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  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٨ اپريل ٠٢
  

  عضويتۀشرايط و نحو
  »ھای ايران ھا و خلق پالتفرم دمکراتيک جنبش«در 

  

      مقدمه

وقفه با حکومت  ای سخت و بی برای اين مرحله که درگير مبارزهچه  ھای ايران، ھا و خلق پالتفرم دمکراتيک جنبش

 خود ژيکيسترترات و تيکی پس از آن، راھکارھای تاکۀاسالمی ايران برای سرنگونی تماميت آن است و چه برای مرحل

تواند با گذشت زمان و طی مراحل مختلف  اما مبانی سياسی، اجتماعی و فرھنگی کنفدراليسم دمکراتيک می. را داراست

  .تر شود تر و کامل مبارزه شفاف

ھا و  ھا، سازمان در اين مرحله، عالوه بر مبارزه عليه حکومت اسالمی و ايجاد ھمبستگی و گسترش ھمکاری با جنبش

ی ئدھی شورا جوی منطقه، در عين حال تبليغ و ترويج اھداف پالتفرم، عضوگيری و سازمان خواه و عدالت احزاب آزادی

  .ھای ما را تشکيل می دھد ی مجامع عمومی شھری و کشوری و سراسری بخش ديگری از فعاليتئو برپا

 پسا ۀھای پالتفرم را برای مرحل ا و برنامهھ وقفه در اين مرحله، اھداف و سياست شک فعاليت ھای جدی و بی بی

 پس از حکومت اسالمی، در واقع تالش برای ۀمبارزه در مرحل. تر خواھد کرد تر و منسجم حکومت اسالمی، محکم

 دارند و در اين مجامع ء است که به مجامع عمومی خود اتکائیھا ھا، مجالس عمومی و تشکل ی شوراھا، کميتهئبرپا

 خالف سيستم کاپيتاليستی يعنی.  رسد  میء اجراۀ به مرحلًشود و مستقيما وچک و بزرگ اتخاذ میاست که تصميمات ک

اما . ھمه حق کانديد شدن و انتخاب شدن دارند. گردد ن اتخاذ میئي قوانين و تصميمات نه از باال، بلکه از پاۀھم

شود و در  ولين میؤت مسأت ھماھنگی و يا ھيأشان وارد ھي ۀھا و احزاب سياسی که عضو پالتفرم ھستند نمانيد سازمان

 سياسی و اجتماعی خود را دارد و ھم تجربه و پراتيک ۀسيس خودمديريتی دمکراتيک که ھم تئوری و فلسفأنھايت به ت

  . می انجامد،اش را سياسی و اجتماعی

 مبارزه ۀ کنونی، يعنی مرحلۀھمکاری و عضويت خود در پالتفرم را به مرحل  سطحءای از رفقا با اين وجود، شايد پاره

االت و ؤ دوم و خودمديريتی دمکراتيک سۀدر جھت سرنگونی حکومت اسالمی، محدود کنند و در رابطه با مرحل

بنابراين، . تری نياز دارد  بيشذاکرۀمست و به بحث و  االت طبيعی اؤما، اين ابھامات و س از نظر. ابھاماتی داشته باشند

  .مئيگو آمد می پيوندند ، خوش قط برای مبارزه در اين مرحله، به پالتفرم می که فئیما به ھمه رفقا
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چون جوانان، نشريه، تلويزيون، ارتباطات، ترويج و  ھای مختلفی ھم پيوندند زمينه  که به پالتفرم میئیما برای رفقا

  .ًا کامال داوطلبانه استھ اما روشن است که فعاليت در اين زمينه. ايم در نظر گرفته... دھی و تبليغ، سازمان

 آزاد، برابر و انسانی بدون تبعيض و ستم آرزوی اکثريت مردم ۀ شرايط موجود و بر قراری يک جامعتغييرترديد  بدون 

ھای   فاشيستی، جنگ، درگيریھای به غايت راست و غيرانسانی ھا و سياست با وجود رواج اھداف و برنامه. جھان است

ھا را حتی با طبيعت  آميز انسان  ايران و منطقه، زندگی مسالمتۀمذھبی و رشد خرافات در جامعی ناسيوناليستی و ئ فرقه

ناپذير   يک موجه تعطيلئی وضع موجود و رھاتغييراما با اين وجود، مبارزه و اميد به .  تحت تأثير قرار داده استًعميقا

  .سوسياليسم در جھان است رزمندگان و پيکارگران راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و ۀھم

 خود را در جھت برقراری يک دنيای بھتر ۀھای ايران، در تالش است که نقش آگاھان ھا و خلق پالتفرم دمکراتيک جنبش

خواه،  طلب، آزادی داری از نيروھای برابری  نيروھای ضدسرمايهۀ کند و در اين راستا، از پيوستن ھمءاايف و انسانی تر

 که برای تحقق جامعه ای عاری از ئیکند؛ نيروھا ن سوسياليست و کمونيست استقبال میا فعاالچپ و آنارشيست گرفته ت

ما با تمام نيرو . کنند ھرگونه ستم و سرکوب، سانسور و اختناق، تبعيض و نابرابری و استثمار تالش و مباررزه می

طلب   طلب و حق خواه، مساوات حزاب آزادیھا و نھاد ھا و ا  سياسی با کليه سازمان- ھای اجتماعی  کوشيم که جنبش می

 بخش محلی، عليه ئیھای رھا چنين مردم تحت ستم و جنبش کارگری، زنان، دانشجويان، نويسندگان، ھنرمندان و ھم

  .کاپيتاليسم و کليت حاکميت جمھوری اسالمی ايران تقويت کنيم

ما . ماعی در سراسر ايران و جھان استآرزو و آرمان ما، برافراشته شدن پرچم آزادی، برابری و عدالت اجت

 ايران، بدون در نظر گرفتن جنسيت، مليت، باورھای مذھبی و گرايشات سياسی از ۀ شھروندان جامعۀخواھيم ھم می

  . تقسيم نشوند... سان و برابر برخوردار گردند و به شھروندان درجه يک و دو و سه و حقوق يک

ھای  عنوان يک جنبش و يک آرمان اجتماعی از تالش ھای ايران را به ھا و خلق ه پالتفرم دمکراتيک جنبشچ آن

ست که چه از نظر عملی و اجتماعی و چه از  کند، اين  تاکنونی متمايز میۀجويان طلبانه و عدالت خواھانه، مساوات آزادی

داری برای قدرت و ثروت و پست و مقام و باور سنتی  يهاندازی و رقابت سرما نظر آرمانی و فکری در برابر تفرقه

 طبقاتی را مدنظر -  آزاد و برابر سياسی ۀ مدرن و پيشرفتۀکند و ساختن يک جامع را قاطعانه رد می»  ملت-دولت «

ند  ارھا براب  انسانۀدر اين مدل سياسی، به دليل اين که ھيچ پست و مقام و ثروتی برای تقسيم وجود ندارد و ھم. دارد

 ۀوقفه برای دوستی و رفاقت و ھمبستگی ھم گونه رقابت ناسالم نيز وجود ندارد جز تالش بی ست که ھيچ طبيعی

  . حل مشترک دارند  که درد مشترک و راهئیھا انسان

البته بدون اين که .  نداردئیدھی عمودی و سلسه مراتبی جا در مدل سياسی مدنظر ما، مدل حزبی کالسيک و سازمان

دھی و فعاليت ما، افقی و با روابط   سازمانۀنحو. ھا باشيم ھا و احزاب سياسی را نفی کنيم و يا مخالف آن سازمانوجود 

  . و دموکراسی مستقيم استئیو مناسبات شورا

، نقد و رد مناسبات نابرابر اقتصادی، سياسی، ...اصول آرمان و باورھای سياسی و اجتماعی و فرھنگی پالتفرم

اما مسلم است که . طلبی اساس فکری ماست خواھی و برابری ھنگی سيستم کاپيتاليستی است و افق آزادیاجتماعی و فر

شدگان، راه را برای دست زدن به تحوالت  ديدگان و محرومان و سرکوب  وضع موجود به نفع ستمتغييرمقدار  ھر

واه که تنھا بخشی از اين مبارزات را خ سازد بنابراين، ما از آن عناصر و نيروھای آزادی ساز ھموار می سرنوشت

حق جوامع ديگر و حمايت از مبارزات بھمبستگی با مبارزات . کنيم استقبال می... کنند برای پيوستن به پالتفرم تقويت می

ز  می دانيم که با ستم و تبعيض و استثمار انسان ائی خود و ھر نيروۀھا را جزء وظايف آگاھانه و داوطلبان  آنۀو عادالن

  .انسان مخالف است
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*** 

  

 :به شرح زير است» ھای ايران ھا و خلق پالتفرم دمکراتيک جنبش«شرط الزم برای عضويت ھر فرد در 

  پذيرش رئوس راھکارھای پالتفرم*

  .فعاليت در زمينه ھای مختلف آزادانه و داوطلبانه است*

 

  :شود که  ھنگامی به عنوان عضو پذيرفته میرا پذيرفته باشد... ھر متقاضی عضويت که رئوس راھکارھای پالتفرم

  .او را معرفی و عضويت او را توصيه نمايند... دومعرف  فعال در پالتفرم*

  

  :وظايف عضو

  . و مصوبات آن تبعيت کند... ھکارھای پالتفرم از اصول کلی رئوس راه

  

   :حقوق عضو

   ق جلسات شرکت کندھای پالتفرم از طري در بحث و اظھار نظر پيرامون مواضع و سياست*

  .ولين مربوطهؤ پيشنھادات و انتقادات به مسۀارائ*

  .تخابات پالتفرمن اۀحق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ھم*

   .حق رأی مساوی در تصميم گيری ھای پالتفرم*

  

   گيری از عضويت کناره

... د از عضويت در پالتفرمتواند به دلخواه  خو داوطلبانه است بنابراين، ھر عضو می... عضويت در پالتفرم*

  .گيری نمايد کناره

  .اطالع دھد... ولين پالتفرمؤ به مسًگيری باشد بايد درخواست خود را رسما چه عضوی خواھان کناره چنان*

  

  : تبصره

، شرايط متقابل ديگری »ھای ايران ھا و خلق پالتفرم دمکراتيک جنبش«ھا در  ھا و احزاب و تشکل عضويت سازمان

  . ولين پالتفرم و متقاضی عضويت مطرح گرددؤ مشترک مسلسۀجتوان در  یدارد که م

***  

 

  فرم درخواست عضويت

  

  مشخصات متقاضی عضويت

  : نام

  :نام خانواد گی

  :  سال تولد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  ): شھر-کشور ( محل فعلی اقامت

  :  نولفي تۀشمار

  : ايميل آدرس

  :    بوک فيس

  ...  ھا و احزاب و  فعاليت سياسی و تشکيالتی در سازمانۀسابق

  آشنا شديد؟... چگونه با پالتفرم دمکراتيک

ھا در تماس  چه طريقی با آن و از چگونه. ھا در تماس ھستيد  بنويسيد ن پالتفرم را که با آناز فعاال دو نفر نام و نشانی

 .بوديد و يا ھستيد

  

  : انکنندگ ھماھنگ

  بھرام رحمانی*

    com.gmail@rehmani.bahram :اميل آدرس

 ٠٠٤٦- ٧٠٧٤٧٤٣٣٦: نولفي تۀشمار

  

  اھون چياکو *

   com.gmail@chiyako.ehwen: اميل آدرس

  ٠٠٤٦- ٧٣٧٢٤٥٨٥٧: نولفي تۀشمار

  

  com.gmail@i.pdjkh: ميل آدرس پالتفرم

 

  


