ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
درودﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان
را در ﺻﻔﻮﻓﺘﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺮ و ﻫﻢ راه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و اﺋﺘﻼف ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ را در
اﯾﺮان ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﮐﺮد ﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی و ﭼﻪ
در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان در
ﭘﯿﮑﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت اﺗﻨﯿﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدم آذری ،ﺑﻠﻮچ ،ﻋﺮب،
ﺗﺮﮐﻤﻦ از ﺳﺘﻢ وﯾﮋه ای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده ،رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻬﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﯿﺰش دو ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺗﻨﯿﮏ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﮔﺮو ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن
ﻧﻈﺎم ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮروﺛﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ و ادای ﺳﻬﻢ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﺻﻠﺢ ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮدارد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺷﻮر ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻧﻊ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﭼﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎزﻧﺪه و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺳﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و آزاد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ !
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۴در ﻗﺴﻤﺖ
اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ “اﯾﺮان ﻛﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻛﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره از ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎ و
ﺳﺘﻤﮕﺮﯾﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎ و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت از ﻟﻮازم ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﻜﻠﮕﯿﺮی دﻣﻮﻛﺮاﺳﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﻫﯿﭻ ﺣﻮزهای
از واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ از آزادی
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺷﻜﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ادارهی اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺟﻨﺒﻪی ﺣﯿﺎﺗﯽ
دارد”.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ارﺿﯽ اﯾﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻻﺋﯿﮏ،
ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮاﻧﯽ آزاد و
ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺻﺪای ﺳﻮﻣﯽ را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان
و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﻠﺢ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ
ﺻﺪا ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 ۳۰ﻣﺎی ۲۰۱۱

