
� سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران- به کميته مرکزی کومه له

� بهمن ماه، روز کومه له ۲۶بمناسبت 

�

�رفقای گرامی 

 بهمن ماه، روز کومه له را به شما و از طريق شما به همه اعضا، کادرها و دوستداران کومه له، صميمانه شادباش                        ۲۶
ای گراميداشت ياد همه جان باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی           فرا رسيدن اين روز فرصتی است بر     . می گوئيم

تجديد پيمانی    . بويژه آن رزمندگان دليری که در صفوف کومه له برای صلح، دمکراسی و سوسياليسم جان باختند            
 .است با آن عزيزانی که در راه داد بر بيداد شوريدند و حتی جان، اين عزيزترين گوهر هستی را نيز فدا کردند    

 دوشادوش همديگر و متحد با تمام نيروهايی که دل در گرو آزادی و سوسياليسم دارند، برای پيمودن راه                  بکوشيم
�. آنان از همه توان خويش بهره گيريم    

�

��

�

�!ياران
��

�

حکومت    بختک شوم جمهوری اسالمی با وجود     تالش برای نجات از    در در طول ربع قرن گذشته  مردم کشورما      
 را به عقب      اسالمی     گام به گام رژيم     را به پيش برده اند و در اين مصاف            گ بارزه ای ستر  سرنيزه و سرکوب ، م    

  نمودن حاکم بهره جسته اند و بر تالش در       در اعاده حقوق پايمال شده خود    �از هر امکان و از هر فرصت     . نشانده اند 
 قرون وسطايی را پی    حکومت ن  از همه، بر چيدن بساط اي    قبل فشرده اند و  ی پا  بر سرنوشت جامعه  اراده خويش

�..دي انجام  نخواهد متکی بر اراده مردم    به رژيم  " اما فرو پاشی اين رژيم الزاما      . جوئی کرده اند
نيروهای چپ بمثابه    . نياز مبرم رشد بيشتر جنبش مردم ايران گشودن چشم انداز های اميد بخش در برابر آن است             

عدالت اجتماعی و حق حاکميت بالمنازع مردم، مسئوليت انکار            مدافعان   �پيگيرترين مبارزان دمکراسی و تنها     
ناپذيری در برداشتن گام های جدی در پاسخ به نياز های عاجل جنبش مردم دارند و برای ادای اين مسئوليت نيز                 
نيازمند نه فقط متحد نمودن صفوف خود بلکه سامان دادن به ائتالف وسيعی از تمامی نيرو های مدافع خواست ها       

 حقوق و آزادی های مردم هستند تا با ايجاد يک فضای دمکراتيک در جامعه امکان گسترش تشکل و تحقق                        و
�.خودحکومتی مردم هر چه بيشتر فراهم گردد   

برای همگامی در راه مبارزه برای تحقق آرمان های بزرگ مردم ايران در برقراری آزادی و عدالت اجتماعی دستتان             
�. را به گرمی می فشاريم   

�

�سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 

� ۸۱ بهمن ۲۴
 


