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 ٢٠٠٣ دسامبر ٧ – ١٣٨٢ آذر ١۶يکشنبه 
چرا . و بيداد نيز ميگويندماه آتش , آذر ماه را در ايران

که وقوع حوادث بيشماری در اين ماه از نظر تاريخی 
را , و انجام مراسم سالگرد  آنها  روزمره گی حوادث

  .تاحدی تحت الشعاع خود قرار ميدهد
 

 و ٢۴جنبش ملی آذربايجان و وقوع آن در سالهای 
,  و شکست حکومت يک ساله ملی آذربايجان١٣٢۵

, تان به رهبری قاضی محمد جنبش دمکراتيک کردس
,  آذر٢۶همينطور ,  روز دانشجو١٣٣٢ آذر ١۶جايگاه 

وقوع , روز پيشمرگه حزب دمکرات کردستان ايران
قتلهای سياسی موسوم به قتلهای زنجيره ای در آذر 

مترجم ,  که با آدم ربايی مجيد شريف نويسنده١٣٧٧
کشتار فجيع و ,و فعال سياسی و قتل نابهنگام وی

نسانی پروانه اسکندری و داريوش فروهر در ضدا
منزلشان و زان پس قتل محمد مختاری و محمد جعفر 
پوينده و رها کردن پيکر آنان در بيابانهای اطراف 

سالگرد , ربودن پيروز دوانی و قتل ديگران, تهران
 ١٠, تصويب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
شر و دسامبر سالگرد صدور اعالميه جهانی حقوق ب

ما را به عکس , برخی رويدادهای ديگر در آذر ماه
  !العمل مسوالنه فرا ميخواند

  2 بقيه در صفحه                                  
  

   پنجاه و هشتمينبمناسبت            
۲جنبش  سالگرد              آذر  ۱
  رگ محمد آزاد

                                                                     
قيام ملت مظلوم آذربايجان عليه حکومت   ١٣٢۴آذر   ٢١ جنبش 

حقانيت آن از آنجاست  .اين قيام بحق بود .مرکزی ستمگر تهران بود
 ١٣٢۴آذرماه  ٢١.که خواستها و اميال ملت آذربايجان را بيان ميکرد

مجلس ملی آذربايجان تشکيل و پيشه وری به رهبری حکومت ملی 
          .اب شدانتخ

  4                                        بقيه در صفحه 
  

  
  

   آن زمان که بنهادم سر به پاي آزادي            
            
   دست خود زجان ُشستم از براي آزادي           

  
 

نداني ز: " آذري اين چنين سالهاست که ايران به خود نديده بود16
جنبش دانشجويي از اعتصاب کارگران "، "سياسي آزاد بايد گردد

، جنبش دانشجويي از اعتصاب کارگري "پتروشيمي حمايت مي کند
شرکت "، "توپ، تانک، بسيجي ديگر اثر ندارد"، "حمايت مي کند

مرگ بر "، "مرگ بر استبداد"، "در انتخابات ، خيانت خيانت
دانشجوي مبارز "، "يشه هميشهآزادی انديشه، هم"، :ديکتاتوري

 در تهران ، هزار دانشجوو شعارهايي که دهها " راهت ادامه دارد
تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز وديگر دانشگاههاي کشور فرياد 
زدند، نشان داد که جنبش دانشجويي مسير تکامل يابنده و پيشرو خود 

حاکميت دانشجويان ايران با تأکيد بر دفاع از حق . را يافته است
مردم بر سرنوشت خويش، نه فقط مرگ بر ديکتاتوري و استبداد 

شرکت در انتخابات ، "حاکم بر ايران را فرياد زدند، بلکه با شعار 
، ُمهر ديگري بر تابوت اصالح طلبي و اصالحات در "خيانت خيانت

  7    بقيه در صفحه         .چارچوب نظام حاکم زدند
  
  
 
 

 

  

لباس شخصی ها و اميدهای 
   بهروز سورن  !   دو جناح 
 5  در صفحه            

  *توجه    *                           
به مدت به دليل فرا رسيدن تعطيالت زمستانی ، نشريه 

پيشاپيش شب يلدا و سال . دو هفته منتشر نمی شود 
ما جديد ميالدی را به همه تبريک ميگوئيم و برای ش

  .آرزوی شادابی و پيروزی ميکنيم 
  "تک برگی راه کارگر  "                               
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  ......     شانزده آذر ادامه از صفحه یک   
    

   لنگرودی امير جواهری                        
  

سرمست , رژيم سلطنتی, سال پيش در چنين روزهايیپنجاه 
يعنی در فاصله ١٣٣٢ مرداد ٢٨از پيروزی کودتای سياه 

محاکمه دکتر مصدق و تجديد رابطه با انگليس و تقويت 
تصميم ,  حکومت نظامی و سرکوب آزادی خواهانبرقراری

ميگيرد برای قدردانی از اربابان امپريالست خويش و نمايش 
نقش کليدی سازمان های اطالعاتی آنها در طراحی و 
موفقيت کودتا عليه دولت دکتر مصدق از ريچارد نيکسون 

پذيرايی گرمی در تهران به , معاون ِرئيس جمهور وقت آمريکا
 ضمنا آخرين گزارشات مربوط به استقرار مجدد عمل آورد و

 .استبداد خاندان پهلوی و سلطنت را به وی ارائه دهد
شاه عزم راسخ خود را برای حاکم نمودن فضای : ميتوان گفت

رعب و وحشت در کل جامعه و در مرحله اول سرکوب 
به همين خاطر صحن دانشگاه را . دانشگاه را دردستورداشت

در مقابل . ود و مهمان آمريکائيش برگزيدبرای جوالن دهی خ
چنين خوش خدمتی، دانشجويان مبارز دانشگاه تهران با 

 در برابر اين ١٣٣٢ آذر ١۶برپايی يک تظاهرات جسورانه در روز 
نمايش سرسپردگی شاهانه ايستادند تا عليه طراحان کودتا 

نيروهای نظامی برای ممانعت . شعار دهند و  اعتراض نمايند
وارد حريم , ترش حرکت و پيوستن مردم به دانشجوياناز گس

 . دانشگاه شدند و معترضين را به رگبار بستند
در اين يورش وحشيانه سه تن از دانشجويان به نامهای 

احمد قندچی و مهدی شريعت رضوی با , مصطفی بزرگ نيا
شليک گلوله های نيروهای نظامی شاه در راه آزادی جان 

از آن تاريخ . دستگير و زندانی شدند, روحباختند و دهها تن مج
, مبارزه,  آذر با تداعی شعار  اتحاد١۶به بعد هر ساله روز 

پيروزی به نام روز دانشجو گرامی داشته ميشود تا اين روز را 
بر آرمان ديرينه  اما منکوب شده مردم کشورمان يعنی آزادی و 

 ! عدالت به تجلی گاه ايستادگی و مقاومت بدل سازند
آنچه که گذشته يعنی تاريخ پنجاه سال پيش را با , از نگاه من

کوشش و تکاپوی قطع ناشدنی : امروز و فردا ها گره ميزند
است که بازيگران اصلی آن يعنی نيروی گسترده دانشجويان 
اين فرزندان برومند کشورمان در راه تحقق آرمان های انسانی 

ی روشنايی بر خود و پدران و مادران خويش در راه پيروز
آزادی بر اسارت و محبت بر نفرت , نيکی بر بدی, تاريکی

 ! همواره تا به امروز از خود  ابراز داشته اند
  ر ساواک و گارد شاه ب سياه  حاکميتسالهای جور و 

دانشگاههای سراسر کشور در تمام دوره سرکوب پهلوی ها 
اواک در س.  هيچگاه از يادها زدوده نشده است ،تا به امروز

سرکوب دانشجويان و فوج دستگيريها همواره به محيط 
دانشجويی چشم داشت تا شکار خود را از ميان خيل وسيع 

 . دانشجويان مبارز برگزيند و اين همواره ادامه داشت
 و در جريان آنروزهای داغ و پرجنب ۵٧ سال پيش در بهمن ٢۵

. دمامن ياران و آتشکده انقالب بو, دانشگاهها, و جوش
کارگران شهری , دانشجويان در کنار زحمتکشان حاشيه توليد

به خيابان آمدنهای هر روزه در , متينگ, با تحصن, و روستايی
نقش برجسته ای , مناطق مختلف شهری بويژه در پايين شهر

در انقالب و فرو ريزاندن ديوار ستمگری سلطنت پهلوی از خود 
 . بجا گذاشتند

 گشايش دفاتر فعاليت ,با سقوط حاکميت موروثی
گروهبنديهای مختلف سياسی در دانشکده های سراسر 

فراهم آمد و فعاليت يکايک آنان , کشوربا بيرون رفتن گارد شاه
همين فعاليت . در زمينه های مختلف تا حدی اثر گذار گرديد

هراس و وحشت را در چشم حکومتگرا, های آگاهگرانه
و آن ها را به تکاپو انداختسوار بر اريکه انقالب ايجاد کرده 

چرا که دانشجويان در عين حال جزء نخستين پيشگاما
اقشار اجتماعی بودند که تا حد زيادی به ماهيت ارتجاع

رژيم نوپای اسالمی و ظهور فاشيسم مذهبی پی برده 
دانشگاه را به سنگری در راستای دفاع از دستآوردها 

لبانه زحمتکشان ايران اهداف آزاديخواهانه و برابری ط
حکومت اسالم, پاشاندن بذر آگاهی در ميان فريب خوردگان

 . تبديل کردند
نبايد از ياد برد در هراس از همين نقش روشنگرانه بود ک

 فرمان حمله به دانشگاهها ١٣۵٩خمينی در ارديبهشت 
انقال« سپس تعطيلی کالسها در سراسر کشور را به نام 

صادر کرد و ب, ايد آنرا انهدام فرهنگی ناميدکه ب» فرهنگی
بدين سا. قوای بی شمار خود به دانشگاها يورش آوردند

شاه و شيخ دانشگاهها را به يکسان به جوالنگاه قوا
چرخ بازيگر از اين بازيچ: ميگويند. سرکوب خود بدل ساختند

 !ها بسيار دارد
 اختنادر جريان اين يورش ضد فرهنگی و نيز دردوران

فاشيستی و به تعطيلی کشاندن دانشگاهها و بويژه شرو
عمليات جنگ ايران و عراق و فضای مختنق آفريده شده

هزاران هزار تن ا,  به اينسو ١٣۶٠خاصه بعد از خرداد 
مبارز و دگرانديش از کا, چپ, استادان مترقی, دانشجويان

از آنابيکار گشتندو به شکنجه گاهها فرستاده شدند و 
 . شدت گرفت رار مغزها به خارج صدها تن اعدام گرديدند و ف

تنها از پس اين سالخی های هولناک بود که رژيم با انجا
هزاران هزا, اقدامات تکميلی نظير تصفيه هزاران استاد

استقرار , تشديد ضوابط حاکم بر هياتهای گزينش, دانشجو
وژيک خود در دانشگاهها و بتحکيم بازوهای اطالعاتی و ايدئول

خودی و غيرخودی خواندن دانشجويان و راه انداختن زنجير
استقال, بيش از هر موقع , انجمن های اسالمی رنگارنگ

جنبش دانشجويی را زير ضرب گرفتند تا دوباره دانشگاهها ر
بدين ترتي. تحت کنترل شديد خويش در آورند و به راه اندازند

 نيروی عظيم انسانی غيرخودی و اقدامابعد از تصفيه
چند سالی با رکود جنبش دانشجويی روبر, سرکوبگرانه

 ساله و سر کشيدن جام زهر توس٨اما با توقف جنگ . بوديم
خمينی و آغاز به اصطالح دوران سازندگی و پيشبرد سياس
تعديل اقتصادی و رويکرد به بانک جهانی و صندوق بين الملل

هت پاسخگوی به تشديد بحران اقتصادی پول در ج
 . جنبش دانشجويی دگرباره فعال گرديد, سياسی

 کوی دانشگا٧٨ در تير ماه ٧۶بطوريکه دو سال بعد از خرداد 
پس آنگا. تهران به سنگر مقاومت ضد استبدادی تبديل گرديد

  شيراز - تبريز ( ديگر دانشکده ها و دانشگاههای کشور 
و ساير نقاط يکی پس ا)   اهواز-  گيالن –  مشهد–اصفهان 

اين حرکت در تاريخ جنب. ديگری به صف مبارزه بر خاستند
حرکت کوی دانشگا. دانشجويی کشورمان بی سابقه بود

با سازش همه جناح های حکومتی ب,  روز مقاومت۶بعد از 
سرکوب وحشيانه در نيمه راه متوقف ش, تهاجم, دستگيری

 . به زندانها برده شدندو صد ها نفر
اما مبارزات دانشجويان و اقدامات سازمانگرانه و آگاهگران
محافل و تشکل های دانشجويی در اشکال متنوع تر از آنرو

داغ رخوت , همين جنب و جوش. تا به امروز تداوم يافت
خاموشی جنبش را برکليت نظام حاکم بر ايران نهاده است

به امروز مبارزه خود را تعطيل و رها نکردزيرا که دانشجويان تا 
 آذر هستيم١۶ سالگی روز دانشجو ۵٠ اينک که در .اند

 ميليون دانشجو و استاد دانشگاهها به همرا٢نزديک به 
              محيط   ميليون دانش آموز که فردا و فرداهابيست 

  3 بقيه در صفحه                                           
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  .........   شانزده آذر دنباله از صفحه دو        
  

دانشگاهها و صندلی ها را اشغال مينمايند به همراه مبارزات 
 . آزاديخواهانه مردم سنگر مبارزه را تقويت خواهند کرد

دانشجويان ديگر بار فرصت مجددی بدست ميآورند تا از طريق 
راه پيمايی ها , متينگ ها, ا سخنرانی ه, برپايی سيمنار ها

برابری , در بستر اعتالی جنبش کنونی بر اهداف آزاديخواهانه
پای , طلبانه اکثريت مردم ستم ديده و زحمتکش جامعه ما

 !فشارند و کليت ارتجاع حاکم را به مصاف طلبند
يادمان نرود جنبش دانشجويی جامعه ما تا به امروز زخم های 

اين جنبش بدليل عدم يکپارچگی و فراوانی برتن دارد ولی 
تاکنون گرايشات معينی از آنان , محدوديت خاص طبقاتی اش

همواره با تن دادن به قانون گرايی و برشمردن ظرفيت های 
دشواريهای معينی را , قانون اساسی نظام اسالمی ايران

 .برای استقالل عمل اين جنبش مبارزاتی فراهم ساخته اند
تحقق شعار : ذشته مهم جلوه مينمايدآنچه امروز بيش از گ

, مبارزه, آزادی ايران در پرتو تجلی يافتن دگر باره شعار اتحاد
پيروزی جنبش آزاديخواهانه مبارزان کشور است و اين تنها بر 
پايه استقالل اين جنبش و گره خوردن مبارزات دانشجويان با 

د نبايد از يا. ديگر طبقات محروم جامعه قابل تحقق ميباشد
جنبش دانشجويی ايران در شرايطی که اصالح طلبان ,برد

 ٧٨ تير ١٨حکومتی از مقطع به شکست کشاندن جنبش 
همصدايی به آنان همه , )جناح خامنه ای(درکنار قصابان مردم 

نيروی خود را معطوف به حفظ نظام اسالمی به هر قيمتی 
ود کرده اند تا عمود خيمه نظام فرو نريزد يک لحظه از تالش خ

برای کشاندن اين جنبش به مجرای قانونی کردن حرکات 
دانشجويان باز نياستاده اند و اين درحاليست که محافظه 
کاران و  آدم خواران نظام همه کوشش سبعانه خود را برای 

در اين مسير . نابودی اين جنبش اعتراضی متمرکز کرده اند
ود را دانشجويان می بايست مبارزات و مقاومت همه جانبه خ

با محاسبه هوشيارانه تری و با در نظر گرفتن تناسب قوا و 
ترکيب اشکال گوناگون اعتراضی بدون هيچگونه توهمی به 

 !جناح بندی های حکومتی ادامه دهند
جنبش دانشجويی با توجه به تجربه مبارزاتی گذشته خود و 

راهی جز , تکيه روی آن و درس آموزی از اشتباهات پيشين
بايد بشکل پيگير . نداشته و ندارد,  پای خود بايستدروی, اينکه

رفاهی و مطالبات سياسی , از مجموعه خواسته های صنفی
 !اش عمدتا و عمدتا بر پايه استقالل جنبش پای فشارد
, مبارزه, جنبش دانشجويی برای زايش دگرباره شعار اتحاد

, پيروزی اگر ميخواهد به مبارزه خود با تماميت نظام ادامه دهد
به ظرفيت غيرقابل شمارش , بايد به جای نيرو گرفتن از باال

مقاومت توده ای توجه کرده و به جنبش پائين روی آورد و خود 
 .را با مبارزات کارگران و تهيدستان اعماق پيوند زند

بر خالف , چنين روی آوری و مقاومت آفرينی روی اين نيرو
 حکومت که هشدارهای بظاهر اصالح طلبان حکومتی و بيرون

با جانبداری از روش مهندسی تدريجی که بدليل مخالفت و 
ترس دگر باره از انقالب و تحول اجتماعی بظاهر خود را مخالف 
خشونت و همواره طالب شيوه گذار مسالمت آميز معرفی 

هيچ راهکار خشونت گرانه ای را با خود به همراه , ميکنند
 !ندارد

ولی در . ونت کور نيستيممن و ما نيز طالب خونريزی و خش
چه کس و کسانی : اين ميان پرسش اساسی اينست که

خشونت و قهر را در جامعه اعمال ميکنند؟ آيا اين اپوزيسيون 
داخل و خارج کشوراند که طالب بکارگيری خشونت اند يا 
پوزسيون کارگزار نظام است که خشونت و سرکوب بيشمار را 

مروز بر هر مخالفی روا داشاز روز روی کار آمدن خود تا به ا
 تا همه را از ميدان بدر برد و برای خود حقانيت بتراشد؟

مقاومت و نافرمانی و غيرقابل حکومت کردن شرايط ب
حکومت گران نظام اسالمی نه تنها عملی خشونت طلبان

بلکه تنها راه جلوگيری از خشونت عريان سردمدارا, نيست
آد, ی زورمدارانه از دستگيریرژيم است که تمامی راهکارها

تهاج, ترور, سنگسار, قصاص, اعدام, شکنجه, زندان, ربايی
چماق و سرکوب ر, زنجير, قمه کشی, به اجتماعات مخالفين

تانک, از راه پياده کردن قوای ايلغار خود و بکار گيری توپ
مسلسل تماما ادامه ميدهند تا به هرطريق ممکنی اين نظا

 .ا نگهدارندرا بر سر پ
پيروز, مبارزه , بار ديگر قويا ياد آور ميگردم تحقق شعار اتحاد

 آذر ه١۶ سال پيش به اينطرف در آستانه آذر ماه و ۵٠که از 
در شرايط امروز پراکندگ, سال روز دانشجو سر داده ميشود 

و تفرقه جنبش اعتراضی و مطالباتی تنها در پيوند با جنب
جنبشها, تهيدستان شهر و روستا, طبقاتی کارگران
ترکم_ بلوچ ها( اقليت های ملی , جوانان, اجتماعی زنان

و اقليت های مذهبی و مبارزا) آذری ها_ کردها_عرب ها_ها
استادان دانشگاهها , پزشکان, پرستاران, مطالباتی معلمان

طرفداران آزادی بی حد و حصر قلم يعنی روشنفکران ترقيخوا
اتحاد پايدار و پر دوام همه اينان م. ر می گردد ايران ميس

توانند چون رودخانه خروشان سد وجودی نظام ضد انسان
جمهوری اسالمی ايران را در هم شکنند و جنبش مبارزات
اعماق را اعتال بخشند و نظام را غير قابل حکومت کرد

 .نمايند
يتز يعنبا اين اميد و به همراه اين اميد دل آويز و دشمن س

 مستقل حاکميت اکثريتی عظيم بقفرو پاشی نظام و تحق
٠نفع اکثريت عظيم يعنی زحمتکشان و پا برهنگان جامعه 

روز دانشجو  را به همه شما و خود دانشجويا, ميليونی ما 
تبريک ميگويم و در اينراه در نبرد تا به آخر آنان برای تحق

 برای سفره همگانآزادی، برابری و دمکراسی و وصول نان
استمرار مبارزه آزاديخوهانه فعاالن دانشجو را شادمانانه آرز

 ! مينمايم
 در پنجاهمين سال جنايت و بخون غلطيدن سباشد که 

در آستان) رضوی_قندچی_ بزرگ نيا(دانشجوی شجاع 
 به اينسو به تحو۵٧امين سال از انقالب ناکام بهمن ٢۵

در جهت تحقق خواستهای عمومی جامعه ايرااجتماعی 
باشد که زمستانی سخت جان را بدر کنيم و بها. بينجامد
و دشت و حيات خانکوه ساران , خيابان, را در کوچهآزادی 
 . ن گيريمشجهامان 

تحقق چنين آرزويی از شما و ما مدافعين آزادی و حق تعيي
!! چنين باد, ور مبادسرنوشت يکايک شهروندان جامعه ايران د

  
 ٨٢آذر ماه 

  



صفح    1382  آذر23  کشنبهي                                    )راه کارگر(روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران  

د 
 ،
ت 
 ر

ی 
ه 
ن 
ی 
ر 
ی 
ه 
ا 
ق 
"
ی 
ه 

 ق
و 
ی 
ب 
ی 
و 
د 

ر 

ی 
ز 
ه 
ر 
ی 

ن 

ی 
ق 
ر 
ت 
د 
 ،
 4ه
  يست و يک آذرسالگرد ببمناسبت          ادامه از صفحه يک  
  

     محمد آزادگر                      
  
درست يکسال پس از روی کار آمدن   ١٣٢۵آذر  بيست و يک در

حکومت ملی آذربايجان، ارتش سرکوبگر مرکزی وارد شهر تبريز 
 دهها هزار نفر )بويژه فئودالها  ( اع محلیشد و با همدستی ارتج

آذربايجانی به اتهام طرفداری از فرقه دمکرات آذربايجان قتل عام 
 و صدها هزار نفر خانه و کاشانه خود را رها کرده و به ندگرديد

 .اقصا نقاط ايران پناه بردند و يا به خارج ااز کشور مهاجرت کردند
رقی و   فرقه دمکرات و حکومت ملی آذربايجان بخاطر برنامه مت

، حمايت جدی توده ها ، زنان و دهقانان اقدامات انقالبی به نفع
  .اقشار و طبقات مختلف مردم را به خود جلب کرد

 
  جوهر برنامه فرقه دمکرات آذربايجان و جهت گيريهای عمده 

هم اکنون نيز خط "پيشه وری "حکومت ملی آذربايجان به رهبری 
   .د باشد دمکراتيک آذربايجان ميتوان–راهنمای مبارزان جنبش ملی 

در دوران پهلويها هرگونه سخن گفتن از ابتدايی ترين حقوق انسانی  
از قبيل آموزش به زبان مادری و يا حتی اشاره غير مستقيم به ستم 

تجزيه "ملی در رابطه با مليت های غيرفارس بالفاصله برچسب 
 .می خورد "عوامل بيگانه"و  "ستون پنجم شوروی"، "طلب

، جمهوری اسالمی با سرکوب سيستماتيک  ١٣۵٧   پس از انقالب 
ملل و اقوام ساکن ايران و تحقير و از بين بردن هويت ملی و 
همگون سازی اجباری، عمال سياست رژيم شاهنشاهی را عليه 
مليت های غير فارس با رنگ و لعاب مذهبی ادامه داده و هرگونه 

ه توطئ"اشاره به مساله ملی و يا ستم ملی در ايران را به 
 "توطئه کشورهای همسايه همزبان و هم کيش"و يا  "امپرياليسم

 .خلقهای هم مرز نسبت داده است
   با گسترش هويت يابی ملل و اقوام ساکن ايران در بعد از انقالب 

ساله ايران و عراق، شکاف و  ٨و بويژه پس از جنگ  ١٣۵٧
رودرروئی جمهوری اسالمی و مليت های غيرفارس زبان ابعاد 

رده ای يافته و مساله ملی در ايران را به يکی از اساسی ترين گست
 .گاههای جامعه تبديل کرده است گره

 دمکراتيک ترکهای ايران دامنه –  در سالهای اخير جنبش ملی 
وسيعی يافته و تجمع های چند صدهزار نفری در قلعه بابک 
بمناسبت سالگرد تولد بابک خرمدين و انتشار دهها نشريه 

حلی و دانشجوئی و راه افتادن سايتهای م) ی  ترک–سی فار(هدوزبان
اينترنتی متنوع و متعدد مخصوص ترک زبانها، نمونه ای است بر 

 .اين مدعا
 رژيم جمهوری اسالمی و ايادی و وابستگان آن که دشمنان قسم 

 دمکراتيک و –خورده مليت های غيرفارس هستند، جنبش ملی 
 "تجزيه طلب" و"پان ترکيسم" به برابری طلب ترک های ايران را

با اين نوع ترفندها و برچسب زدنها نميتوان درمقابل  .سبت ميدهندن
پيش روی جنبش های آزاديخواهانه و دمکراتيک ملل و اقوام ساکن 

 .ايران مانع ايجاد کرد
 

چن    بسيار طبيعی است که در درون يک جنبش بسيار گسترده و 
وجهی که تبلور خواستهای يک ملت چند ده ميليونی را بيان ميکند

ولی جهد، تمايالت و گرايشات بسيار متفاوت حضور داشته باش
 دمکراتيک ترکهای ايران حاکم شدن ب–عمومی جنبش ملی 

 .سرنوشت خود و برابری واقعی همه مليت های ساکن ايران است
زاديهای سياسی و برخوردار دستيابی به دمکراسی پايدار و آ

مردم ايران از حقوق شهروندی تنها از کانال حل دمکراتيک مسال
حق مليتها در تعيي .ملی در کشور چند مليتی ايران ميگذرد

سسرنوشت خود، حتی به قيمت جدائی، يکی از شرايط اسا
  البته ما از اتحاد داوطلبانه مليت ها د.دمکراسی در ايران است

ه جغرافيائی ايران دفاع مي کنيم و معتقديم تجزيه و جدائمحدود
مليت های ساکن ايران می تواند عواقب فاجعه باری برای هم

ولی اين به آن معنا نيست که م .خلقهای ايران در پی داشته باشد
ح" .از حق تعيين سرنوشت و حق جدائی مليت ها دفاع نکنيم

 جدائی"ی نيست و فقط به مليت ها، يک مفهوم انتزاع "جدائی
اين يا آن ملت در يک زمان فرضی مربوط نمی شود، بلکه معنا

تخزي"عملی آن به رسميت شناختن حق تشکل و فعاليت تبليغاتی 
 .در حال حاضر نيز است ،"طلبان

حق مليت ها در تعيين سرنوشت خود و ح"   به رسميت شناختن 
به حوزه دمکراسی و آزاديهای سياسی مربوط ميشود  "جدائی

يعن .مصداق عملی دفاع از آزاديهای بی قيد و شرط سياسی است
نمی توان سرکو "تجزيه طلبی"هيچ گروه و فردی را به اتهام 

جمهوری اسالمی مانند رژيم شاه پيوسته مساله ملی را امنيت .کرد
هم آزاديهای سياسی را تحديد کند کرده است تا راحت تر بتواند 

هم مليت ها و اقوام غيرفارس را که خواهان حقوق ملی خو
 .هستند، سرکوب کند

   دفاع از حق مليت ها در تعيين سرنوشت خود و حق جدائی، د
 .واقع دفاع از اتحاد داوطلبانه مليت ها است

ع  جناح های درونی و مختلف رژيم جمهوری اسالمی هر کدام س
ميکنند برای تحکيم موقعيت خودشان از حرکت های ملل و اقوام ا

 دمکراتيک آذربايجان و ترک زبانها استفاد–جمله جنبش ملی 
 فرهنگی ترکها و ديگ–وظيفه فعاالن سياسی و ملی ، .ابزاری کنند

مليت های تحت ستم است که اين تشبث جناح های حکومت اسالم
 .را افشا کنند
 اسالمی ايران مانع عمده دستيابی ملل و اقوام ساک  جمهوری

 .ايران به آزادی، دمکراسی و حقوق ملی و شهروندی است
   برابری واقعی مليت های ساکن ايران تنها در يک جمهور
فدراتيو و با اتکا به قانون اساسی مدرن که برابری کامل حقو

ايران دشهروندان را تضمين کند و حق همه مليت های ساکن 
تعيين سرنوشت خود و از جمله حق جدائی کامل و تشکيل دول
مستقل و يا خودمختاری هر يک از ملت ها که با تمايل آزادانه خو
در يک جمهوری فدراتيو متحد ميشوند را به رسميت بشناسد

  .امکان پذير است
  *                 * * * * * * *  
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  جناح  لباس شخصى ها و اميدهاى دو 

                           
   بهروز سورن                                                      

  
   Sooren001@yahoo.de  

 
 
مى گفتند به ما فحش بدهيد تا ما بتوانيم در مجلس پنجم نماينده "

  "بفرستيم
 آه ما  مثال آقاى آرباسچى  و خانم  فائزه هاشمى  با ما هماهنگى  آردند "

مي رويم  در مسجد نازى آباد سخنرانى مى آنيم، شما بياييد آنجا ما را 
  "به هر حال  به ما پول ميدادند تا بر عليه شان تبليغ آنيم........بزنيد

از اعترافات امير فرشاد ابراهيمى عضو سابق شوراى رهبرى انصار 
  حزب اهللا

  
  براى انتخابات مجلس هفتم،  دستجات با  گرمتر شدن  بازار ائتالفات

اجير شده  حكومتى  تحت عناوين  گروه هاى فشار،  انصار،  لباس 
شخصى ها پس از مدتى از مخفيگاه هاى خود خارج  شده اند  و 

اين  باندهاى  وابسته  به  . را بر دوش مى آشند!  مسئوليتى مهم
ى پيشين  با بحران روحانيت حاآم  در پى آن هستند  تا همانند دوره ها

سازى، ايجاد هيجانات سياسى  و برانگيختن احساسات مردم،  بازار سرد  
  .و بى رمق انتخابات  مجلس هفتم  را گرم آنند

امكانات مالى بودجه عمومى آشور، خزانه تسليحاتى  و پشتيبانى پرسنلى 
سپاه و نهادهاى اطالعاتى، روابط عمومى و رسانه اى حاآميت، آيهان 

  .در خدمت اين دستجات قرار دارند...... ى شريعتمدارى  وآقا
در واقع اين باندها  تا پيش از پيدايش جنبش اصالح طلبى  يكى از 

بازوهاى وحشى  و سرآوب  نيمه رسمى حاآميت عليه  تمامى  نيروهايى  
اعمال  . بودند  آه از دمكراسى  و عدالت اجتماعى  سخن مى گفتند

و تجاوز مضمون  فعاليت اين  گروه ها را  تشكيل خشونت،  قتل و غارت 
ولين  طراز اول ئاين باندهاى  سازماندهى  شده از جانب  مس. مي داد 

جمهورى اسالمى به مقتضى  زمان و الزامات سياسى روز،  پيدا و نهان  
  .ميشدند و يكى از  بازوهاى اجرايى تمايالت فاشيستى حكام وقت بودند

 طلبان  در عرصه سياسى آشورمان  آمتر سخنى تا قبل از ظهور اصالح
از اعمال وحشيانه اينان و قربانيان بى دفاع اين تحرآات  گفته مى شد  و 
جز زبان  تاييد رسانه هاى ارتباطى  تصرف شده از جانب  رژيم  آالمى  

  .نمي رفت
 هميشه از وظايف عمده و اصلى منتقدينيجاد رعب،  وحشت و سرآوب ا

وده است و ترآيب اصلى اين باندهاى  مزدور را شرورترين  اين گروهها ب
  .و  بى رحم ترين عناصر جامعه تشكيل داده است

و !  ابزار انتخابى و محبوب اين افراد نيز متناسب  با شغل پولساز
  .ناشريف آنان  و نيات پليد جمهورى اسالمى است

آهنى، اسپرى چماق،  پنجه بكس، زنجير، چاقو،  قمه، باتوم،  ميله هاى 
آنان به آلت آمرى و ْيوزى مسلح مى ! مدرنترين....  بيهوش آننده  و

ضرب و شتم، قتل خيابانى، ربودن و قتل شريفترين افراد جامعه، . باشند
برهم زدن سخنرانى ها و تجمعات منتقدين و دگرانديشان از وظايف مهم 

ن  و آشتى اين گروه ها و رهبرانشان در حكومت، خطرناآتري. آنان است
عالقه به علم و دانش، . ناپذيرترين دشمنان خود را دانشجويان ميدانند

جوانى، گرايش به اتحاد و دفاع از منافع صنفى و عمومى،  ظرفيت هاى 
از خصايلى هستند  آه ...... باال  براى  پيوند با  جنبش عمومى  جارى و

 هاى  باالى با منافع اين اجيرشدگان  و مسئولين هادى آنان  در رده

حكومتى  و روحانيت  در تضادى آشتى ناپذير قرار دارد  و به تبع آ
  .دانشجويان تا آنون از بزرگترين قربانيان آنان بوده اند

روزنامه نگاران، آتابفروشان، نويسندگان و خالصه هر آنكه با فرهن
وانديشه سروآار دارد نيز از اهداف مشخص و سرى شده اين گروهه

  . دهستن
آتاب فروشان  دستفروش اطراف  دانشگاههاى ايران، مدت زمانى آوتا
پس از حذف شاه  ديكتاتور و سانسورچى  مخلوع، چنانچه جان سالم  بد
برده  باشند، هنوز حمالت  شبه فاشيستى اين باندهاى  مواجب بگي

  . دولتى  را بخاطر دارند
   

ره  و گاها  بيشتر با انواع هجوم همزمان  در دسته هاى  پنج  تا ده نف
اقسام سالح هاى  سرد و گرم به  بساط ها،  ضرب و جرح وحشيانه 
جمعى آتاب فروشان  توسط  چماقهاى آآبند،  زنجير،  پنجه بكس ، چاقو 
قمه ، سوزاندن و پاره آردن  آتاب ها و نشريات  منتقد  و مخال

قعى اما مستتر فقهاى حاآتماما نمايانگر چهره  وا... حاآمان  وقت و
اين نمايشى از سيماى حقيقى  روحانيت حاآم،  بنابر شرايط  وقت. بود

مقتضيات زمانه  و ناتوانى هاى  لحظه اى آنان  به طور غير رسمى  بو
آه از طريق شاخك هاى اجرايى  موسوم  به  وابستگان حزب اهللا د

  . ل مى شدصحنه اعما
  

 اطالعاتى  نيروها\لباس شخصى ها غالبا  مكمل ضربتى 
رژيم بوده اند وحتى اغلب در آنار اين نيروهاى رسم) سرآوب(انتظامى

گاها ا.  در اتوبوس، مينى بوس و ماشين هاى انتظامى مى نشينند
سنل رسمى سپاه، شهربانى و ديگر نهادهاى  دولتى  با  لباس شخصپر

در صحنه ها حضور دارند  و حتى  در بسيارى از موارد هجوم هم زمان 
سازماندهى شده با ارگانهاى رسمى به دانشجويان سازمان داده اند  وبدي

ندبدر ميبر!  ترتيب نهادهاى دولتى را از پيگرد رسمى و قانونى احتمالى
بر خالف نظر  برخى از اصالح طلبان  آه تالش  مى آنند عمليات خشون
آميز اين  دسته ها را خودسرانه اعالم آنند،  بنابر وابستگى اغلب آ نا

، اين گروهها با برنامه و سازماندهى از پيش  به نهادهاى رسمى انتظامى
 رهبران اياعترافات برخى از. در صحنه ها حضور دارند)  فتوى شده

باندها پس از جدايى از آنان دال بر اين است آه مغزهاى  متفكر و هاد
بنابر اين انتظا. لباس شخصى ها در باالترين مناصب حكومتى قرار دارند

دستگيرى و محاآمه اين عناصر از جانب  رژيمى  آه در آن متولد شده 
طور آه تا آنوهمان. فرزند آن مي باشند ، انتظارى غير واقعى است

رژيم تبرئه شده اند وهمانطور آ! تمامى  دستگير شدگان در دادگاههاى
پرونده قتل هاى زنجيره اى هنوز پس از پنج سال باز مانده است و وآي

  .جسور و پيگيرآن آقاى ناصر زرافشان در زندان بسر ميبرند
جى  سال  پيش  آاتاليزور تهيي23/24در گذشته هاى  دور به قدمت 

مهيا آننده  پذيرش و اعمال خشونت آنان ائمه جمعه و نمازجمعه ها بودن
آه اغلب تهاجمات  وحشيانه آنان، پس از پايان مراسم آن انجام مى شد 
اين وحشى ها تحت نام نيروهاى  خودجوش مردمى  دست  به هر جنايت
امى زدند  و به سمت  ستادهاى نيروهاى چپ و دمكرات، خوابگاه ه

دانشجويى ومراآز انتشاراتى  براى سرآوب  ومنكوب آردن دگرانديشان 
  .دگرخواهان براه مى افتادند

از وظايف ديگر اين دستجات عكس بردارى، فيلم بردارى و شناساي
اينها آانونهاي.  افرادى است آه در تجمعات  دگرانديشان حضور دارند

رت و نيات شوم اهل واليت دبظاهر ناشناخته هستند آه ابزار اعمال قد
خارج ازحوزه  قوانين رسمى جمهورى اسالمى بوده و عمل ميكنند
درنظر دانشجويان، جوانان و ساير جنبش هاى اعتراضى مردم، مبارزه 
مقاومت  در برابر لباس شخصى ها عين برخورد  با حكام تلقى مى شود

مشت.  رابر خود  مى بينندزيرا آه در هر گام مبارزاتى خود اينان را در ب
                     6                                             بقيه در صفحه 
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  ........    لباس شخصی ها ادامه از صفحه                     
  

بر لباس شخصيها، مشتى است  بر دهان  رژيمى آه جز گره آرده  در برا
قتل ، غارت ، اسارت، آشتار جمعى،  فقر و نابودى ارمغانى  براى  مردم  

  .شريف آشورمان ببار نياورده است 
  

براى اينكه لباس شخصى ها و مشاغل  رسمى انتظامى آنها از جانب مردم  
از . مى شوند!  صادرشناسايى نشود، اغلب اين افراد  به نقاط مختلف 

اصفهان  به تهران  و از تهران  به نطنز، از آردستان  به يزد و از 
دامغان به مهاباد  و اينچنين  آاروان  سياهى  و جهل سازمان يافته و در 

  . اقصى نقاط آشورمان حضور مييابند
در جريان  تظاهرات دانشجويي  سه تن از اين افراد توسط دانشجويان 

يكى از آنان داراى آارت رسمى سپاه و دو نفر ديگر . ونددستگير مي ش
نيز از حفاظت سپاه پاسداران بوده اند  آه هر سه در لباس شخصى و در 

 . حين ضرب و جرح دانشجويان دستگير ميشوند
  

 لباس شخصى  به ضرب  و شتم و ل رسمى شهربانى  دردر تبريز پرسن
 قم عمامه از سر گرفته و چماق بدست ظاهر شكنجه دگرانديشان، در يزد و

  . مى شوند و لباس شخصى نام ميگيرند
   جزو بدنام ترين نهادها  و تشكل هاى موجود در ايران ، زارهااين اب
 باشند، بطورى آه حمله اين  وحوش  به هر مجمع  و محيط سياسى  ی م

  در نظر شاهد  و ناظر آن بطور خود بخودى اعتبار دهنده آن جمع
 .وحشيگرى  ميباشد

  
يكى از رموز موفقيت اصالح طلبان  دولتى در پاره اى از انتخابات گذشته 
آسب  مشروعيت نسبى و واآنشى در برابر هجوم اين گروه هاى  فشار به  

همين مطلب امروزه از بزرگترين اميد . مراآز تبليغاتى آنان  بوده است
  *.نتخابات مجلس هفتم ميباشدهاى اين  طيف در ا

  
بنظر آقاى آرمين اين دستجات فاشيستى براى ايجاد سردى و برقرار آردن 

آقاى آرمين  فراموش  . فضاى ياس و نوميدى پا به صحنه گذاشته اند
آرده اند  آه در طى  يكى دو ماه  گذشته  آمتر اصالح طلبى  به گرم بودن 

مى متفكرين اين جناح اين فضا را فضاى انتخاباتى معتقد بوده است و تما
. سرد و نوميد آننده دانسته و شكست انتخابات را از پيش نويد داده اند

بنابر اين بر خالف نظر ايشان حضور مجدد باندهاى هدايت شده براى 
.  آماده نمودن تهييجى اين فضا و بيرون آوردن  مردم از بى تفاوتى است

اه براى انتخاب ميان بد و بدتر حيله تكيه بر اقشار هنوز متوهم  و ناآگ
جديدى است براى انحراف افكار عمومى و آسب مشروعيت نسبى در 

 . نظرگاه افكار عمومى بين المللى
-------------------------------------------------------------------  

  
 مراسم سخنرانى ميردامادى بهم ميخورد و گفته 1382 آذر 14جمعه * 

  .د آه  ايشان نيز مجروح شده اندمى شو
  تاج زاده ميگويد

 راى به با ريختن آراى مناسب به صندوق هاىمردم با خويشتن دارى 
  .فاشيسم جواب بدهند

  تاآيد از من
                                  

*******************************************          
         

 
 

 
 مي با اعدام به استقبالاسال رژيم          

 
   روز جهاني حقوق بشرآمد                

  
  

در آستانه روز جهاني حقوق بشر و در حاليکه فعا لين دفاع از حقوق انسان
و سازمانها و نهادهاي مترقي و بشر دوسـت جهاني خواهان لغو مجازا

ورها،  اياعدام در همه کشورها هستند و اميدوارند که ديگر دولت ها و کش
جنايت سازمانيافته دولتي را از مجازاتهاي قانوني کنار گذارند؛ رژي

حزب دمکرات کردستان ايران را به جوخي ايران، دو تن از اعضای اسالم
  .هاي مرگ سپرده است

الم کردحزب دمکرات کردستان ايران، در اين رابطه در اطالعيه اي اع
 ماه اسارت و جليل زيو5 اين حزب پس از است که رامين شريفی، عضو

  . سال زندان و شکنجه به جوخه مرگ سپرده شده اند9اي ، پس از 
به اين ترتيب ماشين آدم کشي و جنايت سازمانيافته در حکومت اسالم

  .ايران، پيام مرگ را به تمام جهان مخابره کرده است
راحت طرح شده استپيام مرگ و اعدام و جنايت ، اين بار به روشني و ص
 را دريافت م2003در زماني که شيرين عبادي، جايزه صلح نوبل سال 

جايزه اي که بخاطر تالشهاي او براي دفاع از حقوق زنان و کودکان . کند
  رژيم اسالمي. دفاع از قربانيان قتلهاي زنجيره ای به او داده شده است

  .  را داده است  بد ينگونه  جواب ياوه سرائيهاي اصالح طلبانه
  

  . جمهوري اسالمي اصالح ناپذير است! خانم ها، آقايان
  

رژيم اسالمي ايران، با اين اعدامهاي تازه و دستگيري فعالين جنبش ها
اجتماعي خصوصًا فعالين جنبش دانشجويي نشان داده است که جز با زبا

رژي.  شکنجه و قصاص با مخالفين خود سخن نمي گويد-مرگ، اعدام
 و  توبه ها"نوين"توبيخ هاي: اسالمي جز از طريق سلولهاي انفرادي 

تلويزيوني، جز از طريق اعالم آشکار مخالفت با حقوق بشر و لغو حقو
دمکراتيک انساني، جز از طريق تشويق و تبليغ خشونت و فريب و مذه
حکومتي، جز از طريق کشتن آشکار مخالفان در زندان و خيابان و ميدانها

اعدام جليل زيوه ای پس ا. عمومي در تمام اين سالها حکومت نکرده است
 است که هزاران زندان67 سال اسارت، نمونه اي از کشتارهاي سال 9

  .سياسي به همين شيوه به جوخه هاي مرگ سپرده شدند
  

 راه کارگر، ضمن تسليت به خانواده ها-سازمان کارگران انقالبي ايران
يوه اي و رامين شريفی و حزب دمکرات کردستان ايران داغدار جليل ز

مردم کردستان، اين جنايت سازماييافته حکومتي را بشدت محکوم مي کند 
از تمام سازمانها و گروههاي مدافع حقوق بشر مي خواهد که اين رژي
جنايتکار را محکوم کرده و مردم ايران را در مبارزه براي آزادي کلي

سي ، براي لغو مجازات اعدام و براي در هم شکستن و به زيزندانيان سيا
بي شک مدافعين واقع. کشيدن اين رژيم وحشي و آدم خوار ياري کنند

حقوق انساني، مردم ايران را در اين مبارزه براي جهاني انساني و رها ا
 .خشونت و مرگ و استبداد تنها نخواهند گذاشت

  
  

  راه کارگر-ن کارگران انقالبي ايران  سازما                    
  

  2003 دسامبر 9                                                            
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  .......... آنزمان که بنهادم         ادامه از صفحه يک 
  

  
  بزرگ نيا                     قند چی                 رضوی    
  
فراشتن پالکارد سرخ زنده باد آزادي و برابري و  آنان در عين حال با برا.

دفاع از جنبش اعتصابي و حق طلبانه کارگران ايران، نشان دادند که جنبش 
  .دانشجويي در مسير تغييرات راديکال اجتماعي در ايران ماست

  
اگر پارسال تنها در دانشگاه تبريز، مسئله پيوند با جنبش کارگري مطرح 

ايران، که نه تنها بخاطر پيوند اجتماعي شان با امسال دانشجويان : بود
طبقه کارگر و مزد بگير ، بلکه بخاطر تعرض لجام گسيخته حکومت 
سرمايه و مذهب، از طريق خصوصي سازي دانشگاهها، خوابگاهها و 
بسياري از مراکز علمي و اجتماعي کشور، خود را در پيوند با جنبش 

 در بسياري از دانشگاهها بر اين کارگري و مزد بگيران ايران مي بينند،
  .پيوند پا فشردند

  
 آذر، عليرغم آنکه 16عليرغم محدوديت هاي بسيار براي بر گزاري مراسم 

بسياري از فعالين دانشجويي در زندان هستند و عليرغم حضور گسترده 
نيروهاي انتظامي و بستن درب دانشگاهها، هزاران نفر در دانشگاهها و 

 آذر در تهران، تبريز، 16فته و با برگزاري سالگرد اطراف آن حضور يا
شيراز، اصفهان، سبزوار، مشهد و ديگر شهرها، مطالبات بر حق مردم 

 آذر 16از . از ادامه مبارزه نيم قرنه دانشجويان گفتند. ايران را فرياد زدند
 تير، از قتلهاي زنجيره اي و از غارت و 18، از انقالب فرهنگي، از 32

ر توسط دستگاه حکومتي سخن گفتند و از پا فشاري بر خواست چپاول کشو
آن زمان که " ديرين براي آزادي و برابري و از تصميم دانشجويان با شعار

  "بنهادم سر به پاي آزادي ، دست خود زجان ُشستم از براي آزادی
  

 آذري که امروز 16 آذر، گرامي داشته شد، 16به اين ترتيب 
  .و هر روز تکرار مي شود

  
  
  

   راه کارگر-    سازمان کارگران انقالبي ايران          
  

   2003 دسامبر 8                                        
  
  
  
  
  

  
 راديو برابری

 
شش (راديو برابری هر شب ساعت هشت و نيم بوقت ايران 

بر روی ماهواره با مشخصات ) عصر بوقت اروپای غربی
 :زير برنامه پخش می کند

 
Satellite: Hotbird       13 East 
Freq.12597   GHz 
Transpoder: 94 
Symbol    Rate  :27500 
Fec:3/4 
CHannel  :GBTS  Feed ½ 
Right side of dual audio channel 

 
شما ميتوانيد برنامه های هر روز را بصورت ضبط شده 

ش ی اينترنت ، در آدرس زير نيز گوازطريق شبکه جهان
  :ددهي

www.radiobarabari.net 
  
  

        
  
  
 با ما ارتباط بگيريد 

  
  com.arash@funtrivia   .............                سر دبير تک برگی   

  
  netr.public@rahekarga              ........  روابط عمومی سازمان  

   
 0049 -40 -6777819   ...........                      تلفن عمومي سازمان 

   
   00 33-1-43455804 ...........                        شماره فاکس سازمان 

   
  net.rahekargar.www .........                     آدرس سايت راه کارگر

   
  com.etehadchap.www   ...         درس سايت اتحاد چپ کارگری   آ

   
  net.radiobarabari.www  .........           آدرس سايت راديو برابری

  
  . آدرس صندوق پستی سازمان     
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  راهپيمايی ده دسامبر در اسلو قطعنامه       
  )نروژ             (           

  
روز جهانی حقوق بشر امسال مصادف گرديده با اعطای جايزه صلح 
نوبل به خانم شيرين عبادی و فرصتی است مغتنم برای طرح نقض 

  .حقوق بشر در ايران
 24همانطور که همگان می دانيد، رژيم جمهوری اسالمی در حيات 

سط مجامع بين ساله خود، بارها و بارها بخاطر نقض حقوق بشر تو
 مه پيشنهادی کانادا به المللی محکوم گرديده است و در آخرين قطعنا

  . برای چندمين بار محکوم گرديده است،سازمان ملل 
حکومت اسالمی به عنوان يک رژيم ايدئولوژيک از بدو تاسيس خود 

 اعالم بنا به ماهيت آن ، بی اعتنايی خود را به قوانين حقوق بشر
ع حقوق يداشته و با طرح شعار جعلی حقوق بشر اسالمی به تضي

مردم ايران پرداخته است و با برپايی ماشين سرکوب و ترور، 
  .حاکميت سياه خود را برپا ساخته است

  :و متعاقب آن اکنون
  ايران  به بزرگترين زندان روزنامه نگاران و دانشجويان تبديل شده 

 وسعت ايران به بند کشيده شده اند و از است، زنان در زندانی به
...... ابتدايی ترين حقوق خود يعنی حق پوشش ، کار ، تحصيل 

محروم شده اند، زندانهای ايران مملو از جوانان معترضی است که 
به جرم،  طلب آزادی بيان به بند کشيده شده اند، حقوق اقليتهای ملی 

ق کرد نمونه بارز آن و مذهبی شديدا سرکوب شده است و آوارگی خل
می باشد، اعدام و شکنجه به رسميت شناخته شده است و حتی 

شورای نگهبان طرح نيم بند رد شکنجه خوديها توسط مجلس اسالمی  
را رد کرده است، دستگاه ترور و شکنجه در داخل و خارج به شکار 

  و قتلهای 67  و 60مخالفين می پردازد و کشتارهای سالهای 
در داخل و ترور ...... فروهرها مختاری و پوينده  زنجيره ای 

در خارج نمونه هائی  ..... قاسملو، شرفکندی، کشاورز ، بختيار 
ازآن هستند، با پياده کردن طرح های نئوليبرالی در عرصه اقتصاد و 
با خصوصی سازيهای گسترده ، و با پديده ای بنام آقازاده ها اقتصاد 

 اند و هر روز توده عظيمی از زحمتکشان  ايران را به نابودی کشانده
و بی دليل نيست که شاهد معضالتی  . را به زير خط فقر رانده اند

همچون کودکان خيابانی ، بردگان سکس ، و دريای عظيم معتادين 
  .باشيم

کميته صلح نوبل خانم شيرين عبادی را به خاطر دفاع ايشان از 
طبيعی . ناخته استحقوق کودکان و زنان ايران  منتخب خود ش

خواهد بود که حمايت مجامع ايرانی از اين انتخاب کميته صلح نوبل 
، به ميزان همسويی و هم نوايی خانم عبادی با جنبش اعتراضی 

دوری يا نزديکی از . مردم ايران مورد ارزيابی قرار می گيرد
خواسته های مردم ايران که تشنه آزادی ، دمکراسی و برابری هستند 

ند از خانم عبادی چهره ماندگار در اذهان توده ها بسازد و يا او ميتوا
اما متاسفانه پاره ای از مواضع . را به فراموش خانه تاريخ بسپارند

اخير ايشان با جنبش دمکراتيک رو به گسترش مردم ايران همخوانی 
  .ندارد

طبيعی است که پيش شرط استقرارهرگونه حکومتی دمکراتيک و 
. ران، برچيده شدن بساط رژيم جمهوری اسالمی استسکوالر در اي

ما حمايت خود را از مبارزات مردم ايران جهت بچالش کشيدن 

جمهوری اسالمی و تحقق خواسته های دمکراتيک خود اعالم می 
  .داريم

در همين رابطه ما از تمامی مجامع بين المللی ، احزاب و 
 تحت فشار قرار سازمانهای دولتی و غير دولتی می خواهيم که با

دادن رژيم جمهوری اسالمی بدون هرگونه دخالتی که منجر به نقض 
حاکميت مردم ايران شود در جهت تحقق خواسته های زير تالش 

  . نمايند
   ـ جدايی دين از دولت1
 ـ آزادی کليه زندانيان سياسی در ايران و تامين آزادی بی قيد و 2

  .شرط بيان عقيده و تجمع
  .نه ستم جنسی و لغو قوانين ارتجاعی بر عليه زنان ـ رفع هر کو3
  . ـ تامين حقوق اقليتهای ملی و مذهبی 4
 ـ لغو اعدام و شکنجه و تشکيل يک دادگاه بين المللی برای 5

رسيدگی به جنايات سران حکومت اسالمی بخصوص در جنايات 
  .  و قتلهای سياسی زنجيره ای در ايران67  و 60سالهای 

تهای نئوليبرالی اقتصادی و تامين حداقل نيازهای يک  ـ لغو سياس6
  .زندگی شرافتمندانه برای تمام مزد  بگيران

   
  

  زنده باد آزادی، برابری و دمکراسی در ايران
  

متشکل ) اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران (  دسامبر 10کميته 
  :از
  

  :  واحد نروژ متشکل از- برای دمکراسیـ کميته اتحاد عمل  *
  دستان ايرانـ حزب دمکرات کر

  ـ سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  )راه کارگر( ـ سازمان کارگران انقالبی ايران 

  
  )کو مه له ( ـ سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان  ايران *
  )نروژ ( ـ جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران *
  ـ کانون نويسندگان ايران در تبعيد ـ واحد نروژ*
  ه ايرانـ حزب تود*
  ـ جمعی از منفردين سياسی *
  ـ اتحاديه زنان حزب دمکرات کردستان ايران*
  ـ اتحاديه جوانان حزب دمکرات کردستان ايران*
  ـ سازمان جوانان کو مه له*
  ـ نشريه آوای زن*

  ـ راديو همصدا
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