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 پيام کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران- راه کارگر
 

  کومله-حزب کمونيست ايرانسازمان کردستانی به 
 

! باد فرخنده  کومله تاسيسروز  
 رفقای عزیز

 
 بهمن ماه سالروز تأسيس کومله 26. بدينوسيله صميمانه ترين تبريکات ما را به مناسبت روز کومله بپذيريد

 آغاز . آزادی و برابری در ايران باشيدت که شاهد آغاز تالش يکی ديگر از گردانهای راهبرای ما روزی اس
عليه سرمايه داری و استبداد و ستم   که استتالشی که با فداکاريها و مبارزات زنان و مردانی گره خورده

وسياليستی را ياری طبقاتی و ملی بپا خواسته و باجان فشانی در سه دهه از حيات کومله ، جنبش کارگری و س
. اندی باشد که از رژيم اسالمی جان به لب شدهم اميد مردماند تا پرچم برابری و آزادی ، پرچکرده   
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امروز که رژيم اسالمی در بحرانی ترين شرايط خويش بسر می برد و جنبش های اجتماعی کارگران و 

کننده است، جوش، فاقد يک سازمان سراسری و متحد  ايران، عليرغم اعتراضات پراکنده و خودتکشان زحم  
 

خود بر جهان و حفظ و گسترش منافع  برای حفظ حاکميت يک سويه امروز در شرايطی که امپرياليسم آمريکا
شرکت های نفتی و نظامی بر ملتهای منطقه، دولتهای دست نشانده را بر خاور ميانه حاکم می کند و با نيروی 

ن دست زده است،ه کنترل هر چه بيشتر اين منطقه از جهانظامی و تسليحاتی ب  
 

 پرش به قدرت و سوار ليستی در کمين و منابع امپرياهای ارتجاعی مدافع سرمايه داری امروز که آلترناتيو
خيله خود واب های طاليی برای احيای سلطنت مطرود در ُم و خنبش های اعتراضی توده ای نشستهشدن بر ج

پرورانند،  می  
 
جنبش انقالبی توانمند ساختن  ، برای  پايی اتحاد بزرگ همه هواداران سوسياليسم بر خطيری شرايطر چنيند

ر  در آينده سياسی ايران از اهميت بسياپ انقالبی به يک نيروی قابل اتکامردم ايران و برای تبديل چ
اتحاد به پرچم   مشارکتی سوسياليسمتواند به ثمر بنشيند ک اين تالش زمانی می.  برخوردار استای کننده تعيين

آن  آزادی، با شفافيت هر چه  سوسياليسمی که در؛ياليسم انقالبی در ايران مبدل شودهمه گرايشات سوس
خی  قلمداد شده و بنابراين همچون يک بديل، به پاس چشم انداز سوسياليستیتر،  جز جدائی ناپذير از  تمام

نيست که چنين اتحادی درعين حال تنها  ترديدی .  مبدل گردد ايران مردمواقعی برای مصائب اکثريت عظيم
 صف فراگير سوسياليسم انقالبی را وارد ،ای و برخوردهای سکتاريستی  بدور از ديوارهای فرقهتواند  می

. نمايدکارزارهای مبارزه طبقاتی درکشورمانصحنه    
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ار وجود دارد که در اين کل سراسری کمونيستی اين انتظشاز شما و حزب کمونيست ايران به مثابه يک ت
  د به طوری که در اين راستا برداريهای هر چه موثرتریحساس از تحوالت سياسی کشورمان گامات لحظ

.وحدت صفوف سوسياليسم انقالبی و کارگری در کشورمان تقويت و تسهيل شود  
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ای وجود داشته  های صميمانه زمان ما و شما مناسبات رفيقانه و همکاریشته ميان سادر بيش از يک دهه گذ
.بوده است فيمابين است که ناشی از اشتراکات عقيدتی و سياسی   

  جان باختگان راه آزادی و سوسياليسم در صفوف يادمان روزله،  در اين روز گرامی، روز تاسيس کومه
 در  دوستی و همکاری را قدر داشته و خواهان گسترش آن  ا بار ديگر اين م،حزب کمونيست ايران و کومله

ها  مبشر رهائی اکثريت مردم ايران از قرن  بايد  پيکاری که؛پيکار مشترک برای آزادی و سوسياليسم هستيم
   .ظلم، استبداد و استثمار باشد

 
ن  درود بر خاطره شهدای کومله و حزب کمونيست ایرا           

   زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران و مزدبگيران                                                     
                                                       زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
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