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 پيام کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران – راه کارگر
 

 
  کومله – ايران  کردستانبه سازمان انقالبی زحمتکشان

 
 به مناسبت روز کومله 

 
 

ه باد روز کوملهندفرخ  
 

 رفقای عزيز 
 و ذرد از سه دهه از حيات کومله می گبيش . صميمانه ترين تبريکات ما را به مناسبت روز کومله بپذيريد

، که در صفوف کومله عليه ی بهمن برای گراميداشت ياد جان باختگان راه آزادی و برابر26سالهاست که 
روزی که به سمبل و پرچم انقالبی و آزاديخواه در . رژيم اسالمی مبارزه کرده اند،  گرامی داشته می شود

. شده استکردستان برای حق تعيين سرنوشت و برای برابری و آزاديخواهی تبديل  
 

 رفقا
 

سياست نواستعماری . ياست ميليتاريستی دولت آمريکا مبدل شده است سامروزه خاورميانه به هدف اصلی
 تسلط بر منابع غنی نفتی خاورميانه را هدف گرفته و  در جديد دولت آمريکا درپوشش مبارزه با تروريسم

 را  معاصرل اين منطقه استراتژيک در جهان  کنترل کام،هنشاند های دست ر آوردن دولتصدد است  با سرکا
.گيرد در دست  

 
 .ن سياسی و اجتماعی تاريخ موجوديت خود است گرفتار بزرگترين بحرارژيم جنايتکار حاکم بر ايران نيز

 به صحنه    کشورمانجنبش های اجتماعی ، جوانان ، زنان، خلقها و کارگران و مزدبگيران در گوشه و کنار
جناح حاکم رژيم جمهوری اسالمی . سازند های جديد مواجه می  با چالش را جمهوری اسالمی و رژيم آيند می

  تاکنونیچنان از موقعيت بحرانی خود بيمناک است که مصمم شده است با خاتمه دادن به چهارچوب همزيستی
ارتجاعی و دست های ولترناتي آآ.ای آماده سازد های بزرگ توده  خود را برای مقابله با خطر خيزشناحها،ج

 را آماده فريب خود   شعارهای  مردم تمسک به با بهره گيری از فضای به وجود آمده باساخته امپرياليستی
  .نمايند ای می  شدن بر امواج اعتراضات هر دم فزاينده تودهسوار

 
 رفقای عزيز

 
 است که صفوف خود را  چپيخواه وظيفه نيروهای انقالبی و آزادسازی  تو سرنوش در چنين اوضاع حساس

 ايران، برای برافراشتن پرچم جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشانمتحد کرده و برای ياری رساندن به 
 و عليه هر نوع  ملی ، جنسی و مذهبی سرنوشت خلقها، عليه ستم طبقاتی، برابری و حق تعيين آزادی ،

 هماهنگ و مشترک  اقدامات خود رادشان،توسط خو دخالت خارجی در تعيين سرنوشت سياسی مردم ايران  
تواند جنبش انقالبی مردم ايران برای براندازی  میها   اين تشريک مساعی و همکاری مسلم است که .سازند

.های ارتجاعی وابسته امپرياليستی را به حاشيه براند تقويت ساخته و بديل  را رژيم جمهوری اسالمی  
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 رفقای عزيز
 

 های طرفدار نيرو همکاری با  کومله در راستای- ايرانکشان گذشت سازمان انقالبی زحمتای که در دوره 
ها  آنريی را آغاز کرده است که اميد است با گسترش هر چه بيشتآزادی و دمکراسی اقدامات و تالشها

 به نفع امری که قطعًا. سازمان ما و شما هر چه بيشتر گسترش يافته و تعميق شودهای مشترک ميان  همکاری
بار ديگر صميمانه روز کومله را به شما و تمام . جنبش انقالبی مردم ايران در همه نقاط کشور است

.رزمندگان راه آزادی و برابری و مردم کردستان تبريک می گوئيم  
 

 
له                                     جاودان باد ياد و خاطره شهدای کومه  

                                                                                                                                         
  زنده باد همبستگی نيروهای آزادی و برابری                                                                    

                                                
  راه کارگر–      کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران              

2004/فوريه                                                                


