گزارش از برگزاری روز کومه له
شنبه  10فوریه مراسم جشن  26دی ماه سالروز تشکیل کومه له در شهر الیدن هلند برگزار شد .هوادارن و فعالین حزب کمونیست
ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در این مراسم با گذاشتن میز کتاب ،نشریه و اعالمیه های مختلف به زبان فارسی و انگلیسی و
با آویختن پرچم سرخ که بر آن نوشته شده بود «پیش به سوی تشکیل جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران» شرکت کردند.
این مراسم با سخنرانی رفیقی از کومه له آغاز شد و سپس پیام هایی از دیگر سازمان ها و دیگر احزاب از جمله اقلیت ،حزب
همبستگی افغانستان در اروپا و همچنین پیام چریک های فدایی و پیام سازمان زنان هشت مارس (ایران -افغانستان) و پیام هوادارن و
فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م) خوانده شد .پیام ما در مورد حمله ارتجاعی ترکیه به عفرین و محکوم کردن این جنگ ارتجاعی و
این که این جنگ با آواره کردن مردم منطقه ،ضد منافع مردم ترکیه ،سوریه ،ایران و کل مردم خاورمیانه می باشد و باید متوقف شود.
در ادامه بخشی از اعالمیه حزب مان پیرامون عفرین که در سایت  cpimlm.comانتشار یافته است خوانده شد و نتیجه گیری کرد:

«شاید برای عفرین و نیروهای کرد سوریه درس گرفتن و در پیش گرفتن یک استراتژی دیگر ،استراتژی انقالب علیه کلیه دولت
های مرتجع منطقه و امپریالیست ها ممکن نباشد اما نیروهای سیاسی انقالبی و کمونیست در کردستان ایران و کل ایران باید با آن به
عنوان هشدار و طالیه دار ظهور شرایطی مشابه و چه بسا بغرنج تر بنگرند و درس بگیرند .این درسی هست که با خون جان های عزیز
بسیار و رنج های بی حساب نوشته شده است و ندیدن آن و نیاموختن از آن به واقع تنگ نظری محض است .اشتباهات مردم و مبارزین
سوریه باید در ایران جبران شود و برای مردم این منطقه راهی دیگر باز شود .این امر در صورتی ممکن است که ،کمونیست ها واقعا
کمونیست باشند و افکار وسیاست هایشان را استراتژی تحقق چنین انقالبی هدایت کند .همان تضادهای عمیقی که سرچشمه تحوالت
ویرانگر و زشت منطقه و اکنون در ترکیه است ،پایه و اساس یک انقالب همه جانبه را فراهم می کند ،به شرط آنکه معادله ذهنی مسئله

یعنی کمونیست ها در این منطقه باشند و توده های مردم را برای یک انقالب کمونیستی بسیج و سازماندهی کنند».
در انتهای پیام ،رفیقمان از مقاومت به حق مردم منطقه و کردستان حمایت کرده و سخن خود را با شعار پیش به سوی تشکیل
جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران پایان داد.
بعد از این پیام ،تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم به رفیقمان رجوع کرده و از محتوای روشن و زالل پیام و راه ارزشمندی که
جلو گذاشته است ،ابراز رضایت کردند .تمام این اطالعیه در میان شرکت گنندگان پخش شد .همچنین در میز کتاب ،تعدادی کتاب از
انتشارات حزب و نشریه حقیقت و آتش و کتاب کمونیسم نوین رفیق آواکیان (به زبان انگلیسی) به فروش رفت.
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