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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١٨ جنوری ١۴
  

 )ھاى ايران ھا و خلق پالتفرم دموكراتيك جنبش(  پايانى كنفرانسۀقطعنام
  اتحاديه اروپا- بروکسل 

 

كنيم كه استثمار انسان توسط انسان، اعمال ستم و تبعيض گسترده بر زنان، تخريب زيست  ى مىما در جھانى زندگ

جنگ، بيكارى، بردگى، به کار گماردن .  موجودات آن به امرى روزانه تبديل شده استۀ زمين براى ھمۀمحيطى كر

خصوص در  ان و بهكودكان، تن فروشى، رقابت و كاھش سطح زندگى مزدبگيران، روال عادى زندگى در جھ

درجات ه ھای موجود در جھان و به ويژه خاورميانه در ايجاد اين وضعيت ب  تمام دولت. خاورميانه و ايران شده است

  .استثمارگر ھستند ھای ھا ھر نام و نشانی كه داشته باشند در واقع دولت اين دولت. مختلف سھيم، و ذينفع ھستند

اى نو و منطبق با منافع سياسى   بعضى از نيروھاى جھانى براى ترسيم خاورميانهسو اقدامات  اخير، از يکۀطى چند دھ

خواه  ھاى مستبد و تماميت ملت و اقتصادى خود در منطقه و از سوی ديگر اصرار بر حفظ موقعيت خود از سوى دولت

 ھای مضاعفى را بر ھا و ويرانگرى منطقه از جمله جمھورى اسالمى ايران منطقه را به آشوب كشيده است و مصيبت

مين أی را که براى تئھا ھا تالش ھاى دموكراتيك آن ھا و جنبش در اين گير و دار خلق. ھاى منطقه تحميل كرده است خلق

ژي تاکنون يھاى تاکتيک و سترات ريزی ھاى عملی و برنامه  یئسفانه به دليل نارساأاند ولى مت منافع خلقى انجام داده

اند و لذا   مدت به انحراف و شكست کشيده شده ى ببرند و به دليل برخوردھاى مستبدانه در كوتاهئاند راه به جا نتوانسته

  .زمينه براى يغماگری و سرکوب نيروھاى مردمی، ھموار گشته است

 تحوالتى را از سر گذراندند و ٢٠٠٩چنين بھار عربى در كشورھاى عربى و اعتراضات مردم در ايران در سال  ھم

اند با  ھا به اين دليل مطالبات اصلى، صريح و سراسرى نداشته اين جنبش. اى را كسب كردند و آموزندهتجارب تلخ 

. بينانه و عملى بپردازيم جوى راھكارھاى واقع و گرداند كه به جست اند، اين ھم ما را ناچار مى بست روبرو شده بن

دھد كه راه ممكن و آلترناتيو عملى  نشان مى) روژآوا( موفق و تا كنونى كنفدراليسم دموكراتيك در شمال سوريهۀتجرب

تواند با كنفدراليسم دموكراتيك، ملت  ديگرى ھم وجود دارد، آلترناتيو امروز براى خاورميانه و باالخص ايران مى

ھای خود گردان با توجه با خصوصيات اتنيكى، فرھنگى و اجتماعى ھر  دموكراتيك و خود مديريتى دموكراتيك در كمون

  .منطقه به سازماندھى بپردازد

رو، در  درستی می دانيم، ايران سرزمينی است با خلق ھای متعدد و جغرافيای متنوع، از اينكه ھمه بطور  ھمان

ھا، از حق تعيين سرنوشت خويش، با تشكيل ملت دموكراتيك  چھارچوب طرح كنفدراليسم دموكراتيك ھر يك از اين خلق
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يعنى . كراتيك به منظور حق تعيين سرنوشت در مقياس محلی و سراسری برخوردار استو با ايجاد خود مديريتی دمو

ھاى گوناگون در اين  ھا و زبان توان به ساخت ملت دمکراتيک با تنوع فرھنگ مى»  ملت- دولت «جاى تشكيل يک  به

حاد داوطلبانه و با حقوق ھا در سرزمينی مشترك با ات  ايران متشكل از تمام خلقۀيعنى جامع. سرزمين مشترك پرداخت

توانند در كنار ھم به ھمزيستى  برابر در چھار چوب ترسيم قوانين و مقررات دموكراتيك است و از اين رھگذر مى

 دموكراتيك و حق تعين سرنوشت خود -ھاى ايران ھم به حقوق ملى   ترتيب تمام خلقبدين. آميزى دست يابند مسالمت

ھا كه داراى روابط تاريخى مشترک و  خواھند رسيد و ھم با ايجاد اتحاد دموكراتيك و داوطلبانه مانع گسست اين خلق

ت ستم داخل جغرافياى ايران ھای تح حق محقق نگردد، خلقه بديھی است، اگر اين خواست ب. طوالنی ھستند خواھند شد

اين حق را خواھند داشت كه آلترناتيوھاى ديگر را تا سطح ... اعم از آذرى، بلوچ، عرب، كرد، فارس، تركمن، لر و 

  . دموكراتيك خود برگزينند- گسستن و ايجاد ملت 

ه  ھويتی ايران، روز بھا و بنيادھای ھاى فرھنگى خلق  ارزشۀبر كسى پوشيده نيست كه سياست آسميالسيون و استحال

ترين سرکوب و ظلم را   جمھورى اسالمى بيشۀزنان در زير لواى قوانين شريعتى و مردساالران. گردد تر مى روز عميق

ھاى  تر مورد تعرض و سركوب سياست روز بيش به جويان و کارگران روز اند؛ كودكان، جوانان، دانش متحمل شده

زندان، . دار نقض حقوق بشر تبديل شده است طور کلی ايران به پرچم اند، به ارتجاعى جمھورى اسالمى قرار گرفته

ھاى طبقاتى،  ھای دولتى و تبعيض در نتيجه اختالس. ن به امرى روزمره تبديل گشته استاشكنجه و اعدام مخالف

تاريستى جمھورى ھاى سركوبگرانه و توتالي در نتيجه سياست. روز افزايش يافته است به گرسنگى، بيكارى و فقر روز

بدون .  شده است ھاى جمھورى اسالمى تنگ تر از پيش عرصه بر دگر انديشان و مخالفان سياست اسالمى ھر روز بيش

توان به موارد زيادى اشاره كرد كه به وضوح داللت بر سياست سركوبگرانه و غير دموكراتيك جمھورى  ترديد مى

نی و با توجه به تحوالتی که در سطح جامعه در جريان است موجب چه كه ھمچنان در شرايط کنو آن. اسالمى دارد

 .ھا است المللى در برابر اين سركوبگری نگرانی می شود، سكوت بسيارى از نھادھاى بين

 ۀھاى عضو اتحادي ًذيال به نكاتى در قبال مواضع دولت  اروپا، ۀبا توجه به برگزارى كنفرانس ما در پارلمان اتحادي

  :کنيم ورى اسالمى اشاره میاروپا با جمھ

ستيزانه، نقض حقوق بشر و اعمال زندان، شكنجه و اعدام از سوى جمھورى  ھاى زن  اروپا در برابر سياستۀ اتحادي-١

کند و  طور صريح محكوم نمی اسالمى موضعی جدی اتخاذ نکرده و در خصوص اين برخورھاى غيرانسانى آن را به

  .انديشد خويش میتنھا به منافع و روابط اقتصادی 

ھاى غيرانسانى جمھورى اسالمى در قبال كودكان و جوانان و گسترش  ھای سياست عدالتی  اروپا در برابر بیۀ اتحادي-٢

ً شود کامال  ايران میۀينى جامعئھای اجتماعى كه موجب افزايش فقر و فشار مضاعف بر طبقات پا عدالتی و افزايش بی

 .تفاوت است بی

 زندانيان ۀقيد و شرط ھم ًھای ايران مصرا خواستار آزادی سريع و بی ھا و خلق فرم دمکراتيک جنبش کنفرانس پالت-٣

 اوجاالن است که از دو سال پيش تاکنون اطالعی از وضعيت او سياسی ايران و خاورميانه از جمله آزادی رفيق عبدهللا

  .در دست نيست

ھای کارگری،  يران بدين وسيله حمايت کامل خود را از کليه جنبشھای ا ھا و خلق  کنفرانس پالتفرم دمکراتيک جنبش-۴

 .دارد ھای محيط زيستی اعالم می ی، زنان و فعاليتئدانشجو
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ھا و  مندی جنبشنکيد و حمايت کامل از ظرفيت و تواأھای ايران ضمن ت ھا و خلق  کنفرانس پالتفرم دمکراتيک جنبش-۵

کند و اميد   محکوم میً سياسی، اقتصادی و نظامی در امور ايران را قوياۀھای مردمی در ايران، ھر گونه مداخل خيزش

  .داند بستن به اصالحات حکومت اسالمی را مردود می

ھا و  طلب، سازمان ھاى ايران و مردم آزاده و برابری  خلقۀھای ايران، از ھم ھا و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش

جھان انتظار دارد كه از ن سياسی، اجتماعی و فرھنگی ارگری و فعاالی، کئ ھای توده زاب سياسی مردمی، تشکلاح

  . آزاد ، برابر و دموكراتيك حمايت كنندۀجنبش جديد مردم ايران در رسيدن به يك جامع
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