
 بيانيه اتحاد عمل برای دمکراسی 
 به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد انقالب بهمن

 نياز امروز اتحاد برای تحقق اهداف دمکراتيک  انقالب بهمن است
 
 مردم ايران در تالش برای برپائی ايرانی آزاد و به دور از ديکتاتوری و استبداد، در ۱۳۵۷ بهمن سال ۲۲در

  آن ها .م زدند و نظام شاهنشاهي را با همه ارگانهاي سركوب آن در هم كوبيدندابعاد ميليونی دست به قيا
اما و از همان فرداي انقالب، ندای احيای خودکامگی در شکل . برخاستند تا ايراني نو، آباد و مستقل بنا كنند

ر و نه کمتر ديگری  از سوی حاکمان جديد سر داده شد و با اعالم رژيم جمهوري اسالمي نه يک کلمه بيشت
 .تکميل شد، انقالب مردم برای اعمال اراده خود بر سرنوشت کشور برای دومين بار در تاريخ ايران ناکام ماند

اما اين بارديکتاتوری . رژيم سلطنتي را سرنگون کرد. انقالب بهمن ساختار قدرت سياسي را دگرگون نمود
آورد و استبداد مذهبي جايگزين استبداد سلطنتي ديگری يعنی  رژيم واليت فقيه از قعر قرون وسطی سر بر

آزادي های اوليه مردم و دستاورد . حكومت اسالمي تحقق آماج هاي دمكراتيك انقالب بهمن را سد نمود.  شد
رفاه و آسايش مردم توسط تاراج گران به . های انقالب بهمن را، هر روز بيشتر از روز پيش  به مسلخ برد

روندی که هم . انساني خلقهاي ايران به زير چكمه هاي پاسداران اسالم لگدكوب شدحقوق ملي و . يغما رفت
چنان ادامه دارد و جامعه ما را بعد از ربع قرن استيالی حاکميت سياه ديکتاتوری ترور و سرکوب در آستانه 

 . انقالبی ديگر قرار داده است
 فرجاميد و جنبش دمكراتيك و توده اي در  حکومت اسالمی به شکستروي كار آمدنهر چند انقالب بهمن با 

اما . ايران يكبار ديگر در دستيابی به هدف بنيان يک جامعه آزاد و متکی بر اراده مردم با شکست مواجه شد
مبارزه برای برچيدن بساط بختک جديد اختناق بر جامعه متوقف نشد و اين بار در ابعادی توده ای ادامه 

و قدرت عمل جنبش مدنی امروز در به تنگنا کشاندن حکومت . ت نگشتندمردم ايران مقهور شكس. يافت
انقالب بهمن زمينه ساز تحولي مهم در آگاهي توده ها، صف . اسالمی حاصل تداوم بی وقفه اين مبارزه است

امروز ناقوس مرگ ارتجاع مذهبي به صدا در آمده . بندي ها و چشم انداز جنبش دمكراتيك مردم ايران شد
يماي پنهان ارتجاع مذهبي و قوانين قرون وسطايي در جريان زندگي و مبارزه روزانه مردم عريان س. است

تالش جناحی از حکومت به سوق دادن نارضايتی های مردم به کشمکش های درونی حکومت و . شده است
 .براي نجات رژيم اسالمي از ورطه سقوط، از رونق افتاده است

 . اينك رهائی از سلطه حكومت مذهبي آماج اصلی جنبش دمكراتيك مردم ايران است
نشان داد كه فقط تاکيد بر شعار های . شکست انقالب بهمن. شکست انقالب بهمن درس مهمی به همراه داشت

سلبی راه به جائی نخواهد برد و بايد از همين امروز ماهيت و مضمون سيستم جايگزين موضوع و مساله 
 . عمومی جنبش مردم شود

 
از يک . ط بحرانی همه جانبه ای قرار داردعه ما در شرايدر آستانه بيست و پنجمين سالگرد انقالب بهمن ، جام

 سال کشور را در آستانه ورشکستگی و سقوط قرار داده است و چهارسو حكومت اسالمي پس از بيست و 
ن  اصالح طلبی در صفوف آن هم نيز، خود بر فساد هنوز مردم کشور ما اسير حکومتی هستند که  مدعيا

شرايط سياسي در منطقه .  ذاتی و شکست افسانه اصالح پذيري رژيم شان اذعان دارند و از طرف ديگر



ور ما در حال ی است و تحوالت مهم و سرنوشت سازی در پيرامون کشس دگرگونی اساآستانهخاورميانه در 
 . دنخواهد  بو تاثير بير  در سرنوشت کشووقوع است که مسلما

 
اتحادعمل برای دمکراسی تاکيد دارد که در  شرايط بحراني كنوني هوشياري و اقدام به موقع از سوي تمامي 

ما از همين رو و با .. نيروهاي طرفدار آزادي و استقالل ايران بيش از هر زمان ديگر يک ضرورت حياتی است
تيک مردم ، يک بار ديگر تمامي نيروهاي طرفدار آزادي و عدالت تاکيد برتقويت  جنبش  اعتراضي  و دمکرا

 :اجتماعي را براي تحقق آزادي و دمكراسي در ايران حول محوري ترين خواسته هاي مردم  فرا مي خوانيم
 :از نظر ما اساس خواسته های اساسی مردم عبارتند از 

 سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي ايران -
 و مردمي در شكل جمهوري متكي بر انتخابات آزادانه اكثريت استقرار نظامي دمكراتيك -

 مردم ايران 

تامين آزادي هاي سياسي و حقوق دمكراتيك و مدني مردم و تضمين آزادي احزاب و  -
 تشكل ها

 تامين حقوق ملي خلق هاي ايران -

 جدايي كامل دين از حكومت و آزادي همه اعتقادات ، اديان و مذاهب  -

 نسي و تامين برابري حقوق زنان و مردان لغو هرگونه تبعيض ج -

 تامين حقوق و ارتقاء سطح زندگي كارگران و زحمتكشان و حقوق بگيران  -

 تامين حق حاكميت مردم ايران در مناسبات بين المللي و مخالفت با هرگونه مداخله خارجي -

 
 

 زنده باد آزادي
 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 

 
 راسي كميته اتحاد عمل براي دمك

 ۲۰۰۳ فوريه ۱۱ / ۱۳۸۱ بهمن ۲۲
 
 

 : متشكل از
  حزب دمكرات كردستان ايران-
  سازمان اتحاد فداييان خلق ايران-
 )راه كارگر(  سازمان كارگران انقالبي ايران -


