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 »رانيھاى اھا و خلقك جنبشيپالتفرم دمكرات«رئوس راھکارھای 
   نخستين کنفرنس آنۀو قطعنام

 

ديدگان، محرومان و گرسنگان و  شدگان، رنج ديدگان، سرکوب پيام روشن و صريح خيزش اخير استثمارشدگان، ستم

د زندان، شکنجه و اعدام، وحشت و زنان در پيشاپيش ھمه جوانان جسور دختر و پسر بر عليه سانسور و اختناق، تھدي

ترور و فقر و گرانی و بيکاری حکومت اسالمی در بيش از يک صد شھر کوچک و بزرگ کشور، اين بود که بايد 

جمھوری «، »نان، مسکن، آزادی«: ھا با تمام قدرت شعارھای طبقانی خود را فرياد زدند آن. جمھوری اسالمی برود

  ...، و»ياسی آزاد بايد گرددزندانی س«، »خواھيم اسالمی نمی

براساس پارادايم جامعه اکولوژيک،  دمکراتيک مبتنی ك يسم دموكراتيراھکار ما برای آينده جامعه ايران، طرح كنفدرال

 سرنوشت تعيينھا، از آزادی کامل برخوردار گردند و حق  ھا و خلق ك از جنبشياست، که ھر بر آزادی زن و مرد 

ھمه شھروندان ساکن ايران، جدا از تعلقات مليتی، جنسيتی، سياسی و . خويش رقم بزنندخود را مستقيما به دست 

توان به برساخت ملت  مى»  ملت-دولت «ل يک يجاى تشك عنى بهي. سان و برابر برخوردار باشند مذھبی، از حقوق يک

  .ھاى گوناگون در اين سرزمين مشترك پرداخت ھا و زبان دمکراتيک با تنوع فرھنگ

جاد يد و ھم با اين سرنوشت خود خواھند رسيك و حق تعي دموكرات- ران ھم به حقوق ملى يھاى ا ب، تمام خلقين ترتيبد

. خى مشترک و طوالنی ھستند خواھد شديھا كه داراى روابط تار ن خلقيك و داوطلبانه مانع گسست اياتحاد دموكرات

ران اعم از آذرى، بلوچ، عرب، ياى ايت ستم داخل جغرافھای تح بديھی است، اگر اين خواست برحق محقق نگردد، خلق

 - جاد ملت يگر را تا سطح گسستن و ايوھاى دين حق را خواھند داشت كه آلترناتيا... كرد، فارس، تركمن، لر و 

  .ننديك خود برگزيدموكرات

ھای دولتى و  سھای سرکوبگرانه و غيرانسانی، اختال جه سياستيدر حاکميت چھل ساله جمھوری اسالمی، در نت

در اين چھار دھه در ايران آپارتايد جنسی . افته استيش يروز افزا به كارى و فقر روزيھاى طبقاتى، گرسنگى، ب ضيتبع

ھای اجتماعی  آسيب. محيط زيست به شدت آسيب ديده است. اند طور سيستماتيک سرکوب شده برقرار بوده و زنان به

در اين حکومت، آزادی بيان، انديشه، قلم و .  دوازده ميليونی رسيده استبيکاری به رقم ده تا. کمرشکن شده است
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ادى اشاره كرد كه به وضوح داللت بر يتوان به موارد ز د مىيبدون ترد. تشکل، اعتراض و اعتصاب ممنوع است

 .ك جمھورى اسالمى داردير دموكراتيکارانه و غ است سركوبگرانه و تبهيس

ھا بايد به راس حکومت و منافع  ھا و ساختار كنونى كه ھمه راه ران، با اين پيش زمينهيد جمھورى اسالمى ايبدون ترد

ايدئولوژيک مذھبی، اقتصادی، سياسی و فرھنگی آن منتھی شود و با اعمال ارتجاعى خود انواع سركوب و فشارھا را 

ت از نظامى ياز ظرفيت اصالح و تبعوجه  چيكند، به ھ ل مىيران تحميھا و اقشار مختلف و محروم ا ھا و خلق بر جنبش

م، نياز عاجل و مبرم ين رژيدار براى گذار از تماميت اي قاطع و پا باشد، بدين ترتيب مبارزە ك برخوردار نمىيدموكرات

  .مردم ايران است

گردان ھای خود چنين ايران، کنفدراليسم دمکراتيک کمون به باور ما، آلترناتيو مناسب امروزی برای خاورميانه و ھم

  :ابندئياست که  بر اساس زير سازمان م

 ھمه شھروندان جامعه در چھارچوب شھروندى آزاد با بر خوردارى از حقوق فردى و جمعى خود بدون توجه به -١

سان و برابری  ك از حقوق يکيجنسيت، مليت، افکار سياسی و باورھای مذھبی و با در نظر گرفتن اصول دموكرات

  .برخوردارند

ن در ھمه قلمروھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی، حقوقی، نظامی و شخصی با مردان برابر بوده و پنجاه درصد  زنا-٢

ن زنان با توجه به يگونه نھادھا و در ھمه سطوح محلی تا سراسری را زنان تشکيل خواھند داد، ھمچن مديريت تمامی اين

  . برخوردار خواھند بودل نھادھا و سازماندھى مناسبيژه خود از حق تشكيازھاى وين

 ھيچ گروھی بر گروه ديگر و ھيچ زبانی بر زبان ديگر و ھيچ مذھب و باوری بر مذھب و باور ديگر برتری و -٣

ھای فارسی، آذری، كردى، عربی،  زبان. ك آزادنديت اصول دموكراتيامتياز ندارد و ھمه در تبليغ باورھای خود با رعا

ھای رسمی بوده و حق آموزش به زبان مادری و استفاده از  ران ھمگی زبانيھاى ا گر خلقيھاى د ر زبانيبلوچی و سا

  .ھا در قانون بايد ملحوظ شود آن در ھمه زمينه

ھر نوع .  و آموزش و پرورش بايد جدا باشدئیمذھب از دستگاه قضا. د و شرط مذھب آزاد استيق ا رد بیي پذيرش -٤

کودکان و نوجوانان بايد از ھر نوع تعرض . ذھبی پذيرفته نخواھد بودرش ھرگونه مياجبار جسمی و روحی برای پذ

  .مادی و معنوی مذاھب و نھادھای مذھبی مصون باشند

  .ھای سياسی، اجتماعى، صنفى و فرھنگی خود را به وجود بياورند ھای مردمی مجازند تشکل  ھمه اقشار و گروه-٥

گر نھادھاى دموکراتيک در کليه سطوح، در روستا و شھر و يو د ھمه آزادند که در مجامع عمومی شوراھا، مجالس -٦

ھمه قوانين و ھمه امور محلی نخست در . ھای مختلف باشند استان، عضو، کانديد کنند و انتخاب شوند و دارای مسئوليت

. دھا، مجالس، شوراھا و مجامع عمومی محلی مورد بحث، بررسی و تصويب قرار گرفته و اجرائی خواھند ش كمون

گيری نھائی به شورا و  امور فرا محلی ھم در شوراھا و مجالس محلی مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تصميم

گيری قرار  در شورا و مجالس شھری امور مربوط به شھر مورد بررسی و تصميم. شوند مجالس شھری ارجاع می

 شھرى امور فراشھری را مورد بررسی قرار شورا و مجالس. شوند گرفته و موجبات اجرائی آن تصميمات مشخص می

گيری در امور  اين شورا و مجالس اختيار تصميم. کند داده و پيشنھادات خود را به شورا و مجلس سراسری ارسال می

  .ريزی برای اجرا کردن تصميمات شوراھا را در سطح سراسری بر عھده دارد سراسری را داشته و مسئوليت برنامه

سپاری چھار سال  روش دموکراسی مستقيم در مقابل آلترناتيو قدرت. م، امری اساسی خواھد بود دمکراسی مستقي-٧

  .ھای پارلمانی است بار به نمايندگان در دموکراسی يک
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شوند عالوه بر  شھروندانی که داوطلب شرکت در اين نيروھا می.  نيروھای مدافع مردم تشکيل دادە خواھند شد-٨

 چون حمايت از مبارزات بر حق و عادالنه ئیھا  نيز در عرصهئیھا ی و دفاعی، آموزشھای نظامی، امنيت آموزش

. بينند مردم، برابری زن و مرد، رعايت حقوق کودک، برخورد انسانی با خاطيان، حفاظت از محيط زيست و غيره می

  .طلبی از ارکان اين نيروھای شورائی نظامی خواھند بود انترناسيوناليسم و صلح

کار بايد به . ثمار انسان توسط انسان ظالمانه و ريشه ھمه مصائب اجتماعی، طبقاتی و زيست محيطی است است-٩

ك ارزش مادى و دستمزدى طلقى شود بلكه ارزش يد صرفأ يارزش كار نبا. ت داوطلبانه و خالق انسان تبديل شوديفعال

 از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق ھا برای استفاده ز مى باشد، ھمه انسانيكار داراى ابعاد معنوى ن

  .برابر خواھند بود

  . سالگی بايد ممنوع اعالم شود و کودکان بايد از تحصيل و بھداشت رايگان برخوردار باشند١٨ اشتغال کودکان تا -١٠

انی و فرھنگی، شوند از ھمه حقوق سياسی، انس تى دمکراتيک میيري پناھندگانی که وارد مناطق کمون خودمود-١١

  .گردند ھمانند ھمه شھروندان اين منطقه، برخوردار می

  .من را برای ھمه سالمندان مھيا کنديک زندگی شاد، و اي جامعه دمکراتيک، موظف است -١٢

  .طی ممنوع استيا ھر نوع مجازات، متضمن تعرض به جسم افراد تحت ھر شراي مجازات اعدام و حبس ابد -١٣

ھای  يک و زيست محيط و حفاظت از آن، جزء وظايف ھمه شھروندان است و در اين مورد آموزش ديدگاە اکولوژ-١٤

  .گردد الزم در برنامه ھای آموزشی و پرورشی گنجانده شده و پيگيرانه دنبال می

ھمه  د و شرط يق ا جمعی حق بیيشکل فردی  ك اعتراض و اعتصاب بهي در جامعه دمکراتيک طبق اصول دموكرات-١٥

  .ونددي بپئین نھادھايا به چنيجاد کند و يھر فرد و جمعی مجازاست ھر حزب، تشکل، يا سنديکائی را ا. ندان استشھرو

روابط ديپلماتيک علنی بوده و ھمه .  اساس روابط ديپلماتيک نه رقابت و تحميل، بلکه برابری و دوستی بايد باشد-١٦

  .شھروندان در جريان نتايج آن قرار خواھند گرفت

  .ن شودي و تضمتأميند آزادی بيان، انديشه، قلم و تشکل برای ھمه شھروندان ي در جامعه دمکراتيک، با-١٧

ھای ھمگانی اخير در ايران و برجستگی آشکار مطالبات اقتصادی مزدبگيران و بازنشستگان، اين  با توجه به خيزش

ھای موسسات مذھبی،  با بازپس گيری ھمه سرمايهپالتفرم خواستار آن است که کنفدراليسم دموکراتيک آينده در ايران 

ھا  ھای کالن و انتقال آن چنين ھمه سرمايه ھای متعلق به سپاه پاسداران و بسيج، و ھم مانند آستان قدس رضوی، سرمايه

 :تر مطالبات زير را تضمين کند مند و ھر چه سريع به مالکيت عمومی شھروندان؛ تحقق نقشه

  .ا حقوق زنان و مرداني اجرای فوری برابری دستمزد -١

  .گان آموزش و پرورش از سن مھد کودک تا تحصيالت عالىي راتأمين -٢

  .کاران ک زندگی انسانی برای بیي تأمين -٣

  .ن برای ھمه آحاد جامعهي مسکن مناسب، با استانداردھای امروزتأمين -٤

  .دمات بھداشتی و درمانی برای ھمگانگان خي و بھبود کامل امکانات راتأمين -٥

  .ک زندگی انسانی برای افراد سالمند و ناتوانيگان ي راتأمين -٦

ران، نيروھای چپ، يھاى ا ك خلقيھاى ملى دموكرات ھای ايران ھمه جنبش ھا و خلق  پالتفرم دموکراتيک جنبش

ايران، منطقه و در سطح جھانی به مبارزه جو را در  خواه و عدالت سوسياليست، کارگری، سکوالر، آنارشيست، آزادی

  .کند فعال و متحد بر عليه جمھوری اسالمی دعوت می
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شمول  کند که کنفدراليسم دمکراتيک، حقوق جھان ھای ايران، صريحا اعالم می ھا و خلق  پالتفرم دموکراتيک جنبش

ن حقوق ي حاکميت کنونی ايران، ھمه ارتغييداند و با سرنگونی جمھوری اسالمی و  انسان را حقوق مسلم شھروندان می

  .ن جامعه قرار خواھد داديعنوان مبنای قوان را به

ھا و  طلب، سازمان ران و مردم آزاده و برابریيھاى ا ھای ايران، از ھمه خلق ھا و خلق  پالتفرم دموکراتيک جنبش

فرھنگی دعوت به ھمکاری و پيوستن اسی، اجتماعی و ين سيای، کارگری و فعال ھای توده اسی مردمی، تشکلياحزاب س

  .کند به اين پالتفرم می

  ٢٠١٨ جنوری

 

  

***  

  )رانيھاى ا ھا و خلق ك جنبشيپالتفرم دموكرات( انى كنفرانسي پاۀقطعنام

  اتحاديه اروپا-بروکسل 

  

ست ي زبيض گسترده بر زنان، تخريم كه استثمار انسان توسط انسان، اعمال ستم و تبعيكن ما در جھانى زندگى مى

كارى، بردگى، به کار گماردن يجنگ، ب. ل شده استين براى ھمه موجودات آن به امرى روزانه تبديطى كره زميمح

خصوص در  ران، روال عادى زندگى در جھان و بهيكودكان، تن فروشى، رقابت و كاھش سطح زندگى مزدبگ

ت بدرجات ين وضعيجاد ايانه در اييژه خاورمھای موجود در جھان و به و  تمام دولت. ران شده استيانه و ايخاورم

  .استثمارگر ھستند ھای ھا ھر نام و نشانی كه داشته باشند در واقع دولت ن دولتيا. نفع ھستنديم، و ذيمختلف سھ

اسى ياى نو و منطبق با منافع س انهيم خاورميروھاى جھانى براى ترسيسو اقدامات بعضى از ن ر، از يکيطى چند دھه اخ

خواه  تيھاى مستبد و تمام ملت ت خود از سوى دولتيدى خود در منطقه و از سوی ديگر اصرار بر حفظ موقعو اقتصا

رانگرى ھای مضاعفى را بر يھا و و بتيده است و مصيران منطقه را به آشوب كشيمنطقه از جمله جمھورى اسالمى ا

 تأمين را که براى ئیھا ھا تالش ك آنياى دموكراتھ ھا و جنبش ر و دار خلقين گيدر ا. ل كرده استيھاى منطقه تحم خلق

 تاکنون یھاى تاکتيک و استراتژ زیير ھاى عملی و برنامه  ئیل نارساياند ولى متاسفانه به دل منافع خلقى انجام داده

ند و لذا ا  مدت به انحراف و شكست کشيده شده ل برخوردھاى مستبدانه در كوتاهيى ببرند و به دلياند راه به جا نتوانسته

  .روھاى مردمی، ھموار گشته استينه براى يغماگری و سرکوب نيزم

 تحوالتى را از سر گذراندند و ٢٠٠٩ران در سال يچنين بھار عربى در كشورھاى عربى و اعتراضات مردم در ا ھم

اند با  داشتهح و سراسرى نيھا به اين دليل مطالبات اصلى، صر ن جنبشيا. اى را كسب كردند تجارب تلخ و آموزنده

تجربه . نانه و عملى بپردازيميب گرداند كه به جستجوى راھكارھاى واقع ن ھم ما را ناچار مىياند، ا بست روبرو شده بن

گرى يو عملى ديدھد كه راه ممكن و آلترنات نشان مى) روژآوا(هيك در شمال سوريسم دموكراتيموفق و تا كنونى كنفدرال

ك و يك، ملت دموكراتيسم دموكراتيتواند با كنفدرال ران مىيانه و باالخص ايز براى خاورمو امرويھم وجود دارد، آلترنات

كى، فرھنگى و اجتماعى ھر منطقه به يات اتنيھای خود گردان با توجه با خصوص ك در كمونيتى دموكراتيريخود مد

  .سازماندھى بپردازد

رو، در   خلق ھای متعدد و جغرافيای متنوع، از اينران سرزمينی است بايطور كه ھمه به درستی می دانيم، ا ھمان

ك يل ملت دموكراتي سرنوشت خويش، با تشكتعيينھا، از حق  ن خلقيك از ايك ھر يسم دموكراتيچھارچوب طرح كنفدرال
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عنى ي. اس محلی و سراسری برخوردار استي سرنوشت در مقتعيينك به منظور حق يتی دموكراتيريجاد خود مديو با ا

ھاى گوناگون در اين  ھا و زبان توان به برساخت ملت دمکراتيک با تنوع فرھنگ مى»  ملت-دولت «ل يک يتشكجاى  به

ھا در سرزمينی مشترك با اتحاد داوطلبانه و با حقوق  ران متشكل از تمام خلقيعنى جامعه اي. سرزمين مشترك پرداخت

ستى يتوانند در كنار ھم به ھمز  از اين رھگذر مىك است ويم قوانين و مقررات دموكراتيبرابر در چھار چوب ترس

ن سرنوشت خود يك و حق تعي دموكرات-ران ھم به حقوق ملى يھاى ا ب تمام خلقين ترتيبد. ابنديزى دست يآم مسالمت

خى مشترک و يھا كه داراى روابط تار ن خلقيك و داوطلبانه مانع گسست ايجاد اتحاد دموكراتيد و ھم با ايخواھند رس

ران ياى ايھای تحت ستم داخل جغراف بديھی است، اگر اين خواست برحق محقق نگردد، خلق. نی ھستند خواھند شدطوال

گر را تا سطح يوھاى دين حق را خواھند داشت كه آلترناتيا... اعم از آذرى، بلوچ، عرب، كرد، فارس، تركمن، لر و 

  .ننديك خود برگزي دموكرات- جاد ملت يگسستن و ا

ران، روز يھا و بنيادھای ھويتی ا ھاى فرھنگى خلق ون و استحاله ارزشيالسياست آسميشيده نيست كه سبر كسى پو

ترين سرکوب و ظلم  شيعتى و مردساالرانه جمھورى اسالمى بين شرير لواى قوانيزنان در ز. گردد تر مى قيبروز عم

ھاى  استيتر مورد تعرض و سركوب س وز بيشر به ان و کارگران روزيجو اند؛ كودكان، جوانان، دانش را متحمل شده

زندان، . ل شده استيدار نقض حقوق بشر تبد ران به پرچميطور کلی ا اند، به ارتجاعى جمھورى اسالمى قرار گرفته

ھاى طبقاتى،  ضيھای دولتى و تبع جه اختالسيدر نت. ل گشته استيشكنجه و اعدام مخالفين به امرى روزمره تبد

ستى جمھورى يتاريھاى سركوبگرانه و توتال استيجه سيدر نت. افته استيش يروز افزا به فقر روزكارى و يگرسنگى، ب

بدون .  شده است ھاى جمھورى اسالمى تنگ استيشان و مخالفان سيش عرصه بر دگر انديتر از پ شياسالمى ھر روز ب

ك جمھورى ير دموكراتيبگرانه و غاست سركويادى اشاره كرد كه به وضوح داللت بر سيتوان به موارد ز د مىيترد

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

 .ھا است ن سركوبگریيالمللى در برابر ا نيارى از نھادھاى بينگرانی می شود، سكوت بس

ه يھاى عضو اتحاد ًذيال به نكاتى در قبال مواضع دولت  اروپا، هيبا توجه به برگزارى كنفرانس ما در پارلمان اتحاد

  :کنيم اروپا با جمھورى اسالمى اشاره می

زانه، نقض حقوق بشر و اعمال زندان، شكنجه و اعدام از سوى جمھورى يست ھاى زن استيه اروپا در برابر سي اتحاد-١

کند و  ح محكوم نمیيطور صر انسانى آن را بهرين برخورھاى غياسالمى موضعی جدی اتخاذ نکرده و در خصوص ا

  .انديشد تنھا به منافع و روابط اقتصادی خويش می

رانسانى جمھورى اسالمى در قبال كودكان و جوانان و گسترش يھاى غ استيھای س عدالتی ه اروپا در برابر بیي اتحاد-٢

شود کامال  ران میينى جامعه ائيبر طبقات پاھای اجتماعى كه موجب افزايش فقر و فشار مضاعف  عدالتی و افزايش بی

 .تفاوت است بی

قيد و شرط ھمه زندانيان  ًھای ايران مصرا خواستار آزادی سريع و بی ھا و خلق کنفرانس پالتفرم دمکراتيک جنبش -٣

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

  .در دست نيست

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

 .دارد ھای محيط زيستی اعالم می ، زنان و فعاليتئیدانشجو
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ھا و   از ظرفيت و توامندی جنبشھای ايران ضمن تاکيد و حمايت کامل ھا و خلق کنفرانس پالتفرم دمکراتيک جنبش -۵

کند و اميد  ھای مردمی در ايران، ھر گونه مداخله سياسی، اقتصادی و نظامی در امور ايران را قويا محکوم می خيزش

  .داند بستن به اصالحات حکومت اسالمی را مردود می

ھا و  طلب، سازمان ده و برابریران و مردم آزايھاى ا ھای ايران، از ھمه خلق ھا و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش

جھان انتظار دارد كه از اسی، اجتماعی و فرھنگی ين سيای، کارگری و فعال ھای توده اسی مردمی، تشکلياحزاب س

  .ت كننديك حمايك جامعه آزاد ، برابر و دموكراتيدن به يران در رسيد مردم ايجنبش جد

  ٢٠١٨ ژانويه ١١
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