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 Reports  گزارشھا

 
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٨ جنوری ٢٦

 گزارش کنفرانس
 پارلمان اروپا  در٢٠١٨ نوریج يازدھم ، در تاريخ»ھای ايران ھا و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش« کنفراس

  .برگزار شد) بروکسل(

ای، جالل  بشارت، ناصر بليده در اين کنفرانس غير از سخنرانان خانم مونا سيالفی و آقايان عباس ولی، فرھاد

ھا  ھا خانم و ھم چنين اداره کنندگان پانل) خانم ژاله احمدی سبزواری، بھرام رحمانی، سيامند معينی، حسن مکارمی و

زمان  اجالس کنفرانس ھم.  نفر شرکت داشتند١٥٠، حدود )مشکين، سارا محمدی و ژاله ضيانی غزال عليالی، محبوبه

   .شد ه و تلويزيون به سوی ايران رله می از چند رسانًو مستقيما

کدام از نقطه نظر متفاوت بياناتی ايراد   کنفرانس بودند، و ھرۀخانم مارتينا ميشل و آقای کنت تيمرمن سخنرانان افتتاحي

  .کردند

 قانون اساسی کنونی ايران و وجود  از لزوم تغيير قانون- آقای عباس ولی استاد فلسفه از دانشگاه بوغازجی استانبول

تنھا راه احقاق حقوق کردھا، آذريھا، عربھا و بلوچھا و تنوعات  او. اساسی دفاع کرد که فاقد زبان و مذھب رسمی باشد

 او ھمچنين اعتراضات. ی آن دانستئيک قانون اساسی بر اساس حقوق شھروندی و توان اجرا مذھبی ايران را وجود

   .ھا خواند اخير را اعتراضات گذار از رفرميست

ھا  در مورد زبان مادری بر آنکه  ھا و ستمی فرھاد بشارت يکی ديگر از سخنرانان در کنفرانس با دفاع از حقوق آذری

عنوان مدل و گذار از  ی جھت حل مسايل سياسی ايران بهئشورا روا رفته است از سيستم سياسی روژاوا و با مناسبت

  .ی سخن گفتئگرا ملی

تالش جمھوری اسالمی ايران  بلوچستان نيز با تشريح وضعيت وخيم بلوچستان ازای سخنگوی حزب مردم  ناصر بليده

   .جھت تغيير دمگرافی بلوچستان سخن گفت

در » ھای ملی و مذھبی اقليت«عليه  جالل سبزواری با تکيه بر رعايت حقوق بشر در ايران عالوه بر اشاره به تبعيض

جمھوری اسالمی ايران سخن گفت و به فقر، خودسوزی،  توسطھای ايران   ضد فارسهايران، از وجود تبعيض ب

  .فساد اداری و اقتصادی در ايران اشاره کرد ناکارآمد بودن سيستم آموزشی و

ديدگان و بيکاران ناميد و  ستم ھای جنبش اخير که آن را جنبش در پانل دوم آقای بھرام رحمانی، در رابطه با ريشه

او به مفقود شدن، زندانی و کشته شدن تعداد بيشماری از . داد دمديريتی دموکراتيک ارائهکيد بر خوأحل خود را با ت راه
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ھيچ دولتی  کيد کرد کهأ اروپا در پشتيبانی از جمھوری اسالمی انتقاد کرد و تۀھای اتحادي سياست مردم سخن گفت و از

  . ايران دخالت کندۀطلب جامع حق ندارد در جنبش سرنگونی

مردم توسط جمھوری اسالمی  ھای ، سرکوب اعتراض)پژاک( است مشترک حزب حيات آزاد کردستانسيامند معينی ري

ھمچنين بر لزوم آلترناتيو  .حل مسايل ايران دفاع کرد دموکراتيک جھت را محکوم کرد و از لزوم راھکار تغيير

 خت ملت دمکراتيک در ايران وشکل خودمديريتی دمکراتيک و کنفدراليزم دمکراتيک و برسا  ايران بهۀمديريتی آيند

   .کارھا را به ميان آورد برد اين راه شرق کردستان سخن گفت و مکانيزم عملی پيش

 حکومت اسالمی ايران را ۀمستبدان ھای آقای حسن مکارمی در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران سخن گفت و سياست

  .محکوم کرد

ھا و تاريخچه آن   ضد آنهتبعيض ب  ايران وۀ شرايط وخيم زنان در جامعدر پايان خانم ژاله احمدی فعال حقوق زنان از

  .جايگاه زنان در اعتراضات اخير را ستود او.  تاکنون سخن گفت١٣۵٧از اول انقالب 

اجالس کنفرانس و ھمه حضار  کنندگان ھای ايران، بار ديگر از سخنرانان و اداره ھا و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش

ھا است، و در پايان اگر کمبودی  نظرات خود آن رانان در عين حال، محتوای سخنان سخن. کند سگزاری میتشکر و سپا

 است انتقاد را پذيرفته و سعی خواھيم کرد که در آيندە اين انتقادھا را مدنظر  کنفرانس وجود داشتهۀ يا ادارءدر اجرا

  .بگيريم

کنفرانس پالتفرم دمکراتيک  ی قطعنامه نتيجه و نظر رسمیدر پايان کنفرانس قطعنامهای صادر گرديد که محتوا

  .ھای ايران است ھا و خلق جنبش

  

  »ھای ايران ھا و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش«

  ٢٠١٨ نوریجھفده 
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