانشگاه كردستان
 خط رسمي -دفتر كردستان حزب حكمتيست  2اطالعيه شماره  

 ! مردم مبارز كردستان
در اطالعيه هاي قبلي در مورد اعتصاب عمومي در 
شهر سنندج به حمايت و همبستگي بـا زنـان و         
مردان قهرمان كوباني و تالشـهـاي دانشـجـويـان        
دانشگاه كردستان براي تعطيل كردن كـالـسـهـاي     

درس و تجمع در  سلف سـرويـس دانشـگـاه بـه           
مردم مبارز سنندج به استـقـبـال    .   آگاهي رسانديم

اعتصاب عمومي رفته و عصر امروز شنبه بخشي از   
. پاساژها و مغازه ها را براي مدتي تعطيل كـردنـد    

اين عمل انقالبي و انساندوستانه با عكس الـعـمـل    
سريع نيروهاي انتظامي و يگان هـاي ويـژه ضـد        

 .  شورش جمهوري اسالمي مواجه شد
همزمان دانشجويان دانشگاه كردستان از قبـل بـه     
تعطيلي كالس ها به مدت يك ساعـت فـراخـوان      

اما حراست و نيروهاي انتظامي بـه حـالـت       .  دادند
اماده باش در آمده و تهديد كردند كه باهر گـونـه     
تجمع دانشجويان مقابله خواهند كرد و مانع از اين 

در شهر مريوان هم بـا آمـاده بـاش        .  تجمع شدند
نيروهاي انتظامي، نظامي كردن فضاي شهر عـمـال   

همچنين در اين شهر .   مانع اعتصاب عمومي شدند

در روزهاي قبل نـيـروهـاي      
سركوبگر رژيـم تـظـاهـرات       
مردم در شهرهاي مختلف را 
به حمايت از مردم كوباني و   
در محكوميت داعش مـورد    

 .  حمله قرار دادند و متفرق كردند
اين يك .  كوباني در هر حال پيروزي است!  دوستان

سنت مبارزه انقالبي و توده اي است كه در تـاريـخ   
. اين دوره انسانيت عليه توحش از هر نوع ثبت شـد 

حتي سقوط كوباني و شهر خالي از سكـنـه بـراي      
داعشيان از خالفت اسالمي تا دولـت اردوغـان و       
خليفه هاي حاكم عربستان و غيره بمعني شكسـت  
قطعي و رسوايي تاريخي اين جنبش فوق ارتجاعـي  

مبارزه و حمايت از كوبـانـي و     .  و ضد انساني است
ابراز تنفر از داعش و حاميان بين الـمـلـلـيـش از        

براي مـردم    .  واشنگتن تا رياض و آنكارا ادامه دارد
كردستان  همبستگي با و حمايت از مردم كوبـانـي   
بمعني نفرت عميق نه تنها از داعش و حامـيـانـش    

شعار .  بلكه نفرت از سلفي ها و همه مرتجعين است
اين واقعيـت را    “  كردستان جاي مرتجعين نيست” 

تحركات و تجمعات و تظاهـرات و    .  نشان مي دهد
اعتصاب عمومي مردم سنندج اخطار بزرگي به همه 
مرتجعين و از جمله سلفي ها كه داعش كردستـان  

ما اين مبارزه را تا به آخر و تـا      .  ايرانند، مي باشد
ريشه كن كردن ارتجاع از هر نوع آن چه مذهبي و 

سلفي گري و چه قوم پرستي وتبعيض جنـسـي و     
 . ضديت با زن ادامه خواهيم داد

اكنون كارگران و مردم نـه تـنـهـا در ايـران و                
كردستان، بلكه در سراسر منطقه به توطئه هـا و      
برنامه هاي بورژوازي غرب،  ناتـو و در راس ان          

دولـت تـركـيـه       .  دولت امريكا عليه بشريت واقفند
بعنوان عضو ناتو و همدست داعـش، بـخـشـي از         
. محاصره كوباني براي داعش راتامين كـرده اسـت    

اين دول ارتجاع در منطقه مـرزهـايـش را بـراي         
رسيدن كمكهاي نظامي و تداركاتي و انسانـي بـه     

تجربه كوباني تجربه تلخـي  .  روز مردم كوباني بست
ما اين تجربه را علـيـه   .  براي دشمنان بشريت است

هر تجاوز و تعرضي از جانب مرتجعين داخـلـي و       
حمايت همه جانبه مردم .  خارجي بكار خواهيم برد

كردستان و بخصوص اعتصاب عمومي مردم سنندج 
اين حقيقت را به همه مرتجعين خاطر نشان كـرده  

اين حركت انساندوستانه،  اميدها را به آينده .  است
اي امن و جامعه اي سالم و انساني و ازاد و بـرابـر     

ما به همه تشنـگـان آزادي و       .  بيشتر كرده است 
انسانيت و برابري، بـه مـردم سـنـنـدج  و بـه                 
دانشجويان دانشگاه كردستان  درود مي فرستيم و   

 . دستشان را مي فشاريم
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 مردم مبارز كردستان
 خط رسمي -دفتر كردستان حزب حكمتيست  3اطالعيه شماره  



ت    ٣٥حک  ٦ 

بنا به آخرين اخبار رسيده مردم شهرهـاي نـقـده،      
مهر مـاه     19رضائيه، محمديار و بوكان  روز شنبه 

در حمايت و همبستگي با مردم كوباني دست بـه    
 .  اعتصاب زدند

مردم مبارز بوكان به استقبال اعتصاب عمومي رفته 
و روز شنبه بخشي از پاساژها و مغـازه هـا را در         
خيابانهاي سقز، انقالب، بيمارستان قديم و خيابـان  

 . اميرآباد براي مدتي تعطيل كردند
اخبار اين اعتصاب عمومي در ميديـاي مـنـطـقـه        

 .منعكس شد

دفتركردستان حزب حكمتيسـت بـار ديـگـر از           
مبارزات و همبستگي و حمايت بـيـدريـغ مـردم         
كردستان از مردم كوباني، به اشكـال تـظـاهـرات،       

 . تحصن و اعتصاب ، قدرداني مي كند
جبنش عادالنه زنان و مردان كوباني عليه داعش و   
متحدين مرتجع منطقه اي اش و در دفاع از امنيت 

مردم آزاديـخـواه   .  و سالمت و آزاديشان، ادامه دارد
كردستان ايران عليه ارتجاع در هر شكل آن و فارغ 

كوباني تنـهـا   ” از قوميت ومذهب وجنسيت با شعار 
، گرم ترين حمايت و همبستگي انسانـي را    “ نيست

مقاومت قهرمانه زنان و مـردان      .  ابراز داشته است
كوباني، صداي همبستـگـي و حـمـايـت مـردم             
كردستان در كنار تحـركـات و جـنـبـش هـاي             
ازاديخواهانه جهاني دردفاع از كوباني، عزم واراده و 
اختيار بخشي از جوامع بشري عليه توحش اسالمي 
و رياكاري بورژوازي بين المللي را بـه نـمـايـش           

اين مي تواند عروج يك جـنـبـش      .   گذاشته است
اجتماعي و عزم و اراده آزاديخواهانـه ي  انسـان         

 .جهان امروز را نويد دهد
 

 زنده باد مقاومت قهرمانانه زنان و مردان كوباني
 !زنده باد همبستگي انسان ازاد جهان امروز
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 اعتصاب عمومي در ساير مناطق كردستان
 خط رسمي -دفتر كردستان حزب حكمتيست  4اطالعيه شماره  

نفر از فعالين اجتماعي تبريز در حمـايـت از      209
مقاومت كوباني بيانيه اي منتشر كرده و خاطرنشان 
كردند كوباني حتي اگر سقوط كند همچـون يـك     

ي مبارزه و مقاومت براي دنيايي بهـتـر بـراي       ايده
 ...هميشه با ما خواهد ماند 

———— 
كشي داعش، شهر كوچك كوباني را از    شهوت آدم

سـران كشـورهـاي      .  هر طرف محاصره كرده است
اند و نواي مضحـك   قدرتمند و اربابان جهان ساكت

. بشرشان در اين نقطه از تاريخ خـفـه شـده      حقوق
نيروهاي موسوم به ائتالف كـه قـرار اسـت بـه             
نمايندگي از كشورهاي متمدن به داد مردم منطقه 
برسند و دموكراسـي و سـرخـوشـي بـيـاورنـد،              

اند و از چنـدصـد مـتـري        دست گذاشته روي دست
يادمـان  .  هستند گري داعش  گر وحشي حادثه نظاره

هست كه شكلِ ديگري از نيروهاي ائتالف در قالب 
ناتو و به سركردگي آمريكا و بريتانيـا، يـك دهـه        

-پيش، دولت عراق و دستگاه عـظـيـم نـظـامـي          
ي زمين  اش را، در عرض ده روز از روي كره امنيتي

لـحـاظ      اينك نيروهاي ائتالف بـه    آيا هم.  محو كرد
نظامي قادر نيستنـد در عـرض يـكـي دو روز               

ا      كش آدم هاي داعش را با خاك يكسان كننـد؟ امـ
شوند و كوه  هواپيماهاي ائتالف هر از گاهي بلند مي

و صحراي خالي را به اسم مبارزه با داعش بمبـاران  
هـاي     كنند، فقط براي پركردن ويترين رسـانـه   مي

جريان اصلي و البتّه براي خوابي كه بر فرداي ايـن  
هاي مترقّي منطـقـه    اند؛ تمامي جنبش منطقه ديده

گيرد  روند، داعش اوج مي دست داعش از بين مي به
سـي از       بـي    هـايـي چـون بـي         و در گفتار رسانه

. يابد به وحشي و تروريست استحاله مي «پيكارجو»
ناتو و كشورهاي متمـدن بـراي دمـوكـراسـي و            

ذكـاوت  .  آيـنـد   بشر به ياري مردم منطقه مي حقوق
هـاي     ترين سالح خواهد تا از پيشرفته چنداني نمي

اي كـه داعـش در        كننده نظامي و منابع مالي گيج
هـا از كـجـا و             كش اختيار دارد، بفهميم اين آدم

اند، چگونه حـمـايـت       دست چه كساني پا گرفته به

 . كدام سو برود خواهد به شوند و ماجرا مي مي
هاي داعش اسـت و     كش ي آدم كوباني در محاصره

. ها جـريـان دارد     كوچه پس جنگ شهري در كوچه
هاي خـالـي و بـا           هم با دست با مردم كوباني همه

ها بدون كوچكـتـريـن حـمـايـت          ترين سالح ساده
هـا     آن.  كننـد  مستقيم خارجي، دليرانه مقاومت مي

غذا ندارند، دارو ندارند، سالح پيشرفته هم ندارنـد،  
هـا     آن.  كـنـنـد      اما با ايمان و اميد مقاومـت مـي    

روند، چون عاشق زندگي  كام مرگ مي سرافرازانه به
 .هستند

اي رقـم       ي ويـژه    در كوباني، سه سال است تجربه
اي خـودگـردان و دمـوكـراسـي           خورد؛ جامعه مي

شوراهاي مردمي كه در آن هريك از اقشار . راديكال
ي مستقيم خود را دارد، بـاالتـريـن     جامعه نماينده

مردم كوباني ارباب ندارنـد و    .  اند گيري نهاد تصميم
كوبـانـي   .  اند مستقيماً در تعيين سرنوشتشان سهيم

تمامي مرزهاي هويتي چون جنسيت و قوميـت را    
اي عـالـي از          درنورديده و در مقياس خود نمونـه 

اي كه  ها را تعين بخشيده است؛ نمونه برابري انسان
نظير  نظير و حتّي بي در تاريخ معاصر اين منطقه كم

تواند جور ديگري هم  ها مي اينكه زندگي آدم.  است
باشد، زندگي برابر، آزاد و فارغ از هرگونه مرزبنـدي  

افـراد        تك شكلي از زندگي كه در آن تك.  هويتي
جامعه فارغ از نژاد، جنسيت يا مـذهـب، حـقـوق       

ي خود را اداره      برابري دارند و در كنار هم جامعه
هـا فـقـط از حـيـث               جايي كه انسـان .  كنند مي

. چيز ديگر يابند و نه هيچ بودنشان اهميت مي انسان
عنوان سنگر مقاومت اهميـت   از اين زاويه كوباني به

هاي مرتجعِ منطقـه و     هراسِ دولت.  يابد وافري مي
هاي استعماري، دقيقاً بسـط و گسـتـرش           دولت
اي از زندگي مردم است كه در كوباني جـلـوه      ايده

اي كه رو بـه سـمـت فـرودسـتـان و              يافته؛ ايده
كند كه آرمان  صدايان دارد و به همگان اعالم مي بي

حـال  .  ها رويا نيـسـت   ي انسان برابري و آزادي همه
نظيرِ زندگي مشـتـرك    ي بي چه خوب كه اين ايده

. هاي داعش از بين بـرود    كش دست آدم ها به انسان

سر ناتو و    سو، كردهاي متمولي كه از صدقه  در آن
منال و مـكـنـتـي در عـراق           و استعمارنوين به مال

شـان، در بـرابـر           اند، از ترسِ تهديد منافع رسيده
. انـد    خـون گـرفـتـه         عظمت مقاومت كوباني خفه

گـرايـي و        ي لـرزان قـوم         اينجاست كه داعـيـه  
پاشد و واقعيت عريـانِ   ناسيوناليسم پوشالي فرو مي

هـاي     مردم كوباني و يگـان .  شود سياست عيان مي
هـاي داعـش،      كش مدافع خلق در برابر توحش آدم

حتّي اگر كرد هم باشند، باز اهميتي ندارنـد زيـرا     
اينجا با جنگ منافع طرفيم و كوباني مطلوب منافع 

تـريـن      در سوي ديگر دولت تركيه ـ عالـي .  نيست
ال براي دول استعماري در منطقه ـ در    دولت ايده

مقام ژاندارم جديد خاورميانه، تهديد كـوبـانـي را        
اش كرده و در ايـن   فرصتي براي منافع ژئوپوليتيك

وخون، بر سر زندگي و مـرگ مـردم           كارزار آتش
 .كند كوباني معامله مي

 
كوباني طنين صدايي اسـت از اعـمـاق تـاريـخ؛            
استالينگراد، آشويتس، الجزاير، شيلي، خـوجـالـي،    

 ...حلبچه، غزه و 
ها بر سـر     كوباني يك نام است براي رنجي كه سال

نـامـي كـه چـنـان          .  دفاع رفته اسـت    مردمان بي
انداز گشته،  مندانه در سراسر خاورميانه طنين شكوه

ها و حمايت استعمـار   كش دست آدم كه حتّي اگر به
ي مبارزه و    و ارتجاع سقوط كند، همچون يك ايده

مقاومت براي دنيايي بهتر براي هميشه با ما خواهد 
ماند؛ دنيايي عاري از تبعيض، استثمار و راسيسـم؛  

  پس از كوبانـي ديـگـر هـيـچ         .  دنيايي آزاد و برابر
بشـر و       زدن از حـقـوق         استعمارگري جرأت دم

كوبـانـي هـمـچـون        .  دموكراسي را نخواهد داشت
شبحي است كه حتّي اگر سـقـوط كـنـد، بـراي          

وگـذار   جاي منطقه و جهان گشت هميشه و در همه
كوباني، حتّي اگر سقوط كند، تاريخ را .  خواهد كرد
كـنـد،      مان مـتـوقّـف مـي         ِ روي ي پيش در لحظه

شود و    مظلومانه اما باشكوه به چشمان ما خيره مي
 اي  عرقي از شرم بر جبين و فواره

 !كوباني؛ جهاني ديگر
 نفر از فعالين اجتماعي تبريز 209بيانيه  



ت    ٣٥حک  ٧ 

كوباني .  نشاند مان مي هاي از اميد در دل              
جـهـان،   :  تاريخ ما را به دو بخش تقسيم كرده است

 . ي مقاومت كوباني پيش و پس از تجربه
كوباني حتّي اگر سقوط كند، آرماني كـه تـحـقّـق       

 .گاه سقوط نخواهد كرد بخشيده هيچ
 

 :امضاكنندگان
طاهره آزادفر، مهناز آزادفر، عليرضا آسماني، فريبـا  
آقابگلو، حسام آقاجمال، افشين آقايي، حسين آگاه، 

نژاد، محمود احدي، امـيـد احـمـدي،        داود ابراهيم
حامد احمدي، مهرداد احمدي، ندا احمدي، حامـد  

راد، ناصر اسـدالـلـهـي،      احمديان، محمد ارجمندي
فيروز اسكندري، ناصر اسمعيلي، ندا اشجاري، ناصر 
اصغري، رامين اعاليي، اميد اقدم، رحيم اكـبـري،     

پـويـا،    مهرنوش اكبري، رحمان الياسي، بابك اميري
بتول انصافي، محسن ايرانزاد، حيدر ايماني، الـنـاز     
بابايي، فرشيد باغشمال، شهاب برّي، افشين برزگر، 

بايرامي، احمد  بابك بقايي، نگين بناكار، مهرداد بني
حسن، بيوك بهاري، مهدي بـهـاري، مـهـرداد        بني

بهرامي، مازيار بهمنش، يعقوب پاشنـگ، مـجـيـد       
شاهي، مهدي پناهي،  پالوايه، علي پاينده، مهسا پناه

احسان پورخيري، بهناز پوري، آرمـان پـيـرانـي،         
ابراهيم تفضلي، فرهاد ثابتي، سليمان ثالث، اكـبـر     

زاده،    اصغر جاهد اورنگ، رضي جـعـفـر    جاويد، علي
نـژاد،   امين جعفري، فاطمه جعفري، جمشيد جليل

زاده، ابوالفضل جمالي، كريم جمـالـي،    سهند جمال
ه    د چوبدار، سعيد چوباني، سمـيـامير چمني، محم

زاده، غالم حداد، مانا حسيـنـي، مـحـمـود         حاجي
محمدي، سپـيـده    حضوري، علي حقّي، هادي خان

حيدرخاني، سحر حيدرخاني، حميد خرازي، سهيال 
خراطيان، بهرنگ خرّم، افشين خطيبي، ابـراهـيـم      
دارابي، پروين داوري، صـبـا دلـخـون، شـهـاب               

آبادي، ياسمين دهقان، رحيم ديني، مـيـثـم     دولت
نيا، پـيـمـان     ذاكري، حامد ذوالفقاري، رحيم رئيس

پـور، مـهـرداد         پور، علي رحيـم  رئيسي، هادي ربي
مهر، مينا رفيـعـي، شـهـيـن         رحيمي، سينا رضوان

محمدي، حميد زارع  رنجبر، سوده زارع، سعيد زارع
محمدي، نارين زارعي، تهمينه زاردشـت، امـيـن        
زرگرنژاد، اميد زنوزي، نگار زهتاب، بابـك زيـدي،     
رضا زينالي، موسي ساكت، جالل سپهري، انـيـس     

زاده،    سعادت، صديقه سعادت، نستـرن سـلـطـان      
زاده، اشرف سليمانـي،   حاجي سلطاني، فتاح سلمان

اله شـاهـدي،      پيمان سليماني، يونس سيف، نصرت
علي شـكـرگـذار،     نسيم شاهي، فهيمه شايق، محمد

سـوزان، نـغـمـه شـيـرازي، احـمـد                جالل شمع
زاده، رضا شيشواني، نيمـا صـابـري، زهـرا          شيرين

حسين صديق، محمد صديـق، عـلـي       صديق، غالم
طباطبايي، مرتضي طوسي، بابك طهماسبي، مجيد 
عابديني، سامان عباسيان، قدرت عباسي، مـهـدي     

پور، عباس عبدالرحيـمـي،    عباسي، فرح عبدالرحيم

زاده، سحر عبدي، اكـبـر عسـگـري،          سحر عبداهللا
صراف عظيمي، مريم علوي ميالني، عطا عليزادگان، 

اري،       مدد امين عليزاده، سودا علي نژاد، پيمـان عـيـ
پور، رضا فاتح، مـيـالد      زاده، علي فائض آيدين غالم

فخرايي، نسرين فرشبافي درخشان، الشن فـرشـي،   
نيا، بهـروز فـريـدي،       جعفر فروزان، سعيد فرهودي

شاهين فضلي، سحر فكردار، نيلوفر فيروزمند، ولـي  
زاده، قاسم قرباني، علي قـيـالـو،     فيضي، كريم قربان

زهرا كاظمي، حسن كافي، مهرداد كامروز، شـيـدا     
كاوياني، بيتا كبير، خاطره كليبري، حسين كوشي، 

د   صيام گنجه پـور،     اي، مجيد محسني، الناز محـمـ
دي،     سودابه محمد دي، داود مـحـمـپور، آرش محم

دي، اسـمـاعـيـل          دي، هيمن محـمـسياوش محم
اي،    محمودي، مهدي مـددي، هـاتـف مـديـنـه            

علي مزيدي، حسن مسرتي، احسان مسلمي،  محمد
نژاد، جليل مطلوبي، پگاه ملـكـي،    كوروش مصطفي

اكبر مناف، فاطمه منوچهري، ائلدار موغانلي، مـيـر   
سعيد مولويان، ولي مهارتي، بهروز مهري، جـعـفـر    

اقدم، رحيم مهنما، آرزو ميالني، عـلـيـرضـا        مهري
زاده، امير ناظري، هـمـايـون       علي مينويي، امين ناد

نخجواني، فاطمه نصر، نادر نصيري، اميـر نـظـري،      
يلدا نوايي، احمد نوراني، كاوه نوراني، شهال نـوري،    

وش،    نژاد، ساسان واهـبـي   حسن نويدي، امير نيك
پـور، شـراره        بهرام وثوق، عباس وفايي، مجيد ولي

 .يعقوبي

باز هم كشتـار و بـي       .  باز هم ظلم انسان بر انسان
اينبار در كوبانـي،  .  عدالتي اينبار در خطه اي ديگر 

نبرد حقيقت و راستي با تيرگي ها و ظـلـمـت بـا       
اما دردا كه همه دنيا مـانـنـد      .  شدت  درجريانست

نمايش يك سريال تراژديك فقط به تماشا نشستـه  
اما . تا بعدا همگي بر خرابه هاي ري اشك بريزند.اند

درين اوضاع سخت، رزمندگان كرد اعـم از زن و        

مرد، پير و جوان و در تقابلي نابرابـر در مـقـابـل         
تهاجم نيروهاي شيطاني داعش دسـت بـه دفـاع        
جانانه اي زده اند كه تا ابد در خاطره ها خـواهـد     

و ما هم درين جا نظاره گر ايـن رشـادتـهـا         .  ماند
دوستان و يـاران      .  وآنرا تحسين مي كنيم.  هستيم

مبارز در كوباني، صميمانه ترين درودها را نثار شما 
و اميدواريم كه با مقاومت شما كـه در      .  مي كنيم

دنيا كم نظير بوده است و همچنيـن تـالـشـهـاي        
انسانهاي ازاده و حق طلب در جهـت رسـانـيـدن       
صداي شما به گوش همه جهان، سرانجـام بـريـن      

كـه دسـت پـخـت         )  داعش( معضل دنياي كنوني 
تا آوارگـي و      .  سرمايه داري بوده است چيره شويد

 . درد و رنج هزاران انسان بي گناه خاتمه يابد
درود به شرف تمامي انسانهاي ازاده اي كه بخاطـر  

 .دفاع از آزادي و عدالت در مقابل ظلم مي ايستند
 

 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
 1393/مهرماه

 !قلب ما در كوباني مي تپد
 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

جنگ نابرابر زحمتكشان كرد كوباني در مـقـابـل        
توحش داعش و اخالق بغايت كاسبكارانه سرمـايـه   

كوباني از زن و مرد براي .  داري هميشه پيروز است
حق تعيين سرنوشت مقاومت مي كند، براي عدالت 

حماسه ي   .  اجتماعي، براي حق برابري زن و مرد 
رزم زنان كوباني يادآور حماسه كموناردهاي پاريس 

جنس مقاومت آنان بـراي حـق حـيـات و           .  است
زندگي ست، ازين رو همه نيرو هاي آزاديـخـواه و     
برابري طلب، همه كارگران و زحمت كشان قلبشان 

 .براي كوباني مي تپد

سرمايه داري با پول هاي نفت اعراب داعش درست 
مي كند و با پول زحمتكشان اروپايي و آمريكـايـي   

تراژدي از آنـجـا   .  مي خواهد داعش را سركوب كند
براي كوباني رقم خورد كه هم دولت ديكتاتور بشار 
اسد وهم دولت سركوب گر تركيه خواهان مغلـوب  
شدن اين زنان و مردان آزاديـخـواه هسـتـنـد و            
امپرياليسم آمريكا صحنه گرداني اين كشتار را بـه    

ارتجاع عرب و دالالن سـرمـايـه    .  عهده گرفته است
داري در تركيه و منطقه خوشحالند كه قوم مقـاوم  
و سرفراز كُرد توسط جانيان داعشي قتل عام شوند، 

حتي سد مقاوم ايجاد كرده اند تا انسان هاي آزاده   
و كُردهاي ايران و تركيه نتوانند در مقابل تـوحـش   

 .دولت اسالمي ، ياري رسان كوباني باشند
ما از افكار عمومي جهان و انسان هاي آزاديخواه و  

برابري طلب و كارگران و زحمتكشان، روشنفكـران  
متعهد، دانشجويان آگاه مي خواهيم تا هر گونه كه 
ميتوانند نسبت به حمالت وحشي گرانه ي دولـت    

اعتراض كرده و فرياد انساني زن و )  داعش( اسالمي 
 .مرد قهرمان كوباني را به گوش جهانيان برسانند

 !خواهران و برادران قهرمان كوباني
قلب و روح همه كارگران سنديكاي فلزكارمكانيـك  

رزمـتـان   .  در اين جدال حق طلبانه همراه شماست
 .پيروز

 سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك
  1393مهر  18

 !زحمتكشان كوباني تنها نيستند
 سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك
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شـبـح   :  شبحي در حال تسخير خاورميـانـه اسـت     
تمامي قدرتها براي راندن ايـن شـبـح در        !  كوباني

حال كوباني در برابر .  اتحادي شوم گرد هم آمدهاند
كه ايستاده است؟ جز دو چشم بينا به چه چـيـزي   
نياز است تا ببينيم شيهه وحشيانه تروريسـتـهـاي    
بنيادگرا رعشه بر پيكره انسانيتي افكنده است كـه    
امروز نامي ندارد مگر كوباني؛ نامي كه همه صداهـا  

ايـن بـار     .  براي نشنيدن آن همـصـدا شـده انـد        
به ميانجي امپريالـيـسـم    )  داعش( بنيادگرايي ديني 

 .دالل مرگ شده است
در دو سال گذشته شوراهاي مردمي در كوباني بـا    
. زيستي اشتراكي و صلح طلبانه به وجود آمده است

از سوي ديگر، كشورهاي غربي براي تـعـرض بـه        
خاورميانه و دخالت در منطقه باعث به وجود آمدن 
. گروهك هاي تروريستي چون داعـش شـده انـد       

توحش داعش باعث مرگ هزاران نفـر و آوارگـي       
امروز بـيـسـت و      .  ميليونها انسان بيگناه شده است

سومين روز محاصره كوباني تـوسـط تـبـهـكـاران         
فارغ از نقش قدرتهاي غربي در شكل .  داعشي است

گيري تروريست هايي چون داعشي ها امروز شاهد 
اين هستيم كه تمامي رسانه ها به هر دري ميزننـد  
تا صداي كوباني، صداي انسانيت، به گوش جهانيان 

همچنين، از طرف ديگر، شاهد اين هستـيـم   . نرسد
كه دولت تركيه مرزهاي خود را به روي آوارگان و   

اين در حالي است كه .  نيروهاي مردمي بسته است
دولت تركيه در شب از داعش نفت ميخرد و در روز 

 .آنان را به كوباني بدرقه ميكند
امروز رسالت انساني هر كدام از ما دفاع مطلقاً بـي    
قيد و شرط و احساس همبستگي با مردم بي پنـاه  
كوباني است؛ زيرا، به وضوح، رهايي كـوبـانـي بـا         

 .رهايي بشريت پيوند خورده است
ما، جمعي از دانشجويان دانشگاه تبريز، در اعتراض 
به جنايات وحشيانه تبهكاران داعـش و سـكـوت        
جامعه جهاني در قبال محاصره و كشـتـار مـردم        

(تا جمعه )  مهرماه 15( كوباني قصد داريم از امروز 
 .دست به اعتصاب غذا بزنيم) مهرماه18
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بيانيه دانشجويان دانشگاه تبريز در اعتراض به جنايات وحشيانه 
 داعش و سكوت جامعه جهاني در قبال محاصره و 

 كشتار مردم كوباني 
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كوباني گواهي ايستادگي و استقامت بـا دسـتـان        
مقاومت و دفاع توده اي در كوباني  تـا  .  خالي است

به همين جا مي تواند نماينده تام هـر كـلـمـه و         
توصيفي از مسئوليت تنزل ناپذير، مقاومت دليرانه،  
شجاعتي وصف ناپذير و بي ادعايي باشد كه بشريت 
متمدن در برابر توحش و بربريت به آن نـيـازمـنـد     

كوباني سرمشق ايستادن، همبستگي، دفـاع    .  است
 .اجتماعي، اعتماد، سازماندهي و اراده جمعي است

كوباني تداوم مقاومت توده اي مردمي در برابر يك 
تعرض وحشيانه به زندگي اهالـي آن اسـت كـه          
سراسر حقيقتي از قدرت با هم بودن در دفـاع از      
زندگي درخود مي پروراند به اين دليل كوباني اميد 
به تپيدن قلب ميليون ها انسان است كه مي دانند 
دنيا با تمام داعيه هاي دروغين در پشـت تـمـام        
تبليغات رسانه اي و خبري و آذين بندي هاي بـه    
ظاهر انساني و دموكراسي خواهانه با چه افـكـار و     

 .اعمالي با مسائل برخورد مي كند
مشاهده شخم زدن كوباني توسط خالقان وحشـي    
شان گويا منفعتي برايشان ارزاني دارد آنـهـا مـي      
خواهند با جنازه بي جان آن فيلم قهرماني خود را   
بسازند كوباني تنها دليل براي اثبات يك حقيـقـت   
بزرگ است به دريافتن اينكه چگونه براي بـرآوردن  
منافع خود هر ساله به جان انسان ها در گوشه اي   
از دنيا مي افتند تا با غارت و چپـاول بـه اهـداف        

 .پليدشان برسند

كوباني سراسر اميد ما به درهم كوبيدن اين قاعده  
و روايت است كه مناديان ترور و وحشت آفريده اند 
وتاب ديدن چنين مقاومت و ايستادگي در شـهـر     
كوباني را نداشتند و خار چشم شان شـده اسـت       
آنچه كه نمايان است اما اين بار دفاع جانانه مردمي 
است كه تاريخ را مي خواهد طور ديگري رقم بزنـد  
و در برابر فاجعه اي كه ممكن است بـرايشـان رخ     
دهد مسئوالنه و با تمام نيرو و توان شان سنگر بـه  

 .سنگر بر دفع آن همت گماشته اند
مقاومت بر حق مردمي در كوباني در برابـر سـالح     
هاي قدرتمند ويرانگر كه صاحبان ترور در اختـيـار   

قرار داده اند در   “  داعش” مخلوق فوق وحشي خود 
ما به عنوان انسانهايي كه در   .  تاريخ بي نظير است

كانون دفاع از حقوق كودكان گرد آمده ايم به نوبـه  
ي خود در برابر اين مقاومت سر تعظيم فرود مـي    
آوريم و از انسان هاي بيدار مي خواهيم هر جا كـه  
فرجه و امكان جمعي و فردي برايش فراهم اسـت    
به اين ايستادگي كمك كند و براي پيوستن به آن   
از هيچ كوششي دريغ نورزند امروز روز آن است كه 
در هر كوي و برزن فرياد زنان و مردان پير و جوان 
مردم كوباني را به گوش همگان برسـانـيـم و راه        
زندگي را كه در هر سنگر آن گشوده اند باز نـگـه     

 .داريم
كوباني تا همين جا هم تعرضي را پـس زده كـه         
ارتش عراق با تمام توپ و تانگ و مهمـات ش در      

برابر آن پا به فرار گذاشت و حـكـومـت اقـلـيـم           
كردستان با قبول ناتواني ش در دفاع از خـود بـه       
دامان قدرت هايي رفت كه حكم خفت و خـاري      
شان را دوباره در درگاه جنايت كاران طلب كنـنـد   
اما كوباني راهي را رفت تا تاريخ را رقم زند تاريخي 
كه مردم با دخالت و همبسـتـگـي خـود در آن           
سرنوشت شان را رقم مي زنند تاريخي كه در كنـار  
تاريخ لنينگراد قرار مي گيرد كه ارتش نازي تمامـا  

 .وحشي را به زانو در آورد
كوباني سنگر و جبهه ي دفاع براي حـفـاظـت از        
زندگي خويش است اين حكم كافي است تـا هـر       
كسي كه خود را آزاديخواه بداند از آن دفاع كـنـد     
خود را در اين جبهه تصور كند و اراده خـود و          
اطرافيانش را در جهت تقويت آن شكل دهد شايـد  
انتظار رفتن به اين جبهه به طور مستيم برايـمـان   
ميسر نباشد اما انتظار شكل دادن به پشت جبـهـه   
اي كه بتواند اشكال مختلف حمايت و فشـار بـر         
دولت ها را با اقدامات جمعي و حتي غير جـمـعـي    

اين را بايد با .  ممكن سازد دور از انتظار نخواهد بود
نيروي اتحاد مان در تمامي شهرها و مناطق زندگي 

 .مان برپا كنيم
 

 زنده باد مقاومت دليرانه مردم متحد كوباني
 كانون دفاع از حقوق كودكان
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 !مقاومت و پايداري مردم كوباني را ياري رسانيم
 بيانيه كانون دفاع از حقوق كودكان
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 !سنندج 

 در حمايت از مقاومت توده اي در كوباني
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 !در افغانستان  كوباني  صداي همراهي با 
 شهروندان افغاني در حمايت از كوباني و اعتراض به داعش و همپيمانانش به خيابان آمدند

 !در مونترال كانادا  كوباني  صداي همراهي با 
 2014اكتبر  12اعالم مانيفست عليه داعش 
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 !تجمع دانشجويان دانشگاه اروميه
 .پيش از اين نيز دانشجويان دانشگاه هاي تبريز، همدان، شيراز و علم و صنعت تهران براي حمايت از كوباني تجمع برگزار كردند

 !از بيروت لبنان  كوباني  صداي همراهي با 
 حاميان كوباني از خيابان هاي بيروت فرياد حمايت از كوباني سر دادند
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 !تجمع دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران

 !مشهد مقابل دفتر سازمان ملل
 )ي پ ژ(، يگان هاي مداقع زنان )ي پ گ(حاميان كوباني در مشهد؛ تجمعي همراه با سكوت در حمايت از يگان هاي مدافع خلق 
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 !مردم روانسر در حمايت از كوباني

 صداي همراهي با كوباني از مريوان
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 !خيابان هاي پاريس در حمايت از كوباني

 صداي همراهي با كوباني از مريوان
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حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 

 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 

 !خيابان هاي لندن در حمايت از كوباني

 اعتصاب عمومي در سنندج !دوسلدورف در حمايت از كوباني -آلمان 


