
 1

  
  

  ) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ایران  کميته مرکزیپيام
  

    ایران حزب دمکرات کردستانبه فعالين، اعضاء ، کادرها و کميته مرکزی
  1382 بهمن 2بمناسبت 

  
  

  رفقا و دوستان گرامی،
  

، به خلق    شما   جمهوری کردستان را به     تاسيس  سالگرد وهشتمين  پنجاه ) بندان  ری دو(بهمندوم  
  .تبریک ميگوئيم اران آزادی و دمکراسی در ایران،هرمان کرد و همه دوستدق
  

يش58 ال پ ن ، در س د  دوم بهم هيد قاضی محم الش ش ه همت و ت تان"  ب وری کردس ه "جمه  ب
ار    ی  عنوان دولت خودمخت رد       محل ات      . اعالم موجودیت ک اه  جمهوری کردستان در طی حي  کوت

رد         ه بخشهایی از   خود، به مانند جمهوری آذربایجان توانست ب           ق ک ه  خل ای دیرین ه    آرمانه  جام
ه بمنظ               . عمل بپوشاند  ه کمک خوانين منطق ور سرنگون ساختن     از همين رو ارتجاع سلطنتی ب

درت های        به تکاپو افتاده و آنها ه ق ا متوسل شدن ب  در این راستا از لشکرکشی و آشوب طلبی ت
  .ای فرو گذار نکرد شرمانه خارجی از هيچ گونه توطئه بی

  
ه سو                 ارتش شاه  1325در آذر سال     ات ب زاری انتخاب امين امنيت برگ ه ت ه بهان ی آذربایجان و     ب

رد     ورش ب ای خودمختار    ،کردستان ی م شکست  آذربایجان و کردستان را در     حکومته قاضی  .  ه
داریش     محمد برای دفاع از حقوق ملی، ماندن در کنار مردم را برگزید، دستگير و                به خاطر پای

ت ر اس دبداددر براب دام گردی ان  . اع تان و آذربایج ی در کردس بش مل الين جن ر ا ز فع زاران نف  ه
دند  دام ش کنجه و اع تگير، ش ق .دس ی دمکراتيک خل بش مل رد جن قوط   ک د از س الهای بع  در س

يد          ار دیگر          جمهوری نو بنياد کردستان، راه خود را تداوم بخش رد ب ق ک ه چهل      ؛ خل ا    در ده ه پ ب
  .م توسط استبداد سلطنتی سرکوب شدبا خشونت و بيرحمی تماخواسته و باز همچون گذشته 

  
، خلق  ت تکيه زد  که جمهوری اسالمی بر اریکه قدر       بعد از سقوط  حکومت سلطنتی از روزی       

ت    به مبارزه و  با تمام توان   کرد تبداد برخاس ا اس رای آزادی    در  ه ومقابله ب ن پيکار پرشکوه ب    ای
ملوو دمکراسی ون دکترقاس ی چ ار   رهبران رفکندی در کن يش مرو ش ا، پ الينکادره ان و فع  گ

ن نظام     حزب دمکرات  مقاوم و مبارز   داد ای ر بي ی     در براب وق مل تيفای حق رای اس رد   ب ق ک  و  خل
  !یاد و راهشان گرامی باد !تند جان باخ  آزادی و دمکراسی در ایرانبرقراری

  
 و سایر خلقهای تحت ترازنامه دو رژیم سلطنتی پهلوی و جمهوری اسالمی در حق خلق کرد

  حزب.، زندان، اعدام و ترور نبوده است ستم ایران جز سلب حقوق ملی از طریق سرکوب
 در طی  نه فقط این سرکوب ها را پشت سرنهاده بلکه دمکرات کردستان ایرانشما، حزب

 "دمکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستانشعار"يان دراز موجودیت خود با سال
  .یکی از نيروهای مهم پيکار برای آزادی و دمکراسی در ایران بوده است همواره 
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  رفقا و دوستان عزیز،
  

هائی از  استبداد بدون تامين حقوق ملی خلق های تحت ستم در کشوری کثيرالمله مانند ایران ر
تيب است  تنها به این تر.ی ایران معنا ندارد مبارزه برای حق تعيين سرنوشت خلقها بنابراینو

 امروز، .که اتحاد داوطلبانه خلقهای ایران می تواند بر پایه محکم و دمکراتيک استوار شود
همچنان که دیروز، در کشور ما ایران کسی آزادی خواه و دمکرات است که حق مردم ایران 
برای تعيين سرنوشت و انتخاب نظام سياسی و حق تعيين سرنوشت خلقهای ایران را دو جز 

به این ترتيب است که .  و دمکراسی بداند آزادیاز گوهر واحد و تجزیه ناپدیرسته بهم پيو
  .تميز داده می شودخواهان واقعی از مدعيان آزادی در ایران صف آزادی

  
  

  !رفقا و دوستان گرامی
  
 طوالنی مدت و متقابل همکاری و دوستی  می است که  فرصت مغتن)وم بهمند( بندان رییدو

 ایران در مان ما در مبارزه مشترک برای موازین اساسی آزادی و دمکراسی حزب شما و ساز
کميته اتحاد  عمل برای "  اکنون سالهاست که این مبارزه مشترک در .مورد تاکيد قرار گيرد

  در چهارچوب یک منشور فراگير برای دمکراسی در  ایران به همکاری پایدار" دمکراسی
اسالمی دستخوش رژیم نابهنگام جمهوری  در شرایطی که  ما اميدواریم . استفرا روئيده 

  مهم در چشم انداز سياسی کشورمان  و نشانه های دگرگونی های بحران سرنوشت سازگشته
برای ی که  دیگرته و به نيروهای این همکاری هر چه بيشتر گسترش یاف دامنهظاهر شده است

وازین  تاکيد مشترک ما بر م. سری یابد تزه می کنند ير دمکراسی در ایران مبارموازین پيگ
   وکارگران رو به اوج   ما برای  مبارزات کهو دمکراسی شاهد این مدعاستاساسی آزادی 

 و دیگر اقليتهای ملی و مذهبی ،، دانشجویان، معلمان، پرستاراننانزنان، جواکشان ،حمتز
م و يبداد مذهبی   قائل نيست هدفی کمتر از رهایی کامل از همه قيدوبندهای استمبارزات مردمی

برقراری مجموعه موازین اساسی دمکراسی را به عنوان سنگ بنای اول در ساختن جامعه ای 
  .رها و آزاد قلمداد می کنيم

 
  

  ! ایران فرخنده بادانخواهی  همه آزاد شما و بر ری بندان بریدو
  

   راه کارگر–سازمان کارگران انقالبی ایران  کميته مرکزی 
 1382بهمن 


