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)داعش  "دولت اسالمی"ی مزدوران اصرهبیش از یک ماه است که شهر کوبانی در مح

این شهر نیز دلیرانه به دفاع از هستی خویش  های مبارزتودهو  سابق( قرار گرفته

دولت "ای، به مقابله با مزدوران ی تودهی مسلحانهاند و با دست زدن به مبارزهبرخاسته

 2ی صفحهادامه در                                                                                                                            اند.پرداخته "اسالمی
 

  
 

گان اصلی جهان در چه زمانی، راست و سش صحیح آن است که زندگی سازندهدر حقیقت و پُر

چنین های آدمی و همهرز رفتن انرژیی انسانی، بیش از این شاهد بهریست خواهد شد و جامعه

های جامعه در خدمت به خواهد بود؟ چه زمانی چرخهها انسان نهنیروی کار میلیون از یسوءاستفاده

ای سودجو، از اموال عمومی و از نعمات جامعه کوتاه خواهد د گرفت و دستان عدهبشریت قرار خواه
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 1ی ادامه از صفحه

 

در استان حلب در  ردنشین کهکوبانی شهری است کُ

ترین اقلیت ردها بزرگکُ شمال سوریه واقع شده است.

ردهای دیگر سوریه هستند و همانند کُ کشور قومی در 

در سائر کشورها، همواره مورد ستم و سرکوب دولت 

 اند.مرکزی قرار داشته

ساز آمریکا و رژیم ا آغاز جنگ میان اپوزیسیون دستب

ردهای سوریه نیز به مبارزات خود حاکم بر سوریه، کُ

جتماعی و سیاسی خویش شدت یابی به حقوق اجهت دست

ردنشین را آزاد ساختند. اما ی کُبخشیدند و چند منطقه

رد مجبور بودند در دو جبهه در این میان مبارزین کُ

و با نیروهای نظامی رژیم حاکم بر بجنگند. از یک س

سوریه در جنگ بودند و از سوی دیگر باید با حمالت 

ساز آمریکا و اروپا مقابله های اسالمی دستگروه

 کردند.می

وانی در دولت ضدخلقی سوریه به دلیل ضعف و نات

هدف مبارزات  که سرکوب مخالفان و با آگاهی به این

 ،بود خواهد خودمختاریرد سوریه نهایتن کسب خلق کُ 

 ساز آمریکا و اروپا خواستاراپوزیسیون دست لیو

در ژوئیه سال د، هستنسرنگونی رژیم حاکم بر سوریه 

نیروهای نظامی خود را از مناطق  سوریه دولت ۲۱۰۲

سازد تا خارج می ردنشین در شمال این کشورکُ

های اسالمی تقویت گروه مواجهه بااش را در هایجبهه

 .نماید

پس از خروج نیروهای نظامی دولت سوریه از مناطق 

ردستان سوریه قدرت مند کُدو حزب قدرت ،ردنشینکُ

حزب  گیرند:سیاسی را در این مناطق به دست می

 به  ۰۵۹۱که در سال ( PDKS) ردستان سوریهدموکرات کُ

 

سیس أردستان سوریه تکُ  سیاسی عنوان نخستین حزب

با حزب دمکرات ی نزدیکی گردیده است و رابطه

 ردستان عراق دارد.کُ

ایجاد  ۲۱۱۲( که در سال PYDحزب اتحاد دموکراتیک )

در  نیروی سیاسیترین گردیده است و به عنوان قوی

ی نزدیکی با حزب کارگران ردستان سوریه رابطهکُ

 ردستان ترکیه دارد.کُ

ی آمریکا به حملهگیرودار با تصور این که در این احزاب 

در سوریه را  "ردستانحکومت اقلیم کُ"د نتوانمیسوریه 

در شهر  ۲۱۰۲ژوئیه  ۰۲توافقی به تاریخ در  ،دنایجاد نمای

اعالم خودمختاری  ردستان عراق، ضمناربیل در کُ 

را تأسیس  "شورای عالی کُرد"کُردستان سوریه، 

ردنشین سوریه . براساس پیمان اربیل، مناطق کُنمایندمی

شوند و هر منطقه شورای محلی میبه سه منطقه تقسیم 

خود را خواهد داشت و هر یک از این شوراها، 

 خواهند داشت. "ردشورای عالی کُ "در  گانینماینده

به گروه نظامی یک  ۲۱۰۲دسامبر  در "ردی عالی کُشورا"

به عنوان بازوی ( را YPG) "مدافع خلق هاییگان "نام 

  .دکنمیایجاد نظامی این شورا 

کردن اعتراضات دولت آمریکا جهت کانالیزه ۲۱۱۲سال 

ضدآمریکائی مردم عراق، یک گروه بنیادگرای اسالمی به 

مصعب زرقاوی به رهبری ابو "ماعت توحید و جهادج"نام 

و یک سال پس از اشغال  دهدتشکیل می ،شهروند اردنی

ی القاعده در عراق این گروه را شاخه ۲۱۱2عراق در سال 

 کند.معرفی می

↓های بنیادگرای دیگر سپس این گروه را با سائر گروه

 
 



 

 

 !آورد وجود به را اقعیو پیشرو تواندمی نظامی سیاسی یمبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در
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را به  "لت اسالمی عراقدو"در عراق تلفیق کرده و گروه 

  کند.ایجاد می ۲۱۱۲اکتبر  ۰۹عمر البغدادی در رهبری ابو

 هایسرمایه های آمریکائی یعنیرقیب سرمایهدر سوریه، 

در مارس  "ارتش آزاد سوریه"با ایجاد ی اروپا اتحادیه

از سرنگونی رژیم بشار  به دنبال سهم خویش پس ۲۱۰۰

 ۲۱۰۰اواخر سال  دربه همین خاطر  .نده بوددشبسیج اسد 

جبهه "ی القاعده در سوریه را با نام شبکهدولت آمریکا 

 دهد.محمد جوالنی تشکیل میدهی ابوبه فرمان "النصره

 "دولت اسالمی عراق"با آغاز جنگ داخلی در سوریه، 

ی اتحادیه .شودفعال مینیز شده و در آن جا سوریه  وارد

نفوذ کرده بود  "النصره جبهه"اروپا که در این مدت در 

را تشویق به  "جبهه النصره" ،با ارسال سالح برای آنان

این سیاست کند و در مقابل می "داعش" جنگ با

 ۲۱۰۲آوریل سال  ۵در  اروپا، دولت آمریکا یهیاتحاد

تلفیق کرده و  "دولت اسالمی عراق"را با  "جبهه النصره"

)داعش( به جهانیان  "دولت اسالمی عراق و شام"با نام 

ها را به کند. دولت آمریکا تمام این فعالیتمعرفی می

های مالی، تسلیحاتی، اطالعاتی و آموزشی شکل حمایت

ستان و قطر و اش در عربنشاندههای دستتوسط رژیم

 برد.ترکیه به پیش می

اعتراضات مردم در  ۲۱۰2پس از این که در اوائل ژانویه 

نشین رمادی و فلوجه توسط دولت عراق شهرهای سنی

 "داعش"اشغال شهرهای عراق توسط  ،شودسرکوب می

ژانویه  ۰2سپس در  شود.با حمله به این دو شهر آغاز می

در شمال  هر رقهبا کنترل کامل ش "داعش"مزدوران 

 د.نکنال شهرهای سوریه را آغاز میاشغ شرقی سوریه،

با تصرف شهرهای جرابلس، الباب،  "داعش"مزدوران 

الرقه، دیرالزور و البوکمال در سوریه و شهرهای القائم، 

الحویجه و  تکریت، بیجی، جلوال، السعدیه، الرمادی، الفلوجه،

شرقی  مناطق شمالتمام الموصل در عراق، تقریبن 

 کنند.سوریه و مناطق شمال غربی عراق را تصرف می

را به  "داعش" نام امپریالیسم آمریکا از این جا به بعد

 و مزدور این جریان د.دهتغییر می "دولت اسالمی"

پس از تحویل گرفتن  ی امپریالیسم،پروردهدست

 یحات و مهمات شهر موصل از عوامل دولت آمریکاتسل

ردنشین در عراق و ری، مناطق کُژوئن سال جا ۰۱در 

. به خاطر ترس از مورد تهاجم قرار دادنیز سوریه را 

 ۲۱بیش از ساعت  ۲2گری این مزدوران، در طول وحشی

های ی بیابانردستان سوریه آوارههزارنفر از مردم کُ 

 شوند.ترکیه می

ی از روز دوم ژوئیه حمله "دولت اسالمی "مزدوران 

و با د کننمیای را به سوی شهر کوبانی آغاز جانبههمه

سپتامبر کوبانی را به  ۰۹در روستا  ۲۱ال بیش از اشغ

 د.نآورمیی کامل درمحاصره

شهر کوبانی را با  "دولت اسالمی"اکتبر مزدوران  ۰2در 

دهند و در همین های شیمیائی مورد تهاجم قرار میسالح

را به  "دولت اسالمی"خلق، مزدوران  مدافع هاییگان زرو

اما هنوز هم  کنند.طور کامل از شهر کوبانی اخراج می

و است  "داعش"ی مزدوران شهر کوبانی در محاصره

مبارزین کرد نیز قهرمانانه این مزدوران را زیر آتش 

 اند.گرفته

شان، به هر هایاز آغاز فعالیت "دولت اسالمی"مزدوران 

 رفتارها تریناند، وحشیانهای که حمله کردهمنطقه

به ها را در مقابل مردم این مناطق ترین شیوهوغیرانسانی

اند. از جمله این که مخالفین خود را سر گرفتهکار 

اند و یا به صلیب کشیده و یا با شکنجه به قتل بریده

اند؛ به جمعی اعدام کردهاند و یا به طور دستهرسانده

عام اند؛ اسیران را قتلو دختران تجاوز کرده زنان

اند؛ منازل مسکونی سار کردهاند؛ زنان را سنگکرده

اند شان را غارت کردهشهروندان را خراب کرده و اموال

 اند.و یا زنان و کودکان را ربوده و به فروش رسانده

 "دولت اسالمی"ی این ترین مشخصهمهم هم از نظر کمی

↓ غیرو  غیر سوری مزدور هزار نفر ۲۹۱حضور بیش از  ،



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه یزمینه مثابهبه و ارگانیک طوربه باید را امپریالیسم یسلطه یمسئله
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 در این جریان است. () با حقوق روزانه عراقی

های بسیار پراهمیت در مقاومت گیاما یکی از ویژه

رد در کوبانی، شرکت بسیاری از زنان ودختران کُ 

است و  "دولت اسالمی"ی مسلحانه علیه مزدوران مبارزه

رد در کُ هان نیروهایخصوصن این که یکی از فرمانده

با نام نارین آفرین )میسا عبدو(  مبارز زنیکوبانی، 

ی مسلحانه، باشد. این شرکت فعال زنان در مبارزهمی

شده است. زیرا  "دولت اسالمی"باعث نگرانی مزدوران 

آنان بر این اعتقاد هستند که اگر به دست یک زن کشته 

 !! شوند، به بهشت نخواهند رفت

این میان این است که مخارج عملیات توجه در ی قابلنکته

اما این مخارج از  ،بسیار زیاد است "دولت اسالمی"

ردد، بلکه عربستان گی دولت آمریکا پرداخت نمیخزانه

مین مخارج آن را کاملن به عهده أسعودی و قطر ت

 اند.گرفته

تر از نقش عربستان سعودی و قطر، نقش ترکیه اما مهم

 های آمریکائی است.رمایهبرد این سیاست سدر پیش

گذشته از این  ،رژیم وابسته به امپریالیسم حاکم بر ترکیه

که در گیرودار جنگ داخلی سوریه تقریبن تمام 

های استان حلب در سوریه را غارت کرده و به کارخانه

دولت "ترکیه منتقل کرده است، نفتی را که مزدوران 

به دست شان خیز تحت تسلطاز مناطق نفت "اسالمی

 کند.آورند، خریده و به اسرائیل منتقل میمی

رسانی به کوبانی را مسدود های کمکهمچنین تمام راه

مردم ترکیه و به خصوص تظاهرات اعتراضی ساخته و 

کند کوب میسر وجهی نیردهای ترکیه را به شدیدترکُ

ها کشته ها نفر در این سرکوببه طوری که تاکنون ده

ی حاکم بر ترکیه با ایجاد ندهنشاتاند. رژیم دسشده

 "دولت اسالمی"هائی در ترکیه به مزدوران گاهودار

 دهد.آموزش نظامی می

 ردهای بارزانی در عراق نیزی کُدر این میان نقش خائنانه

پوشی است. در ارتباط با مقاومت کوبانی غیرقابل چشم

هیچ ردستان عراق عالوه بر این که نیروهای بارزانی در کُ

ردنشین در سوریه نکرده و کمکی به شوراهای محلی کُ

به  "دولت اسالمی"ی مزدوران کنند، در جریان حملهنمی

با حفر خندق میان مناطق تحت  ،ردنشین سوریهمناطق کُ 

رسانی مانع کمک ردنشین سوریه،تسلط خود و مناطق کُ 

 اند.سوریه شده ردهایکُ به

 حاکم بر ی اسالمیجمهور رژیم وابسته به امپریالیسم

ی کُرد در ایران نیز با توجه به درگیر بودن خود با مسئله

حاکم  از رژیم شحمایت همچنین درون مرزهای خویش و

چه که در آن جا سوریه، نه تنها وضعیت کوبانی و آن بر

به  رخ داده است را به طور کلی مسکوت گذاشته، بلکه

خودی های خودبهها و حمایتجوشش انحاء مختلف از

ممانعت به عمل آورده  نیز وبانیهای ایران از کتوده

 است.

دولت آمریکا تبلیغات بسیار وسیعی را به راه انداخته اما 

را مورد حمله قرار  "دولت اسالمی"است که نیروهای 

سپتامبر دولت آمریکا اعالم  ۲۲روز دوشنبه  دهد.می

در  "داعش"بار مواضع نیروهای  کند که برای نخستینمی

 سوریه را با بمب و موشک مورد هدف قرار داده است.

ی برندهپیش "دولت اسالمی"از آن جائی که مزدوران 

های آمریکائی در این منطقه هستند، های سرمایهسیاست

ای که این تبلیغات ی اروپا نیز از زمینههای اتحادیهسرمایه

کنند و تصمیم استفاده می ،ستدولت آمریکا ایجاد کرده ا

ند. به وارد عمل بشو "دولت اسالمی"گیرند که علیه می

توسط  سپتامبر ۲2های آمریکائی در همین خاطر سرمایه

سر یک گروگان فرانسوی را از تن ر شان در الجزائعوامل

های اروپائی هشدار بدهند که کنند تا به سرمایهجدا می

با این حال  .انجام ندهند عملیاتی "دولت اسالمی"علیه 

یک انبار سپتامبر هواپیماهای فرانسه  ۲۹شنبه روز پنج

عراق بمباران مهمات این گروه را در شمال شرق 

 ↓. ندکنمی
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های امپریالیستی هم تمامن در این میان، گزارشات رسانه

برای کنترل نوار  "داعش"حاکی از این است که گویا 

آوردن معبر مرزی با ترکیه مرزی با ترکیه و یا به دست

است که درصدد تصرف کوبانی است. در حالی که، 

و مناسبات  رد در حال دفاع از خودمختاریمبارزین کُ

اند و دمکراتیکی هستند که در این مناطق ایجاد کرده

های امپریالیستی ها در تضاد با منافع سرمایهچون تمام این

های زنجیری نیز به عنوان سگ "داعش"است، مزدوران 

اند تا ور شدههای امپریالیستی به آنان حملهاین سرمایه

 این مناسبات دمکراتیک را نابود سازند.

 خصوصن ی مقاومت کوبانیی از نکات مهم و آموزندهیک

برای جنبش کمونیستی ایران، سازماندهی و تسلیح 

ی مسلحانه در کُردستان های خلق است. مبارزهتوده

، حتا زمانی که بسیاری از شهرها و گاههیچایران 

 روستاهای کُردستان تحت تسلط نیروهای انقالبی بود،

ای ی تودهمسلحانهماندهی نتوانست منتهی به چنین ساز

های رژیم د. چرائی این موضوع، جدا از سرکوبگرد

همچنین  و وابسته به امریالیسم جمهوری اسالمی

بر نیروهای بومی کُردستان ایران  های غلطی کهدرک

 از یک سو ،است حاکم بوده و متأسفانه همچنان نیز حاکم

های اپورتونیستی و ی نگرشغلبه گردد بهبرمی

و ضدیت با  ونیستی بر جنبش کمونیستی ایرانرویزی

 به و از سوی دیگر مسلحانه یی انقالبی مبارزهاندیشه

 در عمل و کاربست این تئوری انقالبیعدم درک صحیح 

 .از سوی تشکالت مدعی اعتقاد به آن

هائی که امروز به جالب توجه است که بسیاری از همین

ی انقالبی کوبانی وجد آمده و در حمایت و تشویق مبارزه

 سر هزاران اطالعیه و بیانیه و شعر و مقاله نوشته و

ی همه هائی هستند که تا همین امروز نیزند، هماندهمی

ی تئوری مبارزه ی خالی خویش را در نفیتوان و چنته

 هایو افراد و سازمان انددر ایران به کار بسته مسلحانه

های نامربوط با برچسبمنتسب به این دیدگاه را 

دیگر مورد تقبیح و  القاب ماجراجو، جدا از توده و بسیاری

اینان غافل از آنند که سازماندهی  اند.سرزنش قرار داده

ی ها مبارزهی سالها در کوبانی ثمرهی تودهمسلحانه

 ی پیشاهنگان آنان است.مسلحانه

 وبانی خصوصن به لحاظ کیفیی انقالبی کگرچه مبارزه

، دارد را ترهر چه بیش و تعالی هنوز جای رشد و پاالیش

ار باینک سرود جاری تاریخ یکاما بایستی اذعان نمود که 

 ی خلق یعنی کارگران و زحمتکشان دردیگر با تجلی اراده

ناپذیر افکن شده است و بر این امر اجتنابکوبانی طنین

دارد که تنها راه رهائی و  ددر عصر امپریالیسم تأکی

 مسلحانه یسلطه، مبارزههای تحترسیدن به آزادی خلق

 است! هم استراتژی، هم تاکتیک
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ها   قتصان  انمهاه ک  ا تنانک چه زمانی  واک و ک وک واناز  ز 

د منید ک به فر گیری علا  ک نعنک ا سک  کر ا سرمنیهز به  کر خک هبه

چه زمانی   خت؟خک هند پر  شنا هنیلسن ک سن  یش ک بنزی بن ه 

ک زیاد  منیادا  ز  ءبار ی باان ز رزکی   شتن لبنس ک     شانمیدی 

شانهد  زبسات ک  ییان بایش  ز  یانبر خک هد  رخت متننک  یاک مع

 خک هد بک ؟سرتنسر اهنا یه هن وک وِتلف شدا ک ید ری میلیکا

بنشاد ک ما  سر ر ست ک رکشن زفکق هنیپُرسش پنسخِ  ر حایات ک

رشااد اک مااع ک بااکی    یسااد ونناد  ک یاان مانیع زمیااناچاه  ر  یاان ا

بنشادز کااک  مننسابنا ینسانل  ک وک وانا ما سانیش گ  ک  بنلند 

حنمینی  وه   ریاد باه مننسبنا ک   ر سرتنسر اهنا  ست.حنمینا  ا 

بار ونناد ک رک یا  ما بر میلینر هان  یسانا ح ا  زیُمن زکر ک سر ییز 

ک  وشاانازحمات تنگننهاانی زیادگ  واانرگر ازبار هاان ک محادک یت

ز میلین رهان چناین  ییان ک مننسابنت  ر متأساانیه  فز یناد. م  وک ونا

 ز یدو قلیلا  ز یسنا  ر حسرا زیدگ  بخکر ک یمیر ید ک  ر عکض

   ز م نا ک شغل ک طبیهاتز طباانت  شاد   ید.  ستان غرق  ر   ر ئ 

گکیه  ست ک  ز  فریان ک  سین گرفته تن  رکپن ک هن  ینقنر  ی ست. همه

بااه  زیاادگ  وک وااناتاارین یینزهاانی زخک سااته ک  بتااد ئ  مری اانز 

اان هماه ز مر ا ک د   ست رزکهنی بزرگ ک  ست یینفتن  تبدیل ش

هانی اکیناد تان سارمنیههنی یحیف وک ونا سک  ما   رید  ز  ست

گانی  تاأمین زیاد  ت   رمنیگکیاه  ا. هیچبه ایب زیند زبیش  ز  ین

گکیاه هایچچناین ها میلینر هن  یسنا محرکم سرتنسر اهنا ییسات ک 

 ی ر زیار سال هها   اوک ونا وانر ک   ر خت ِ زرکشن   ید زِچش 

 منیات ک  کزیدگ  بهتار سخن گاتن  ز سرمنیه ییست. بن  ین  کصنف 

ک واانا  ر چنااین هاانی وواانر ک ونسااب  ک تااانن ک ساارگرم  شااغلز

باه  یان  لیال واه  ییان ر  ننلمانا ک  سات.پکچ ک با  مهنا  مننسبنت 

زا ک ماار  ک اااک ا ک   یااد واه ی پا  ریختااهبااه گکیااه ز ساتممنرگر ا

 .هن ییستندبر  ری  ز  ابهر به  ر قنمجنز ک  زوک و

 گنی  مر م ک وک ونازید  یرکز یهتصنکیر  یمشنهد به بینی   یگر 

تخانلف شانا  ر هنی ز انیب خک ی ک  رقنم  منر ی ر ئه چنینه  ک

ک  یمنیادط  م مسیر بنال ر     ر  زتخریب بن  ین یظر ییست وه ونتکر

 ر مهاارض هاانی متااانکا هاا   ر عرصااههاان وااک و ک  امیلیااکا

 .قار ر   ریاد ی  ننلمانا ک ساک اکیناهنی انسا  ک بادسکء ستان  

میلیاکا یکییسف سنالیه بایش  ز یا  ی طکر ممنل ک بر  سنس گاتهبه

یاا  میلیااکا  شااکید.ت ک تجاانرا ساا   ماا نهک ر  صاا زوااک و

زیدگ  حایا  ک واک و  خاک  خانر   سی لوک و ک هر سنله  ز 

 لیال به  ین یکیهنالاز . سیرید سک اکینا ک ننلمنا ر چنگنل  شد  ک

 ز محای  ک   زهانی حنوماناز خک ه  لیل زین  گ  ک بهفار خنیک   

 ی زیدگ  ینخک ساته یک ک ر  عرصه وند  شد خک  رک ب  وک و  

شانا ا بار رک  ک رک  بادتان  زعک قاب کخای   اطبهان  واه  یدگر م 

عنمال چناین ک اهیت   خالف یاین ییست واه سنگین  خک هد ور .

هن ک به منهیت خک ه به زین  خالف یاین ییست وه   ید؛  ر اسرمنیه

 ر  یسانییت  ر ماکلاه ک   یسانا ک گار   کبر ما    ر اسرمنیه ومیف

هادر باه کهن  یسنا ید ر میلیکا یتتمه   تنر چیزی ازز فرهنگ  ینا

اکیانا ست وه مناهات ین  یینئ   ریز .ییست نا ی گنی    ا زید 

 یاد  ک  قشانر تارین ساک ی بار ی طباانا سات خک هنا  یناد ک وا 

   ر . محرکم یه

 کر واه واک و  ز ساک   مکزی باه  ییانی  ر  ر انمهاه ک بر ست  

 ش  لیال فاار ک لادینوک و باه وه  یینی  ر  ر انمهه ک  بنشد؛م 

 ییانی   ر بنشاد ک  ر انمهاه ک مجبکر به فرکش ییرکی ونر خک  ما 

  ر ا تباادیل ساارمنیه یعنااک ا واانالی سااک   بااه زوک واانا وااه

هانی سان ک سانل ر انمهه ک  ر  یینی  وه بنزی بن ها  ک زگر یدم 

  ز بااه ی اا  زچنااین   شااتن واااش ک رفااتن بااه مدرسااهخااک  ک هاا 

چناین ز گر یاد   سات هن وک و تبادیلترین  رزکی میلیکابزرگ

 یسانی   انمهه ک  ییانیپنی به بنیستبنید ک یم یهز ر  انمهه ک  یینی 

بان تمانم   چناین انمهاه ک  ییانی  ر  تان زحق  ستیکشت ک الزم ک به

 ک به زیر وشید یمک    غنا ر  ک  ز شمد فهین

 زحانو  بار اک ماع  لیل بنفت  قتصن یک به  یینی ونکی  ر  متأسانیه

هان بیش  ز مناهتوشناز به ونرگر ا ک زحمتهن ک تخریب هنصدمه

 ز مارز ها  تلف شدا وک ونا  هن ا یست ک به تبعهنگ ک سنزید 

 عدم  سترس نا ک میلیکی  وک و یمیلیکی  گذشته  ست. سکءتغذیه

 ↓ یهن  ززیدگ  ی کلیه یینزهنی ترین فتن  پن پیش یسنا به  ی  میلینر 

 کودکان "بزرگ"آرزوهای 
   1ی ادامه از صفحه                                  
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به  صا ال   ست وه   ر   ز انیبی فناهه عمق ی هند یشنا ز  

زیدگ  بایش  ز ییما   .شک به وک ونا رک  م  هنی متمداح کمت

چناین شنا ک ها ید ری ک لدینبن  ز وک ونا اهناز بن ونر ک بن فار ک 

بدری  ست.  ر ریزی گر  خُکر  بدری ک خکا ک خکابن انگ ک  ر

چکا عر قز  فغنیساتناز  ی ه اک مع وک ونارکزهن  ر مانبل وه  ین

ک  ساکمنل  ک یمانساک  ا ک  کگنیاد ز ز  یگکال ک گینهز سکریه ک لیب 

 بان قلا  ک هیچ وه بن زچننا گستر   ک کسیع  ست ا غیر  قر ر گرفتهز

ست واه  یچند  هه .هن بر  مدتک ا  ز  رِ تک یحِ  ایم   زبنی هیچ

بان ک  شاکیدبزرگ م متکلد ک بن انگ    رید نان اک مع وک و ر  ی

ک د ک بن صد ی  جه یرکبه خک   م  زمسلسل ک تکپ ک خمپنر  تری 

 تصنکیر  ر یانو رکبن مرچنین ه ک  زز ری  یگر وک ونا ک بزرگنا

 ز یاان اک مااع وک وااناِ ری  د.یااخیز ز خااک   باار ماا  هاانز ر ذهاان

تبادیل هانی  مپرینلیسات  یظنم ناسر تیترهنی قربنییبه ک  عنک ا  کّلینبه

ک رکحا  ینشا   ز اناگ ک خاکا ک  خاتالالا رک یا   ک  یدگر ید 

شنیر  باه تبانه   یند  ک زیدگ  ز ز  ست    ا ک لدین ک زریزیخکا

 ونمل وشنید   ست.

هاانی تااک ا  ز عک قااب ک تااأجیر ا انااگچگکیااه ماا حایاتاان  وااه 

هان وشاکر  ز انیاب  خیار  ر    یساکزی واه  ر یا   هاهخنیمنا

 لملل  سنزمنا      شد   ست ر  ین ید  گرفت ک  ز مد ر ا بینقدرا

چگکیاه  بر  ف نر ک بر اس  وک ونا گذشت؟ زهنهنی منا   اجمر 

  ر ا ک   ر ک هماه اننیانا  ز انیاب سارمنیهگار  یانتک ا یظانر م 

هان ر  باه سیسات  ک باه شنا  ر  قصن یانط  یین بک  ک علل  اهنی سته

ک  - ر ئاه شاد   مانر ک  رقانم     ؟ بر  سانسمننسبنا حنو  یسبت یه

سه میلیکا وک و  ر انگ بیش  ز  - گذشته ی ر ی   ههه   ا

یز ی   ز یدچهنر میلیکا  ک ر  ک ک لدین خک  ر   ز  ست      وُشتهز

تن  هنرک ی   چنر ک میلیکا -رکح  به مش الا  یار به پنیز   میلیکا

هان  ین یمنز   بر همه ؛ ید یگر مکر   ز ر ک  ذیت انس  قر ر گرفته

ک  ک وال   ر حسرا   شتن واشه  هن وک و ک  ین رکزهن میلیکا

ک    یاد. بیهاظکر فر گیری عل  ک   یاشمنبه حضکر  ر سر والسز ک

گکیاد    ر  ما  ئ  یگاکال ی ختار چهانر   سانله «لیند »وه ییست 

ونی . زیادگ  ماا  هن  ر ریااو ک ک اهیت  ر یاانو  ینجانز ماان ب اه"
  ز     بنید هماه پکلماکا رک ذخیار  ونای  تان بتاکیی   ز تانی رم 

 ی یمیشاه خریاد. وه من   ری  هیچ چیز  یگهخکر ا بخری . بن پکل  

 ی به تن   ری . مان هی کقات هنی ومیف ک پنر به انی لبنسز وهنه
هانی  هنی ونغاذ ک ماک تکی  ر حت بخک ب . رختخاک   مان ت اهیم 
. پیشتر  ر شهر خک م وه بک م چینی ست وه رکی زمین وننر ه  م  

ساه رفاتن بنیاد مر قاب رفت ز کلا   ینجان باه اانی مدربه مدرسه م 
خک هر ک بر  رهنم بنش  تن پدر ک من رم بتکیند سر ونر برید. مان  رزک 
  رم ممل مر م عن ی زیدگ  ون .  کست   رم خنیاه ک لبنسا  ممال 

خک   به مدرساه بارم ک  رس بخاکی .  رزکم بایه   شته بنش ز  ل  م 
صالح  خاک    ر ینه وه به شهر ک خکیه خک مکا برگر م. من  ل  م 

 ."زیدگ  ون 

 ز یگکالئ  ییسات وک وِی   ر   ل  گمنا  ین ت  یمکیه ک ینب 

ساات وااه ساانزیزیاادگ   ساات تلااخ ک بل ااه بخشاا   ز حااانیق

هنی هار بخش  ید.سنخته «لیند »چکا   ر ا بر ی وک ونی  ه سرمنیه

هانی سات واه  ر  ا اناگ ز مشا الا وک وانی  چند وکچا 

هنی  واه وک وانا بنشد؛ انگارینا م  رتجنع  ک خنیمنیسکز  ر 

عنانکین متاانکا  ید ک باههنی  مپرینلیست  ز زمر  قربنیینا مادم تکطئه

  ر ا ک هنی انس  ک بادی  سارمنیهمکر  تهدی ک سکء ستان   ز  رید

 گیرید.مرتجهین متانکا قر ر م 

کرک  وک وانا باه چناین هن ک ش نف طبانت  ک ها متأسانیه ینبر بری

تک ا ک صاحیح قنبل تکصیف ییست ک یم  زهن  ر  یینی سرمنیهناخینب

زیار  ی ر اک مع وک ونا زیدگ  طر زیغیر ه  زتن یسبت به زییست

بر خالف مارتجهین ک ماد فهین تانکا بک  ک ب    ر اسرمنیه یسل ه

 " لها " ک "طبیها "  ماری حسن به ز چنین  ک نع  ر ینو  ر  ینا

تارین وک وانا باک  ک وا تلاف شادا  تمنشانگرتاک ا ما ت؟ ییکش

واک و باه گرمانیشز باه     ؟ ییانز لهملل   ز خاک  یشانا یاهع  

ساان ک بانزی بان ها لبانس ک رفاتن باه مدرسااه ک ها  وااش ک واال ز

ک  هر  لیاله  بهک  ا -هن ق ع ک گسست  ابنشد ک  ش م هنیسنل

ییانز  سات تان باه حاق ک .  یدک م  حسن   مد به ز اننیت- ی بهنیه

ز ید ری ک فاار ی ر مش ک بدکا  غدغهوک و  ر  یینی  سرشنر  ز 

رشد یمنید ک فنرغ  ز صدهن مش الا رک  ر رکز  ز  کقنا ک لحظانا 

نال ییسات ک بان ک ب خک ست  تکقع ک . چنین مند شک بهر   شزیدگ 

وااک و مسااتحق چنااین زیاادگ ِ فاانرغ  ز صاادهن مصاانئب ک بالیاانی 

 ز فنقاد  ریهانی سارمنیهیظانم ست ش    ر  ا ییست واه اتمنع 

  ↓ ید وه ر عمل به  جبنا رسنید   ید کوک ونا یپتنیسیل تأمین مننفع



 

 
 کمونیسم! باد کارگر!          زنده یطبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده
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ز بُر ا ییرک ک هربه زحنم  وک ونا ییستند ک هدف ک ماصک شنا

ع به یاع تر مننفیشه   ر اهت  یبنشتن هر چه بوک ونا ک  ا  یرژی

  هنی  مد فع ک حنمتنهن یظنم . بننبر ین ک طبانا بنالست

 ر خدمت به رشد انمهه ک  زشناهنی ید وه سینست ک برینمهوک ونا

. تنهن  ر چنین اک مع ک  ر زیر ست سنیش مر م  ر خدمت به 

ز وه ونرگر  ست یبرهبری طباه  یِسنیه ک پرچ  حنومیت تک  

هنی انس  ک بدی  بدکر  ز مین ین  ستممنر ک  ز سکء ستان   وک ونا

  خک  سک  خک هند است.  ر چنین کر ا وک وخک هند منید ک  ز  ُ

ز به «لیند »چکا وک ونی  ه  "بزرگ"ست وه  رزکهنی  ُکر ی 

هن ک هنی عن ی ک طبیه  زیدگ  بر خک هد گشت ک  یسنارمت

 نینا انمهه  م  ز  ز یهمنا ک زربر ب یگکیهبهه  ک  اوک ونا 

ست وه میلینر هن  یسنا  ینمهه ین  ا  یین ک ا د.خک هند ش مندبهر 

 نا  یند. ر پ  ک خک ه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

TEL.: +31 624 797 133 
E_Mail: pouyan@19bahman.ne 

www.19bahman.nethttp://Web site:  

 

 

 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 91  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از . باشند داشته قرار بهمن

 .باشیممی معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
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