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  کومله -   به سازمان کردستان حزب کمونيست ايران                     
 
 
 
 

 رفقای عزيز 
 

 بهمن ماه سالروز تأسيس 26. بدينوسيله تبريکات صميمانه ما را به مناسبت روز کومله بپذيريد
 که شاهد آغاز تالش يکی ديگر از گردانهای راه آزادی و برابری در کومله،  برای ما روزی است

تالشی که با فداکاريها و مبارزات و جان فشانيهای فراوان در بيش از سه دهه از حيات . ايران باشيم
 سوسياليستی را ياری کرده تا پرچم آزادی و برابری، پرچم اميد مردمی باشد  وکومله، جنبش کارگری

. سالمی به جان آمده اندکه از رژيم ا  
 

 رفقای عزير 
 

امروز که مبارزات و اعتراضات کارگران و مزدبگيران، زنان ، جوانان، دانشجويان و خلقهای تحت 
ستم در هر گوشه و کنار کشور در جريان است و رژيم اسالمی در بحرانی ترين شرايط خويش بسر 

.می برد  
 

مپرياليسم آمريکا، امپراتوری سرمايه و حاکميت يک امروز که امپرياليسم جهانی به سرکردگی ا
سويه خود را بر جهان، از طريق نظامی تسليحاتی به پيش می برد و منطقه ما در اشغال نظامی 

.امپرياليستی است تا تاراج منابع منطقه پيش رود   
 

پرش به قدرت و امروز که آلترناتيو های ارتجاعی مدافع سرمايه داری و منافع امپرياليستی در کمين 
توده ای اند و خوابهای طاليی برای احيای سلطنت  می بينند و سوار شدن بر جنبش های اعتراضی 

و فرش قرمز برای  مردمندو وحدت سلطنت و جمهور "  همه با هم" عافيت نشينان در پی سياست 
. حراج گذارده اند کرده  و در هراس از انقالب مردم، همه چيز را بهنديکتاتورها و اربابان آن په  

 
در چنين شرايطی بر پايی اتحاد بزرگ همه هواداران سوسياليسم ، برای توانمند ساختن جنبش 

انقالبی مردم ايران و برای تبديل چپ انقالبی به يک نيروی قابل اتکا در آينده سياسی ايران ضرورتی 
 آزادی و برابری، يک بديل و پاسخ بر پايی اتحاد همه کارگران و مزدبگيران برای. انکار ناپذير است 

برای ايجاد اين اتحاد و برای تقويت جنبش . واقعی برای مصائب اکثريت عظيم مردم ايران است 
اتحادی که تمام ديوارهای فرقه ای و برخوردهای . کارگران و مزدبگيران ، نبايد لحظه ای درنگ کرد

. نهند و راه اتحاد همه هواداران سوسياليسم و آزادی را فراهم کندسکتاريستی را به کنار  
 

 رفقای عزيز
 راه کارگر ، ضمن اعالم تبريکات صميمانه خود به شما و همه -سازمان کارگران انقالبی ايران
و مردم کردستان، خواهان  کومله –حزب کمونيست ايران  سنگر در  رزمندگان راه آزادی و برابری

 ابتکاری برای نزديکی و هريهای صميمانه بين سازمان ما و شماست و از هر گونگسترش همکا
ما اميداواريم که اين همکاريها و روابط رفيقانه هر چه بيشتر گسترش يابد . همکاری استقبال می کند



و د ر سايه اين همکاريها، ما بتوانيم اتحاد بزرگ هواداران آزادی و سوسياليسم را سازمان داده و 
. دم ايران را در پيکار عليه استثمار و استبداد به ظلم سرمايه و برای آزادی و برابری ياری رسانيممر  

در اين روز گرامی ، روز تأسيس کومله، به تمام جان باختگان راه آزادی و برابری در سنگر کومله و 
اه آزادی و برابری حزب کمونيست ايران درود می فرستيم و بهترين آرزوها را برای شما رزمندگان ر

. داريم  
 
 

                                           درود بر خاطره شهدای کومله و حزب کمونيست ايران
                                           زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران و مزد بگيران      
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