
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ! جمھوری شورايی-عدالت، آزادی

  
  ائه به کنگره شوراھا طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ار                                        

  
  و عموم آزاديخواھان، جناح چپ طبقه متوسط  روشنفکران،يشنھادی به پيشروان کارگران سياسی پبرنامه              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  اکبر تک دھقان
  ٢٠٠۶ اوت  30 -١٣٨۵ر شھريو  8 انتشار اول، 
 ٢٠٠٩ نوامبر ٢٩ -١٣٨٨ آذر ٨  ،انتشار دوم

 

  !تقديم به مردمی که بحساب نمی آيند
  

ھمانگونه که در موعد انتشار اول اين طرح اعالم گرديد، متن تاکنونی در بخشھای مختلفی، شکلی ھمچنين 
. دوم، در اختيار عالقمندان قرار ميگيردمحتوايی، تکميل شده، با انجام تصحيحات انشايی ضروری، بعنوان انتشار 

اميد که تالش به انجام رسيده، . پيرامون برخی تغييرات با اھميت مضمونی، در انتھای متن توضيح داده شده است
 . موضوع توجه و مطالعه شما، قرار گيرد

  
از سازمان انباخته  رفقای جهاعضاء خانواد، به "طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ارائه به کنگره شوراھا " 

روستای گاپيلون در  (  در مقر راديو صدای فدايی١٣۶۴ بھمن سال ۴در روز  اقليت، -چريکھای فدايی خلق ايران
  . و حوادث مربوط به آن، تقديم ميگردد) کردستان عراق

  
سانی، خون در اين روز ھولناک، با بروز يک درگيری مسلحانه درونی، رفقايی در نزديکترين رابطه سياسی و ان

 اقليت، به تجزيه و انحالل کامل، - يکديگر را بر زمين ريختند و پس از آن، سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 اقليت، بر زمينه شکست انقالب بھمن، قتل عام دھھا ھزار نفر از -بحران حاد در سازمان فدايی. کشانده شد

 اعضاء و فعالين سازمان، و عدم توانائی و تمايل کميته رھبران، مبارزين، از آن ميان، اکثريت قريب به اتفاق
ًمرکزی محفلی و عمدتا انتصابی، برای پاسخگويی به معضالت سياسی و تشکيالتی در اين شرايط سخت، شکل 

  . گرفته بود
  

 - اين حادثه نابود کننده، در نتيجه شکل گيری يک دسته بندی ارتجاعی در سازمان، در يکطرف باند عباس توکل
(  حماد شيبانی- ، و در طرف ديگر، باند مصطفی مدنی)بھرام، مسئول انتصابی کميته خارج سازمان( حسين زھری

عباس توکل و مصطفی مدنی، .  اقليت، تحميل شد–، به سازمان چريکھای فدايی خلق ايران )جناح شورای عالی
، و " اقليت-سازمان فداييان " در پی تجزيه ھای پس از آن در خارج از کشور، محافل جديدی، تحت عنوان

با روحياتی جنايتکارانه و عامل ) بھرام( ، و حسين زھری"اتحاد فداييان خلق ايران" جريانی اکثريتی يعنی
افراطی در زمينه سازی درگيری نيز، دسته ای باند سياھی، سرتاپا مشکوک و تبھکارانه، تحت عنوان گمراه 

  . را به راه انداختند" رانسازمان چريکھای فدايی خلق اي: "کننده
  

دسته جات نامبرده باال، از طريق عناصر ديگری در مقرات سازمان، فعاالنه مورد حمايت واقع شدند، که آشکارا، 
اين گروه، در  .ھدف انحالل سازمان و زندگی در خارج، و يا روی آوری به فعاليتھای قومی را دنبال ميکردند

ھسته " و اروپا، محافل راست شبه اکثريتی، منفعل و انحالل طلب، تحت عنوان انشعابات بعدی در کردستان عراق 
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"( اتحاد فداييان کمونيست" ، و جريان قومی)، مدافع افراطی انحالل سازمان"کميته مرکزی" از جناح"( اقليت
 خود را را تأسيس کرده، با عوامفريبی، دروغ و مظلوم نمايی، تبھکاری) يدی شيشوانی از جناح شورای عالی

  . پرده پوشی کرده، آن را به خيال خود، مشمول مرور زمان ساختند
  

 منازعات ارتجاعی قدرت  داشتند، که درث بعدی، پدران، مادران و بستگانیجانباختگان اين رويداد دردناک و حواد
 اما آنھا، با .شد، از آنان يادی ن نيز ھيچ بزرگداشت و تحليل سياسیدر يک محفل بسته، به آنان فکر نشد، و در

دنيايی از شور و عشق، به حضور فرزندان و بستگان خود در صفوف فدايی افتخار نموده، در آرزوی بازگشت 
نگارنده اين سطور که با برخی از رفقای جانباخته در اين روز و . پيروزمندانه آنان، روز شماری ميکردند

فعاليت سياسی قرار داشته است، به قلب بزرگ، اعتماد و  در رابطه – در شرايط مختلف - رويدادھای مربوط به آن
 و اميد پرشور آنھا به بازگشت - ً از خانواده ھای زحمتکش و بعضا بسيار محروم-عالقه بستگان آنان به سازمان

 که نتيجه ھمه زندگی سياسی من - از اين رو، تالش به سرانجام رسيده را. فرزندان فدايی خود، درود ميفرستد
 در اين روز تلخ و حوادث مربوط به آن، به نجابت  خوداعضاء خانواده رفقای جان باخته صميم قلب، به  از-است

و نزاکت مردمی، به صبوری، سکوت و تحمل اندوه فروخورده، به متانت، خطا پوشی و گذشت احترام برانگيز 
  .آنان، تقديم مينمايم

  
  : و حوادث مربوط به آن،)کردستان عراق(  گاپيلوندر روستای ١٣۶۴ بھمن سال ۴جانباختگان درگيری روز 

  
، مسئول شاخه کردستان سازمان چريکھای فدايی )عباس کاميارانی، عباس پرولتر(  رفيق کيکاووس درودی-١

  . قرار داشت" شورای عالی"او در جناح معترضين، يعنی .  اقليت- خلق ايران
  
م پيشمرگان در شاخه کردستان، و از فعالين سابق سازمان ، از مسئولين نظامی تي)ھادی(  رفيق سعادت محمدی-٢

  . او در جناح معترضين به جناح توکل قرار داشت. در ياسوج در استان کھگيلويه و بويراحمد
  
  .  رفيق کاوه، عضو سازمان در مقر راديو صدای فدايی و از فعالين سابق سازمان در کرمانشاه-٣
  
  .  مقر راديو صدای فدايی، و از فعالين سابق سازمان در لرستان رفيق اسکندر،  نيروی سازمان از-۴
  
   . رفيق حسن،  نيروی سازمان از مقر راديو صدای فدايی، و از فعالين سابق سازمان در خارج از کشور-۵
  

ھمچنين رفقای ديگری نيز، در پی اين حادثه و در چنبره رقابتھای ارتجاعی درونی و يا حوادث تحميلی، جان 
  :ندباخت

  
، )گالله( و مقر شاخه کردستان ) گاپيلون(  رفقا جمال و فواد، از پيشمرگان فدايی در مقر راديو صدای فدايی -١

، در مناطق شمال )قياده موقت: ًو سابقا" پارتی( " که در تھاجم عناصر مسلح حزب دموکرات کردستان عراق
بھمن، از پيوستن به دو جناح عامل اين درگيری  ۴ھر دو رفيق، پس از درگيری . کردستان عراق، جان باختند

خودداری نموده، تالش کردند، با اتکاء صرف به خود، از مناطق بسيار ناامن و کوھستانی شمال عراق، خارج 
  .شوند

  
 بھمن، از پيوستن به دو جناح ۴و اردشير، از پيشمرگان فدايی که پس از درگيری ) از ياسوج(  رفقا نويد -٢

ھر دو رفيق، در مناطق کوھستانی شمال . خودداری نموده، تالش کردند، از عراق خارج شوندعامل درگيری 
عراق، از سوی افراد مسلح حزب دموکرات کردستان عراق، مورد حمله قرار گرفته و بازداشت شده، به مأمورين 

فرسا، در اواخر سال رفقا نويد و اردشير، پس از تحمل شکنجه ھای طاقت . رژيم اسالمی، تحويل داده ميشوند
، به جوخه "زنده باد سوسياليسم" ، در شھر سنندج در ميان فريادھای بلند خود، ١٣۶۶ و يا اوائل سال ١٣۶۵

  . اعدام سپرده شدند
  
يه که تی، (  بھمن، به اتحاديه ميھنی کردستان عراق۴ رفيق حسن لر، از پيشمرگان فدايی که پس از درگيری -٣

او در سال . پيوست) سازمان کردستان حزب کمونيست ايران: در اين تاريخ( به کومله و سپس، ) جالل طالبانی
 در مقر کومله و در فضايی بشدت غيردوستانه عليه سازمان فدايی، در نھايت تنھايی و سرخورده گی ١٣۶۵

  .ناشی از فروپاشی سازمان، با شليک گلوله، به زندگی خود خاتمه داد
  
"( کميته مرکزی" ازمان در مقر راديو صدای فدايی در مقر گاپيلون، که به جناح رفيق مريم از اعضاء س-۴

، در اعتراض به عدم برگزاری کنگره دوم سازمان از ١٣۶۵پيوست، و در اواخر سال ) توکل، زھری، ھسته اقليت
يک گلوله به سوی مسئولين اين جريان، در محل زندگی افراد اين جناح در يکی از شھرھای کردستان عراق، با شل

اعضاء اين به اصطالح سازمان، جنازه رفيق مريم را در يک گونی پيچيده، شبانه در کنار . زندگی خود پايان داد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

طوری که مأمور بعثی پزشکی قانونی شھر، چند روز بعد ! ساختمان پزشکی قانونی شھر مذکور، رھا کردند
  !  دست به اعتراض ميزند-اجعه کرده بودند که برای اطالع از موضوع، به محل مر- بشدت نزد ديگران 

  
، در پی ١٣۶۶، که در اواسط سال "شورای عالی"  رفقا انور و مصطفی از اعضاء کميته کردستان جناح -۵

، در منطقه ای )جناح مدنی، شيبانی، يدی شيشوانی(  تالش برای يافتن محلی بمنظور انتقال مقر اين گروه
  .د حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته، جان باختندکوھستانی در کردستان عراق، مور

   
"  بھمن، به ھمکاری جنبی با جناح ۴ رفيق نيوشا فرھی از فعالين سازمان در آمريکا،  که پس از درگيری -۶

، از طريق خودسوزی در برابر ١٩٨٧ سپتامبر ٢٠ - ١٣۶۶ شھريور ٢٩پرداخته بود، در روز " شورای عالی
 –دليل مشخص اقدام رفيق، اعتراض به حضور خامنه ای جنايتکار .  متحد، جان باختساختمان سازمان ملل

انتخاب اين روش .  برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود- رئيس جمھور وقت رژيم اسالمی
گی اعتراض از سوی رفيق نيوشا، قبل از ھر چيزی، به شرايط گسيختگی در صفوف سازمان، و تأثير سرخورده 

  .، مربوط است۶۴ بھمن ۴بزرگ ناشی از رويداد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )انتشار دوم(  طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ارائه به کنگره شوراھا           ـــــ    
  

  :ميمهبه ض
  
    و  مسائل قومی  در ايران جمھوری شورايی-١
  
   سياست اقتصادی در جمھوری شورايی ايران-٢
  

  !خواننده عالقمند
  

اگر در مطالعه اين طرح، به مواردی برخورد نموديد، که . ًمطمئننا تالش صورت گرفته در اينجا، کامل ترين و بھترين در نوع خود نيست
اين طرح در صورت  .وجود دارد، نگارنده را از مطلع شدن از نتيجه نظر نکته بين خود، محروم نسازيدضرورت بھبود و تکميل آنھا 

ضرورت در آينده نيز، تحت عنوان انتشار سوم، از سوی نگارنده، منتشر خواھد گشت، که ميتواند تصحيحات احتمالی و پيشنھادی شما 
    de.yahoo@50pouyane : تماس با نگارنده نشانی. را نيز، در بر بگيرد

  

  مقدمه و توضيحات 
  

 اقليت، ھمچنين غلبه انفعال مزمن بر گرايشھای -تجزيه و ضعف در صفوف سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 ،قالبات در ايرانپيشرو و سنت دار ان جريان انقالبی فدايی در داخل کشور، موضع گيری اين نيروی اجتماعی

وضع واحد از در شرايط کنونی اما، دستيابی به يک م. نسبت به تحوالت سياسی را، بسيار دشوار ساخته است
 برنامه ای در رويدادھای ھر دم شتاب يابنده، يک -، و حضور روشن سياسی) کشوردر داخل( سوی اين طيف

  . ضرورت اجتناب ناپذير است
  

، )در صورت وجود تشکل در صفوف آن( ان درخواستھای نيروی اجتماعی فدايیبھترين و ساده ترين شکل بي
.  در برابر کنگره شوراھای کارگری و عمومی است،طرح روشن و فرموله اين مطالبات، بصورت قطعنامه ھايی

از در اينجا، ھم موارد پراھميتی که به لحظات سرنگونی رژيم اسالمی مربوط بوده، و ھم مطالبات مردم که پس 
اين روش معرفی اھداف برنامه ای جريان انقالبی . تشکيل کنگره شوراھا را شامل ميگردند، جای خواھند داشت

 ،ًفدايی، لزوما بمعنای اعالم وجود شرايط قيام مسلحانه فوری، و امکان فراخوان کنگره شوراھا در اين لحظه
، برای ايجاد ھماھنگی حول اھداف مشخص، تنظيم بحث به شکل زير را ميتوان در عين حال نوعی تالش. نيست

  . ميان فعالين مستقل در درون طيف انقالبی فدايی و کارگران کمونيست در داخل کشور، محسوب نمود
---------------  

  :توضيح
  
، در کمترين  اشتغال دارند فعاليت گياھی، به"فدايی"  که تحت عنوان ، از ديد اين نگارنده ھيچيک از گروھھای کنونی در خارج-١*

در " جريان انقالبی فدايی" موضوع . نشدند) ١٣۵٧-١٣۴٩سازمان اصلی ( حدی قادر به جايگزينی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
  .، ناظر است)١٣۶٠-١٣۴٩(  در دوران انقالب بھمناين برنامه، ھمواره بر سازمان اصلی و تئوری و پراتيک آن

------------------------------------------  
  

  توضيحاتی در آغاز
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 -١بخش : " برای مثال.  شماره قبل از عنوان اصلی در باالی ھر بخشی، شماره بخش مذکور تلقی ميگردد-١
  ". بيانيه ھای پايه ای کنگره شوراھا 

  
  : برای مثال. شماره پس از آن و از سمت راست، شماره قطعنامه نامبرده است

 
: در اينجا از راست به چپ.  مردم ايران در داخل کشور برای تعيين سرنوشت خويشحق: ، قطعنامه پيرامون١-١
  . دوم، شماره بخش در باال است١ اول، شماره قطعنامه، و ١
  
  : برای مثال.   شماره ھای  قبل از بخشھا، عناوين قطعنامه ھا و بندھا، از راست به چپ، خوانده ميشوند-٢
 اول، شماره بند ذيل ١: در اينجا از راست به چپ... . سياسی مبارز در کشور ، حق مردم ايران و فعالين ١-١-١

  . سوم شماره بخش، محسوب ميگردند١ دوم شماره قطعنامه، ١قطعنامه، 
  
 بندھای متعلق به يک قطعنامه و يا ذيل يک بند، که تنھا با يک عدد، مشخص شده اند، در حقيقت به -  زير-٣

اما طوالنی شدن يک قطعنامه، .  بندھای مستقل و يا توضيح در آن رابطه، تعلق دارندبخشی از اصل قطعنامه و نه
نظير موارد برشمرده در ذيل قطعنامه . جدا سازی اين اجزاء را ضروری ساخته، با يک شماره، مشخص گشته اند

  ..."  تأييد حقانيت جنبشھای انقالبی : قطعنامه پيرامون : ۵ از بخش ١
  
، و فاصله دو قطعنامه در داخل يک بخش از ) درشت- ١۴- ورد( ش از طريق يک خط  کامل   فاصله دو بخ-۴

بين دو بند از يک قطعنامه، تنھا يک فاصله آزاد قرار گرفته . طريق يک نيمه خط نقطه چين، مشخص ميگردد
  .است

  
 از ١قطعنامه : " ی مثالبرا.   ترتيب خواندن بخشھا، قطعنامه ھا و بندھای مرتبط به يکديگر، بقرار زير است-۵

،  ۴ از بخش ٢،  قطعنامه ١بند "  ، و يا ..."، اعالم کنگره شوراھا، بمثابه عاليترين ارگان قدرت سياسی ١بخش 
  ..."جدايی دين از دولت و سيستم آموزشی 

  
   .ه اند  برای ايجاد يکنواختی در کل متن، شماره ھا و ارقام، ھمواره بکمک اعداد  و نه حروف، آورده شد-۶
    
ً موضوع و محتوای بندھای ذيل قطعنامه ھا، بعضا ارائه کامل مطالبات يک قطعنامه و تکميل آن، و يا توضيح -٧

و استدالل برای مطالبه طرح شده از طريق قطعنامه را در بر ميگيرد؛ از آنجا که تدوين توضيح واستدالل جداگانه 
 و قابل فھم آن خارج کرده، آن را برای خواننده معمولی، به برای ھر قطعنامه، متن را از شکل يکدست، سليس

  .متنی که مدام موجب گسست در مطالعه ميگردد، تبديل ميساخت
 -----------------------------------------   

  
  . ، به کنگره شوراھا ارائه ميگردند)فراکسيون جمھوری شورايی( قطعنامه ھای زير از سوی فراکسيون فدايی

  
ه شوراھا يک کنگره عمومی است، که در لحظات سرنگونی رژيم اسالمی، از تجمع نماينده گان شوراھا، کنگر

سنديکاھا و اتحاديه ھا، کميته ھا، نھادھا و ارگانھای صنفی، دموکراتيک و مباررزاتی، ھمه اقشار و طبقات سھيم 
از قدرت گيری مدافعين رژيم پھلوی و اين کنگره، . در سرنگونی رژيم اسالمی، در داخل کشور، تشکيل ميگردد

جريانات اسالمی، در درون و يا بيرون از رژيم اسالمی، ممانعت بعمل آورده، راه سوء استفاده از خالء قدرت 
برای شروع کشمکشھای قومی، و توسل به  تخريب و انتقام جويی را سد نموده، خطوط کلی نظام سياسی آتی را 

  .  ارگانھای دائمی در کشور را معين ميکندروشن ساخته، و موعد انتخابات
  
  

  " طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ارائه به کنگره شوراھا"فھرست بخشھای 
  
  

    ١٢ -۵  بيانيه ھای پايه ای کنگره شوراھا -١
  ١٢ -١٢   آگاھی انقالب ايران-خود -٢
   ١۵ -  ١٢  حقوق عمومی شھروندان در جمھوری شورايی ايران -٣
  ٢٠ - ١۵  خورد  به  بازار داللی اسالمی  و  مذھب حاکمشيوه بر -۴
  ٢١ -  ٢٠  انحالل دستگاھھای سرکوب-۵
   ٢٣ -٢١ آزادی بيان و حق آگاھی از اطالعات و نظرات -۶
  ٢۵ - ٢۴  آزادی تشکل، فعاليت  اتحاديه ھا، انجمنھا و احزاب-٧
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  ٣٣ - ٢۵  دک برابر حقوقی زنان و مردان، نھاد دموکراتيک خانواده، حقوق کو-٨
  ۴١ -٣٣  مردم و قدرت سياسی -٩
  ۴٢ - ۴١   تأسيس يک نظام قضايی دموکراتيک-١٠
  ۴٧ - ۴٢   مالکيت، اقتصاد، سياست اقتصادی-١١
  ۵٠ -۴٧   تأمين اجتماعی و بيمه درمانی، بھداشت و  تندرستی-١٢
  ۵۴ -۵٠  آموزش و جوانان -١٣
  ۶٣ -۵۴   مطالبات کارگری-١۴
  ۶۵ -۶٣  ای کشور شھرسازی روستاھ-١۵
  ۶٧ -۶۵   نوسازی نظام ارتش و خدمت نظامی-١۶
  ٧١ - ۶٨   رفع تبعيضھای ناشی از توسعه ضد دموکراتيک سرمايه داری-١٧
    ٧٣ -٧٢  حفظ محيط زيست -١٨
  ٧٧ -٧٣   تضمين سالمت محيط سياست-١٩
  ٨٠ - ٧٧   سياست خارجی کشور-٢٠

  

  ضمائم
  

   ٨٢ - ٨١يران   جمھوری شورايی و مسائل قومی در ا-١
  

  ٨٨ -٨٢ سياست اقتصادی در جمھوری شورايی ايران  -٢
  

  ٩٠ -٨٨  تغييرات و موارد حذف شده در انتشار دوم  -   
 -------------------------------------   

  

   بيانيه ھای پايه ای کنگره شوراھا -١
  
  
   ... حق مردم ايران در داخل کشور: ، قطعنامه پيرامون١-١
  ...ق مردم ايران و فعالين سياسی مبارز در کشور ، ح١-١-١
 ...، حق مردم ايران و فعالين سياسی مبارز در کشور، ١-١-٢
  ...مبارزه برای سرنگونی رژيم، حق مردم ايران در ١-١-٣
  ... لحظات سرنگونی رژيم اسالمی، حق مردم ايران در ١-١-۴
    ...یلحظات سرنگونی رژيم اسالم، حق مردم ايران در ١-١-۵
  ...اعالم کنگره شوراھا بمثابه عالی ترين: ، قطعنامه پيرامون١-٢
  ...، کنگره شوراھا، رھبری انقالب و فرماندھی ھمه ١-٢-١
  ...؛ تشکيل نيروی مسلح کارگری: ، قطعنامه پيرامون١-٢-٢
  ...، نيروھای مسلح، افراد و يا متعلق به سازمانھای ١-٢-٣
  ...در مقطع سرنگونی رژيم ، فرامين کنگره شوراھا ١-٢-۴
  ...، اعالم سرنگونی رژيم ترور اسالمی: ، قطعنامه پيرامون١-٣
  ...، حق مردم ايران به مجازات ھمه سران و مسئولين ١-٣-١
  ...؛ اعالم جمھوری در کشور: ، قطعنامه پيرامون١-۴
   ... -تأييد حقانيت جنبشھای کارگری: ، قطعنامه پيرامون١-۵
  : ...يت و رھبران چپ و آزاديخواه آن انقالب مشروط-١
  ... مبارزات مردم در تداوم انقالب مشروطيت، -٢
  ... شمسی، ١٢٩٩ ادامه مبارزات انقالبی در سال -٣
  ... مقاومت دموکراتيک در طول دوران ديکتاتوری رضاشاه -۴
  ...، اقدامات انقالبی )١٣٢۵ -١٣٢۴(   دولت خود مختار آذربايجان-۵
  ...  و مبارزات کارگران از آغاز توسعه صنعت نفت،   اعتصابات-۶
  ...  مبارزات و شورشھای دھقانی برای برچيدن نظام فئودالی -٧
  ...  پايداری انقالبی افسران کمونيست، رھبران و مبارزين کارگری، -٨
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  ...، محمد مصدق، مورد حمايت اکثريت مردم   تالشھای نخست وزير-٩
  ... کارگری و نسل جوان روشنفکران انقالبی   مبارزات سازماندھان - ١٠
   ...١٣۴٩ بھمن سال ١٩  عمليات تاريخساز سياھکل در روز - ١١
  ...  مقاومت و مبارزات زندانيان سياسی و بستگان آنان، عليه رژيم - ١٢
   ... در ساير استانھای... توده ھای مردم کردستان، مقاومت و مبارزات   - ١٣
  ...ت توده ھای کارگر و زحمتکش و سازماندھان   مبارزات و اعتصابا- ١۴
  ...  مبارزات و آگاھگری روشنفکران و ھنرمندان مردمی  و ضدسانسور، - ١۵
  ...  مبارزات کارگری در مقطع توده ای  شدن انقالب بھمن؛ - ١۶
  ...  مبارزات انقالبی طبقات پيشرو و دموکراتيک جامعه،-١٧
  ...سالھای پس از قيام بھمن،   مبارزات کارگری و توده ای در - ١٨
  ...  مقابله زنان آزاديخواه، عليه تثبيت قوانين ضد زن در آغاز استقرار - ١٩
  ...  مبارزات مسلحانه شھروندان کرد و ترکمن، مقاومت شھروندان عرب، - ٢٠
  ...  مقاومت توده ھای مردم، مجاھدين، کمونيستھا، آزاديخواھان، - ٢١
  ...زين جنبش کارگری عليه تثبيت شرايط پليسی   مقاومت انقالبی مبار- ٢٢
  ...  مقاومت و مبارزات زندانيان سياسی، خانواده ھا و بستگان آنان - ٢٣
  . ... تا به امروز۶٠مقاومت و مبارزه توده ھای مردم و مبارزين از سال   - ٢۴
  ...  مقاومت و مبارزات نويسنده گان و ھنرمندان، - ٢۵
  ...زحمتکشان مناطق جنوب کشور،   مبارزات ضد فئودالی - ٢۶
  ... ، عليه فقر و ١٣٧٢  مبارزات و شورشھای بزرگ شھری در سال - ٢٧
  ... تير سال ١٨  خيزش شجاعانه نسل جديد دانشجويان کشور، در روز - ٢٨
  ...   مبارزات و مقاومت زنان و دانشجويان، عليه تبعيض و ستمگری - ٢٩
  ...بی بھائيت، در دفاع از حق   مقاومت شھروندان مدافع سنت مذھ- ٣٠
  ...  مبارزات و مقاومت کارگران در دور جديد قدرت گيری جنبش کارگری، - ٣١
  ... شمسی، ٨٠  مبارزات مداوم معلمان و پرستاران، بويژه از آغاز دھه - ٣٢
  ...  خيزش مردم معترض و جوانان شھر اھواز عليه ترور و سرکوب مداوم - ٣٣
  ...کشان و جوانان شھرھای کردستان،   خيزش سراسری زحمت- ٣۴
  ...   مقاومت و اعتراضات مردم سيستان و بلوچستان و آذربايجان، - ٣۵
  ...  مبارزات کارگران شرکت واحد تھران، برای دستيابی به حق تشکل مستقل - ٣۶
  ...،  از سوی مردم تھران و شھرھای مختلف کشورتوسل به مبارزات انقالبی  - ٣٧
   ...تجليل و حمايت از زندانيان سياسی سابق: يرامون، قطعنامه پ١-۶
  ...، ارائه امکانات وسيع مالی و قانونی، به شھروندانی ١-۶-١
  ...، ارائه امکانات وسيع  و تأمين زندگی شايسته، ١-۶-٢
  ... ، تالش حداکثر برای ادغام اين بخش از شھروندان کشور ١-۶-٣
  ... کار ھمه شھروندانی ، جبران خسارات مالی و بازگشت به١-۴-۶
   ...و محکوميت دخالت مستقيم امپرياليسم آمريکا : ، قطعنامه پيرامون١-٧
  ...  سرنگونی قھر آميز يک دولت ملی، طريق لگد مال ساختن حق مردم ايران -١
  ...   کشتار صدھا نفر از مبارزين، -٢
  ... ده پھلوی،   غارت منابع انرژی کشور از طريق بند و بست با دربار سرسپر-٣
  ...  تبديل ايران به بازار فروش سالحھای کنسرنھای تخريب و آدمکشی -۴
  ...   ستقرار ديکتاتوری پليسی در کشور، تبعيد، بازداشت، شکنجه و کشتار -۵
  ...   حق مردم ايران برای تشکيل يک نھاد حقوقی: ، قطعنامه پيرامون١-٨
  ... ، درتھای امپرياليستیمحکوميت سياست ق :، قطعنامه پيرامون١-٩
   ... خواست تأسيس يک نھاد حقوقی بين المللی، برای بررسی نقش دولتھا، ١-٩-١
    
  

 .حق مردم ايران در داخل کشور، برای تعيين سرنوشت خويش:  ، قطعنامه پيرامون١-١
  

ت ، حق مردم ايران و فعالين سياسی مبارز در کشور، به تصميم گيری و رھبری مبارزا١- ١-١
  .روزمره خود
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، حق مردم ايران و فعالين سياسی مبارز در کشور، به حفاظت از دست آوردھای مبارزات ١- ١-٢
  . خود، در برابر تعرض دولتھای خارجی

  

، به مقابله با تحميل يک دولت مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی، حق مردم ايران در ١- ١-٣
حاکم درعراق و افغانستان، و يا آلترناتيوسازی از ارتجاعی بر سرنوشت کشور از نوع رژيمھای 

سرسپرده گان قدرتھای غربی، نظير اصالح طلبان حکومتی، جمھوری خواھان دروغين، مدافعين 
  .رژيم پھلوی  و جريانات اسالمی خارج از رژيم

  

، به لحظات سرنگونی رژيم اسالمی  و تحت رھبری کنگره شوراھا، حق مردم ايران در ١- ١-۴
له با اقدامات احتمالی و کودتاگرانه نيروھای ارتجاعی در اپوزيسيون رژيم اسالمی، بمنظور مقاب

 .استقرار يک رژيم سرکوبگر از سوی جريانات فوق
 

، به لحظات سرنگونی رژيم اسالمی  و تحت رھبری کنگره شوراھا، حق مردم ايران در ١- ١-۵
ه گروھھای قومی، بمنظور کشاندن کشور به مقابله با تصميمات خودسرانه و اقدامات ماجراجويان

  .سراشيب کشمکشھای داخلی
 ------------------------------------------------  

 

 ،اعالم کنگره شوراھا بمثابه عالی ترين ارگان قدرت سياسی در کشور: ، قطعنامه پيرامون١-٢
  . مقطع سرنگونی رژيم اسالمیدر

  

ب و فرماندھی ھمه نيروھای مسلح را در لحظات سرنگونی ، کنگره شوراھا، رھبری انقال١- ٢-١
اين . رژيم اسالمی، و تا موعد انتخاب ارگانھای دائمی کشور، وظيفه اصلی خود قلمداد مينمايد

کنگره، تجمعات و قدرت نمايی خيابانی و يا منطقه ای احزاب سياسی، ھمچنين نھادھا و 
  .ابه قدرتی  فراتر از خود، برسميت نمی شناسدگروھبنديھای سياسی در خارج از کشور را، بمث

  

؛ در لحظات سرنگونی رژيم اسالمی و تشکيل نيروی مسلح کارگری: ، قطعنامه پيرامون١- ٢-٢
، ايجاد "نيروی مسلح کارگری" به دستور کنگره شوراھا، در سراسر کشور، نھاد انقالبی 

ر، بالفاصله با تعطيل کارخانجات، کليه کارگران صنعتی در درون و اطراف شھرھای کشو. ميگردد
دست به تشکيل نيروی مسلح کارگری زده، در دسته ھای نظامی تحت مسئوليت مستقيم شورا، 

واحدھای نيروی مسلح کارگری، با حضور . سنديکا و يا کميته کارخانه، سازماندھی ميگردند
 مسکونی، تجاری و فوری در شھرھا و مراکز عمومی، دست به مقابله با غارت و تخريب اماکن

عمومی زده، از رواج انتقام کشی خيابانی جلوگيری نموده، دست به بازداشت عوامل رژيم 
اسالمی زده، مانع از اقدامات ماجراجويانه دسته جات قومی گشته، و حفظ امنيت شھرھا و مناطق 

 از تکرار اين اقدام اضطراری در لحظات تعيين کننده، بايد. حساس کشور را بر عھده ميگيرند
ھرگونه کارشکنی از سوی . سرنوشت عراق در مقطع فروپاشی رژيم صدام حسين، ممانعت نمايد

سرمايه داران، مديران و کارمندان، با مصادره کارخانجات، محروميت دائمی از کسب مشاغل 
ی کليه نيروھای مسلح، افراد و يا سازمانھا. دولتی و لغو حق تابعيت ايرانی، پاسخ خواھد گرفت

 .سياسی، موظف به ھمکاری نزديک با نيروی مسلح کارگری ميباشند
  

، نيروھای مسلح، افراد و يا متعلق به سازمانھای سياسی در سراسر کشور، موظفند، ١- ٢-٣
بفوريت خود را تحت فرمان کنگره شوراھا قرار داده، از انجام ھر گونه اقدامات خارج از نظارت 

  . اين کنگره، خودداری کنند
  

، فرامين کنگره شوراھا در مقطع سرنگونی رژيم اسالمی و تا تصويب قوانين دائمی، ١- ٢-۴
  .قوانين جاری در کشور محسوب ميشوند

--------------------------------------------  
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، الغاء قانون اساسی فوق ارتجاعی اعالم سرنگونی رژيم ترور اسالمی: ، قطعنامه پيرامون١-٣
 . ه قوانين ضد دموکراتيک اسالمیآن، برچيدن ھم

  

، حق مردم ايران به مجازات ھمه سران و مسئولين سرکوب و جنايت در رژيم ترور ١- ٣-١
بدون مجازات . اسالمی؛ حتی اگر اين، شامل دھھا ھزار نفر از سرکوبگران در رژيم اسالمی گردد

نفرت موجود از رژيم ھمه جانيان حاکم، جامعه ھر دم، در خطر انفجار ناشی از فروخوردن 
از اين . اسالمی، و رواج انتقام کشی خيابانی گشته، خطر جنگ داخلی، کشور را تھديد خواھد کرد

گذشته، عدم مجازات عاملين اينھمه تبھکاری عليه مردم، دستگاه دولتی و سرمايه داران را، از 
زات و فداکاريھای ًامتياز بزرگ حفظ وضع موجود برخوردار نموده، عمال دست آوردھای مبار

 شورايی در ايران، -ايجاد يک نظام دموکراتيک. مردم ايران را، به ھيچ و پوچ مبدل خواھد ساخت
بدون مجازات کامل مسئولين و مجريان سرکوب، جنگ، شکنجه، قتل عامھای زندانيان سياسی 

  .ونابودی ثروتھای کشور، بمعنای واقعی کلمه، امکانپذير نيست
-------------------------------------------  

  

؛ جمھوری شورايی ايران، يک نظام اعالم جمھوری در کشور: ، قطعنامه پيرامون١-۴
 شورايی است، که بر منافع اکثريت مردم و برابر حقوقی شھروندان، صرفنطر از -دموکراتيک

در . بودجنسيت، زبان، مذھب، پيشينه قومی، پيشينه فردی و موقعيت اجتماعی، متکی خواھد 
جمھوری شورايی ايران، قوای قانونگذاری، اجرايی و قضايی از يکديگر مجزا گشته، به دخالت 

 شورايی، عموم شھروندان را -نظام دموکراتيک. دين در دولت و نظام آموزشی، پايان داده ميشود
  . از حق کار، امنيت شغلی و آزاديھای عمومی، برخوردار ميسازد

 -------------------------------------------  
  

، و  دموکراتيک در تاريخ معاصر ايران-تأييد حقانيت جنبشھای کارگری: ، قطعنامه پيرامون١-۵
  :تجليل از جانباختگان، فعالين و رھبران آزاديخواه مبارزات مردمی

  

ستارخان، حيدر عمواغلو و ديگران، :  انقالب مشروطيت و رھبران چپ و آزاديخواه آن-١
  .ی و نقش توده ھای زحمتکش، و سوسيال دموکراسی انقالبی در اين انقالبفداکار

  

 مبارزات مردم در تداوم انقالب مشروطيت، برای سرنگونی سلطنت قاجار، استقرار نظام -٢
: جمھوری در کشور و برای نجات دست آوردھای بتاراج رفته انقالب مشروطيت؛ از اين ميان

؛ رھبران و فعالين )١٢٩٩رشت، : پايتخت موقت( ی ايرانتأسيس جمھوری شورايی سوسياليست
، احسان هللا خان، جعفر پيشه )حيدرخان( اين تالش بزرگ، ميرزا کوچک خان، حيدر عمواغلو

؛ توده وسيع کارگران و دھقانان )عدالت(وری، حزب عدالت ايران و سپس، حزب کمونيست ايران
 اقشار متوسط  شھری در شمال کشور و مبارز در قفقاز و گيالن، و جناح دموکراتيک از

  .آذربايجان
  

 شمسی، برای مقابله با ديکتاتوری امپرياليستی و کسب ١٢٩٩ ادامه مبارزات انقالبی در سال -٣
  .حقوق دموکراتيک مردم، به رھبری کلنل  پسيان در خراسان و محمد خيابانی در آذربايجان

  

؛ مبارزات و )١٣٢٠- ١٣٠٠(  رضاخان مقاومت دموکراتيک در طول دوران ديکتاتوری-۴
 ۵٣مقاومت کارگران متشکل در اتحاديه ھای کارگری؛ مبارزات حزب کمونيست ايران و گروه 

  .نفر، تحت رھبری جعفر پيشه وری، تقی ارانی و رھبران اتحاديه ھا
  

 دموکراتيک آن، و دولت -، اقدامات انقالبی)١٣٢۵ -١٣٢۴(  دولت خود مختار آذربايجان-۵
؛ رھبران اين دو جنبش دموکراتيک، جعفر پيشه وری، قاضی  )١٣٢۵- ١٣٢۴(وری مھابادجمھ

  .محمد و صدھا ھزار شھروند شھری و روستايی فداکار و دخيل در اين مبارزات
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 اعتصابات و مبارزات کارگران از آغاز توسعه صنعت نفت، و برای ملی شدن اين ثروت -۶
 شمسی عليه رژيم پھلوی، عليه ٣٠ تا اوائل دھه ٢٠ھه  دموکراتيک د-ھمگانی؛ مبارزات کارگری

سلطه امپرياليستی بر منابع طبيعی کشور، بمنظور دفاع از حق مردم ايران در تعيين سرنوشت 
  ).استقالل( خويش

  

 مبارزات و شورشھای دھقانی برای برچيدن نظام فئودالی، و تقسيم زمين ميان روستاييان -٧
  . سراسر کشورزحمتکش در دھه ھای فوق، در

  

 پايداری انقالبی افسران کمونيست، رھبران و مبارزين کارگری، دانشجويی، دھقانی و -٨
، دست به ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨روشنفکران و ھنرمندان آزاديخواه، که عليه کودتای جنايتکارانه 

ر امور پايداری حسين فاطمی، وزي. مقاومت تا پای اخراج و تبعيد، زندان و شکنجه و مرگ زدند
  .خارجه کشور تا آخرين لحظه زندگی

  

 تالشھای نخست وزير مورد حمايت اکثريت مردم در شرايط فوق، محمد مصدق، برای دفاع از -٩
حکومت قانون و انتخابات دموکراتيک، حق مالکيت جامعه بر نفت، دفاع از استقالل کشور در 

  .برابر دربار خيانتکار پھلوی و امپرياليسم انگلستان
  

 مبارزات سازماندھان جنبش کارگری و نسل جوان روشنفکران انقالبی، پس از کودتای -١٠
، برای دفاع از دستاوردھای مبارزات گذشته، و ممانعت از ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨امپرياليستی 

  .سلطه کامل ديکتاتوری پليسی در کشور
  

 ريچارد نيکسون معاون  مقاومت بياد ماندنی دانشجويان دانشگاه تھران، در جريان ورود-١١
رئيس جمھور آمريکا به تھران، که با ھدف حمايت از رژيم کودتايی محمدرضا پھلوی، و برای 

جان باختن سه . تضمين منافع امپرياليسم آمريکا در غارت ثروت نفت ايران، صورت گرفت
  آذر، روز١۶روز . مصطفی بزرگ نيا، مھدی شريعت رضوی و احمد قندچی: دانشجوی شجاع

  .دانشجو، از سرچشمه ھای انقالب بھمن و مبارزه برای سرنگونی رژيم سلطنتی گشت
  

 دموکراتيک - ، آغاز جنبش انقالبی١٣۴٩ بھمن سال ١٩ عمليات تاريخساز سياھکل در روز -١٢
و سرمنشاء انقالب بھمن، برای سرنگونی رژيم سلطنتی؛ مبارزات مسلحانه از سوی سازمان 

ان، سازمان مجاھدين خلق ايران، مبارزات و تالشھای افراد، محافل و چريکھای فدايی خلق اير
  .گروھھای چپ و آزاديخواه سراسری و منطقه ای، عليه ديکتاتوری رژيم پھلوی

  

 مقاومت و مبارزات زندانيان سياسی و بستگان آنان، عليه نظام ترور و شکنجه ساواک، در -١٣
  .جامعه و زندانھا

  

توده ھای مردم کردستان، حزب دموکرات کردستان ايران و محافل  مقاومت و مبارزات -١۴
روشنفکران چپ در اين استان، عليه ديکتاتوری در کشور؛ مبارزه برای کسب حق کاربرد و 
توسعه زبان مادری؛ کسب حق برابرحقوقی شھروندان در برابر نھادھای مرکزی؛ فرصتھای 

راتيک منطقه توسط توده ھای متشکل؛ مبارزات شغلی و اجتماعی برابر؛ حق اداره و توسعه دموک
آذربايجان، خوزستان، سيستان : و مقاومت روشنفکران آزاديخواه در ساير استانھای کشور، نظير
  . و بلوچستان و مناطق مشابه، برای کسب حقوق دموکراتيک فوق

  

 ھا و   مبارزات و اعتصابات توده ھای کارگر و زحمتکش و سازماندھان تشکلھا، ھسته-١۵
  .١٣۵٧نھادھای مستقل کارگری، در طول دوران کودتا تا قيام بھمن سال 

  
 مبارزات و آگاھگری روشنفکران و ھنرمندان مردمی و ضدسانسور؛ بويژه پس از تأسيس -١۶

  .کانون نويسنده گان ايران، در دوران سلطه رژيم  پھلوی
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مبارزات توده ای از پاييز سال  مبارزات کارگری در مقطع توده ای  شدن انقالب بھمن؛ -١٧
؛ بويژه اعتصابات بزرگ کارگران نفت در سال ١٣۵۶؛ قيام بزرگ مردم تبريز در بھمن ١٣۵۶
  .؛ مبارزات زحمتکشان حاشيه شھرھا۵٧

  

 مبارزات انقالبی طبقات پيشرو و دموکراتيک جامعه، که شجاعانه، قيام مسلحانه  -١٨
  .ری  پھلوی را تحقق بخشيدند، و سرنگونی ديکتاتو۵٧  بھمن سال  ٢٢

  

ِ، بويژه مبارزات و مقاومت ۵٧ مبارزات کارگری و توده ای در سالھای پس از قيام بھمن -١٩
  .سازماندھان شوراھای کارگری، عليه سرمايه داران و رژيم سرکوبگر اسالمی

  

می، و انجام  مقابله زنان آزاديخواه، عليه تثبيت قوانين ضد زن در آغاز استقرار رژيم اسال-٢٠
 در تھران، برای حفط  دستاوردھای مبارزات سالھای ١٣۵٧ اسفند سال ١٧راھپيمايی بزرگ 

گذشته و جلوگيری از ادامه سلب حقوق اوليه خود در رژيم ليبرالھای غيرمذھبی، ليبرالھای 
  .اسالمی، و دستگاه مذھب فوق ارتجاعی خمينی

  

 مقاومت شھروندان عرب، بلوچستانی و  مبارزات مسلحانه شھروندان کرد و ترکمن،-٢١
آذربايجانی، برای حفظ دست آوردھای انقالب بھمن؛ مبارزه عليه تحقير و اعمال تبعيض از سوی 
ناسيوناليسم ارتجاعی دولت مرکزی و نيروی اجتماعی وابسته به آن، و از سوی دستگاه دولت 

  . حاکم مذھب شيعه، نسبت به اکثريت شھروندان اين مناطق
  

 مقاومت توده ھای مردم، مجاھدين، کمونيستھا، آزاديخواھان، احزاب سياسی و مردم -٢٢
 و پس از ١٣۶٠ خرداد سال ٣٠کردستان، برای جلوگيری از تثبيت رژيم ترور اسالمی  در روز 

  .آن
  

 مقاومت انقالبی مبارزين جنبش کارگری عليه تثبيت شرايط پليسی در کارخانجات، و مقابله -٢٣
  . شوراھای اسالمی در محيطھای کاربا تسلط 

  

 مقاومت و مبارزات زندانيان سياسی، خانواده ھا و بستگان آنان از شروع کشتارھای دسته -٢۴
  . به بعد١٣۶٠جمعی سال 

  

 تا به امروز؛ مقاومت و ١٣۶٠ مقاومت و مبارزه توده ھای مردم و مبارزين از سال -٢۵
  .١٣۶٧ابستان سال استواری زندانيان سياسی در کشتار بزرگ ت

  

 ۶٠ مقاومت و مبارزات نويسنده گان ضدسانسور، در طول سالھای ترور فاشيستی دھه -٢۶
تاکنون؛ عليرغم شرايط غيرقابل تحمل زندگی علنی و ترور بسياری از شھروندان آگاه و 

  ).قتل ھای زنجيره ای( آزاديخواه 
  

ِويژه پس از استقرار رژيم اسالمی،   مبارزات ضد فئودالی زحمتکشان مناطق جنوب کشور، ب-٢٧
  . ١٣۶٢و جانباختن فعالين اين جنبش دموکراتيک، هللا قلی جھانگيری و ھمراھان او در سال 

  

  .، عليه فقر و سرکوب در رژيم اسالمی١٣٧٢ مبارزات و شورشھای بزرگ شھری در سال -٢٨
  

  .١٣٧٨  تير سال١٨ خيزش شجاعانه نسل جديد دانشجويان کشور، در روز -٢٩
  

  . مبارزات و مقاومت زنان و دانشجويان، عليه تبعيض و ستمگری روزمره-٣٠
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 مقاومت شھروندان مدافع سنت مذھبی بھائيت، در دفاع از حق دموکراتيک آزادی مذھب و -٣١
عقيده، کسب حقوق برابر با ساير شھروندان؛ تقدير از جانباختگان شھروندان بھايی کشور، که 

  .وه ای فاشيستی، تيرباران شدندبازداشت و به شي
  

 مبارزات و مقاومت کارگران در دور جديد قدرت گيری جنبش کارگری، از انتھای سال -٣٢
  . ، و تشکيل کميته ھا و نھادھای صنفی کارگری جديد١٣٨۴ و اوائل سال ١٣٨٣

  

ستھای  شمسی، برای تحقق خوا٨٠ مبارزات مداوم معلمان و پرستاران، بويژه از آغاز دھه -٣٣
  .صنفی خود

  

 خيزش مردم معترض و جوانان شھر اھواز عليه ترور و سرکوب مداوم از سوی عوامل -٣۴
  .١٣٨۵ و ١٣٨۴جنايتکار رژيم اسالمی، در سالھای 

  

 خيزش سراسری زحمتکشان و جوانان شھرھای کردستان، عليه جنايات روزمره مأمورين -٣۵
  .١٣٨۴ سال رژيم اسالمی در اين منطقه، در تير و مرداد

  

 مقاومت و اعتراضات مردم سيستان و بلوچستان و آذربايجان، عليه تبعيض و تحقير، و -٣۶
مقابله با ارتکاب جنايات ھر روزه عليه مردم بيگناه از سوی عوامل رژيم اسالمی در سال 

١٣٨۵.  
  

 مبارزات کارگران شرکت واحد تھران، برای دستيابی به حق تشکل مستقل و تحقق -٣٧
استھای صنفی خود؛ انجام اعتصاب و تالش پيگيرانه، عليرغم صدمات بسيار و اخراجھای خو

گسترده؛ مقاومت و مبارزات کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه و تأسيس دومين سنديکای مستقل 
  .کارگری در کشور، عليرغم سرکوب و زندانی ساختن و اخراج سازماندھنده گان اين تالش بزرگ

  

رزات انقالبی از سوی مردم تھران و شھرھای مختلف کشور، پس از کودتای  توسل به مبا-٣٨
؛ آغاز جنبش ١٣٨٨انتخاباتی جناح حاکم حکومت اسالمی عليه حق انتخاب مردم از خرداد 

  . دموکراتيک برای سرنگونی رژيم اسالمی–انقالبی 
 ---------------------------------------------   

  

تجليل و حمايت از زندانيان سياسی سابق، و بستگان جانباختگان : ن، قطعنامه پيرامو١-۶
  .مبارزات مردم ايران

  

ارائه امکانات وسيع مالی و قانونی، به شھروندانی که در اثر جانباختن عضوی از  ،١- ۶-١
خانواده آنان در مبارزه با رژيمھای اسالمی و سلطنتی، ھنوز از عوارض فردی و يا اجتماعی 

  .، رنج ميبرندناشی از آن
  

، ارائه امکانات وسيع  و تأمين زندگی شايسته، برای زندانيان سياسی سابق و بستگان ١- ۶-٢
نزديک آنان، که مستقيم و غير مستقيم، عوارض جسمی و يا روحی سرکوب و شکنجه، در 

  .رژيمھای اسالمی و سلطنتی را بھمراه دارند
  

شھروندان کشور در زندگی شغلی و اجتماعی ، تالش حداکثر برای ادغام اين بخش از ١- ۶-٣
  .ِھمگانی، متناسب با تجارب و عالئق آنان، بويژه در دستگاھھای دولتی

  

، جبران خسارات مالی و بازگشت به کار ھمه شھروندانی که بدليل شرکت در مبارزات ١- ۴-۶
  . ه اندسياسی، دفاع از آزادی مذھب و مخالفت با رژيم اسالمی، شغل خود را از دست داد

--------------------------------------------  
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محکوميت دخالت مستقيم امپرياليسم آمريکا و امپرياليسم انگلستان در : ، قطعنامه پيرامون١-٧
 کمونيستی ايران، الغاء حق -، با ھدف درھم شکستن جنبش کارگریسرنگونی دولت محمد مصدق

؛ اين ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨آزاديھای عمومی، در روز مردم به مالکيت بر ثروت نفت و نابودی 
اقدام ضد انسانی قدرتھای امپرياليستی و رژيم سرسپرده پھلوی، نتايج وعوارض سھمگينی برای 

  .مردم ايران بدنبال آورد، که ھم اکنون نيز، جامعه ايران از عواقب آن رنج ميبرد
  

 مردم ايران در تعيين سرنوشت   سرنگونی قھرآميز يک دولت ملی، لگد مال ساختن حق-١
خويش و نقض آشکار استقالل کشور؛ الغاء حقوق دموکراتيک شھروندی، به شکست کشاندن 

  .مبارزات طوالنی مردم، برای آزادی و عدالت اجتماعی
  

ِ کشتار صدھا نفر از مبارزين، بويژه پرسنل آزاديخواه ارتش، کارگران کمونيست، روشنفکران -٢
  .زير امور خارجه قانونی کشور، حسين فاطمیمبارز، و اعدام و

  

 غارت منابع انرژی کشور از طريق بند و بست با دربار سرسپرده پھلوی، و تحميل -٣
قراردادھای نابرابر به مردم ايران؛ تبديل کشور به بازار توليدات کنسرنھای غربی و جلوگيری از 

  .توسعه اقتصادی ايران، در جھت منافع مردم
                                                    

 تبديل ايران به بازار فروش سالحھای کنسرنھای تخريب و آدمکشی امپرياليستی، و ايجاد  يک -۴
 اطالعاتی عليه اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی؛ تحميل ھزينه ھای مالی اين - قلعه نظامی

لح آميز و دوستی ميان مردم ايران؛ تبھکاری به مردم زحمتکش؛ آسيب رساندن به مناسبات ص
  . اتحاد شوروی  و ساير ملل ھمسايه

  

 استقرار ديکتاتوری پليسی در کشور، تبعيد، بازداشت، شکنجه و کشتار ھزاران نفر از -۵
روشنفکران انقالبی، کارگران مبارز و آزاديخواھان در دوره سلطه رژيم ساواک؛ ممانعت از 

نديکايی در کشور؛ جلوگيری از آزادی بيان، مطبوعات، نشر و ھرگونه فعاليت دموکراتيک و س
ترويج حقوق شھروندی؛ حمايت علنی از قدرت گيری نقش فوق ارتجاعی دستگاه مذھب اسالم؛ 

ً حتی کامال آگاھانه، برای استقرار ١٣۵٧از اين طريق، زمينه سازی مستقيم و در اواخر سال 
  .رژيم فاشيستی اسالمی

 -------------------------------------------  
  

حق مردم ايران برای تشکيل يک نھاد حقوقی بين المللی، بمنظور :  ، قطعنامه پيرامون١-٨
؛ طرح يک کيفرخواست، و تقاضای جبران ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨بررسی جنايت بزرگ کودتای 

ندن زندگی مالی، سياسی و فردی خسارات ناشی از اين تبھکاری بی سابقه، در به تباھی کشا
  .چندين نسل از  مردم ايران

-------------------------------------------  
  

محکوميت سياست قدرتھای امپرياليستی، در حمايت از استقرار حکومت  :، قطعنامه پيرامون١-٩
عليه اتحاد " کمربند سبز" ، در چھارچوپ طرح ضد کمونيستی ايجاد ١٣۵٧اسالمی در سال 

 غربی سرنوشت دھھا ميليون نفر مردم ايران را، بازيچه طرحھای سلطه گرانه ؛ دولتھایشوروی
  . خود نموده، قدرت گيری يک رژيم تروريستی در ايران را ممکن ساختند

  

خواست تأسيس يک نھاد حقوقی بين المللی، برای بررسی نقش دولتھا و کنسرنھای ، ١- ٩-١
 کشور صنعتی در ٧يژه در مقطع کنفرانس ؛ بوبزرگ غربی در استقرار و تحکيم رژيم اسالمی

؛ نقش اين دولتھا در ايجاد فضای سکوت ١٩٧٩ ژانويه سال -١٣۵٧گوادالوپ در دی ماه سال 
 و جنگ ۶٠بين المللی بنفع قتل عامھای زندانيان سياسی، در دوره کشتارھای ھولناک دھه 

  . ساله٨ارتجاعی 
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  ــــــ 

  

  آگاھی انقالب ايران-  خود-٢
  
  
  معرفی ماھيت و نيروی محرکه انقالب ايران:  ،  قطعنامه پيرامون٢-١
  بقاتی انقالب ايران ط-جايگاه تاريخی :  ،  قطعنامه پيرامون٢-٢
  
  

؛ انقالب ايران يک انقالب معرفی ماھيت و نيروی محرکه انقالب ايران: ، قطعنامه پيرامون٢-١
 دموکراتيک، و بر زمينه وجود منافع مشترک ميان طبقه کارگر و زحمتکشان از -راديکال

نان و بخشھايی از کارکنان فکری و خدمات اجتماعی، ز( يکطرف، و جناح چپ طبقه متوسط 
اين دو نيرو در جامعه ايران، گرايش سوسياليسم، و . از سوی ديگر، استوار است) دانشجويان

 پايدار در کنگره شوراھا و  يک ائتالف سياسی. جناح چپ جمھوری پارلمانی را در بر ميگيرند
 - مجلس شورای ملی، ميان اين دو نيروی اجتماعی بزرگ، ايجاد بيشترين امکانات سياسی

  . شورايی جامعه ايران، تضمين خواھد نمود-ی را، برای بازسازی دموکراتيکاقتصاد
  

 دموکراتيک، بر -؛ انقالب راديکال طبقاتی انقالب ايران-جايگاه تاريخی: ، قطعنامه پيرامون٢-٢
سر بر آورده از خاکستر انقالب بھمن، در  اين انقالب،.  طبقاتی خود، آگاه است-جايگاه تاريخی
 دموکراتيک در مقياس -انقالب راديکال. تھای انقالبی در ايران و جھان، ريشه داردپيشروترين سن

قرار ) ١٩١٧(و انقالب بزرگ اکتبر) ١٧٨٩(  جھانی، در سنت انقالب بزرگ فرانسه- تاريخی
، جمھوری )١٢٩٣-١٢٨۵(  ملی، بر دست آوردھای انقالب مشروطيت-داشته، در مقياس تاريخی
 دموکراتيک مقطع سقوط رضاخان و -، جنبشھای کارگری)١٢٩٩( نشورايی سوسياليستی ايرا

( ، و انقالب بھمن )١٣٢۵-١٣٢۴( دولت خودمختار آذربايجان) ١٣٣٢ -١٣٢٠( پايان جنگ دوم
 اجتماعی در ايران  جنبشھایدر ھر يک از مقاطع و دوره ھای. استوار است) ١٣۶٠ -١٣۴٩

ًی  نزديک به آنان، مداوما افزايش يافته، معاصر، نقش توده ھای زحمتکش و سازمانھای سياس
مردم با دخالتگری فعال  خود، مھر يک انقالب توده ای را بر پيشانی شرايط سياسی متحول 

  .کوبيده، يا بر آن تأثيرات غير قابل انکار، باقی گذارده اند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  

    حقوق عمومی شھروندان در جمھوری شورايی ايران-٣
  
  
  ...  حقوق عمومی شھروندان در جمھوری: ، قطعنامه پيرامون٣-١
  ...ز ، حق استقالل فرد و مقاومت در برابر ھر مناسباتی، که نوعی ا٣-١-١
  ...، برابر حقوقی شھروندان در مقابل قانون، دولت، ٣-١-٢
  ...، آزادی داشتن نظر، عقيده و حق بيان آزادانه آن، ٣-١-٣
  ...، حق فعاليت سياسی، فرھنگی، صنفی؛ ٣-١-۴
  ...، حق شرکت فردی و مستقيم در تصميم گيريھای ٣-١-۵
   ...، حق توده ھای تحت ستم به توسل به يک انقالب،٣-١-۶
  ...، حق زندگی بدون ترس و تھديد، مصونيت ٣-١-٧
  ...، حق شھروندان به انتخاب آزادانه شريک زندگی  و يا جدايی؛ ٣-١-٨
  ...، حق کودکان و نوجوانان، به زندگی و رشد در يک ٣-١-٩
  ...، مصونيت حوزه زندگی خصوصی و اطالعات شخصی ٣-١- ١٠
  ...ت شغلی، ، حق کار، تندرستی و مسکن، امني٣-١- ١١
  ...، حق مسافرت آزادانه؛ حق معاشرت و روابط اجتماعی ٣-١- ١٢
  ...، حق شھروندان به مطالعه و شناخت آزادانه مسائل، ٣-١- ١٣
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  ...، حق مردم به اطالع از کليه توافقات و قراردادھای ٣-١- ١۴
  ...، ممنوعيت تحقير انسانھا، بداليل وابستگی به جنسيت ٣-١- ١۵
  ...يت درج عالئق سياسی، مذھبی، زبان مادری و ويژه گيھای ، ممنوع٣-١- ١۶
  ...، حق برخورداری از محيط زيست سالم و ٣-١- ١٧
  ...، حق زندگی در يک جھان عادالنه و صلح آميز، ٣-١- ١٨

  
  

؛ شھروندان کشور حقوق عمومی شھروندان در جمھوری شورايی ايران: ، قطعنامه پيرامون٣-١
ن اعمال محدوديت از سوی مراکز قدرت و ثروت، داخلی و يا بين المللی،  از حقوق اوليه زير، بدو

  :برخوردار ھستند
  

، حق استقالل فرد و مقاومت در برابر ھر مناسباتی، که نوعی از تبعيض، بی حقوقی  و ٣- ١-١
  .بردگی را به انسان تحميل کند

  

 و ھمه مؤسسات وابسته به ، برابر حقوقی شھروندان در مقابل قانون، دولت، نظام قضايی٣- ١-٢
دولت، نھادھای مذھبی و بخش خصوصی؛ صرفنظر از جنسيت و تمايل جنسی، تابعيت، زبان، 

 اجتماعی؛ صرفنظر از -مذھب، پيشينه قومی، تفاوت در شيوه زندگی و عادات و عالئق فردی
ضی عليه جايگاه فرد در ساختارھای قدرت، مالکيت و مديريت؛ ممانعت از اعمال ھر گونه تبعي

مردم، بدليل موقعيت اقتصادی فرودست آنھا؛ حق مردم به استفاده از سطح کيفی يکسان خدمات 
  .اجتماعی دولتی در محيط کار، نظام آموزشی، تندرستی، مسکن، امور فرھنگی و ھنری

  

، آزادی داشتن نظر، عقيده، و حق بيان آزادانه آن، پيرامون ھمه موضوعاتی که به فرد و ٣- ١-٣
حق انتقاد از افراد، نظرات، مذاھب  و مؤسسات؛ حق اعتراض به  دولت . عه مربوط ميگردندجام

و شرايط حاکم؛ عدم باور به مذھب و بی اعتنايی به سمبلھای ترور و وحشت؛ نظير خدا و شيطان 
 اجتماعی -و پيغمبر؛ حق نقد خانواده و مناسبات زن و مرد، مالکيت خصوصی، نظام اقتصادی

ون اساسی و دولت؛ حق انکار تقدس تاريخ، سرزمين و کشور، و برخورد متکی بر حاکم، قان
  .عقالنيت و دانش در اين زمينه ھا

  

، حق فعاليت سياسی، فرھنگی، صنفی؛ حق تشکل، تجمع، تحصن، اعتصاب و تظاھرات، ٣- ١-۴
فاع از بمنظور دستيابی به اھداف سياسی، صنفی، اجتماعی و يا فردی و مصون از کنترل؛ حق د
  .خود در صورت تھاجم پليس و وابستگان دولت، به تجمعات و مبارزات سياسی و صنفی مردم

  

، حق شرکت فردی و مستقيم در تصميم گيريھای محيط کار، خانواده، آموزش و جامعه؛ ٣- ١-۵
 سالگی برای ھمه شھروندان؛ مستقل از جنسيت، ١۶حق رأی مستقيم، مخفی و ھمگانی از سن 

زبان، مذھب، محل و منطقه تولد يا ( ياسی، خانواده گی و ويژه گيھای جمعيتیگرايشھای س
  .؛ حق دفاع از حقوق خود بمثابه اقليت در قبال اکثريت)سکونت

  

، حق توده ھای تحت ستم به توسل به انقالب، و يا تعرضات موضعی عليه قدرت دولتی، ٣- ١-۶
حق پيشروترين . ی در جامعه، مبدل گرددکه به پاسدار شرايط غيرانسانی و يا نابرابری حقوق

نيروھا در جامعه، طبقه کارگر و زنان، بنا به نقش آنان در توليد نيازھای زندگی و تضمين بقاء 
نوع انسان، به برچيدن مستمر بقايای اقتصادی، سياسی، فرھنگی نظامات کھن و بازسازی مداوم 

مه مردم به ايفای نقش در اين پروسه، و شرايط اجتماعی، منطبق بر نيازھای جھان آينده؛ حق ھ
  . اجتماعی شھروندان، ناشی از تحوالت ساختاری- ممانعت از ظھور محدوديت برای حقوق فردی

  

، حق زندگی بدون ترس و تھديد، مصونيت از ھر گونه تعرض جسمی و روحی در محيط ٣- ١-٧
  .ت در جنگخانواده، آموزش، کار و جامعه؛ حق زندگی در شرايط صلح و عدم شرک
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، حق شھروندان به انتخاب آزادانه شريک زندگی و يا جدايی؛ حق تحصيل، انتخاب شغل، ٣- ١-٨
مناسبات فردی و اجتماعی، انتخاب پوشش؛ حق شھروندان به ابراز تمايل جنسی خود به 
ھمجنسان و زندگی بدون تحمل تبعيض و تحقير با تمايل خود؛ ممنوعيت ھر اقدام ناشی از 

سنتی و ديکتاتورمنشانه عليه شھروندان، که به موقعيت جنسی، جسمی، ظاھری و باورھای 
  .شرايط اجتماعی شھروندان مربوط گردد

  

، حق کودکان و نوجوانان، به زندگی و رشد در يک محيط خانواده گی بدون فقر و تحقير و ٣- ١-٩
  . ترس و سرکوب

  

م، از تعرض، کنترل و شنود ، مصونيت حوزه زندگی خصوصی و اطالعات شخصی مرد٣- ١-١٠
دستگاھھای دولتی؛ مصونيت فرد از تعقيب و مراقبت بدون مجوز قانونی مشخص؛ حق 

  .شھروندان به آگاھی از اطالعات مراجع دولتی از آنھا
  

، حق کار، تندرستی و مسکن، امنيت شغلی، آموزش حرفه ای و تأمين اجتماعی؛ ٣- ١-١١
 حق تغذيه ضروری و سالم، و بھبود مداوم تواناييھای دسترسی به فضا و شرايط کار انسانی؛

ھمه شھروندان، از امکانات بيمه درمانی کامل، مستقل از موقعيت سنی و شغلی، . جسمی و روحی
  .برخوردار خواھند بود

  

، حق مسافرت آزادانه؛ حق معاشرت و روابط اجتماعی بدون محدوديت؛ ممنوعيت ھر ٣- ١-١٢
يا نظير آن؛ حق تأمين نيازھای جنسی، احساسی و عاطفی بشيوه شکلی از جداسازی جنسی و 

  . انسانی؛ حق ابراز وجود ھنری؛ حق استراحت و تفريح کافی
  

، حق شھروندان به مطالعه و شناخت آزادانه مسائل، اطالع از امور، آگاھی و کسب ٣- ١-١٣
تيش عقايد و  اجتماعی؛ ممنوعيت کنترل، تف-خبر، پيرامون ھمه جنبه ھای زندگی سياسی

  .سانسور؛ حق استفاده آزادانه از مدرن ترين وسايل ارتباطی و اطالع رسانی، بدون کنترل دولتی
  

، حق مردم به اطالع از کليه توافقات و قراردادھای دستگاھھای دولتی با افراد، ٣- ١-١۴
  .مؤسسات و دولتھا؛ حق مردم به بازخواست از ھر فرد، مؤسسه دولتی و يا غير دولتی

  

، ممنوعيت تحقير انسانھا، بداليل وابستگی به جنسيت و تمايل جنسی خاص، زبان و ٣- ١-١۵
مليت غيرايرانی، وابستگی به روستا و سنتھای محلی، نوع تغذيه و پوشش خاص؛ ممنوعيت 
تحقير مردم بدليل وجود آسيبھای جسمی، ذھنی، بيماری، فقر و نظاير آن؛ ممنوعيت بکارگيری 

  .ميز در رسانه ھای گروھی، کتب آموزشی و اسناد دولتیعناوين تبعيض آ
  

، ممنوعيت درج عالئق سياسی، مذھبی، زبان مادری و ويژه گيھای جمعيتی در اسناد ٣- ١-١۶
 دموکراتيک، بمنظور جمع آوری اطالعاتی اجتماعی -شناسايی رسمی؛ تعيين يک مکانيزم علمی
نوعيت ھر شکلی از کاربرد اين اطالعات،  علمی؛ مم-از اين نوع، برای ھدفھای خاص پژوھشی
  .در تبليغات سياسی احزاب و نھادھای مشابه

  

، حق برخورداری از محيط زيست سالم، و اين يعنی پاکيزه گی ھوا، خاک و آب، تضمين ٣- ١-١٧
  . ادامه حيات طبيعی ھمه اشکال متنوع زندگی

  

لطه گری و تجاوز نظامی؛ حق ، حق زندگی در يک جھان عادالنه و صلح آميز، بدون س٣- ١-١٨
  .شھروندان به حفظ کره زمين و شرايط زندگی انسانھا، گياھان وحيوانات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

    شيوه برخورد  به  بازار داللی اسالمی  و  مذھب حاکم-۴
  
  
   ...اعالم انزجار از عملکرد فوق ارتجاعی: قطعنامه پيرامون، ۴-١
  ... اين جريان فوق ارتجاعی، نه فقط نيروی اصلی در تأسيس رژيم ،۴-١-١
  . -وکراتيک در نظام دم مذھبرابطه  دولت و :، قطعنامه پيرامون۴-٢
  ...ی دين از دولت  و سيستم آموزشی، از محيط کار و جداي، ۴-٢-١
  ... بمثابه يک باور شخصی،  مذھباعتقاد به، آزادی عدم اعتقاد و يا ۴-٢-٢
   ...جايگزينی فوری تمام قوانين اسالمی: قطعنامه پيرامون، ۴-٣
  ... سال ١۶ممنوعيت حضور کودکان و جوانان کمتر از ، ۴-٣-١
  ...لتی به دسته جات مذھبی، ونه کمک دوقطع ھرگ، ۴-٣-٢
  ... از متون آموزشی ، اشارات مذھبی و خرافی، حذف ھمه مطالب،۴-٣-٣
  ...عدم به رسميت شناسی ھويت مذھبی برای افراد ، ۴-٣-۴
   ...اعالم گروھھای مذھبی، بمثابه مؤسسات: قطعنامه پيرامون، ۴-۴
  ...ی و مراکز آموزش" زيارتگاھھا "  تملک کليه مسجدھا، ،۴-۴-١
  ... مالی متعلق - تملک ھمه نھادھا و مؤسسات اقتصادی،۴-۴-٢
  ...اسالمی برای وابستگان به مذھب حاکم، " آخوند "  برچيدن شغل ،۴-۴-٣
  ...، "مرجع تقليد" الغاء عنوان مذھبی و شغل : ، قطعنامه پيرامون۵-۴
  ... عدم دخالت عناصر وابسته به مذاھب در امور عقد و ،۵-۴-١
  ... برای برگزاری ، ممنوعيت استفاده از آخوند اسالمی،۵-۴-٢
  ... غير قانونی بودن استفاده از اصطالحات و عالئم مذھبی ،۵-۴-٣
  ...حذف عناوين مذھبی از اسناد دولتی و رسانه ھای گروھی، ، ۴-۵-۴
  ... ممنوعيت تشويق م عوامفريبی مذھبی بمثابه يک جرم؛ اعال،۵-۵-۴
   ...ممنوعيت انتشار و ترويج آثار ضد دموکراتيک: ون قطعنامه پيرام،۴ -۶
  ...بررسی محتوا و شکل تبليغات مذھبی، از سوی شورايی ، ۶-۴-١
  ... مذھبی - تغيير کامل محتوای قرآن و ساير کتب ارتجاعی، ۶-۴-٢
  ...الزام نماينده گان ھمه مذاھب به انجام رفرمھای بنيادی ، ۶-۴-٣
  ...ذھب در محتوا و ساختارھای در صورت رفرم کامل م، ۴-۶-۴
   ...ممنوعيت ھمه اشکال ارتجاعی:  قطعنامه پيرامون،۴-٧
  ... جايگزينی اين اقدامات سرکوبگرانه و ضد دموکراتيک، ،۴-٧-١
  ... ممنوعيت تشکيل ھيئتھای مذھبی عزاداری و سينه زنی، ،۴-٧-٢
  ... تحت عنوان ،الغاء ھر گونه مراسم و اقدامات مذھبی، ۴-٧-٣
  .  ..نوجوانان به مراسمھای ارعاب ممنوعيت مطلق کشاندن کودکان و ، ۴-٧-۴
  ... الغاء فوری ھرگونه مقرراتی که مذھب ارتجاعی ،۴-٧-۵
  ...لغو تعطيالت اسالمی و جايگزينی آنھا با تعطيالت ، ۴-٧-۶
  ...حذف فوری ھمه اعالم و نامھای مذھبی برای خيابانھا، ، ۴-٧-٧
  ...کارگيری عالئم و پوشش مذھبی ممنوعيت ب، ۴-٧-٨
   ...راھزنی علنی تحت عنوان جمع آوری، "صدقه " ، انحالل فوری نظام ۴-٧-٩
  ...ادغام ھمه پرداختھا و ارائه کمک به افراد ، ۴-٧- ١٠
  ...، قطع ھرگونه کمک مالی به دسته جات مذھبی: قطعنامه پيرامون، ۴-٨
  ...ل وامھا  حق مردم ايران به بازپس گرفتن کام،۴-٨-١
  ... حق مردم ايران به مطالبه خساراتی نظير بھره بانکی ،۴-٨-٢
   ...ًجدايی مبدا تاريخ کشور از قدرت گيری: قطعنامه پيرامون، ۴-٩
  .ً مبدا تاريخ  کشور، با تاريخ عمومی تکامل بشری، انطباق۴-٩-١
   ...تأسيس خانه ھای شھروندان: قطعنامه پيرامون، ۴- ١٠
  ... ھای شھروندان بايد به مراکز تجمع، خانه، ۴-١٠-١
  ... شھروندی -  اين مراکز ھمچنين، به گسترش مناسبات دموکراتيک،۴-١٠-٢
  
  

 طبقه سرمايه دار ايران، بويژه جناح الم انزجار از عملکرد ضد بشریاع: ، قطعنامه پيرامون۴-١
  .؛  بنا بر انبوھی از شواھد غير قابل انکار اسالمی داللیبازار
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اين جريان فوق ارتجاعی، نه فقط نيروی اصلی در تأسيس رژيم اسالمی، و از طريق  ،۴- ١-١
 اسالمی خود، مسئوليت تجھيز آخوندھای خون آشام به امکانات دستگاه دولتی را -جريانات ملی

بعھده دارد، بلکه اعضاء آن، عامل بسيار فعال و افراطی در کشتارھای مخالفين سياسی و شروع 
  . نگ ارتجاعی نيز، محسوب ميگردندو ادامه ج

  

 سال، کشتار يک ميليون نفر از مردم ايران و ٨اکثريت بازاريان اسالمی، از ادامه جنگ بمدت 
عراق، نابودی بنيه اقتصادی کشور و تحميل فقر ھولناک بر مردم حمايت نموده، انبوه انبوه 

ماعی بشدت ضددموکراتيک، در کنار دالالن بزرگ بازار، بمثابه يک نيروی اجت. سرمايه اندوختند
 را، در پرونده جنايات ۶٠اصالح طلبان امروزی، مسئوليت مستقيم آغاز ترور فاشيستی از سال 

  . خود، به ثبت رسانده اند
  

بخش اعظم دستگاه آدم کشی رژيم اسالمی، نظير قضات دادگاھھا، دادستانھا، شکنجه گران و 
 و تيمھای تيرباران زندانيان، جنايتکاران خيابانی موسوم به بازجويان، زندانبانان، تيرخالص زنان

، مسئولين و فرماندھان نيروھای حافظ رژيم، سپاه پاسداران، بسيج و "لباس شخصی ھا " 
نيروھای انتظامی، امنيتی و اطالعاتی آن، از اين بازوی فاشيستی طبقه سرمايه دار و آخوندھای 

ايتکاری در رژيم اسالمی، بازاری، دالل، حاجی و آقازاده، ھر جن. اجير شده آن، تشکيل شده است
ًيا برخاسته از اين محيط انگلی اسالمی بوده، و يا مستقيما از طريق بازاريان بزرگ، تشويق و 

  . تغذيه مالی ميشده است
  

جامعه ايران قادر نيست، وجود و عملکرد اين نيروی فوق ارتجاعی، پرچمدار درنده خويی 
. ان در دوره اخير، مسلح به ضد انسانی ترين عادات دوران توحش را، تحمل کندبورژوازی اير

سياستھای اقتصادی و فرھنگی راديکال دموکراتيک، بايد ھر چه زودتر به جراحی اين دمل خون 
  .  فاشيستی از جامعه ايران، منجر گردد-و کثافت، و محيط بازتوليد نکبت اسالمی

  

ر فرھنگ اجتماعی روزمره، نه فقط پشتوانه اينھمه خسارت به غلبه روحيات بازاريان بزرگ ب
جامعه، بلکه عامل مھمی در تھی ساختن سازمانھای سياسی، از منش اومانيستی نسل پيشتار 

اين نشان ميدھد، نفوذ روحيات ارتجاعی بازاريان و آخوندھا در . گذشته نيز، محسوب ميگردد
 چه حد در تضعيف ظرفيتھای مبارزاتی مردم، حتی در جامعه، تا چه ميزان ريشه دار بوده، و تا

  . سازمانھای مبارز، تأثير گذارده است
  

عناصر سرکوبگر النه کرده در محيط اپوزيسيون، حامل کاراکتری ارتجاعی و در اولين فرصت 
از اين نظر . ابراز قدرت، نشان ميدھند، بيشترين نزديکی رفتاری را، به اين نيروی تبھکار دارند

 فرھنگی - سياسی جدی در جامعه ايران، به نابودی کامل نقش اقتصادی-ز، ھر تحول فرھنگیني
رياکاری، عوامفريبی، تظاھر . آن، پيوند خورده است" حوزه ھای علميه " بازار داللی اسالمی و

و دروغ و تقلب و توطئه گری، سرکوبگری نھادی و ارضاء نيازھای ساديستی به شيوه 
جمھوری شورايی در ايران، . د اينھمه ميدان عرض اندام  و تخريب، کسب کندبربرمنشانه، نباي

  . نظام داللی کنونی را بمثابه يک حوزه اقتصادی مولد، به رسميت نخواھد شناخت
----------------------------------------------  

  

  .ايی شور- در نظام دموکراتيکمذھب    دولت  ورابطه : ،  قطعنامه پيرامون۴-٢
  

 از محيط کار، تعليم و تربيت در خانواده و محيط  و سيستم آموزشی،جدايی دين از دولت ،۴- ٢-١
  .اجتماعی

  

تبليغات ضد   حق و بمثابه يک باور شخصی، مذھب، آزادی عدم اعتقاد و يا اعتقاد  به ۴- ٢-٢
  .مذھبی
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----------------------------------------------  
  

 با بکارگيری ؛ قوانين دموکراتيکجايگزينی فوری تمام قوانين اسالمی با: امون، قطعنامه پير۴-٣
 ساعت ۴٨ و شھروندان مقيم خارج، اين قوانين بايد طی  حقوقی در کشور-ھمه ظرفيت تخصصی

پس از سرنگونی رژيم اسالمی، تغيير کرده، تا تصويب نھايی آنھا، مبنای نظامات حقوقی در 
در انجام اين اقدام، از اين جھت ضروری است، که فرصت را از سرعت . گيرندکشور قرار 

ا غير مسئول، برای سوء استفاده از خالء ناشی از الغاء فوری قوانين جريانات ارتجاعی و ي
  .اسالمی، سلب ميکند

  

  . سال در مراسمھای مذھبی١۶ممنوعيت حضور کودکان و جوانان کمتر از   ،۴- ٣-١
  

تی به دسته جات مذھبی، مراسمھا، اماکن تحميق و آموزش ، قطع ھرگونه کمک دول۴- ٣-٢
  .عبوديت، بردگی و خشونت

  

   .از متون آموزشی در کشور،  اشارات مذھبی و خرافی، حذف ھمه مطالب،۴- ٣-٣
  

 نافی  اين، از آنجا که در اسناد دولتی؛عدم به رسميت شناسی ھويت مذھبی برای افراد ،۴- ٣-۴
بنا بر تجارب انکار ناپذير، باور حقيقی به مذھب و عمل به : ی است به حقوق شھروند فردپايبندی

دستورات آن، فرد را فاقد توانايی کسب ھويت شھروندی، و احترام به حقوق فردی و اجتماعی 
  .ديگران ميسازد

 ------------------------------------------   
  

 و ، بخش خصوصیسسات انتفاعیاعالم گروھھای مذھبی، بمثابه مؤ :، قطعنامه پيرامون۴-۴
؛ نظير قوانين ماليات و دارايی، قانون کار، قوانين لزوم تبعيت آنھا از قوانين عمومی کشور

 - خانواده و کودک؛ الزام به پاسخگويی و گزارش به جامعه، علنی بودن ساختارھای اداری
 صنفی، نظير آموزشی و مالی مؤسسات مذھبی؛ حق کارکنان اين شرکتھا به داشتن تشکلھای

  .سنديکا و اتحاديه
  

، )شيعه(  متعلق به مذھب حاکم  مراکز آموزشیو" زيارتگاھھا " ملک کليه مسجدھا، ت، ۴- ۴-١
لکيت آنھا به نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی؛ تعيين شيوه برخورد به آنھا، بر سپردن ماو 

  . اجتماعی کشور-اساس نيازھای توسعه اقتصادی
  

متعلق به مذھب  ... )بنيادھا، کميته ھا  (  مالی-  اقتصادیھادھا و مؤسسات، تملک ھمه ن۴- ۴-٢
  .مالکيت اجتماعی حاکم، توسط نھاد شھروندی

  

 اسالمی برای وابستگان به مذھب حاکم، و انطباق آن برای "آخوند " برچيدن شغل ، ۴- ۴-٣
 ه مراکز تربيتي انحالل کلمسئولين مذاھب ديگر با محتوای دروس دانشگاھی در اين زمينه؛

 مذھب حاکم در رژيم اسالمی؛ انحالل کليه مراکز سنتی آموزش مذھبی، و تحصيل و جنايتکاران
  .تدريس مذھب تنھا بمثابه رشته ای دانشگاھی
--------------------------------------------  

  

ًعيتی تماما ضد موق، بمثابه "مرجع تقليد" الغاء عنوان مذھبی و شغل : ، قطعنامه پيرامون۵-۴
تقليد " دموکراتيک، بازمانده از دوران برده داری و تجسم برده سازی مجدد انسان آزاد؛ فرھنگ 

، يکی از پايه ھای فرھنگی اصلی در عقب مانده گی جامعه "مرجع تقليد" و اطاعت از" مذھبی
منوعيت انتشار م. ايران، و از عوامل زمينه ساز در استقرار رژيم ترور اسالمی، محسوب ميگردد

  .، از سوی چنين مرتجعينی"رساله " و ترويج آثار ارتجاعی، تحت عنوان 
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، عدم دخالت عناصر وابسته به مذاھب در امور عقد و ازدواج و طالق، و يا مسافرتھای ۴- ۵-١
مذھبی به کشورھای ديگر؛ انجام ھمه مراحل اين امور، بر اساس موازين قوانين عمومی، و 

  . سازمانھای دولتی  و خصوصی غير مذھبینظارت ومديريت
  

، ممنوعيت استفاده از آخوند اسالمی، برای برگزاری مراسمھای مربوط به مرگ و ۴- ۵-٢
يادبود؛ جدايی اين مراسمھا از موقعيت مذھب اسالم و کسب و کار نماينده گان ارتجاعی آن؛ 

اعی به رسميت شناخته شده،  اجتم-برگزاری مراسمھای مرگ و يادبود، بمثابه يک حرفه فرھنگی
  .و از کنترل دستگاه ارتجاعی مذھب، خارج ميشود

  

ادبيات تبليغی، نشريات و  استفاده از اصطالحات و عالئم مذھبی در غير قانونی بودن ،۴- ۵-٣
 بنفع  رسانه ھای گروھی احزاب و يا موضع گيريھای علنیبرنامه سازمانھای سياسی؛ ممنوعيت

  .ان و سلطه گران مذھبی دوره ھای سپری شدهمذاھب، و يا عوامفريب
  

آيت هللا، حجت : ، نظير دولتیاز اسناد دولتی و رسانه ھای گروھیحذف عناوين مذھبی  ،۴- ۴-۵
، سيد، حاج، حاجی، مشھدی، کربالئی و نظاير آن؛ اين عناوين فاقد جوھر طلبه شيخ، االسالم،

  .دپرستی  و تبعيض ميان مردم ھستنددموکراتيک بوده، آشکارا مروج نابرابری حقوقی، نژا
  

ممنوعيت تشويق تمايالت بدوی در انسانھا، در  اعالم عوامفريبی مذھبی بمثابه يک جرم؛ ،۴- ۵-۵
رجوع به اشکال غيرانسانی مناسبات اجتماعی گذشته؛ ممنوعيت ترويج روحيات سرکوبگرانه و 

  . اسالمی، از طريق رسانه ھای گروھی-عادات لمپنی
--------- ----------------------------------   

  

 در ، نظير کتب مذھبیممنوعيت انتشار و ترويج آثار ضد دموکراتيک:  ، قطعنامه پيرامون۶-۴
  .امحتوا و شکل کنونی آنھ

  

 از دانشمندان علوم  از سوی شورايی متشکل،بررسی محتوا و شکل تبليغات مذھبی، ۴- ۶-١
 با توسعه دانش بشری، و حذف ھمه جنبه ھای خرافی و  اجتماعی، جھت انطباق آنھاانسانی و

  .ضد دموکراتيک از چنين تبليغاتی
  

 نظير آن، منتسب به شيوخ  مذھبی-  ارتجاعیتغيير کامل محتوای قرآن و ساير کتب،  ۴- ۶-٢
 بايد بطور کامل با الزامات احترام به حقوق شھروندی ،کتبسلطه گر عصر بدويت؛ محتوای اين 

  . ، تطبيق داده شوندحاضرو شرايط قرن 
  

 به انجام رفرمھای بنيادی در ساختار فکری و اجتماعی ، مذاھبالزام نماينده گان ھمه ،۴- ۶-٣
؛ بدون قطعی شدن اين پروسه، فعاليتھای بنگاھھای وابسته به مذاھب در کشور، مذھب در ايران

  .مجاز نخواھند بود
  

 حق نماينده تارھای اجتماعی و کارکرد آن،خ سار صورت رفرم کامل مذھب در محتوا،د، ۴- ۴-۶
 به صنف مربوطين پيشنويس اوليه قوانين  به تدو،گان نھاد ھای دموکراتيک انجمنھای مذھبی

  .خود، بمنظور ارائه به پارلمان و دولت، برسميت شناخته خواھد شد
 ------------------------------------------   

                                                                                                

 قدرت نمايی ممنوعيت ھمه اشکال ارتجاعی، سرکوبگرانه و ساديستی: ، قطعنامه پيرامون۴-٧
 اسالمی برای ارعاب و تحقير مردم و ارزشھای انسانی؛ نظير مراسمھای سينه زنی، قمه - لمپنی

، " )قربانی کردن( " ارج از محيط صنعتی، بويژه در مالء عام زنی، تعزيه، کشتن حيوانات خ
  . ھای اسالمی" سفره "و راه انداختن  " تکيه " نماز جماعت، برپايی 
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، جايگزينی اين اقدامات سرکوبگرانه و ضد دموکراتيک، با سمينارھای اطالعاتی، ۴- ٧-١
ا، مناسبات و جشنھای انجمنھا مراسمھا و جشنھای عمومی و خيابانی، روابط گسترده خانواده ھ

  . اجتماعی گروھھای شغلی، سنی و فرھنگی متعدد-و نھادھای صنفی
  

، ممنوعيت تشکيل ھيئتھای مذھبی عزاداری و سينه زنی، بمثابه اشکال سازمانی اوليه ۴- ٧-٢
  ").ھيئتھای مؤتلفه ( " تأسيس رژيم ترور اسالمی در ايران

  

امات مذھبی، تحت عنوان مراسمھای خيابانی ماھھای محرم و ، الغاء ھر گونه مراسم و اقد۴- ٧-٣
  . رمضان

  

  .  ، ممنوعيت مطلق کشاندن کودکان و نوجوانان به مراسمھای ارعاب مذھبی۴- ٧-۴
  

، الغاء فوری ھرگونه مقرراتی که مذھب ارتجاعی حاکم برای پوشش، خوراک و آشاميدن ۴- ٧-۵
مناسبتھا، روزھا و يا ماھھای معينی، اجباری شھروندان وضع نموده و عمل به آنھا را، در 

  .ساخته است
  

، لغو تعطيالت اسالمی و جايگزينی آنھا با تعطيالت ناشی از مناسبتھای مربوط به جامعه ۴- ٧-۶
  .مدرن، ملی و بين المللی

  

حذف فوری ھمه اعالم و نامھای مذھبی برای خيابانھا، ميادين و اماکن عمومی؛  ،۴- ٧-٧
  . با عناوين مشوق کار و تالش، فرھنگ و ھنر، و ھمبستگی شھروندی ميان مردمجايگزينی آنھا

  

 عام برای نماينده گان مذھب حاکم؛  در مالء، ممنوعيت بکارگيری عالئم و پوشش مذھبی۴- ٧-٨
  .در عين احترام به حق شھروندان، در انتخاب پوشش دلخواه خود

  

و " سھم امام" لنی تحت عنوان جمع آوری ، و راھزنی ع"صدقه " انحالل فوری نظام  ،۴- ٧-٩
نظاير آن؛ روش صدقه، نفی حقوق شھروند مستقل و آزاده، و تبديل او به موجودی شايسته ترحم 

  .را بازتاب داده، با بديھيات حقوق شھروندی، مغايرت دارد
  

اعی ، ادغام ھمه پرداختھا و ارائه کمک به افراد، در سيستم مالياتھا و کمکھای اجتم۴- ٧-١٠
  .ھمگانی؛ قطع نفوذ عناصر و دسته جات مذھبی از اين امور

------------------------------------------  
  

 احزاب، نھادھا و ،قطع ھرگونه کمک مالی به دسته جات مذھبی: قطعنامه پيرامون ،۴-٨
  . رژيمھای ارتجاعی در جھان

  

کھای بالعوض، که از سوی رژيم ، حق مردم ايران به بازپس گرفتن کامل وامھا و کم۴- ٨-١
 اقتصادی آن، به احزاب و يا دولتھای خارجی، که به اين منظور -اسالمی و نھادھای مذھبی

  . پرداخت شده است
  

، حق مردم ايران به مطالبه خساراتی نظير بھره بانکی و يا جبران مالی صدمات مالی و ۴- ٨-٢
  .وی اين گروھھا و دولتھاجانی، ناشی از دريافت و ھزينه کمکھای فوق، از س

-------------------------------------------  
  

 قرن ھفتم ( هخ کشور از قدرت گيری محمد تاجر در مکًجدايی مبدا تاري :قطعنامه پيرامون ،۴-٩
   . غارتگرانه او برای تأسيس حکومت اسالمی تجاوزکارانه و، و جنگھای)ميالدی

  

عمومی بشری؛ تقويم بين المللی و تقويم ملی،  ور، با تاريخ تکاملتاريخ  کشً مبدا ، انطباق۴- ٩-١
  .ھمواره در کنار يکديگر ذکر ميگردند
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-------------------------------------------  
  

 در ھمه شھرھا و روستاھای ، خانه ھای شھروندان گستردهتأسيس: ، قطعنامه پيرامون۴-١٠
اعی، مردمی و کمکھای کارشناسان و عالقمندان، در اين ؛ استفاده از امکانات دولتی، اجتمکشور
  . زمينه

  

، خانه ھای شھروندان بايد به مراکز تجمع، اظھار نظر آزاد، اطالع از مسائل کشور و ۴- ١٠-١
جھان مبدل شده، جايگزين نھادھای سرکوب و تحميق، نظير مسجدھا و امامزاده ھای مذھبی 

  . گردند
  

 شھروندی در جامعه دامن زده، - به گسترش مناسبات دموکراتيک، اين مراکز ھمچنين،۴- ١٠-٢
ھمبستگی ميان مردم ايران را تحکيم ساخته، بر فضای ترس و تھديد و گريز از جمع،  و بی 

  .اعتمادی ناشی از سلطه رژيمھای سرکوبگر، غلبه خواھد نمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ
  

   انحالل دستگاھھای سرکوب-۵
  
  
  ...،انحالل فوری ارگانھای سرکوب اسالمی: قطعنامه پيرامون، ۵-١
   ... ھمه درجات و موقعيتھای نظامی کسب شده،، لغو۵-١-١
  ...داراييھای متعلق به اين نھادھا، تحت مسئوليت اموال و ، ۵-١-٢
  ... ھمه احکام اعدام صادر شده ، اعالم بی اعتباری۵-١-٣
   ... ھمه احکام بازداشت صادر، اعالم بی اعتباری۵-١-۴
   ...قطعنامه پيرامون برچيدن فوری دسته جات  ،۵-٢
  ... تعيين موازين و مقررات حفاظت در مراکز کار، ،۵-٢-١
  ...تشکيل ارتش  انحالل ارتش رژيم اسالمی و:  قطعنامه پيرامون، ۵-٣
   ... درجات نظامی اعطا شده  در سطح فرماندھی به افسران، لغو۵-٣-١
   ...انحالل نيروی انتظامی رژيم اسالمی: قطعنامه پيرامون، ۴-۵
   ... انحالل واحدھای امنيت و اطالعات داخلی: قطعنامه پيرامون، ۵-۵
   ...حق مردم ايران به مجازات جنايتکاران:  ه پيرامونقطعنام ،۶-۵
  
  

، نيروی  ارگانھای سرکوب اسالمی، نظير سپاه پاسدارانانحالل فوری: ، قطعنامه پيرامون۵-١
  .بسيج، دادگاھھای انقالب اسالمی

  

، لغو ھمه درجات و موقعيتھای نظامی کسب شده، برای پرسنل شاغل در نيروھای مسلح ۵- ١-١
  .و عدم محاسبه آن در دريافت حقوق دوران بازنشستگیاسالمی، 

  

، اموال و داراييھای متعلق به اين نھادھا، تحت مسئوليت ارگانی منتخب کنگره شوراھا و ۵- ١-٢
مجلس شورای ملی قرار گرفته، در اولين فرصت، به نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، واگذار 

  .ميگردند
  

کام اعدام صادر شده در رژيم ترور اسالمی، و آغاز بررسی ، اعالم بی اعتباری ھمه اح۵- ١-٣
  .ھمه موارد فوق بر اساس موازين دموکراتيک

  

، اعالم بی اعتباری ھمه احکام بازداشت صادر و اجرا شده بداليل سياسی، فرھنگی، ۵- ١-۴
عقيدتی، جنسی و نظاير آن از سوی ارگانھای سرکوب رژيم اسالمی، و آغاز بررسی ھمه موارد 

  .فوق بر اساس موازين دموکراتيک
 -------------------------------------------   
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، ادارات و  دسته جات سرکوب اسالمی از کارخانجاتقطعنامه پيرامون برچيدن فوری، ۵-٢
  .محالت

  

، تعيين موازين و مقررات حفاظت در مراکز کار، آموزش و سکونت، از طريق تشکلھای ۵- ٢-١
  .مستقل مردم

-------------------------------------------  
  

؛ داراييھا و اسالمی و تشکيل ارتش ملی خلق ايرانانحالل ارتش رژيم :  ، قطعنامه پيرامون۵-٣
  . ًاموال ارتش رژيم اسالمی، فورا به ارتش ملی خلق ايران، منتقل ميگردند

  

مامی موارد فوق، وعدم ، لغو درجات نظامی اعطا شده  در سطح فرماندھی، بررسی ت۵- ٣-١
  .محاسبه آن در دريافت حقوق دوران بازنشستگی

-------------------------------------------  
  

؛ انحالل نيروی انتظامی رژيم اسالمی و تشکيل نھاد امنيت شھروندان: ، قطعنامه پيرامون۴-۵
 .شھروندان، منتقل ميگردندًداراييھا و اموال نيروی انتظامی رژيم اسالمی، فورا به نھاد امنيت 

وعدم محاسبه آن در دريافت حقوق دوران  لغو درجات نظامی اعطا شده  در کليه سطوح،
  .بازنشستگی

-------------------------------------------  
  

؛  و تشکيل نھاد حفاظت کشور،انحالل واحدھای امنيت و اطالعات داخلی: ، قطعنامه پيرامون۵-۵
 .ال واحدھای امنيت و اطالعات داخلی، به نھاد حفاظت کشور، منتقل ميگردندداراييھا و امو

-------------------------------------------  
  

تکاران و نقض کننده گان حقوق حق مردم ايران به مجازات جناي:  ، قطعنامه پيرامون۶-۵
    .در ارگانھای سرکوب منحل شده  ،شھروندان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  

    آزادی بيان و حق آگاھی از اطالعات و نظرات -۶
  
  
     ...تضمين حق آزادی بيان و آزادی  رسانه ھای: قطعنامه پيرامون، ۶-١
  . ..، برای توسعه رسانه ھای لغو سانسور و ايجاد بيشترين امکانات، ۶-١-١
  ... اقدام به سانسور اطالعات و نظرات، شکلی از اعمال تبعيض، ،۶-١-٢
  ...، احزاب سياسی )دولتی کنونی (  الزام رسانه ھای عمومی ،۶-١-٣
  ...توسل به سانسور، اين ابزار سلطه گری رژيمھای ترور ، ۶-١-۴
  ...ممنوعيت سانسور اطالعات و نظرات در چھارچوب اصول اعالم شده ، ۶-١-۵
  ... ممنوعيت سانسور اطالعات و نظرات، در چھارچوب اصول ،۶-١-۶
   ...،ممنوعيت برخورد دلبخواھی به اصول اعالم شده خود ،۶-١-٧
  ...شرط مھم در انتخاب مديران رسانه ھای عمومی  ،۶-١-٨
  ...ر رسانه ای برای بخش خصوصی، شرط تأسيس ھ ،۶-١-٩
  ... فرھنگی، - عدم برسميت شناسی صالحيت سياسی، ۶-١- ١٠
  ... تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به کارکنان: قطعنامه پيرامون، ۶-٢
   ...حق تأسيس روزنامه، داير کردن کانالھای تلويزيونی:  قطعنامه پيرامون،۶-٣
  ... که به نحوی ، رسانه ایارائه کمکھای دولتی به ھر، ۶-٣-١
   ...کمکھای دولتی و بکارگيری تواناييھای:  قطعنامه پيرامون،۴-۶
   ...تشويق ھنرمندان و نويسنده گان به انتخاب: قطعنامه پيرامون، ۵-۶



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٣

  ... تشويق ھنرمندان و نويسنده گان به عجين ساختن محتوای ،۵-۶-١
  ... و تبديل آن  اينترنتتوسعه وسيع استفاده از: ، قطعنامه پيرامون۶-۶
   ...،ھمکاری تنگاتنگ ارگانھای دولتی: قطعنامه پيرامون، ۶-٧
  ...، عموميت بخشيدن به فرھنگ مطالعه: قطعنامه پيرامون، ۶-٨
   ...تأسيس ھر چه بيشتر کتابخانه ھای عمومی: قطعنامه پيرامون، ۶-٩
   ...،مدارس ھنری در -ترويج خالقيتھای فرھنگی:  قطعنامه پيرامون،۶- ١٠
   ..ممنوعيت تبليغات نژادپرستانه، ناسيوناليستی:  قطعنامه پيرامون،۶- ١١
   ...ممنوعيت تبليغات و اشارات تحقيرآميز: ، قطعنامه پيرامون۶- ١٢

  
  

   .تضمين حق آزادی بيان و آزادی  رسانه ھای گروھی:  ، قطعنامه پيرامون۶-١
                                                     

  . ، لغو سانسور و ايجاد بيشترين امکانات، برای توسعه رسانه ھای ھمگانی۶- ١-١
  

، اقدام به سانسور اطالعات و نظرات، شکلی از اعمال تبعيض، نقض برابر حقوقی ۶- ١-٢
 -  فرھنگی کشور، و ضديت با تکامل اقتصادی- شھروندان، خصومت ورزی با توسعه سياسی

  . ميگردداجتماعی  جامعه، محسوب
  

، احزاب سياسی و يا متعلق به افراد و بخش )دولتی کنونی ( ، الزام رسانه ھای عمومی۶- ١-٣
خصوصی، به درج دائم خط و مشی و چھارچوب رسمی مواضع خود، برای انعکاس اخبار و 

  .نظرات؛ چھارچوب اعالم شده يک رسانه، بايد برای ھمگان و بساده گی، قابل تشخيص باشد
  
وسل به سانسور، اين ابزار سلطه گری رژيمھای ترور در ايران، برخالف چھارچوب ت ،۶- ١-۴

  .اعالم شده يک رسانه، جرم محسوب شده، با مجازات پاسخ خواھد گرفت
  

ممنوعيت سانسور اطالعات و نظرات، در چھارچوب اصول اعالم شده، در رسانه ھای  ،۶- ١-۵
کاملترين اطالعات از ھمه امور و رويدادھای ؛ حق شھروندان به کسب )دولتی کنونی ( عمومی 

  .اجتماعی، از رسانه ھای عمومی
  

، ممنوعيت سانسور اطالعات و نظرات، در چھارچوب اصول اعالم شده رسانه ھای بخش ۶- ١-۶
  .   خصوصی،  رسانه ھای مؤسسات اجتماعی  و يا احزاب سياسی

  

ود، از سوی يک رسانه؛ حق ، ممنوعيت برخورد دلبخواھی به اصول اعالم شده خ۶- ١-٧
  .شھروندان به شکايت قانونی، به ھر مورد نقض اين چھارچوب از سوی رسانه ھا

  

، ميزان پايبندی آنھا به )دولتی کنونی ( ، شرط مھم در انتخاب مديران رسانه ھای عمومی ۶- ١-٨
می، امر گسترش اطالعات و نظرات، و مرزبندی آنھا با سياست سانسور در رسانه ھای عمو

( از اين طريق، تبديل رسانه ھای عمومی . متعلق به افراد، مؤسسات  و احزاب سياسی است
، به الگويی از بکارگيری دموکراتيک ابزارھای رشد آگاھی، و ايجاد بيشترين )دولتی کنونی 

  . اجتماعی-امکان برای توسعه اقتصادی
  

افراد، ارائه تعھد و تضمين ، شرط تأسيس ھر رسانه ای برای بخش خصوصی، احزاب و ۶- ١-٩
 اخالقی، مبنی بر خودداری از سانسور اطالعات و نظرات، در -کافی و اثبات صالحيت سياسی

  . چھارچوب اصول اعالم شده ھر رسانه
  

 فرھنگی، بمنظور کسب مشاغل دولتی برای -، عدم برسميت شناسی صالحيت سياسی۶- ١-١٠
 در يک رسانه و يا حزب سياسی، به روش افرادی که در موقعيت سياستگذاری و اجرايی

 .ارتجاعی  سانسور و تبعيض و نقض اصل برابر حقوقی  شھروندان، متوسل شده اند
-----------------------------------------------------  
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 از طريق ،تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به کارکنان فکری: ، قطعنامه پيرامون۶-٢
  .ی  خود، بمنظور ارائه به پارلمان و دولتسازمانھای صنف

------------------------------------------------------   
  

 و فرستنده ھای حق تأسيس روزنامه، داير کردن کانالھای تلويزيونی: ، قطعنامه پيرامون۶-٣
راديويی برای ھمه شھروندان، با اھداف صنفی، سياسی، فرھنگی، آموزشی، ورزشی و يا 

  .  تفريحی-شخصی
  

 فرھنگی و علمی -، ارائه کمکھای دولتی به ھر رسانه ای، که به نحوی در توسعه سياسی۶- ٣-١
 اقتصادی، در دامن زدن به  فضای فکر، يادگيری و کار مولد، و تحکيم پايه ھای دموکراسی، –

  .نقشی مثبت ايفا نمايد
---------------------------------------------------------  

  

 و فعالين سياسی کمکھای دولتی و بکارگيری تواناييھای روشنفکران :قطعنامه پيرامون ،۴-۶
برای تأسيس سريع روزنامه ھا، نشريات کارگاھی، محلی و سالنھای نمايش و سخنرانی در 
شھرھای کوچک و روستاھای کشور، با ھدف تعميم و تبليغ ارزشھای دموکراتيک، و تسھيل 

  .دی سريع اين مناطقتوسعه اقتصا
---------------------------------------------------------  

  

 خود از  به انتخاب موضوعات کار،تشويق ھنرمندان و نويسنده گان:  قطعنامه پيرامون،۵-۶
شرايط جامعه وجھان کنونی، و گسستن از ادبيات، الگوھا، سمبلھا، عادات و روحيات دورانھای 

  .سپری شده
  

، تشويق ھنرمندان و نويسنده گان، به عجين ساختن محتوای خالقيتھای خود به کند و کاو ۶- ۵-١
در روحيات و عادات شھروندان جامعه، از اين طريق، شناخت ھر چه بيشتر عوارض منفی سلطه  

  .رژيمھای ترور در ايران
----------------------------------------------------------  

  

و تبديل آن به يک وسيله ارتباطی توده  توسعه وسيع استفاده از اينترنت  :نامه پيرامون قطع،۶-۶
ای؛ تعيين حدود و مرزھای رعايت مسائل اخالقی، از طريق سازمانھای توده ای، نھادھای 

  .نويسنده گان، ھنرمندان و مؤسسات غير دولتی ذينفع
 ------------------------------------------------ ---------  

  

 نظير ،ھای کارکنان فکری تنگاتنگ ارگانھای دولتی، با نھادھمکاری: قطعنامه پيرامون، ۶-٧
کانون نويسنده گان، انجمن روزنامه نگاران، نويسنده گان در محيط اينترنت و کارکنان مؤسسات 

  .راديو و تلويزيون، و نھادھای صنفی کارشناسان، دانشگاھيان و پژوھشگران
---------------------------------------------------------  

   
 و تشويق آن در مدارس، ،عموميت بخشيدن به فرھنگ مطالعه: قطعنامه پيرامون، ۶-٨

دانشگاھھا و مراکز کار آموزی؛ تبديل مطالعه و افزايش توانايی جذب توليدات فرھنگی به يک 
  .ماده تحصيلی، در مراکز آموزشی کشور

---------------------------------------------------------  
  

 و مراکز نمايشھای ھنری؛ تأسيس ھر چه بيشتر کتابخانه ھای عمومی  :قطعنامه پيرامون، ۶-٩
دامن زدن به روحيه خالقيتھای فرھنگی و گسترش نمايشگاھھای کتاب، مطبوعات، فيلم و تأتر در 

  .شھرھا و روستاھای کشور
---------------------------------------------------------  
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با ھدف شناخت و  ، ھنری در مدارس- ترويج خالقيتھای فرھنگی:  قطعنامه پيرامون،۶-١٠
گسترش تواناييھای فکری دانش آموزان، و تربيت آگاھانه نسل بعدی روشنفکران و ھنرمندان 

  .جامعه
-----------------------------------------------------  

  

 و مروج تبعيض بليغات نژادپرستانه، ناسيوناليسم قومیممنوعيت ت: قطعنامه پيرامون ،۶-١١
؛ جامعه ايران طی صد سال اخير سلطه رژيمھای جنايتکار، تحت شرايط تبليغ ميان شھروندان

و ) اسالمی( ، ناسيوناليسم قومی عربستان عھد بدويت"آريايی" فرھنگ ناسيوناليسم قومی 
پايه مھم نظام آموزشی و . نيز عرض اندام محلی گرايی قومی افراطی، قرار داشته استًاخيرا 

توسعه فرھنگی کشور، مقابله با اين پديده ھای ضد دموکراتيک، و بازسازی فرھنگی جامعه، بر 
  . شورايی است-اساس درک و جذب ارزشھای مدرن و دموکراتيک

------------------------------------------ -----    
  

بداليل  آميز در رسانه ھای ھمگانی،تحقير تبليغات و اشارات ممنوعيت: ، قطعنامه پيرامون۶-١٢
؛ ) مذھبی- محلی-زبانی( يش جنسی معين؛ گروھبندی شھروندیبه جنسيت و گراوابستگی 

 خاص؛ ممنوعيت تحقير مردم در رسانه  نوع تغذيه و پوششوابستگی به روستا و سنتھای محلی؛
يت شغلی وجود آسيبھای جسمی، ذھنی، بيماری، فقر مالی و موقع محيط ھنر و ادبيات، بدليل ھا و

، تفاوتھای ظاھری، عنوان فردی، خانواده گی، عنوان محل تولد، شھر، کشور و ساده، بيکاری
کتب آموزشی و  ممنوعيت بکارگيری عناوين تبعيض آميز در رسانه ھای گروھی، ؛نظاير آن

  .اسناد دولتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  

   آزادی تشکل، فعاليت  اتحاديه ھا، انجمنھا و احزاب-٧
  
  
   ...ليت سازمانھای سنديکايیآزادی تشکيل و فعا: قطعنامه پيرامون، ٧-١
   ...آزادی تشکيل و فعاليت نھادھای شورايی: قطعنامه پيرامون، ٧-٢
    ...؛ آزادی فعاليت احزاب سياسی: قطعنامه پيرامون، ٧-٣
  ...دولت با بکارگيری امکانات سياسی و مادی، ، ٧-٣-١
  ...شرکت منظم، مؤثر و مداوم در فعاليتھای اتحاديه ای و حزبی، ، ٧-٣-٢
  ...نظام دموکراتيک در عين حال از کليه فعاليتھای ، ٧-٣-٣
  ...تعداد اعضا و ميزان آراء اتحاديه ھا  و احزاب سياسی ، ٧-٣-۴
  ...سطح و کيفيت انتشارات، آگاھگری و تمرکز بر مسائل ، ٧-٣-۵
  ... ميزان رعايت حقوق افراد درمناسبات درونی يک اتحاديه ،٧-٣-۶

 ----------------- ------------------------   
  

، به اقشار ل و فعاليت سازمانھای سنديکايی و صنفی متعلقآزادی تشکي: ، قطعنامه پيرامون٧-١
؛ حمايتھای مادی و طبقات و گروھھای شغلی گوناگون در محيط کار، آموزش و سطح جامعه

  . قانونی، برای گسترش اين نھادھای پايه ای جامعه دموکراتيک
 ---------- ---------------------------------------------------------------   

  

، بمثابه ارگانھای دخالتگری  شورايیآزادی تشکيل و فعاليت نھادھای: ، قطعنامه پيرامون٧-٢
 شورايی، قبل از ھمه، به ابتکارات سياسی شھروندان -؛ نظام دموکراتيکسياسی توده ھای مردم

  .مانھای توده ای، متکی خواھد بودعضو شوراھا  و ساير ساز
------------------------------------------  
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؛ تشکل حزبی ھمه طبقات اجتماعی، توسعه آزادی فعاليت احزاب سياسی: قطعنامه پيرامون، ٧-٣
در يک جمھوری پيشرو، احزاب سياسی و حق . دموکراتيک جامعه را تضمين خواھد نمود

اسی، يک رکن اساسی نظام حفظ حقوق اجتماعی مردم، در برابر شھروندان برای فعاليت سي
  .تعرض صاحبان قدرت و ثروت به جامعه را، تشکيل ميدھد

  

، دولت با بکارگيری امکانات سياسی و مادی، تشکلھای صنفی و سياسی در جامعه ايران ٧- ٣-١
اسی و صنفی را گسترش داده، اقشار و طبقات اجتماعی را به متشکل شدن در سازمانھای سي

  . نزديک بخود، تشويق خواھد نمود
  

، شرکت منظم، مؤثر و مداوم در فعاليتھای اتحاديه ای و حزبی، يک بازدھی مولد محسوب ٧- ٣-٢
شده، حق جداگانه استفاده از مرخصی با حقوق برای انجام اينگونه فعاليتھا، برسميت شناخته 

  .خواھد شد
  

ز کليه فعاليتھای آگاھگرانه اتحاديه ھا و احزاب سياسی، ، نظام دموکراتيک در عين حال ا٧- ٣-٣
  .با تخصيص امکانات مادی و سياسی، حمايت خواھد نمود

  

تعداد اعضا و ميزان آراء اتحاديه ھا  و احزاب سياسی در ھر انتخاباتی، و نقش آنھا در  ،٧- ٣-۴
ه تقويت موقعيت تشکيل و گسترش سازمانھای صنفی و سياسی، يک بازدھی مولد تلقی گشته، ب

  .آنھا برای دريافت تسھيالت قانونی، منجر ميشود
  

، سطح و کيفيت انتشارات، آگاھگری و تمرکز بر مسائل داخلی کشور، و نقش اتحاديه ھا ٧- ٣-۵
و احزاب سياسی در تأثيرگذاری بر سياستھای عمومی کشور، يک بازدھی مولد ارزيابی شده، با 

      .دد از سوی جامعه، پاسخ خواھد گرفتحمايتھای قانونی و تسھيالت متع
  

ميزان رعايت حقوق افراد درمناسبات درونی يک اتحاديه و يا حزب سياسی، تقويت  ،٧- ٣-۶
موقعيت و رشد توانايی و تجارب اعضاء اتحاديه ھا و احزاب سياسی، يک ويژه گی مثبت ھر 

  .بحساب خواھد آمدجريان و تسھيل کننده ايجاد اعتماد در برابر نھادھای قانونی، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ 
  

   خانواده، حقوق کودک نھاد دموکراتيک، برابر حقوقی زنان و مردان-٨
  
  

  ...ت شناسی استقالل زن از مرد و سنتھایبرسمي: قطعنامه پيرامون، ٨ -١
  ...  در کليه سطوح،برابر حقوقی زنان و مردان: قطعنامه پيرامون، ٨ -٢
  ... برای دختران و پسران، ،سن ازدواج و مسئوليت کيفری، ٨-٢-١
  ...  تا  دو دھه ، افزايش سھم زنان از ارث نسبت به مردان،٨-٢-٢
  .  ھمه قوانين ضد زن کنونی لغو فوری: قطعنامه پيرامون، ٨-٣
  ...ًکليه قوانين اسالمی عليه زنان فورا لغو شده، ، ٨-٣-١
  ... اظھارات، نوشته ھا  و اعمال ضد زن، ،٨-٣-٢
  ... الزام نماينده گان گروھھای مذھبی، سياسی و صنفی ،٨-٣-٣
  ... از فعاليتھای ، حق دموکراتيک زنان در جلوگيری قانونی،٨-٣-۴
   ...شوده گی بودن ھر گونه ارتکاب جرمی سنگين عليهابل بخ غير ق،٨-٣-۵
  ... امکان برقراری مجازات سنگين تر برای مردان، ،٨-٣-۶
   ...؛محکوميت جنايت ضد بشری سنگسار:  قطعنامه پيرامون،٨-۴
  ...حق جامعه به بررسی تک تک موارد مربوط به اين جنايات، ، ٨-۴-١
  ...سنگسار و اعاده حيثيت  لغو ھمه احکام ضد انسانی ،٨-۴-٢
   ..بررسی جنايات صورت گرفته عليه دختران: قطعنامه پيرامون، ٨-۵
   ....ممنوعيت فوری اقدام جنايتکارانه ختنه عليه :، قطعنامه پيرامون٨ -۶
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  ...ھمه افرادی که در دوران سلطه رژيم ترور اسالمی، ، ٨-۶-١
   ...موارد خودسوزیضرورت بررسی دقيق کليه :  قطعنامه پيرامون،٨-٧
  ... حق ھمه زنان کشور به اقامه دعوی و شکايت ،٨-٧-١
   ...حق زنان به اشغال حداقل نيمی از مقامات: قطعنامه پيرامون، ٨ -٨
   ...نمودن بمنظور عملی  شورايی بايد مکانيزمی- نظام دموکراتيک، ٨-٨-١
   ...،انحق سازمانھا و نھادھای دموکراتيک زن: قطعنامه پيرامون، ٨ -٩
   ...،بکارگيری ھمه امکانات موجود:  قطعنامه پيرامون،٨- ١٠
   ...،برابر حقوقی زنان و مردان در محيط کار، ٨-١٠-١
  ...بازگشت به کار ھمه زنانی که تحت شرايط ، ٨-١٠-٢
  ...ضرورت تعيين سھم اشتغال باالتر برای زنان ، ٨-١٠-٣
  ...ھزينه دولت،  حق زنان به آموزشھای شغلی متعدد به ،٨-١٠-۴
  ... لغو فوری کار قراردادی، و الزام  سرمايه داران ،٨-١٠-۵
  . ... پرداخت دستمزد برابر در قبال کار برابر به زنان و مردان، ٨-١٠-۶
  ...حق زنان جوينده کار به داشتن يک کار شايسته ، ٨-١٠-٧
   . سالگی۵٠آغاز دوران بازنشستگی  برای زنان از سن ، ٨-١٠-٨
   ...ه ھای زيان آور برای سالمتیممنوعيت کار زنان در رشت، ٨-١٠-٩
  ... شب کاری زنان ، ممنوعيت شب کاری زنان؛٨- ١٠- ١٠
  ... حق برخورداری از امکانات نگھداری از کودکان ،٨- ١٠- ١١
   ...، ضمن دورانتسھيالت ھمه جانبه برای زنان شاغل، ٨- ١٠- ١٢
  ...خصی، حق زنان شاغل به استفاده از مر، ٨- ١٠- ١٣
  ...متناسب با  نيازھای رشد ) اوالد (  پرداخت  حق فرزند ،٨- ١٠- ١۴
   ...مشاغل زيانبار برای سالمتی حق زنان در عدم پذيرش ، ٨- ١٠- ١۵
  ... به در نظر گرفتن نيازھای بھداشتی ،الزام ھر مؤسسه ای، ٨- ١٠- ١۶
   ...،خدماتی/ الزام کارخانجات و مؤسسات توليدی،٨- ١٠- ١٧
  ... به ورود ، حق بزرگترين اتحاديه زنان در کشور،٨- ١٠- ١٨
  ...تأسيس مراکز آموزش شغلی، تندرستی و سکونت ، ٨- ١٠- ١٩
  ... حق خاص زنان در حفظ اطالعات شخصی خود ،٨- ١٠- ٢٠
  ...قائل شدن تسھيالت مالياتی برای شرکتھا و مؤسساتی ، ٨- ١٠- ٢١
  ... اقدام  در، قائل شدن امتيازات ويژه برای زنان،٨- ١٠- ٢٢
   ...اعالم خانواده بمثابه يک نھاد دموکراتيک:  قطعنامه پيرامون،٨- ١١
  ... قوانين ، در برابربرابر حقوقی ھمه اعضاء  خانواده، ٨-١١-١
   ...سيس نھاد شھروندی خانواده و کودک؛ تأ،٨-١١-٢
  ... کمکھای مشورتی منظم به خانواده ھا، ،٨-١١-٣
  ... تحت ،و نوجوانان فاقد سرپرست قرار گرفتن کودکان ،٨-١١-۴
  ...حق زنان مجرد به بھره مندی از ھمه حقوق يک زن خانه دار ، ٨-١١-۵
  ... و پرداخت ، اعالم خانه داری بعنوان يک شغل مولد،٨-١١-۶
  ...ايجاد تسھيالت وسيع برای انجام کار خانگی رايج ، ٨-١١-٧
  ...زنشستگی  تأمين بيمه کامل درمانی و پرداخت حق با،٨-١١-٨
  ...تعھد سرپرستان خانواده به ممانعت از تعرض ، ٨-١١-٩
  ... اقدامات سرکوبگرانه در محيط خانواده ، ممنوعيت٨- ١١- ١٠
  ... به شرکت منظم ،تشويق سرپرستان خانواده ،٨- ١١- ١١
  ...پرداخت ھزينه ھای ناشی از ازدواج و طالق برای زنان، ، ٨- ١١- ١٢
   ...،ونی ھر سطحی از  رد و بدل ساختن پول عدم اعتبار قان،٨- ١١- ١٣
  ...تی بنفع ھمسران خود در حق زنان برای درخواست تسھيال، ٨- ١١- ١۴
  ... حق زنان برای شرکت در نشست تصميم گيری ،٨- ١١- ١۵
  ... از زنانی که بدليل زندانی بودن ھمسران، ، حمايت دولتی وسيع،٨- ١١- ١۶
  ...ر تشکيل خانواده  حمايت وسيع دولتی از زنان د،٨- ١١- ١٧
  ...حمايت وسيع مالی و قانونی از مردانی ، ٨- ١١- ١٨
  ... حمايت وسيع مالی از مردانی که مايل ،٨- ١١- ١٩
  ...اعطای تابعيت ايرانی بدون موانع اداری، ، ٨- ١١- ٢٠
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  ... و الکل،  به مواد مخدرالزام قانونی مرد به ترک اعتياد، ٨- ١١- ٢١
  ... در حفظ  و يا ايجاد ،زنانبرسميت شناسی حق ، ٨- ١١- ٢٢
  ...تأمين ھزينه ھای مالی ناشی از نيازھای خاص زنان ، ٨- ١١- ٢٣
  ...تأسيس يک نھاد مرکزی ھماھنگی پژوھشھای تندرستی ، ٨- ١١- ٢۴
  ... در کتب درسی ، گنجاندن ماده درسی ويژه،٨- ١١- ٢۵
  ...تشويق پسران از طرق متعدد به درک ، ٨- ١١- ٢۶
  ... عاطفی نوجوانان -ز مناسبات انسانیحمايت ا، ٨- ١١- ٢٧
  ...ضرورت آموزش مناسبات جنسی سالم و انسانی ، ٨- ١١- ٢٨
   ...،حق زنان در ايران به استفاده از مزايای مثبت تکنولوژی ژن، ٨- ١١- ٢٩
   ...  به تصميم گيری پيرامون سقط جنين؛ حق زنان، ٨- ١١- ٣٠
  ...ين در صورتی که درخواست زن برای سقط جن، ٨- ١١- ٣١
   ...قط جنين در مراحل اوليه رشد جنين؛ حق زن به س، ٨- ١١- ٣٢
  ...ضرورت توسعه و تجھيز تکنولوژيک ھرچه بيشتر ، ٨- ١١- ٣٣
   ...،تأمين تغذيه رايگان برای کودکان:  قطعنامه پيرامون، ٨- ١٢
  ...اختصاص بخشی از توليدات با کيفيت دريايی و يا کشاورزی ، ٨-١٢-١
   ...،خانواده ھا به سپردن نوزادان و کودکان خردسالتشويق ، ٨-١٢-٢
   ...، کودکان و نوجوانان، پرداخت کمک ھزينه کافی به٨-١٢-٣
  ... توزيع مبلغی برای ھزينه ھای شخصی ميان کودکان و نوجوانان، ،٨-١٢-۴
  ...روش فوق بايد با تدريس متون آموزشی مناسب ، ٨-١٢-۵
  
  

 جامعه؛ از مرد و سنتھای مردساالرانه در  زن استقالل شناسیبرسميت: ، قطعنامه پيرامون٨ -١
 پيرامون ازدواج، طالق، تحصيل و انتخاب شغل، مسافرت، روابط اجتماعی، در تصميم گيری

انتخاب پوشش و تفريح؛ استقالل زن از مذھب، روابط سنتی در خانواده و از بستگان؛ استقالل 
  .و سياسی دلخواهزن در انتخاب اشکال فعاليتھای اجتماعی 

-------------------------------------------  
  

؛  در کليه سطوح زندگی فردی و اجتماعی،برابر حقوقی زنان و مردان: ، قطعنامه پيرامون٨ -٢
در موضوع مديريت خانواده، سرپرستی و تربيت کودکان؛ سھم ارث، موضوع ازدواج، طالق، 

  .  اشتغالسرپرستی فرزندان و فرصتھای آموزش و
  

 سال؛ ممانعت قانونی از ١٨، سن ازدواج و مسئوليت کيفری، برای دختران و پسران، ٨- ٢-١
ازدواج مبتنی بر اجبار از سوی سرپرستان خانواده؛ اعمال اجبار به  زن برای ازدواج با فرد 

  .خاصی، اقدامی ضد دموکراتيک و جرم محسوب ميشود
  

 به مردان،  تا  دو دھه پس از نابودی رژيم اسالمی، ، افزايش سھم زنان از ارث نسبت٨- ٢-٢
بعنوان يک قانون استثنايی؛ اين امر برای بھبود موقعيت اقتصادی زنان مجرد، بويژه برای 

  . تشکيل خانواده و جبران تبھکاريھای رژيم اسالمی عليه زنان، حائز اھميت است
-------------------------------------------  

  

  . لغو فوری ھمه قوانين ضد زن کنونی : طعنامه پيرامون،  ق٨-٣
  

 ساعت پس از سرنگونی رژيم ۴٨ً، کليه قوانين اسالمی عليه زنان فورا لغو شده، بايد طی ٨- ٣-١
اين اصول، تا انتخاب . اسالمی، پيشنويس اوليه قوانين دموکراتيک مربوط به زنان، اعالم گردد

  .وانين جاری، محسوب ميگردندارگانھای دائمی در کشور، بمثابه ق
  

، اظھارات، نوشته ھا و اعمال ضد زن، بمثابه اقداماتی در چھارچوب آپارتايد قرار گرفته، ٨- ٣-٢
  .مشمول قوانين ضد آپارتايد خواھند گشت
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، الزام نماينده گان گروھھای مذھبی، سياسی و صنفی، به حذف ھمه موارد و اشارات ضد ٨- ٣-٣
غی، ايدوئولوژيک، آموزشھا، و کتب مذھبی خود؛ اين موضوع، بويژه به زن از ارگانھای تبلي
  . قرآن مربوط ميگردد

  

داخلی ( ، حق دموکراتيک زنان در جلوگيری قانونی، از فعاليتھای آن دسته از گروھھايی ٨- ٣-۴
ا ، که اصل برابر حقوقی زنان و مردان را در نگارش، گفتار و ي)و يا دارای نماينده گی در ايران

  .اقدامات عملی نقض کنند
  

، غير قابل بخشوده گی بودن ھر گونه ارتکاب جرمی سنگين عليه زنان؛ اين به ويژه، به ٨- ٣-۵
  .مواردی نظير وارد آوردن آسيب جسمی ماندگار و اقدام به قتل، مربوط ميگردد

  

رت ، امکان برقراری مجازات سنگين تر برای مردان، در صورت سوء استفاده از قد٨- ٣-۶
  . جسمی خود، بمنظور توسل به  ضرب و شتم زنان

------------------------------------------  
  

؛ رژيم ترور اسالمی محکوميت جنايت ضد بشری سنگسار زنان در ايران: قطعنامه پيرامون ،٨-۴
با بکارگيری نوع مجازات سنگسار، به شيوه ای غير قابل تصور در جھان پس از بدويت، نتايج 

  .سلطه بربريت اسالمی، عليه زنان را به اوج رساند
  

، حق جامعه به بررسی تک تک موارد مربوط به اين جنايات، و مجازات بدون بخشوده گی ٨- ۴-١
صادر کننده گان اين احکام ھولناک، مجريان آن، شرکت کننده گان در اين توحش نفرت انگيز و 

   .حاضرين تشويق کننده اين بربرمنشی
  

لغو ھمه احکام ضد انسانی سنگسار، و اعاده حيثيت از زنان سنگسار شده؛ بررسی ، ٨- ۴-٢
پرونده زنان سنگسار شده متھم به قتل، و تغيير آن به احکامی در چھارچوب نظامات دموکراتيک؛ 
حق بستگان درجه اول زنان سنگسار شده، به مطالبه خسارت ناشی از اين جنايت غير قابل 

ری بميزان تأمين ھزينه ھای يک زندگی متوسط؛ حق بستگان زنان تصور، و دريافت مستم
سنگسار شده به استفاده از خدمات مشورتی و تندرستی، که ناشی از تأثيرات اجرای اين احکام 

  .بربرمنشانه عليه فردی از خانواده آنھا، تشخيص داده شوند
------------------------------------------  

  

 بويژه در خوزستان، ،بررسی جنايات صورت گرفته عليه دختران و زنان: امون، قطعنامه پير٨-۵
بلوچستان، کردستان و کرمانشاھان؛ در دوران سلطه رژيم ترور اسالمی، صدھا و چه بسا 
ھزاران نفر از دختران خردسال و زنان، بداليل واھی و يا بدليل رابطه جنسی، از سوی اعضاء 

ری، نظير گردن زدن در برابر چشمان ساير اعضاء خانواده، به قتل خانواده خود، به شيوه ضد بش
نظام دموکراتيک، عاملين اين جنايات بيسابقه در جھان سده ھای اخير را بی پاسخ . رسيدند

نگذارده، تمامی پرونده ھايی از اين نوع را، يک به يک تحت بررسی قرار داده، ھمه جنايتکاران 
  .  سختی و بدون مماشات، مجازات خواھد نموداصلی و ھمدستان آنان  را، به

-------------------------------------------  
  .ممنوعيت فوری اقدام جنايتکارانه ختنه عليه دختران: ، قطعنامه پيرامون٨ -۶
  

، ھمه افرادی که در دوران سلطه رژيم ترور اسالمی، به اين روشھای ضد انسانی، عليه ٨- ۶-١
جامعه دموکراتيک حق دارد، . ه اند، تحت تعقيب قانونی قرارخواھند گرفتدختران متوسل شد

  .خواھان حداکثر مجازات بدون بخشوده گی، برای چنين مجرمانی گردد
-------------------------------------------  
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تحت  ،ضرورت بررسی دقيق کليه موارد خودسوزی و خودکشی زنان: ، قطعنامه پيرامون٨-٧
ژيم اسالمی؛ در صورت محرز بودن نقش افراد خاصی و يا وجود شرايط سرکوبگرانه شرايط ر

  .مشخص در محل، حق جامعه به  مجازات عاملين تحميل چنين سرنوشتی به دختران و زنان
  

، حق ھمه زنان کشور به اقامه دعوی و شکايت از ھر نوع و سطحی از تبعيض و ٨- ٧-١
ليه خود، در محيط خانواده، محل کار، آموزش، جامعه، تبھکاری، از سوی اشخاص و مؤسسات ع

اعتراضی؛ زنان حق دارند، برای کمترين سطحی از تحقير، - روابط اجتماعی و فعاليتھای سياسی
محدوديت و سرکوب در رژيم اسالمی، درخواست مجازات عاملين آنھا را نموده، خواستار 

، بدون محدوديت از چنين درخواستھايی  شورايی-نظام دموکراتيک. پرداخت خسارت مالی گردند
  .از سوی زنان، حمايت خواھد کرد

-------------------------------------------  
  

استانی و  ان به اشغال حداقل نيمی از مقامات اصلی کشوری،حق زن: ، قطعنامه پيرامون٨ -٨
امی، انتظامی و  رياست جمھوری، رؤسای پارلمانھا، نھاد عالی قضايی، نيروھای نظ:محلی

امنيتی، نھاد حفاظت از قانون اساسی، وزراء، استانداران و معاونين، سفيران و نماينده گيھای 
خارج از کشور، اعضاء و مسئولين ھيئتھای اعزامی به کشورھای ديگر، رياست دانشگاھھا، 

 در مديريتھای کليدی در اقتصاد بخش اجتماعی، خصوصی و دولتی، و ارگانھای تصميم گيری
  .احزاب سياسی و سازمانھای توده ای

 

  . شورايی، بايد مکانيزمی  بمنظور عملی نمودن اين حق، ايجاد کند- ، نظام دموکراتيک٨- ٨-١
 ------------------------------------------   

  

اوليه   به تھيه پيشنويس،حق سازمانھا و نھادھای دموکراتيک زنان: ، قطعنامه پيرامون٨ -٩
  . مربوط به زنان، برای ارائه به کنگره شوراھا، مجلس شورای ملی  و دولتقوانين

 -------------------------------------------   
  

از   برای جبران صدمات ناشی،بکارگيری ھمه امکانات موجود: ، قطعنامه پيرامون٨-١٠
  .سرکوبگری رژيم اسالمی به زيان موقعيت شغلی زنان کشور

  

 حقوقی زنان و مردان در محيط کار، در عين قائل شدن تسھيالتی برای زنان، برابر، ٨- ١٠-١
  .بمنظور ايجاد زمينه ھای واقعی شکل گيری فرصتھای يکسان با مردان

  

 محل کار خود را از دست ،بازگشت به کار ھمه زنانی که تحت شرايط يک رژيم ضد زن، ٨- ١٠-٢
رات مالی ناشی از اين اقدامات تبھکارانه نسبت به پرداخت خسا . و يا دچار محدوديت شده اندداده
  .زنان

  

ع پرسنل  زنان نسبت به مردان، در مجمو برایضرورت تعيين سھم اشتغال باالتر، ٨- ١٠-٣
شاغل در دستگاھھای دولتی؛ اين امر برای جبران ھر چه سريعتر تبعيضھای ضد انسانی اعمال 

  .دستگاھھای دولتی، اھميت داردشده عليه زنان، و دموکراتيزاسيون ھمه جانبه 
  

 بمنظور بھبود موقعيت آنان برای حق زنان به آموزشھای شغلی متعدد به ھزينه دولت،، ٨- ١٠-۴
  .جذب شدن در بازار کار

  

، لغو فوری کار قراردادی، و الزام  سرمايه داران و مديران، به استخدام فوری ھمه ٨- ١٠-۵
  .زنان و شاغلين موقت مؤسسات

  

  . مردان و پرداخت دستمزد برابر در قبال کار برابر، به زنان، ٨- ١٠-۶
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، حق زنان جوينده کار، به داشتن يک کار شايسته در سطح توانايی و عالئق آنھا؛ در ٨- ١٠-٧
  .غير اينصورت، پرداخت حق بيمه بيکاری کافی، متناسب با استانداردھای سطح متوسط زندگی

  

  . سالگی۵٠ی زنان از سن ، آغاز دوران بازنشستگی  برا٨- ١٠-٨
  

  .، ممنوعيت کار زنان در رشته ھای زيان آور برای سالمتی جسمی آنان٨- ١٠-٩
  

حوزه تندرستی، ( ، ممنوعيت شب کاری زنان؛ شب کاری زنان در موارد اجتناب ناپذير٨- ١٠-١٠
  در عين حال، تدابيری از اين نوع. ، نبايد حداکثر از دو بار در ھفته، تجاوز کند)امنيت و نظاير آن

  .موجب کاھش نرخ بيکاری زنان در سطح معينی نيز، ميگردند
  

، حق برخورداری از امکانات نگھداری از کودکان در نزديکی محل کار؛ بدون اينکه ٨- ١٠-١١
  .حفظ تماس شخصی مادر و کودک، به کسری از دستمزد مادر منجر گردد

  

ن دوران بارداری، تولد و نگھداری ، تسھيالت ھمه جانبه برای زنان شاغل، ضم٨- ١٠-١٢
  . نوزادان

  

  .  ماه۶ و ٣، حق زنان شاغل به استفاده از مرخصی، قبل و پس از زايمان، حد اقل ٨- ١٠-١٣
  

، متناسب با  نيازھای رشد جسمی و فکری کودکان، و )اوالد ( ، پرداخت حق فرزند ٨- ١٠-١۴
  . افزايش منظم آن

  

شاغل زيانبار برای سالمتی ظاھری، و يا نامناسب برای ، حق زنان در عدم پذيرش م٨- ١٠-١۵
روحيات و روابط اجتماعی آنان؛ نظير فضای آلوده، شرايط  تحقيرآميز، محيط کار خشن و عصبی 

  . کننده، و يا محل کاری تحت مسئوليت  سرپرستان مردساالر و ضد زن
  

  . و تندرستی خاص زنان، الزام ھر مؤسسه ای، به در نظر گرفتن نيازھای بھداشتی٨- ١٠-١۶
  

خدماتی، به مشورت با يک نھاد تخصصی زنان، /، الزام کارخانجات و مؤسسات توليدی٨- ١٠-١٧
در برنامه ريزيھا و تعيين اھداف آتی خود، بمنظور رعايت موارد ويژه ناشی از شرايط کار زنان؛ 

ه اموری است، که خدماتی، مشروط به درنظر گرفتن ھم/ دريافت مجوز تأسيس يک واحد توليدی
  . مربوط به رعايت حقوق زنان در محيط کار است

  

، حق بزرگترين اتحاديه زنان در کشور، به ورود بدون اطالع قبلی نماينده گان آن به ٨- ١٠-١٨
محيط ھر کارخانه، اداره و محل کار، برای اطالع و تماس مستقيم با زنان شاغل، بمنظور ممانعت 

  .وشنگری نسبت به حقوق دموکراتيک آناناز اعمال تبعيض، ھمچنين ر
  

 رستی و سکونت برای دختران جدا شده از خانواده تأسيس مراکز آموزش شغلی، تند، ٨- ١٠-١٩
؛ بکارگيری مدرن ترين روشھای آموزشی، برای ادغام ھر چه سريعتر اين بخش از و کودکان کار

  . جامعه در شرايط  يک زندگی شايسته
  

 در حفظ اطالعات شخصی خود، در محيط کار و جامعه؛ کسب ، حق خاص زنان٨- ١٠-٢٠
اطالعاتی از زنان از سوی فرد يا نھاد مافوق، بايد با  در نظر گرفتن اصل عدم آسيب رسانی به 

  .موقعيت زن در جامعه، صورت گيرد
  

، قائل شدن تسھيالت مالياتی برای شرکتھا و مؤسساتی که بھترين شرايط کار، خدمات ٨- ١٠-٢١
اشتی و ترقی شغلی را برای زنان ايجاد کرده، در استخدام نيروی کار جديد، امتيازات قابل بھد

  .قبولی را برای زنان، منظور کنند
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، قائل شدن امتيازات ويژه برای زنان، در اقدام به فعاليتھای اقتصادی در بخش ٨- ١٠-٢٢
مکھای تخصصی شايسته؛ خصوصی؛ ارائه اعتبارات بانکی مناسب، تسھيالت مالياتی متعدد و ک

اين امر بايد به جبران ھرچه سريعتر عقب نگھداشتن آگاھانه زنان در بخش خصوصی اقتصاد، در 
  .نتيجه سلطه يک رژيم ضد زن، منجر گردد

 --------------------------------------------   
  

 شورايی -دموکراتيک؛ نظام اعالم خانواده بمثابه يک نھاد دموکراتيک: ، قطعنامه پيرامون٨-١١
در ايران، نھاد خانواده را بمثابه ملک خصوصی مرد و يا والدين برسميت نشناخته، آن را کانون 
زندگی انسانی شھروندان بالغ و داوطلب به زندگی مشترک، تعريف نموده، ضمن پشتيبانی وسيع 

مديريت خانواده، . د انسانی آن، تأکيد مينماي- حقوقی از تشکيل آن، برماھيت دموکراتيک-مالی 
مديريت خانواده، بعنوان يک . امر مشترک و برابر حقوق زن و مرد و فرزندان، محسوب ميگردد

 شھروندی برسميت شناخته شده، رابطه آن با سلطه گری، -تخصص مدرن و تعھد سياسی
  .سرکوب و مذھب، بطور کامل قطع ميگردد

  

  .رابر قوانين دموکراتيک و پيشرومه اعضاء  خانواده، در ببرابر حقوقی ھ، ٨- ١١-١
  

، تأسيس نھاد شھروندی خانواده و کودک؛ اين نھاد اجتماعی، متشکل از سازمانھای ٨- ١١-٢
مستقل زنان، نھادھای پژوھشی زنان و خانواده، اتحاديه ھای کارگری و ارگانھای دولتی ذينفع، 

 سياسی و فرھنگی، از موضع در ھمه امور مربوط به زنان و خانواده، در زمينه ھای اقتصادی،
  . بھبود موقعيت زن و اعضای خانواده، عمل خواھد نمود

  

، کمکھای مشورتی منظم به خانواده ھا، از سوی مددکاران وابسته به نھاد شھروندی ٨- ١١-٣
  .خانواده و کودک

  

  خانواده، تحت مسئوليت نھاد شھروندیقرار گرفتن کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست، ٨- ١١-۴
  .و کودک، با تضمين بھترين شرايط رشد جسمی، فکری،  فردی و اجتماعی آنھا

  

، حق زنان مجرد به بھره مندی از ھمه حقوق يک زن خانه دار و يا فرد غير شاغل؛ حق ٨- ١١-۵
زنان مجرد به دريافت کمکھای تخصصی و مشورتی رايگان، برای حفظ  يک زندگی فردی موفق، 

  .گی مشترکو يا تأسيس يک کانون زند
  

ق ماھيانه منظم به زنان خانه  و پرداخت حقو،خانه داری بعنوان يک شغل مولد اعالم، ٨- ١١-۶
  .دار، از سوی نھاد شھروندی خانواده و کودک

  

به ...) آشپزی، شستشو ونظافت ( ، ايجاد تسھيالت وسيع برای انجام کار خانگی رايج ٨- ١١-٧
ساندن اين بخش از خانه داری، و از اين طريق آزاد کمک توسعه تکنولوژيک، برای به حداقل ر

ساختن وقت و انرژی زنان خانه دار، برای کسب منظم و علمی دانش تعليم و تربيت، و تسھيل 
  .ترقی شغلی در محيط کار

  

، تأمين بيمه کامل درمانی و پرداخت حق بازنشستگی به زنان خانه دار، از سوی نھاد ٨- ١١-٨
  .کشھروندی خانوده و کود

  

ِ، تعھد سرپرستان خانواده به ممانعت از تعرض مذھب به نھاد خانواده، بويژه در تربيت ٨- ١١-٩
  . سال در مراسمھای مذھبی١۶کودکان؛ ممنوعيت حضور افراد زير 

  

  . ، عليه زنان و خردساالن خانواده محيط اقدامات سرکوبگرانه در، ممنوعيت٨- ١١-١٠
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، به شرکت منظم و دراز مدت در سمينارھای آموزشی ، تشويق سرپرستان خانواده٨- ١١-١١
نھاد شھروندی خانواده و کودک، تا کسب مدارک تحصيلی در رشته تعليم و تربيت، ھمطراز با 

  .مدارک دانشگاھی
  

، پرداخت ھزينه ھای ناشی از ازدواج و طالق، برای زنان برخاسته از خانواده ھای کم ٨- ١١-١٢
  .  خانواده و کودکدرآمد، از سوی نھاد شھروندی

  

، عدم اعتبار قانونی ھر سطحی از رد و بدل ساختن پول، ميان خانواده ھای طرفين ٨- ١١-١٣
  .ازدواج، تحت عنوان مھريه، شيربھاء و نظاير آن

  

، حق زنان برای درخواست تسھيالتی بنفع ھمسران خود در محيط کار؛ ھرگاه مرد ٨- ١١-١۴
در موقعيت کمک به حفظ يک مناسبات متوازن و قابل قبول بدليل معضالت ناشی از شرايط کار، 

  .در خانواده نباشد
  

، حق زنان برای شرکت در نشست تصميم گيری، پيرامون موقعيت شغلی ھمسران ٨- ١١-١۵
  .خود، که به مواردی نظير توبيخ و يا اخراج در محيط کار، مربوط ميگردد

  

 زندانی بودن ھمسران، خود بتنھايی ، حمايت دولتی وسيع، از زنانی که بدليل٨- ١١-١۶
  .سرپرستی خانواده را بعھده دارند

  

، حمايت وسيع دولتی از زنان در تشکيل خانواده، و جبران ھر چه سريعتر عوارض ٨- ١١-١٧
قائل شدن امتيازات ھمه جانبه برای زنان  منفی، ناشی از سلطه رژيم اسالمی بر زندگی آنان؛

برقراری روابط مشترک و يا تأسيس کانونھای آشنايی و دوستی در مجرد، که به تشکيل خانواده، 
  . اين زمينه، اقدام کنند

  

، حمايت وسيع مالی و قانونی از مردانی، که در يک رابطه انسانی، دوستی و يا زندگی ٨- ١١-١٨
ن مشترک، با زنان دارای آسيبھای جسمی و يا سنين باالتر از خود قرار داشته، و يا عالقمند به اي

  .امر گردند
  

، حمايت وسيع مالی از مردانی که مايل به ايجاد کانون زندگی مشترک، با زنان دارای ٨- ١١-١٩
ِاين بويژه شامل زنانی است، که ھمسران آنھا بنوعی طعمه جنايات رژيم اسالمی، . فرزند شوند

  .نظير مرگ در جبھه ھای جنگ گرديده اند
  

 موانع اداری، به ھمسران و يا دوستان غير ايرانی زنان، ، اعطای تابعيت ايرانی بدون٨- ١١ -٢٠
  .که تصميم به شروع يک زندگی مشترک با يکديگر گرفته اند

  

، الزام قانونی مرد به ترک اعتياد به مواد مخدر و الکل، بھبود تندرستی و شرايط ٨-١١ -٢١
تشخيص داده فکری و شغلی خود؛ ھرگاه از طريق ھمسر و يا يک نھاد تخصصی، ضرورت آن 

  .شود
  

، برسميت شناسی حق زنان و مردان، در حفظ  و يا ايجاد رابطه ھای پايدار، بدليل ٨- ١١-٢٢
تمايالت فردی به ھمجنس؛ پذيرش اين پيوند بمثابه نوع جديدی از زندگی مشترک شھروندان؛ 

مناسبات؛  اجتماعی و قوانين خانواده، ماليات و ارث بر اين - ناظر بودن حقوق و تعھدات فردی
پيشنويس اين قوانين بايد از سوی سازمانھا و نھادھای تخصصی زنان، به کنگره شوراھا، 

  .مجلس شورای ملی و دولت ارائه گردند
  

، تأمين ھزينه ھای مالی ناشی از نيازھای خاص زنان در بھبود شرايط جسمی و فکری ٨- ١١-٢٣
  . شاغل بودنخود، صرفنظر از موقعيت اجتماعی و شاغل بودن و يا غير



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣۴

  

، تأسيس يک نھاد مرکزی ھماھنگی پژوھشھای تندرستی و بانک اطالعاتی ويژه، ٨- ١١-٢۴
برای توسعه ھمه جانبه شرايط بھداشت و تندرستی اين بخش از شھروندان جامعه؛ از اين طريق، 

  .بھبود شرايط فردی و اجتماعی زنان، در تشکيل خانواده و کسب موقعيتھای شغلی شايسته
  

، گنجاندن ماده درسی ويژه، در کتب درسی ھمه سطوح آموزشی، که بھبود مناسبات ٨- ١١-٢۵
دختران و پسران، از سنين کودکی و نوجوانی را مد نظر داشته، انسان را از سنين اوليه رشد 

  .خود، با  درک روح اصل برابر حقوقی زنان و مردان، آموزش دھد
  

 درک و رعايت اصل برابر حقوقی انسانھا، برسميت ، تشويق پسران از طرق متعدد، به٨- ١١-٢۶
شناسی تواناييھای متنوع دختران از سوی آنان و رعايت ويژه گيھای زنان؛ احترام متقابل به 

  .خواھران و بچه ھای کوچکتر در محيط خانواده
  

 عاطفی نوجوانان و جوانان دختر و پسر؛ آموزش و -، حمايت از مناسبات انسانی٨- ١١-٢٧
  . مشورتی به آنھا، برای ايجاد مناسباتی شايسته رشد و آينده خودکمکھای

  

، ضرورت آموزش مناسبات جنسی سالم و انسانی در جامعه، و جلوگيری از دخالت ٨- ١١-٢٨
مذھب و دولت در زندگی جنسی شھروندان؛ جامعه دموکراتيک، از روابط باثبات در خانواده و يا 

ه، زنان و مردان در يک خانواده  و کانون مشترک دوستی را، کانون بادوام دوستی پشتيبانی نمود
به شرکت در کالسھای آموزشی و جلسات مشورتی، برای بھبود و تحکيم روابط  ميان خود، 

  .تشويق خواھد نمود
  

، حق زنان در ايران به استفاده از مزايای مثبت تکنولوژی ژن، برای معالجه يک ٨- ١١-٢٩
ی تغييرات جسمی و روحی مجاز در چھارچوب ارزشھای مشترک بيماری العالج، و يا  برخ

انسانی؛ حمايت وسيع  دولتی برای توسعه تکنولوژی ژن، بمنظور استفاده وسيع و سريع از آن، 
  .در معالجه و ريشه کنی بيماريھای خاص زنان

  

، حق زنان به تصميم گيری پيرامون سقط جنين؛ زن حق دارد، در صورتی که ٨- ١١-٣٠
شات پزشکی، ناروشنی سالمتی جنين را محرز سازند، مستقل از مرحله رشد جنين، از آزماي

  . مراجع قانونی، درخواست پذيرش با عمل سقط جنين را بنمايد
  

، در صورتی که درخواست زن برای سقط جنين، نه به موضوع بيماری و نقص عضو ٨- ١١-٣١
ترس و يا فقر مربوط باشد، جامعه بايد از جنين، بلکه به عدم تمايل زن به داشتن فرزند، موضوع 

طريق پذيرش سرپرستی کامل کودک، و يا ارائه مشوقھای الزم تالش کند، از سقط جنين 
در نھايت اما، حق زن به سقط جنين در مراحل اوليه رشد جنين، نبايد خدشه دار . خودداری شود

  .گردد
  

ن؛ زن حق دارد، پيش از مرحله ، حق زن به سقط جنين در مراحل اوليه رشد جني٨- ١١-٣٢
با آن معينی از رشد جنين، خواست سقط جنين را نزد مراجع قانونی طرح نموده، خواستار توافق 

  .گردد
  

، ضرورت توسعه و تجھيز تکنولوژيک ھرچه بيشتر مراکز تندرستی در کشور، و ٨- ١١-٣٣
از اين طريق، کاھش انجام متمرکز تحقيقات علمی برای شناسايی  زودرس سالمتی جنين؛ و 

  .ميزان سقط جنين
 ----------------------------------------------   

  

 از روز تولد تا شروع تحصيل ،تأمين تغذيه رايگان برای کودکان:  ، قطعنامه پيرامون٨-١٢
  .دبستانی
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، اختصاص بخشی از توليدات با کيفيت دريايی و يا کشاورزی به اين منظور؛ انجام ٨- ١٢-١
حقيقات گسترده علمی برای شناخت و توليد نيازھای کودکان، که متضمن ايجاد بھترين امکانات ت

  .رشد جسمی و فکری نوزادان گردند
  

، تشويق خانواده ھا به سپردن نوزادان و کودکان خردسال به مراکز نگھداری، تربيت و ٨- ١٢-٢
بھبود رشد جسمی و فکری نوزادان، ًتغذيه مدرن؛ اين مراکز، تمام وقت بوده، مطلقا بر تسريع و 

  .متمرکز خواھند بود
  

، پرداخت کمک ھزينه کافی به کودکان و نوجوانان، تا مراحل شروع زندگی مستقل، از ٨- ١٢-٣
  .سوی دولت، نھاد شھروندی خانواده و کودک و کارفرمايان

  

ق يک نظام ، توزيع مبلغی برای ھزينه ھای شخصی ميان کودکان و نوجوانان، از طري٨- ١٢-۴
  . مرکزی و بکمک مدارس کشور؛ بجای پرداختن کامل حق فرزند به والدين

  

، روش فوق بايد با تدريس متون آموزشی مناسب ھمراه گشته، کودکان و نوجوانان را، ٨- ١٢-۵
اين روش در . با موضوع درآمد و چگونگی مديريت ھزينه ھای شخصی، زود ھنگام آشنا سازد

ينی از دريافتی برای کودکان را، مستقل از وضعيت مالی خانواده آنھا، عين حال، وجود سطح مع
از اين طريق ھمچنين، بايد ايجاد انگيزه ھای کودکان و نوجوانان برای حضور . امکانپذير ميسازد

  .منظم در کالسھای درس، و تالش برای کسب نتايج مناسب تر آموزشی نيز، تقويت گردند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ 
  

    مردم و قدرت سياسی-٩
  
  
   ...؛تشکيل شورای عمومی شھروندان: قطعنامه پيرامون، ٩-١
  ...ور دوره ای و در مراکز  اجالس اين شورا ھر سال يکبار، بط،٩-١-١
   ...تعيين نماينده گان دارای صالحيت برای شرکت: قطعنامه پيرامون، ٩-٢
  ... در؛شھرونداناختيارات شورای عمومی : قطعنامه پيرامون، ٩-٣
   ... به توسل،حق شورای عمومی شھروندان: قطعنامه پيرامون، ٩-۴
   .. اولينشرايط الزم برای فراخوان: قطعنامه پيرامون، ٩-۵
  ...؛ تأسيس دو پارلمان سراسری در کشور:  قطعنامه پيرامون،٩-۶
  ... نماينده گان کنگره شوراھا، از طريق نظام انتخابات شورايی، ،٩-۶-١
  ...   نماينده گان مجلس شورای ملی، از طريق حق رأی عمومی ،٩-۶-٢
  ...در کنگره شوراھا، شھروندان بمثابه اعضاء طبقات ، ٩-۶-٣
  ... در مجلس شورای ملی، مردم بمثابه آحاد و افرادی ،٩-۴-۶
  ...ًکشمکشھای طبقات اجتماعی، مستقيما در کنگره شوراھا ، ٩-۵-۶
  ...اين ساختار سياسی، مبارزه طبقاتی در يک جامعه مدرن ، ٩-۶-۶
    ...تبديل شوراھا در محيط کار و محالت:  قطعنامه پيرامون، ٩-٧
  ...ای اعمال قدرت توده ای، نماينده مستقيم  ارگانھ، شوراھا،٩-٧-١
   ...حق شھروندان به شرکت مستقيم: قطعنامه پيرامون، ٩-٨
   ...پی ريزی يک نظام قضايی و امنيتی:   قطعنامه پيرامون،٩-٩
  ...، ضرورت توافق در کنگره شوراھا: قطعنامه پيرامون، ٩- ١٠
   ...ر نظام تعيين پرچم و سرود کشور د: قطعنامه پيرامون،٩- ١١
  ...   سه رنگ سبز، سفيد و سرخ ، پرچم جديد ايران،٩-١١-١
   ...؛ تعيين موعد انتخابات آتی در کشور :، قطعنامه پيرامون٩- ١٢
    ...؛ تشکيل ارگان شورای عالی: قطعنامه پيرامون، ٩- ١٣
  ... نھاد شورای عالی، امکان حضور توده ھای متشکل مردم ،٩-١٣-١
  ...ای عالی، نھادی متشکل از مسئولين، متخصصين، ارگان شور، ٩-١٣-٢
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  ... شورای عالی ھر حوزه، دارای دفاتر مرکزی بوده، ،٩-١٣-٣
  ...ای، خود بخشی از نھاد شورای  وزارتخانه دولتی در ھر رشته ،٩-١٣-۴
  ...کنگره سراسری شورای عالی در ھر حوزه ای، ، ٩-١٣-۵
  ... نوع رابطه آن با ساير جزئيات وظايف، اشکال سازمانی و، ٩-١٣-۶
  ... استقرار دفتر مرکزی نھاد شورای عالی ھر رشته ای ،٩-١٣-٧
   ...توزيع نھادھای قانونگذاری، قضايی:  قطعنامه پيرامون، ٩- ١۴
  ... ساله، ۵ تا ٣ پايتخت کشور بايد طی يک دوره زمانی ،٩-١۴-١
    ...انتقال بخش اعظم مراکز سازمانھای دولتی، ، ٩-١۴-٢
  
  

؛ شورای عمومی شھروندان، باالترين شورای عمومی شھروندانتشکيل : ، قطعنامه پيرامون٩-١
  . ارگان اجرايی،  قضايی  و قانونگذاری در کشور،  محسوب ميگردد

  

، اجالس اين شورا، ھر سال يکبار، بطور دوره ای و در مراکز استانھا برگزار گشته، در ٩- ١-١
نه، پيرامون امور، وظايف و بازرسی عملکرد ھمه نھادھا، عين حال نقش يک رفراندوم ساال

  .ارگانھا و مسئولين در کشور را، برعھده خواھد داشت
----------------------------------------   

  

شورای   کنگره ساالنهينده گان دارای صالحيت برای شرکت درتعيين نما: ، قطعنامه پيرامون٩-٢
مسئولين و افراد زير، نماينده گان شورای عمومی  ماينده گی، شھروندان؛ ھيئت ھای نعمومی

  :شھروندان را تشکيل ميدھند
  

 مسئولين، معاونين و مشاورين اصلی کليه تشکلھای شورايی، اتحاديه ای، کانونھا و -١
انجمنھای شغلی وابسته به ھمه اقشار و طبقات؛ نظير تشکلھای کارگران و دھقانان، کارمندان، 

  ،... نان، کارفرمايان، مديران و زنان و جوا
  

   نماينده گان کارگران، کارمندان و مديران در رشته ھای کليدی اقتصادی، بطور جداگانه، -٢
  

 نماينده گان کليه سازمانھای صنفی و اجتماعی نظير زنان، معلمان، دانشجويان، دانش -٣
    ،... ان، مشاغل آزاد و آموزان، ھنرمندان، نويسنده گان، ورزشکاران، کارفرمايان، مدير

  

جمعيتی /  نماينده گان انواع سازمانھای غيردولتی، نماينده گان گروھبنديھای شھروندی-۴
، بازنشستگان، سالمندان و "اقليتھای مذھبی" شناخته شده تحت عنوان ھر چند غيرعلمی

ار افتاده گان، غيرشاغلين، سازماندھان ابتکارات توده ای در رشته ھای مختلف؛ معلولين و از ک
  نماينده گان شھروندان خارجی مقيم ايرا،

  

 کليه نماينده گان کنگره شوراھا، مجلس شورای ملی، اعضاء دولت، معاونين وزراء، مديران -۵
  اصلی ادارات و سازمانھای دولتی، نماينده گان کارشناسان در ھمه دستگاھھای دولتی،

  

  کشور، مسئولين نھاد عالی قضايی  و قضات اصلی -۶
  

 ھمه اعضاء اصلی و مشاورين تخصصی نھادھای اجرايی، قانونگذاری و قضايی استانی، -٧
  منطقه ای و محلی،

  

 مسئولين ارگانھا، فرماندھان اصلی نظامی و انتظامی، و نماينده گان تشکلھای توده ای، در -٨
  نيروھای مسلح، انتظامی و امنيتی،

  

  حزاب سھيم در پارلمان و دولت، مسئولين اصلی، کشوری و منطقه ای ا-٩
  

   نماينده گان ايران در کشورھای خارجی و نزد سازمانھای بين المللی،-١٠
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   رؤسا و نماينده گان استادان دانشگاھھای سراسر کشور،-١١
  

   . مسئولين و کارشناسان اصلی ھمه مؤسسات پژوھشی کشور-١٢
 ------------------------------------------   

  

؛ در سياستگذاری، کنترل تصميمات  شورای عمومی شھرونداناختيارات : قطعنامه پيرامون،٩-٣
  :و بررسی امور

  

 اجتماعی سرمايه داری، - شورای عمومی شھروندان، قادراست، مناسبات اقتصادی-١
سوسياليستی و يا تلفيقی از ھر دو را برای جامعه تعيين و يا برسميت شناخته، و يا مناسبات 

  .ی موجود را، به شيوه قانونی و صلح آميز، تغيير دھداجتماع
  

 - تعيين، تأييد، الغاء، تغيير و يا صراحت بخشيدن به خط و مشی عمومی ھمه امور سياسی-٢
اقتصادی، قانونگذاری و اجرايی، امور قضايی و کنترل، ھمچنين عرصه ھای فرھنگی و اجتماعی 

  .شورای عمومی شھروندان، انجام ميگيردو سياست خارجی کشور، از طريق نشست ساالنه 
  

 شورای عمومی شھروندان مجاز است، دولت و يا اعضايی از آن را برکنار نموده، پارلمانھا و -٣
نھادھای اداری، قضايی سراسری و يا منطقه ای را فراخوانده  و يا منحل ساخته، و نھادھای 

  .ايداداری، قضايی و يا قانونگذاری جديدی را سازماندھی نم
  

 شورای عمومی شھروندان مجاز است، کليه تصميات اتخاذ شده از ھر نوعی، در ھر سطحی  -۴
و از سوی ھر فرد و يا ھر ارگان رسمی را ملغی نموده، از اجرای تصميمات اتخاذ شده برای سال 

  .آتی، جلوگيری نمايد
  

ديد، به اختيارات شورای  تغيير و يا لغو قانون اساسی کشور، تدوين و تصويب قانون اساسی ج-۵
  .عمومی شھروندان، تعلق دارد

  

 پيرامون جنگ و صلح تصميم گرفته، بسيج عمومی اعالم کند، و يا تصميمات دولت و -۶
  .پارلمانھا را در اين رابطه، تأييد و يا لغو نمايد

  

  . تعيين و يا تغيير موعد انتخابات ھر نھاد سراسری و يا منطقه ای-٧
  

  .دادھای خارجی با دولتھا، مؤسسات و نھادھای بين المللی را، تأييد  و يا رد کند انعقاد قرار-٨
  

  . اجتماعی و آمارھای اعالم شده را، تأييد و يا اصالح نمايد- اطالعات اقتصادی-٩
  

 برقراری حکم اعدام در قوانين کشور و يا لغو آن؛ بخشوده گی زندانيان و يا لغو فرمان -١٠
  . سوی دولت و نھاد عالی قضايیبخشوده گی صادره از

 --------------------------------------------   
  

  : کشوری در تعيين مسئولين اصلی،اختيارات شورای عمومی شھروندان: ، قطعنامه پيرامون٩-۴
  

   تعيين رئيس نھاد عالی قضايی کشور؛ صدور حکم  و يا تأييد امر قضاوت برای قضات جديد،-١
  

   سازمان بازرسی کل کشور، تعيين رئيس-٢
  

   تعيين فرماندھی شھربانی کل کشور، و مسئول نھاد حفاظت از امنيت شھروندان،-٣
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اعطاء و يا   تعيين و يا تأييد انتخاب فرماندھان نيروھای مسلح، انتظامی و يا امنيتی کشور؛-۴
  تأييد درجات نظامی در سطح افسران ارشد،

  

  ست بانک مرکزی، تعيين و يا تأييد انتخاب ريا-۵
  

   تعيين و يا تأييد انتخاب رياست نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی،-۶
  

 تعيين و يا تأييد انتخاب مديران اصلی مؤسسات بزرگ توليدی، خدماتی و مالی، متعلق به نھاد -٧
  شھروندی مالکيت اجتماعی، بخش تعاونی، بخش دولتی  و يا بخش خصوصی اقتصاد،

  

  د انتخاب رياست دانشگاھھای کشور و استادان دانشگاھھا، تعيين و يا تأيي-٨
  
 تعيين و يا تأييد انتخاب سفيران ايران در سازمان ملل متحد، و در کشورھای عضو اين -٩

  .سازمان
 -----------------------------------------   

  

شورای  ؛بی به توسل به راه حل انقال،حق شورای عمومی شھروندان: ، قطعنامه پيرامون٩-۴
عمومی شھروندان مجاز است، در صورت به بن بست رسيدن ھمه راه حلھا و وجود خطر جدی 
برای سرنوشت مردم و کشور، خود را بمثابه مرکز فرماندھی يک انقالب توده ای اعالم کرده، با 
تسليح مردم، دولت حاکم را که به اراده اکثريت شھروندان پشت کرده است، به شيوه قھرآميز 

  . سرنگون نمايد
 -----------------------------------------   

  

؛ اجالس شورای عمومی شھروندانشرايط الزم برای فراخوان اولين : ، قطعنامه پيرامون٩-۵
برگزاری اولين اجالس شورای عمومی شھروندان، تنھا پس از انتخاب ھمه نھادھای 

ب قانون اساسی کشور، شکل گيری تشکلھای قانونگذاری، اجرايی و قضايی دائمی، تدوين وتصوي
مستقل سياسی و صنفی ھمه اقشار، طبقات و گروھھای شغلی، ھمچنين تأسيس سازمانھا و 

وجود سطح قابل قبولی . ادارات نظام دموکراتيک در استانھا و مناطق کشور، امکان پذيراست
 عمومی شھروندان، ازمناسبات تثبيت شده دموکراتيک، برای برگزاری اولين اجالس شورای

 نبايد به عرصه ،اين ارگان عالی.  سال، به درازا بکشد۵ تا ٣ضروری است، و اين ميتواند، 
 مبدل  کننده گان از ھيجانات ساده مردم،قدرت نمايی عوامفريبان، شعار پردازان و سوء استفاده

رای عمومی قوانين ناظر بر فعاليت و نحوه فراخوان اجالس عادی و فوق العاده شو. گردد
  .شھروندان، در اولين روز تأسيس اين شورا، معين ميگردند

----------------------------------------  
  

؛ کنگره شوراھا  و مجلس تأسيس دو پارلمان سراسری در کشور:  ، قطعنامه پيرامون٩-۶
  . شورای ملی

  

، رأی مستقيم و مخفی ، نماينده گان کنگره شوراھا، از طريق نظام انتخابات شورايی٩- ۶-١
شھروندان در کنفرانسھا و کنگره ھای شوراھای واحدھای توليدی، خدماتی، کارکنان فکری و 

، تعيين )در حوزه مالکليت ھای اجتماعی، خصوصی، دولتی و تعاونی ( ساير گروھھای اجتماعی 
. مين مينمايدکنگره شوراھا، نماينده گی مستقيم مردم در ساختار سياسی کشور را، تض. ميشوند

اين ارگان، بھترين شرايط  را برای طبقه کارگر و زحمتکشان در کشمکشھای سياسی اين نيرو، 
  .عليه اقشار و طبقات دارای مالکيت، فراھم ميسازد

  

، نماينده گان مجلس شورای ملی، از طريق حق رأی عمومی  و با انتخاب کانديداھای ٩- ۶-٢
مجلس شورای ملی، نماينده . ان و کشور تعيين ميشوندمعرفی شده در سطح روستا، شھر، است
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گی غير مستقيم شھروندان در ساختار سياسی کشور را، از طريق رقابتھای وکال، امکان پذير 
مجلس شورای ملی، مناسبترين شرايط را برای جناح چپ و ميانی طبقه متوسط، جھت . مينمايد

اھھای سازش سياسی را با طبقه کارگر و مقابله با تعديات بورژوازی بزرگ ايجاد نموده، ر
  .زحمتکشان، برای اين نيرو، تسھيل ميسازد

  

ً، در کنگره شوراھا، شھروندان بمثابه اعضاء طبقات و اقشار اجتماعی، عمدتا با ھدف ٩- ۶-٣
  . دفاع مستقيم از موقعيت و شرايط  موجوديت شغلی خود، حضور دارند

  

ابه آحاد و افرادی از شھروندان کشور، بمثابه اعضاء ، در مجلس شورای ملی، مردم بمث٩- ۴-۶
يک کشور، ھمچنين در دفاع از منافع محلی  و يا عمومی  جامعه، از طريق رقابتھای نماينده گان 

  .غير مستقيم خود، ظاھر ميشوند
  

ً، کشمکشھای طبقات اجتماعی، مستقيما در کنگره شوراھا منعکس گشته، در مجلس ٩- ۵-۶
 مبارزات در مسير ادغام منافع طبقاتی و منافع عمومی در يکديگر، ھدايت شورای ملی، اين

  .ميگردند
  

، اين ساختار سياسی، مبارزه طبقاتی در يک جامعه مدرن دموکراتيک را، در جھت رشد و ٩- ۶-۶
تضمين مبانی يک زندگی صلح آميز سمت و سو داده، از کند ساختن سرعت روند توسعه کشور، 

  .ابل کنترل کشمکشھای اجتماعی، ممانعت خواھد نمودو جھت گيری غير ق
------------------------------------------  

  

ی به مبانی يک نظام ادار، تبديل شوراھا در محيط کار و محالت:  ، قطعنامه پيرامون٩-٧
  ؛دموکراتيک

  

زحمتکشان در ، شوراھا، ارگانھای اعمال قدرت توده ای، نماينده گان مستقيم کارگران و ٩- ٧-١
اساس قدرت سياسی در . ھمه عرصه ھای توليد، بازرگانی، خدمات و کارفکری، محسوب ميگردند

  .کشور، بر نقش و موقعيت شوراھا و سازمانھای توده ای، پايه گذاری ميشود
------------------------------------------  

  

، از طريق ارائه در قانونگذاری شرکت مستقيم حق شھروندان به:  ،  قطعنامه پيرامون٩-٨
  .پيشنويس اوليه قوانين از سوی سازمانھای توده ای

-------------------------------------------  
  

؛ مقاومت  يک نظام قضايی و امنيتی دموکراتيک در کشورپی ريزی: ، قطعنامه پيرامون٩-٩
، و ١٣۶٠ -١٣۵٨ در سالھای مسلحانه مردم کردستان در برابر تھاجمات نظامی رژيم اسالمی 

زندگی صدھا نفر از فعالين سياسی از نقاط مختلف کشور، و در شرايط شکست انقالب بھمن در 
. کردستان، موقعيت ويژه ای به اين منطقه، در بازسازی دموکراتيک جامعه ايران، بخشيده است

 بعنوان مرکز شھربانی تعيين شھر مھاباد بمنظور استقرار مرکز نھاد عالی قضايی، و شھر سنندج
 انسانی مردم کردستان را، در ايجاد –کل کشور، استفاده از ظرفيتھا، تجارب و امکانات سياسی 

  .ھر چه سريعتر يک نظام قضايی و امنيتی بيطرف و پيشرو، ممکن خواھد ساخت
----------------------------------------  

  

،  در مقطع سرنگونی رژيم اسالمینگره شوراھاضرورت توافق در ک: ، قطعنامه پيرامون٩-١٠
  . نحوه تصويب قانون اساسی کشورزمان و، پيرامون چگونگی تدوين

----------------------------------------   
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؛ عالئم، شکل  شورايی- در نظام دموکراتيکتعيين پرچم و سرود کشور: ، قطعنامه پيرامون٩-١١
 سال مبارزات ١٠٠ھوری شورايی ايران، بايد با محتوای و محتوای پرچم و سرود ملی در جم

مردم ايران برای دموکراسی و سوسياليسم، خوانايی داشته، روح ھمبستگی و کار و تالش برای 
  .ايجاد يک جامعه انسانی، برابر و عادالنه را منعکس سازد

  

ميانه پرچم، يک در . ، پرچم جديد ايران، سه رنگ سبز، سفيد و سرخ را در بر ميگيرد٩- ١١-١
سه رنگ اصلی پرچم، پيوند . خورشيد طاليی بزرگ و در طرفين آن دو ستاره سرخ، قرار ميگيرند

با سنت انقالب مشروطيت، و تعيين اولين پرچم ملی از سوی اولين مجلس ناشی از اين انقالب را، 
نی در فالت ايران، خورشيد طاليی بزرگ در ميانه پرچم، ياد آوری اولين جوامع انسا. بيان ميکند

دو ستاره سرخ .  آگاھی، جھان بينی و عالئق فرھنگی آنھا را منعکس ميسازد-کار و تالش، خود
در ابعاد کوچکتر، در طرفين خورشيد طاليی، ارجگذاری بر مبارزات و انقالبات توده ھای تحت 

  .ستم، در دوره ھای گذشته و کنونی تاريخ  ايران را، بيان ميکنند
-----------------------------------------  

  

؛ اين به انتخابات شوراھا از سطح تعيين موعد انتخابات آتی در کشور: ، قطعنامه پيرامون٩-١٢
کارگاه و محل تا روستا، شھر و استان، کنگره شوراھا، مجلس شورای ملی، رياست جمھوری، 

 قانون اساسی کشور، مربوط تعيين رئيس  و اعضای نھاد عالی قضايی کشور، و چگونگی تدوين
  . است

------------------------------------------  
  

 دولتی -؛ شورای عالی، يک ارگان اجتماعی شورای عالیتشکيل ارگان: ، قطعنامه پيرامون٩-١٣
 انسانی جامعه، برای توسعه - ھدف از تأسيس آن، سازماندھی حداکثرامکانات مادی. است

بران ھر چه سريعتر عقب مانده گيھای ناشی از سلطه رژيمھای جنايتکار  اجتماعی، و ج-اقتصادی
اين ارگان، ساختار و ابزاری برای تمرکز نيرو و امکانات، و نھادی . و غارتگر، در کشور است

  . برای شرکت فعاالنه جامعه، در سياستگذاری دستگاھھای دولتی است
  

متشکل مردم و متخصصين را در رأس ، نھاد شورای عالی، امکان حضور توده ھای ٩- ١٣-١
ارگانھای سراسری تضمين کرده، از سوء استفاده از دستگاه اداری موجود، توسط نيروھای جديد 

  . سياسی در کشور، ممانعت مينمايد
  

، ارگان شورای عالی، نھادی متشکل از مسئولين، متخصصين، نماينده گان تشکلھای ٩- ١٣-٢
اين نھاد، تمام بخشھا . بتکارات خودجوش و گروھھای کار استتوده ای، سازمانھای اجتماعی، ا

و دستگاھھای فعال در يک رشته معين در امور سياسی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی، داخلی  
   .و بين المللی  را در بر ميگيرد

  

، شورای عالی ھر حوزه، دارای دفاتر مرکزی بوده، بر آوردھا، تصميم گيريھا و توصيه ٩- ١٣-٣
يک ھيئت منتخب کنگره، بمثابه بخشی از . ی آن، در کنگره ھای ساالنه، صورت ميگيردھا

  . دستگاه دولتی، وظايف محوله از سوی آن را، پيش ميبرد
  

، وزارتخانه دولتی در ھر رشته ای، خود بخشی از نھاد شورای عالی نزديک به آن را ٩- ١٣-۴
با توافق دولت و شورای عالی ھر حوزه، تعيين تشکيل داده، وزير مربوط به آن در کابينه دولت، 

  .ميگردد
  

، کنگره سراسری شورای عالی در ھر حوزه ای، عاليترين نھاد مسئول، سياستگذار، ٩- ١٣-۵
  .ھمچنين پيشنھاد دھنده قوانين و طرحھای قانونی به ھيئت دولت، محسوب ميگردد
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دولت، ( ساير بخشھای کشوری ، جزئيات وظايف، اشکال سازمانی و نوع رابطه آن با٩- ١٣-۶
، از سوی کنگره شوراھا، مجلس شورای ملی،  دولت و نھاد عالی )پارلمان و قوه قضاييه 

  . ًقضايی، مشترکا تعيين ميگردند
  

، استقرار دفتر مرکزی نھاد شورای عالی ھر رشته ای در شھرھای مختلف کشور، ٩- ١٣-٧
  . ھاد و موضوع کار آن، به شھر مزبور استبمعنی انتقال سازمانھای دولتی نزديک به اين ن

 -------------------------------------------   
  

؛ اين  در سراسر کشورتوزيع نھادھای قانونگذاری، قضايی و اجرايی: ، قطعنامه پيرامون٩-١۴
امر به مشارکت ھر چه بيشتر مردم در تعيين سرنوشت خويش منجر شده، روند تصميم گيريھای 

تا تعيين پايتخت . يک را تسريع نموده، اعتماد در روابط ميان شھروندان را تحکيم ميسازددموکرات
  .جديد بشيوه دموکراتيک، شھر تھران، پايتخت کشور محسوب ميگردد

  

 ساله، به شھری با تنوع فرھنگی، ويژه ۵ تا ٣، پايتخت کشور بايد طی يک دوره زمانی ٩- ١۴-١
در ميان شھرھای بزرگ کشور به اين . اسی مھم، منتقل گرددگيھای تاريخی و برخی امکانات سي

 مناسب ترين شرايط سياسی، فرھنگی و ،اصفھان و ھمدانتبريز،  ھایشھر منظور، ھم اينک
  .اقتصادی را در اختيار دارند

  

، انتقال بخش اعظم مراکز سازمانھای دولتی، به شھرھای بزرگ و متوسط  در سراسر ٩- ١۴-٢
ً اينجا صرفا يک تصوير کلی از اقدامات احتمالی در اين زمينه را ترسيم کشور؛ طرح زير در

. نموده، ھمه موارد و نيازھای موجود را در بر نگرفته، نميتواند از دقت الزم برخوردار باشد
بويژه اينکه سالھا زندگی در شرايط تبعيد، بخودی خود، کم اطالعی از امکانات و شناخت 

اما واقعيت وجود اين . اعی شھرھای کشور را نيز، موجب شده است اجتم-موقعيتھای اقتصادی
 -نھادھای عمومی و دولتی .کمبود، مانع از ارائه يک تصوير اوليه، از شرايط فرضی آتی نميشود

  :  اجتماعی، براساس طرح کلی زير، در شھرھای مختلف کشور، مستقر ميگردند
  

   پايتخت کشور،-اسری مرکز استقرار کابينه دولت و دو پارلمان سر-١
   شھر مھاباد،- مرکز استقرار نھاد عالی قضايی کشور-٢
   شھر زاھدان،- شورای عالی ماليات کشور-٣
   شھر سنندج،- مرکز شھربانی کل کشور-۴
   شھر اصفھان، - بانک مرکزی کشور-۵
   شھر رفسنجان،- سازمان بازرسی کل کشور-۶
  يشابور، شھر ن- شورای عالی و بانک اطالعات کشور-٧
   شھر کرمانشاه،  - شورای عالی اقتصاد کشور-٨
   شھر اصفھان، - شورای عالی قراردادھای خارجی کشور-٩
   شھر کرمان،  - بازرگانی و صنايع و معادن کشور) ؟!اتاق(  شورای عالی -١٠
    شھر کرمانشاه، - شورای عالی مالکيت اجتماعی در کشور-١١
    شھر شيراز، -نعتی کشور ص-  شورای عالی پژوھشھای علمی-١٢
   شھر رشت،- شورای عالی آموزش و پرورش کشور-١٣
   شھر اھواز، - شورای عالی صنايع انرژی کشور-١۴
    شھر ھمدان،- شورای عالی دفاع  کشور-١۵
   شھر تبريز،- شورای عالی سياست خارجی کشور-١۶
   شھر بوشھر،- شورای عالی آبرسانی  کشور-١٧
   شھر زاھدان،-د کار و حفظ مشاغل در کشور شورای عالی ايجا-١٨
   شھر دامغان،- شورای عالی امنيت داخلی کشور-١٩
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   شھر مشھد، - شورای عالی آموزش عالی کشور-٢٠
   شھر ساری،- شورای عالی پزشکی و تندرستی کشور-٢١
    شھر اراک، - شورای عالی صنايع سنگين کشور-٢٢
   شھر مشھد،- انی در کشور شورای عالی صنايع و تکنولوژی ساختم-٢٣
   شھر بيرجند، - شورای عالی توسعه کشاورزی کشور-٢۴
   شھر آمل،-  شورای عالی فرھنگ و رسانه ھای ھمگانی در کشور-٢۵
   شھر کرمان،– شورای عالی توسعه مناطق تحت تبعيض در رژيمھای گذشته -٢۶
   شھر ساوه، - شورای عالی آموزشھای حرفه ای در کشور-٢٧
   شھر شاھرود،-ی عالی شھرسازی روستاھای کشور شورا-٢٨
    شھر ماھشھر، - شورای عالی صنايع پتروشيمی کشور-٢٩
    شھر اروميه، - شورای عالی حفظ  محيط زيست کشور-٣٠
   شھر ايالم، - شورای عالی خانواده و کودک-٣١
   شھر چاه بھار، - شورای عالی صنايع دريايی کشور-٣٢
   شھر سقز،-جتماعی  و بازنشستگان کشور شورای عالی تأمين ا-٣٣
   شھر يزد، - شورای عالی بودجه و برنامه ريزی کشور-٣۴
   شھر الھيجان،  - شورای عالی جنگلھا و منابع طبيعی کشور-٣۵
   شھر قم، - شورای عالی موزه ھا  و آثار باستانی کشور-٣۶
   شھر اروميه،- شورای عالی آزادی بيان و حقوق شھروندی-٣٧
   شھر قزوين، -شورای عالی  دانش و ابزارھای اطالعات در کشور -٣٨
   شھر بم، -  شورای عالی شھر سازی ضد زلزله در کشور-٣٩
   شھر زنجان،- شورای عالی تکنولوژی کشاورزی کشور-۴٠
   شھر جھرم،- استخدامی کشور- شورای عالی نظام اداری-۴١
    شھر اصفھان،- شورای عالی بازرگانی داخلی کشور-۴٢
   شھر اردبيل،- شورای عالی بازرگانی بين المللی کشور-۴٣
   شھر درود،  - شورای عالی صنايع  کوچک کشور-۴۴
   شھر گنبد کاووس،-  شورای عالی پست و ارتباطات کشور -۴۵
   شھر سمنان، - شورای عالی توسعه  و ايمنی راھھای کشور-۴۶
   شھر زابل، - شورای عالی ورزش و جوانان کشور-۴٧
   شھر ياسوج،-ه و صنايع غذايی کشورشورای عالی تغذي -۴٨
   شھر سراوان، - شورای عالی توسعه صنعتی مناطق شرق  کشور-۴٩
   شھر ايرانشھر،- شورای عالی برچيدن اعتياد به مواد مخدر در کشور-۵٠
    شھر بوشھر،- شورای عالی تکنولوژی و توليد انرژی خورشيدی در کشور-۵١
   شھر ھمدان،–اع کشور  شورای عالی دف-۵٢
   شھر بندرعباس،  -  شورای عالی گمرکات کشور-۵٣
    شھر کرج،- شورای عالی نوسازی صنايع کشور-۵۴
    شھر مراغه،-  شورای عالی مسکن و شھر سازی کشور-۵۵
    شھر ھمدان،- فضايی کشور- شورای عالی صنايع ھوايی-۵۶
   شھر شيراز،- ور فرھنگی در کش– شورای عالی پژوھشھای اجتماعی -۵٧
   شھر دزفول،- شورای عالی فضا و ايمنی محيط  کار در کشور-۵٨
   شھر گرگان،-  شورای عالی اقتصاد مناطق شمالی کشور-۵٩
   شھر بندر ترکمن،- شورای عالی صنايع دريايی شمال کشور-۶٠
   شھر زابل،- شورای عالی  توسعه آبياری مناطق کم آب کشور-۶١
   شھر قوچان،  -روابط با کشورھای آسيای مرکزی شورای عالی گسترش -۶٢
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   شھر کيش،- شورای عالی توسعه صنعت توريسم در کشور-۶٣
   شھر زاھدان، -  شورای عالی روابط ايران و شبه قاره ھند-۶۴
   شھر تھران،-  شورای عالی آموزش و سرپرستی کودکان کار در کشور-۶۵
   شھر  تھران،-ز شورای عالی پيشگيری و ريشه کنی بيماری ايد-۶۶
   شھر آبادان، - شورای عالی نفت و توسعه اقتصادی کشور-۶٧
   شھر انديمشک،- شورای عالی توسعه خطوط آھن کشور-۶٨
   شھر گناوه،- شورای عالی حفظ محيط زيست خليج فارس-۶٩
   شھر اصفھان،- شورای عالی باز آموزی و ادغام زندانيان در جامعه-٧٠
   شھر مشھد،-ايع حمل و نقل کشور شورای عالی توسعه صن-٧١
   شھر تبريز،-  شورای عالی صنايع ماشين سازی کشور-٧٢
   شھر رشت،- شورای عالی توسعه راھھای آبی داخلی کشور-٧٣
   شھر ايالم،- اجتماعی غرب کشور- شورای عالی توسعه اقتصادی-٧۴
   شھر بابل،- شورای عالی تغذيه وتندرستی کودکان در کشور-٧۵
    شھر بيجار،- عالی صنايع فرش ايران شورای-٧۶
   شھر کرمان،-  شورای عالی صنايع دستی ايران-٧٧
    شھر کرد،- شورای عالی توسعه مناطق عشايری کشور-٧٨
  . شھر بجنورد- شورای عالی توسعه معادن کشور-٧٩

 ---------------------------------------------------   
  

  راتيک تأسيس يک نظام قضايی دموک-١٠
  
  
  ...،ايجاد يک نظام قضايی مستقل از دولت و پارلمان:  قطعنامه پيرامون،١٠-١
  . يک، ھمواره اصل بر برائت است در نظام قضايی دموکرات،١٠-١-٢
  . ... ويژهشوری و استانیعدم تأسيس ھيچگونه دادگاه و نھاد حقوقی ک، ١٠-١-٣
  ...استقالل قضات از ھمه مراکز قدرت؛ ، ١٠-١-۴
  ...حق متھم و وکيل مدافع در رد بيطرفی يک قاضی و ارجاع شکايت ، ١٠-١-۵
  ... انتخابی بودن قضات و تأييد صالحيت ھر قاضی در ھر: قطعنامه پيرامون، ١٠-٢
   ...؛علنی بودن کليه محاکمات:  قطعنامه پيرامون،١٠-٣
   ...الزامی بودن حضور ھيئت منصفه و حق داشتن وکيل:  قطعنامه پيرامون،١٠-۴
   ...حق جامعه بر خواست اعمال مجازات سنگين و بدون:  قطعنامه پيرامون،١٠-۵
  ... از حق جامعه به مجازات و سلب تابعيت ايرانی: قطعنامه پيرامون، ١٠-۶
  
  

، مستقل از صاحبان ايجاد يک نظام قضايی مستقل از دولت و پارلمان: ، قطعنامه پيرامون١٠-١
سنتھای ارتجاعی، مذھب، افراد، احزاب  مصون از تأثير پذيری ازثروت و مؤسسات اقتصادی، و 

  .و نھادھای با نفوذ در جامعه
  

  .، در نظام قضايی دموکراتيک، ھمواره اصل بر برائت است١٠- ١-٢
  

، عدم تأسيس ھيچگونه دادگاه و نھاد حقوقی کشوری و استانی ويژه؛ ھمه نھادھای ١٠- ١-٣
 آئين نامه ھای عمومی، و شيوه صدور حکم استاندارد و قضايی در کشور، تابعی از قوانين،

  .يکسان، ميباشند
  

، استقالل قضات از ھمه مراکز قدرت؛ حق شھروندان برای طرح خواست الغاء يک حکم ١٠- ١-۴
  .قضايی، در صورتی که شواھدی مبنی بر وابسته بودن قاضی، در دسترس قرار گيرد
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بيطرفی يک قاضی و ارجاع شکايت به باالترين نھاد ، حق متھم و وکيل مدافع، در رد ١٠- ١-۵
  .قضايی کشور

 -------------------------------------------   
  

 از انتخابی بودن قضات و تأييد صالحيت ھر قاضی در ھر سطحی: ، قطعنامه پيرامون١٠-٢
ق نماينده قضاوت، از سوی نھادھای شورايی توده ھای متشکل در ھر ناحيه، و تأييد آن از طري

  .گان مردم در کنگره  شوراھا  و مجلس شورای ملی
 -------------------------------------------   

  

؛ در موارد استثنايی که به مسائل خصوصی، علنی بودن کليه محاکمات :، قطعنامه پيرامون١٠-٣
اليترين ارگان و يا رابطه متھم با شھروندان غير دخيل در جرم صورت گرفته مربوط است، نظر ع

  . قضايی، تعيين کننده است
-------------------------------------------  

  

 برای  مدافع و حق داشتن وکيل،الزامی بودن حضور ھيئت منصفه: ، قطعنامه پيرامون١٠-۴
  .متھمين

 --------------------------------------------   
  

در  ،ست اعمال مجازات سنگين و بدون بخشوده گیحق جامعه بر خوا: ، قطعنامه پيرامون١٠-۵
  :موارد زير

  

 توسل به قدرت سياسی، نيروی نظامی و موقعيت حزبی، بمنظور سرکوب، شکنجه و اعدام -١
  شھروندان کشور،

  

( قرار دارد  قتل آگاھانه فردی، که در موقعيت ضعيف اجتماعی، و يا حالت بی خبری از محيط،-١
تمايل جنسی متفاوت، شخص بيھوش و يا در خواب، معلول جسمی يا فقير، غير شاغل، مسن، 

  ،...)ذھنی، بيمار، زخمی، مست، معتاد، خارجی و ناآشنا به محيط، و 
  

    سوء استفاده از قدرت جسمی  مردانه، برای ضرب و شتم  و قتل دختران و زنان،-٢
  

   ضرب و شتم و يا قتل کودکان و خردساالن،-٣
  

   سی از کودکان و نوجونان، سوء استفاده جن-۴
  

 سوء استفاده از کودکان و نوجوانان، برای نگھداری، حمل و نقل، خريد و فروش و مصرف -۵
  مواد مخدر،

  

  ِ سوء استفاده از کودکان و نوجوانان، برای ارتکاب جرم و بويژه توسل به قتل،-۶
  

و رفتارھای خالف نرمھای  آموزش آگاھانه کودکان و نوجوانان، برای اقدام به ارتکاب جرم -٧
  دموکراتيک،

  

   کشاندن کودکان و نوجوانان، به درون باندھای ارتکاب جرم و خالف نرمھای دموکراتيک،-٨
  

  . سوء استفاده از کودکان و نوجوانان، برای انجام کارھای خطرناک در محيط کار و خانواده-٩
 ------------------------------------------   

  

 افرادی که به طرق  ازحق جامعه به مجازات و سلب تابعيت ايرانی: نامه پيرامون، قطع١٠-۶
زده، بطور " نژاد" مختلف و بطور منظم و آگاھانه، دست به تحقير مردم بداليل زبان، جنسيت و
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چنين افرادی با تحقير .  شھروندی در جامعه ايران، آسيب ميزنند-جدی به ھمبستگی دموکراتيک
ً نفر از شھروندان، عمال بی اعتنايی و بی نيازی خود به حق تابعيت ايرانی، و عدم مداوم ميليونھا

داليل سياسی، شغلی يا . وجود ھيچگونه منافع مشترکی، با بخشی از جامعه را اثبات ميکنند
  . محلی، نميتواند ھيچ شکلی از تحقير و ترور روانی شھروندان را، مجاز گرداند-عادات فرھنگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  

  مالکيت، اقتصاد، سياست اقتصادی -١١
  
  
  ...؛  ايران شورايینظام مالکيت در جمھوری: قطعنامه پيرامون، ١١-١
   .تأسيس نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی:  قطعنامه پيرامون،١١-٢
  ... نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، از سوی کنگره شوراھا ،١١-٢-١
   ...انتقال مالکيت صنايع نفت و گاز و پتروشيمی:  قطعنامه پيرامون،١١-٣
     ...لغو مالکيتھای دولتی کنونی در صنايع و معادن:  قطعنامه پيرامون،١١-۴
   ...مصادره و انتقال مالکيتھای متعلق به دستگاه:  قطعنامه پيرامون،١١-۵
  ... داراييھا و منابع مالی عمومی و يا متعلق به افراد ،١١-۵-١
   ... بر اساس،تعيين ھدف توسعه اقتصادی سريع:  قطعنامه پيرامون،١١-۶
   ...،ضرورت غلبه بر اقتصاد تک محصولی کنونی:  قطعنامه پيرامون،١١-٧
   ...سياست بازسازی و نوسازی کامل پااليشگاھھا:  قطعنامه پيرامون،١١-٨
   ...افزايش تدريجی سھم توليد انرژی:  قطعنامه پيرامون،١١-٩
  ...رژی  تبديل مناطق جنوبی و شرق کشور به مراکز توليد انبوه ان،١١-٩-١
  ...ی  ادغام سازمانی، پرسنلی و مالی اين رشته از توليد انرژ،١١-٩-٢
  ... بکارگيری ھر چه بيشتر کارگران و متخصصان مؤسسات ،١١-٩-٣
  ... مصرف کنترل شده ذخاير نفتی و اختصاص ھر چه بيشتر ،١١-٩-۴
  ...حق تشکلھای کارگری در بخش نفت و گاز و پتروشيمی، ، ١١-٩-۵
   ... افزايش مداوم سھم مصرف نفت در صنايع پتروشيمی،١١-٩-۶
  ...ع شيمی کشور در مناطق جنوبی و مرکزی کشور،  گسترش صناي،١١-٩-٧
  ... و مراکز کارآموزی در شھرھای ، تأسيس و گسترش دانشگاھھا١١-٩-٨
   ...بازپس گرفتن ثروتھا و سرمايه ھايی که افراد:  قطعنامه پيرامون،١١- ١٠
  ... شورايی، حراج ثروتھای کشور تحت - نظام دموکراتيک،١١-١٠-١
  ... -  راديکالسياست اقتصادی تدوين و اجرای يک: مون قطعنامه پيرا،١١- ١١
   ...سياست اقتصادی متکی بر ايجاد کار؛ بکارگيری يک ،١١-١١-١
   ... ، ايجاد يک سيستم اعتبار دھنده از سوی نھاد ١١-١١-٢
  ... و منظم قدرت خريد مردم، ، افزايش مداوم١١-١١-٣
   ... صنعتی- علمیتأسيس وزارت پژوھشھای :  قطعنامه پيرامون،١١- ١٢
   ...؛تأسيس  نھاد شھروندی کار و سرمايه:  قطعنامه پيرامون،١١- ١٣
  ...، ايجاد يک سيستم توزيع مدرن و مولد:  قطعنامه پيرامون،١١- ١۴
  ...اسالمی، -  نظام توزيع عقب مانده و غيرمولد داللی،١١-١۴-١
   ... صنعتی- تأسيس موزه ھای علمی:  قطعنامه پيرامون،١١- ١۵
   ...مصادره کليه کارخانجاتی که بدليل سودجويی:  قطعنامه پيرامون،١١- ١۶
   ... نظام تقويم کشورنزديک سازی:  قطعنامه پيرامون،١١- ١٧
   ...حق جامعه به نظارت بر مديريت:  قطعنامه پيرامون،١١- ١٨

  
  

 - ؛ در نظام دموکراتيکنظام مالکيت در جمھوری شورايی ايران: ، قطعنامه پيرامون١١-١
شورايی، مالکيت در اشکال اجتماعی، تعاونی، خصوصی و دولتی برسميت شناخته شده، از 

در اين نظام، مالکيت دولتی کنونی، بدليل تبديل شدن آن به وسيله . مبنای قانونی برخوردار است
. ِو نقش آن در تحکيم قدرت رژيمھای سرکوبگر، وجود نخواھد داشت سلطه گری دستگاه دولتی،
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مالکيت کنونی دولتی، به مالکيت اجتماعی ارتقاء يافته، از انحصار دستگاه دولتی بخش اعظم 
مؤسسات دولتی کنونی، که جزئی از فعاليتھای اصلی وزارتخانه ھا محسوب . خارج ميشود

ميگردند، نظير مؤسسات آب، برق، خطوط آھن شھری و راه دور، مؤسسات تندرستی، آموزش 
  .حت مالکيت دولتی، باقی خواھند ماندھمگانی و نظاير آن، ھمچنان ت

------------------------------------------  
  

  . أسيس نھاد شھروندی مالکيت اجتماعیت: ، قطعنامه پيرامون١١-٢
  

 و پس از تشکيل مجلس -، نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، از سوی کنگره شوراھا ١١- ٢-١
اين نھاد، سپس تحت مسئوليت مشترک . گردد تأسيس مي-شورای ملی از سوی اين مجلس نيز
  :نماينده گان ارگانھای زير قرار ميگيرد

  

   شوراھا، اتحاديه ھا و سنديکاھای کارگری از سراسر کشور،-١
  

   اتحاديه ھای دھقانی و نھادھای توده ای روستايی،-٢
  

  غلين، کانونھا و اتحاديه ھای کارمندان، زنان، دانشجويان، دانش آموزان و غير شا-٣
 

   نھادھای دموکراتيک متخصصان، دانشگاھيان، نويسنده گان، ھنرمندان،-۴
  

   نھادھای شاغلين در بخش تندرستی و ورزش، شوراھای پرسنل ارتش، انتظامات و امنيت،-۵
  
   سازمانھای دموکراتيک اقتصاد تعاونی و خصوصی،-۶
  

   کنگره شوراھا،-٧
  

    مجلس شورای ملی،-٨
  

   ھيئت دولت،-٩
  

   نھاد عالی قضايی کشور،-١٠
  

   استانداريھا و شوراھای استان و شھرستان،-١١
  

  . بانک مرکزی کشور-١٢
----------------------------------------   

  

 بزرگ، انتقال مالکيت صنايع نفت و گاز و پتروشيمی و صنايع سنگين: ، قطعنامه پيرامون١١-٣
  . از دولت  به نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی

----------------------------------------   
  

آنھا به   و واگذاری،لغو مالکيتھای دولتی کنونی در صنايع و معادن: ، قطعنامه پيرامون١١-۴
نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی؛ سپردن مالکيت منابع طبيعی و اراضی عمومی کشور به نھاد 

  .مزبور
 ----------------------------------------  

  

به اين  ،ھای متعلق به دستگاه مذھب حاکم مالکيتمصادره و انتقال: ، قطعنامه پيرامون١١-۵
  .ارگان شھروندی
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،  داراييھا و منابع مالی عمومی، و يا متعلق به افراد و مؤسسات خلع مالکيت شده در ١١- ۵-١
  . خارج از کشور، به نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، تعلق خواھد گرفت

----------------------------------------  
  

 ويژه   بر اساس انعقاد قراردادھای،تعيين ھدف توسعه اقتصادی سريع: ، قطعنامه پيرامون١١-۶
 با کشورھای معين، بمنظور توسعه متمرکز و سريع اقتصادی، ايجاد گسترده محل کار، ھمه جانبه

  . و بھبود و نوسازی زيرساختھای صنعتی کشور
----------------------------------------   

  

 گسترش ھمه شاخه ، اقتصاد تک محصولی کنونیضرورت غلبه بر: ، قطعنامه پيرامون١١-٧
ھای اقتصادی، اتکاء درآمدھای جامعه بر نتايج توسعه متوازن ھمه عرصه ھای توليد، خدمات و 

نوع تر، جديدتر و ضروری بازرگانی؛ بکارگيری ھر چه بيشتر منابع نفت کشور برای مصارف مت
  .تر شاخه ھای توليد

----------------------------------------  
  

 و مؤسسات مربوط به سياست بازسازی و نوسازی کامل پااليشگاھھا: ، قطعنامه پيرامون١١-٨
صنايع نفت و گاز و پتروشيمی، در کوتاھترين زمان ممکن؛ بويژه ويرانيھای ناشی از جنگ 

 اين رشته حياتی اقتصادی؛ توسعه امکانات ايجاد مشاغل در بخش نفت و ارتجاعی، در
  .پتروشيمی

-----------------------------------------  
  

ی  انرژ و قبل از ھمه، توليد انرژی از منابع جديدافزايش تدريجی سھم: ، قطعنامه پيرامون١١-٩
  .خورشيدی

  

راکز توليد انبوه انرژی خورشيدی، با ھدف ، تبديل مناطق جنوبی و شرق کشور، به م١١- ٩-١
  .تأمين نيازھای داخلی و صدور آن

  

، ادغام سازمانی، پرسنلی و مالی اين رشته از توليد انرژی، در چھارچوب تأسيسات ١١- ٩-٢
  .صنايع نفت و گاز کشور

  

، بکارگيری ھر چه بيشتر کارگران و متخصصان مؤسسات مربوط به صنايع نفت، در ١١- ٩-٣
رشته جديد اقتصادی؛ از اين طريق، تضمين شرايط کار انسانی تر و امنيت شغلی بيشتر برای اين 

کارگران بخش نفت، و ممانعت از تأثيرات منفی، ناشی از تغييرات ساختاری در اقتصاد انرژی، بر 
  .موقعيت شغلی کارگران نفت

  

نفت، به صنايع ، مصرف کنترل شده ذخاير نفتی و اختصاص ھر چه بيشتر منابع ١١- ٩-۴
  .پتروشيمی و صنايع شيميايی

  

، حق تشکلھای کارگری در بخش نفت و گاز و پتروشيمی، به رد ھر سياستی و ١١- ٩-۵
 اگر اجرای چنين سياستی به امنيت شغلی -اقتصاد انرژی کشور جلوگيری عملی از اجرای آن در
  . کارگران در اين رشته، آسيب بزند

  

مصرف نفت در صنايع پتروشيمی و صنايع شيميايی داخلی؛ کاھش ، افزايش مداوم سھم ١١- ٩-۶
تدريجی سھم نفت در کل مصرف انرژی داخلی، و جايگزينی آن با مصرف گاز و انرژی 

  .خورشيدی
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، گسترش صنايع شيميايی، در مناطق جنوبی و مرکزی کشور؛ ترويج تکنولوژی مدرن ١١- ٩-٧
اين بخش و تبديل کشور، به يکی از مراکز در اين عرصه؛ افزايش ھرچه بيشتر ظرفيتھای 

  .تکنولوژی و توليد در صنايع شيميايی جھان
  

، تأسيس و گسترش دانشگاھھا  و مراکز کارآموزی، در شھرھای دارای تأسيسات نفت ١١- ٩-٨
و گاز و پتروشيمی؛ بمنظور افزايش ھرچه بيشتر امکانات ايجاد کار، و بھبود کيفيت توليدات اين 

  .از اقتصاد کشوربخش کليدی 
-------------------------------------------  

  

 از ،بازپس گرفتن ثروتھا و سرمايه ھايی که افراد و يا مؤسسات: ، قطعنامه پيرامون١١-١٠
 تيربارانھای دسته جمعی زندانيان سياسی، و يا نزديکی طريق استفاده از شرايط جنگ ارتجاعی،

 انتقال سرمايه ھای بازپس گرفته شده به نھاد شھروندی مالکيت .به رژيم ترور، کسب نموده اند
  .اجتماعی

  

" خصوصی سازی"  شورايی، حراج ثروتھای کشور تحت عنوان -، نظام دموکراتيک١١- ١٠-١
از سوی رژيم اسالمی را  رد  و محکوم نموده، کليه مؤسسات فوق را به مالک اصلی آن، يعنی 

  . شھروندی مالکيت اجتماعی، خواھد سپردمردم ايران بازگردانده، به نھاد
-------------------------------------------  

  

 و عدم ، دموکراتيک- سياست اقتصادی راديکال تدوين و اجرای يک: ، قطعنامه پيرامون١١-١١
  .تبعيت از سياست اقتصادی تحميل شده از سوی نھادھای مالی بين المللی

  

اقتصادی متکی بر ايجاد کار؛ ھدايت سياستھای مالی، نظام ، بکارگيری يک سياست ١١- ١١-١
  .بانکی  و قراردادھای خارجی کشور  بر اين اساس

  

، ايجاد يک سيستم اعتبار دھنده از سوی نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی؛ برای تنظيم ١١- ١١-٢
سعه اقتصادی گردش اقتصادی و بازار عرضه و تقاضا، تبديل آن به عنصر بسيار مھم ديناميزم تو

  .و ايجاد کار
  

، افزايش مداوم  و منظم قدرت خريد مردم، بويژه کارگران و شھروندان روستايی، از ١١- ١١-٣
  .طريق ارائه اعتبارات تضمين شده، از سوی نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی

------------------------------------------  
  

 شرکت  صنعتی و الزامی ساختن-پژوھشھای علمیتأسيس وزارت : ، قطعنامه پيرامون١١-١٢
 بعنوان جزئی از سياست اقتصادی شاغل، برای تحصيل کرده گان شاغل و غيردر تحقيقات علمی،

  .کشور
-------------------------------------------  

  

نھاد کار و سرمايه، يک ؛ تأسيس  نھاد شھروندی کار و سرمايه:  ، قطعنامه پيرامون١١-١٣
ھاد اجتماعی برای بررسی شرايط اقتصادی کشور بوده، نتايج پژوھشھای آن، يکی از مبانی ن

اصلی اتخاذ سياستھای اقتصادی، محسوب خواھد گرديد؛ الزام ھمه مؤسسات اجتماعی، خصوصی 
و دولتی به ھمکاری با اين نھاد؛ حق اين نھاد به دسترسی به ھمه اطالعات و آمارھای ضروری، 

ی دولتی و مؤسسات غير دولتی؛ اين يک مؤسسه مستقل شھروندی است؛ از اين در دستگاھھا
رو، اطالعات افراد و مؤسسات نزد اين نھاد، نبايد برای اموری نظير دريافت ماليات و يا  موارد 

  .   امنيتی، مورد استفاده قرار گيرند- اطالعاتی
------------------------------------------  
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، و برچيدن کامل سيستم توزيع ايجاد يک سيستم توزيع مدرن و مولد: امه پيرامون، قطعن١١-١۴
متکی بر داللی؛ ادغام سيستم توزيع در چھارچوب الزامات ناشی از اھداف سياست اقتصادی 

  . دموکراتيک، در ايجاد کار و حفظ مشاغل موجود-راديکال
  

می، نقش بسيار مھمی در قدرت گيری اسال-، نظام توزيع عقب مانده و غيرمولد داللی١١- ١۴-١
اين نظام، آغشته به ارتجاعی ترين روشھا، روحيات و عادات . رژيم ترور اسالمی، ايفا کرد

اسالمی، در کوتاه ترين زمان ممکن، به شيوه انقالبی و از طريق ايجاد شبکه گسترده و سراسری 
 بخش اجتماعی و تعاونی دولت، بخش خصوصی،. مؤسسات توزيع زنجيره ای، جايگزين ميگردد

  .اقتصاد، بايد در ھماھنگی سازمانيافته با مؤسسات توليدی، سيستم مدرن توزيع را ايجاد کنند
 ------------------------------------------   

  

ر کليه شھرھای بزرگ و متوسط  د، صنعتی-تأسيس موزه ھای علمی: ، قطعنامه پيرامون١١-١۵
گسترش دانش کاربردی و جبران ھر چه سريعتر عقب مانده گی کشور؛ اين اقدام با ھدف 

  . اجتماعی، ناشی از سلطه رژيمھای جنايتکار، صورت ميگيرد-اقتصادی
 -------------------------------------------   

  

 و استفاده از شرايط مصادره کليه کارخانجاتی که بدليل سودجويی: ، قطعنامه پيرامون١١-١۶
 از پرداخت دستمزد کارگران خودداری کرده، يا آن را با تأخير طوالنی ،ترور در رژيم اسالمی

  .ی به نھاد شھروندی مالکيت اجتماع، مؤسسات فوق مالکيتسپردن. پرداخت نموده اند
-------------------------------------------  

  

بر  المللیازی نظام تقويم کشور، به چھارچوبھای بين نزديک س: ، قطعنامه پيرامون١١-١٧
، و جھت تسھيل مناسبات مردم ايران با جامعه بين المللی؛ اين شامل اساس داليل اقتصادی

روزھای  ، بعنوان تقويم اصلی کشور، تعيين)ميالدی( برسميت شناسی مبدأ تاريخ عمومی جھان
 بين المللی به جای عدد -عيين عدد نويسی عربیشنبه و يکشنبه بعنوان روزھای تعطيل در ھفته، ت

، ذکر تقويم بين المللی در کنار تقويم ايرانی در اسناد دولتی، ) منطقه ای-عربی(نويسی کنونی 
امور مالی و اقتصادی، کتب درسی و رسانه ھای گروھی، و ادغام روزھای تعطيل بين المللی، در 

  .الت اسالمی ميگرددتقويم روزھای تعطيل کشور، و حذف کليه تعطي
 -------------------------------------------   

  

  مالی،،حق جامعه به نظارت بر مديريت واحدھای بزرگ توليدی:  قطعنامه پيرامون،١١-١٨
 مالی اين مؤسسات؛ -خدماتی و بازرگانی، بمنظور جلوگيری از سوء استفاده از قدرت اقتصادی

گانی از سوی کنگره شوراھا، مجلس شورای ملی، اتحاديه ھای اين امر از طريق حضور نماينده 
کارگری و اتحاديه ھای کارفرمايان در نشستھای تصميم گيرييھای استراتژيک اين مؤسسات، 

  .صورت خواھد گرفت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  

  ، بھداشت و  تندرستی درمانی تأمين اجتماعی و بيمه-١٢
  
 
  ...، اوليه شھروندی تضمين حق تندرستی بمثابه يک حق: ، قطعنامه پيرامون١٢-١
    ...، تضمين حق داشتن يک مناسب و فضای کافی :، قطعنامه پيرامون١٢-٢
  ... سالگی، به داشتن ١٨حق جوانان، پس از رسيدن به ، ١٢-٢-١
   ... زمانبندی شده، برای تبديل تمام بناھای مسکونی، تدوين يک برنامه١٢-٢-٢
  ... و حمايتھای تأسيس وزارت خدمات شھروندی :، قطعنامه پيرامون١٢-٣
   ... ھمگانی با کيفيتتامين بيمه درمانی: ، قطعنامه پيرامون١٢-۴
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   ... حق شھروندان به دستيابی به حداقل يک محل کار آموزی،١٢-۴-١
  ...حق شھروندان به دريافت بيمه بيکاری پس از رسيدن ، ١٢-۴-٢
  ...گسترش وسيع بيمارستانھا و نوسازی مراکز درمانی کنونی، ، ١٢-۴-٣
  ...اھميت پايه ای برای سيستم  پيشگيری از بيماری ، ١٢-۴-۴
  ... معاينات پزشکی منظم، کامل و رايگان، حق مردم به انجام، ١٢-۵-۴
  ...حق نوزادان به انجام معاينات کامل و منظم پزشکی، ، ١٢-۶-۴
  ...حق شھروندان به دريافت رايگان آموزشھا، ، ١٢-۴-٧
  ...حق مردم در تجھيز فکری خود متکی بر آخرين ، ١٢-۴-٨
  ...تأسيس مراکز مشورتھای تندرستی در ھمه شھرھا ، ١٢-۴-٩
  ... تأسيس مراکز تندرستی و مشورتی در محيط کار و آموزش، ،١٢-۴- ١٠
  ...ھمکاری فعال دستگاھھای دولتی با مراکز ورزشی ، ١٢-۴- ١١
  ...حق شھروندان به حفاظت از اطالعات شخصی ، ١٢-۴- ١٢
   ...تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط:  قطعنامه پيرامون،١٢-۵
   ...ء مداوم سطح درآمد، امکانات رشد تخصصیارتقا :قطعنامه پيرامون، ١٢-۶
   ...بھبود سطح درآمد و امکانات رشد  مداوم:  قطعنامه پيرامون،١٢-٧
   ...ھماھنگ سازی تمام پژوھشھای تندرستی:  قطعنامه پيرامون،١٢-٨
  ... الزام پزشکان کشور به ھمکاری منظم و عملی ،١٢-٨-١
   ... ط زيست در نظام  محي سياستھای حفظ بخشی ازادغام، ١٢-٨-٢
   ...،ايجاد مؤسسات داروسازی و شعبات زنجيره ای از داروخانه ھا، ١٢-٨-٣
   ...ايجاد امکان برای استفاده از استعدادھای:  قطعنامه پيرامون،١٢-٩
  ... تأسيس مراکز کار و توليد ويژه آسيب ديده گان جسمی، ،١٢-٩-١
   ...ی و تندرستیتضمين زندگی رفاھ:  قطعنامه پيرامون،١٢- ١٠
   ...حق ھمگان به دريافت حقوق بازنشستگی: قطعنامه پيرامون ،١٢- ١١
  ... ھمکاری سازمانھای دولتی با نھادھای بازنشستگان، ،١٢-١١-١
   ...حق مردم برای استفاده از دستاوردھای: قطعنامه پيرامون، ١٢- ١٢
  ...الزام به تصويب ھر سطحی از بکارگيری تکنولوژی ژن ، ١٢-١٢-١
  ... ممنوعيت مالکيت خصوصی بر دستاوردھای ،١٢-١٢-٢
  ... حق شھروندان معلول بويژه، در استفاده از دستاوردھای ،١٢-١٢-٣
  ...حق زنان کشور برای سھم بری خاص از نتايج ، ١٢-١٢-۴
  
  

؛ مستقل از درآمد  شھروندیاوليه  تندرستی بمثابه يک حقتضمين حق: ، قطعنامه پيرامون١٢-١
  . قعيت اجتماعی فردو مو

----------------------------------------  
 

، بويژه برای  مناسب و فضای کافی مسکنتضمين حق داشتن يک  :، قطعنامه پيرامون١٢-٢
؛ پرداخت حق مسکن به شھروندان، برای جبران بخشی از ھزينه ھای کودکان و نوجوانان

  . مسکن، بھبود مداوم کيفيت مسکن در کشور
  

 سالگی، به داشتن يک مسکن مستقل و ١٨، حق جوانان، پس از رسيدن به سن ١٢- ٢-١
  .کمکھای دولتی برای تأمين ھزينه آن

  

، تدوين يک برنامه زمانبندی شده، برای تبديل تمام بناھای مسکونی در مناطق زلزله ١٢- ٢-٢
  .خيز کشور به مجتمع ھای مسکونی ضد زلزله

----------------------------- --------------   
  

 حقوقی نامحدود - و حمايتھای مالی وزارت خدمات شھروندیتأسيس: ، قطعنامه پيرامون١٢-٣
  : از آن، که وظايف آن امور زير را در برميگيرد
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دانشگاھھا، مؤسسات   مبارزه عليه گسترش بيماری ايدز، و ھماھنگ ساختن پژوھشھای-١
ه؛ ارائه کمکھای وسيع برای معالجه بيماران؛ تدابير مختلف و بنگاھھای داروسازی در اين زمين

  ھمگانی و آموزش جامعه، برای پيشگيری از شيوع اين بيماری،
  

 رسيده گی به وضعيت زندانھا، کمک ھمه جانبه به بازسازی زندانيان، و ادغام دوباره -٢
  مجرمين سابق در زندگی معمولی،

  

ليد و قاچاق مواد مخدر؛ ايجاد مؤسسات کار،  اقدامات وسيع برای ريشه کنی اعتياد و تو-٣
  آموزش شغلی و ھمگانی، تندرستی و ورزش برای معتادان،

  

 فعاليت ھمه جانبه برای حل معضل کودکان کار و زنان خيابانی، در کوتاھترين زمان ممکن؛ -۴
ادغام اين بخش از شھروندان تحت فقر و سرکوب و سوءاستفاده، در مؤسسات آموزش شغلی و 

اين بويژه اھميت دارد، از آنجا که عدم . ًار و ورزش، که بايد سريعا به اين منظور تأسيس شوندک
  .حل سريع آن، خطر تبديل کشور، به مرکزی برای توريسم سکس  را در پی دارد

 ----------------------------------------------     
  

؛ صرفنظر از موقعيت با کيفيت يکسان ھمگانی  درمانیتامين بيمه: ، قطعنامه پيرامون١٢-۴
شغلی و اجتماعی افراد، با مناسب ترين امکانات تأمين آن، برای شھروندان کم درآمد؛ جامعه بايد 

  .بسرعت، به سمت رايگان سازی ھمه انواع خدمات بيمه ھمگانی، حرکت کند
  

، پس از رسيدن  دستيابی به حداقل يک محل کار آموزی و يا اشتغالحق شھروندان به، ١٢- ۴-١
   . سالگی، در صورت عدم تمايل به ادامه تحصيل١۶به سن 

  

 سالگی، در ١٨، حق شھروندان به دريافت بيمه بيکاری پس از رسيدن به سن ١٢- ۴-٢
  .صورتيکه در شرايط تحصيل، کارآموزی و يا کار نيستند

  

در مناطق دور از ، گسترش وسيع بيمارستانھا و نوسازی مراکز درمانی کنونی، بويژه ١٢- ۴-٣
  .مرکز

  

  .، اھميت پايه ای برای سيستم  پيشگيری از بيماری، در نظام تندرستی کشور١٢- ۴-۴
  

  . ، حق مردم به انجام معاينات پزشکی منظم، کامل و رايگان، جھت پيشگيری از بيماری١٢- ۵-۴
  

نترل مداوم ، حق نوزادان به انجام معاينات کامل و منظم پزشکی، تضمين تندرستی و ک١٢- ۶-۴
  .چگونگی و سطح رشد تواناييھای جسمی و فکری

  

، حق شھروندان به دريافت رايگان آموزشھا، تمرينات و مشورتھای مربوط به تقويت ١٢- ۴-٧
قدرت جسمی و فکری؛ جھت افزايش کيفيت سالمت و توانايی تصميم گيری و مقابله با معضالت 

کتاتوری و سرکوب؛ تشويق دختران و زنان به  اجتماعی، بعد از دھه ھا سلطه دي-زندگی فردی
  .استفاده از امتيازات اين حق دموکراتيک

  

، حق مردم در تجھيز فکری خود، متکی بر آخرين دستاوردھای علمی بشری، و برای ١٢- ۴-٨
  .  فرھنگی جھان آينده-انطباق شرايط زندگی فردی، با توسعه فکری

  

ر ھمه شھرھا و روستاھای کشور؛ کمک به ، تأسيس مراکز مشورتھای تندرستی د١٢- ۴-٩
 آگاھی سالمتی جسمی و فکری؛ ادغام امر تندرستی، در زندگی -شھروندان برای افزايش خود

  .شغلی و اجتماعی
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، تأسيس مراکز تندرستی و مشورتی در محيط کار و آموزش، و ارائه خدمات فوری و ١٢- ۴-١٠
  .  رايگان  در اين مراکز

  

ال دستگاھھای دولتی با مراکز ورزشی برای ايجاد امکانات عملی، جھت ، ھمکاری فع١٢- ۴-١١
  .تقويت شرايط تندرستی جسمی و فکری، و ادغام اين فعاليت مشترک در سيستم بيمه ھمگانی

  

خود، بمنظور  ، حق شھروندان به حفاظت از اطالعات شخصی مربوط به تندرستی١٢- ۴-١٢
  . شغلی و صدمه زدن به مناسبات اجتماعی مردمممانعت از ايجاد تبعيض، در کسب فرصتھای

 --------------------------------------------   
  

 از طريق ،تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به بخش تندرستی: ، قطعنامه پيرامون١٢-۵
  .سازمانھای مستقل پزشکان، پرستاران و کارکنان اين بخش، برای ارائه به پارلمان و دولت

--------------------------------------------  
  

 و ترقی شغلی  امکانات رشد تخصصیآمد،داوم سطح درارتقاء م: ، قطعنامه پيرامون١٢-۶
ھمکاری فعاالنه نھادھای دولتی با تشکلھای مستقل   و پرسنل بخش تندرستی کشور،پرستاران

  .پرستاران در اين زمينه
 --------------------------------------------  

  

تخصص و ترقی شغلی   رشد  مداوم  امکانات و، سطح درآمدبھبود: ، قطعنامه پيرامون١٢-٧
  . و پرسنل پزشکیپزشکان

-------------------------------------------  
  

 در يک نظام ھماھنگ سازی تمام پژوھشھای تندرستی در کشور:  ، قطعنامه پيرامون١٢-٨
ھره برداری مؤثر از اطالعات جديد، تواناييھا و تخصصھای موجود، مرکزی؛ از اين طريق ب

  .بويژه برای تسريع ريشه کنی بيماريھای العالج
  

 طرح پژوھشی روز؛ ٢، الزام پزشکان کشور، به ھمکاری منظم و عملی، با حداقل ١٢- ٨-١
  .متناسب با تخصص و شرايط شغلی خود

  

زيست، در نظام تندرستی کشور؛ ھماھنگی ، ادغام بخشی از سياستھای حفظ محيط ١٢- ٨-٢
  . تنگاتنگ اقدامات ھمه ارگانھای دخيل در اين دو بخش با يکديگر

  

، ايجاد مؤسسات داروسازی و شعبات زنجيره ای از داروخانه ھا، از سوی نھاد ١٢- ٨-٣
شھروندی مالکيت اجتماعی؛ بويژه در روستاھا و شھرھای کوچک، برای دسترسی ساده تر مردم 

 بھترين داروھای ضروری؛ رقابت برابر حقوق با بخش خصوصی در اين زمينه، از اين طريق به
  .کمک به ايجاد استانداردھای انسانی و مدرن، در بخش اقتصاد تندرستی

------------------------------------------  
  

  درده گان جسمیايجاد امکان برای استفاده از استعدادھای آسيب دي: ، قطعنامه پيرامون١٢-٩
  .يط کار، و تأمين يک زندگی مولد، برای اين بخش از شھروندان کشورمح

  

، تأسيس مراکز کار و توليد ويژه آسيب ديده گان جسمی و ذھنی، که در بخشھای ١٢- ٩-١
عمومی اقتصاد جذب نشده اند؛ از اين طريق، تضمين يک زندگی مولد، برای اين بخش از 

  .شھروندان
--------------------------------------------  
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؛  گسترش تضمين زندگی رفاھی و تندرستی بازنشستگان و سالمندان: ، قطعنامه پيرامون١٢-١٠
خانه ھای سالمندان به ھمه شھرھا و روستاھای کشور؛ بھبود کيفيت ارائه خدمات در خانه ھای 

  .سالمندان کنونی
--------------------------------------------  

  

 پس از رسيدن به سن  حق ھمگان به دريافت مستمری بازنشستگی:،  قطعنامه پيرامون ١٢-١١
 سالگی برای زنان و مردان؛ مستقل از پرداخت و يا عدم پرداخت سھمی به صندوق ۵۵ و ۵٠

بازنشستگی، و صرفنظر از ميزان پرداخت آن؛ انطباق سطح آن، با سطح حداقل دستمزد و 
  . ين بازنشستگینيازھای خاص سن

  

، ھمکاری سازمانھای دولتی با نھادھای مستقل بازنشستگان، برای بکارگيری تجارب ١٢- ١١-١
بازنشستگان داوطلب در رشته ھای ضروری برای توسعه کشور؛ ھمچنين حفظ سطحی از زندگی 

  .شغلی، و مناسبات اجتماعی روزمره برای آنان
 ---------------------------------------------  

  

 برای بھبود ، ژنده از دستاوردھای تکنولوژیحق مردم برای استفا: ، قطعنامه پيرامون١٢-١٢
  . تندرستی و رفع نارساييھای طبيعی جسمی و روحی

  

، الزام به تصويب ھر سطحی از بکارگيری تکنولوژی ژن، در ايجاد تغييرات ژنتيک ١٢- ١٢-١
اری، اجرايی و قضايی، سراسری و منطقه ای؛ خاص انسان، از سوی کليه ارگانھای قانونگذ

  .تعيين حد و مرز دقيق تغييرات ژنتيک مربوط به انسان در قوانين کشور
  

، ممنوعيت مالکيت خصوصی بر دستاوردھای تکنولوژی ژن؛ حق مالکيت انحصاری ١٢- ١٢-٢
 جامعه در اين رشته؛ حق نظارت کامل شھروندان، بر کليه لحظات يک تحقيق ژنتيک خاص

 اخالقی پژوھشگران، تجھيزات فنی و متدھای -انسان، از دريافت مجوز تا صالحيت علمی
پژوھشی بکار رفته، محل و تاريخ تحقيقات و آزمايشھا؛ اعالم نتايج يک تحقيق مربوط به 

  .تکنولوژی ژن مربوط به انسان، تنھا از سوی باالترين مسئولين دولتی مربوطه
  

 بويژه، در استفاده از دستاوردھای تکنولوژی ژن، برای غلبه ، حق شھروندان معلول١٢- ١٢-٣
  . بر نقايص جسمی و ذھنی خود

  

، حق زنان کشور برای سھم بری خاص از نتايج تحقيقات تکنولوژی ژن، بمنظور ١٢- ١٢-۴
بھبود شرايط جسمی، ترميم صدمات جسمی ناشی از تھاجمات تروريستی در رژيم اسالمی، و رفع 

  .وط به ويژه گيھای جسمی مختص زناننارساييھای مرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ 
  

    آموزش و جوانان-١٣
  
  
   ... از دوره مھد، آموزش رايگانبرقراری نظام: قطعنامه پيرامون، ١٣-١
  ...تا انتھای بيمه درمانی کامل و رايگان، از دوران مھد کودک ، ١٣-١-١
  ...ممنوعيت دريافت ھرنوعی از ھزينه تحصيلی ، ١٣-١-٢
  ...کمک ھزينه تحصيلی کافی برای دانشجويان و دانش آموزان، ، ١٣-١-٣
  ...ورتھای تأسيس مراکز آموزش تندرستی و دفاتر مش، ١٣-١-۴
   ...يس و نوسازی خوابگاھھای دانشجويی؛ تأس، ١٣-١-۵
  ... با ھمکاری ،تأسيس يک مرکز کاريابی سراسری، ١٣-١-۶
   ...، به دوره گذار به دانشگاه، ھمچنين،تبديل سال آخر دبيرستان، ١٣-١-٧
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  ...ضرورت گسترش ورزشھای جسمی و فکری ، ١٣-١-٨
   ...وری ھمه دسته جاتانحالل ف: قطعنامه پيرامون، ١٣-٢
   ...حق تشکلھای دانش آموزان، دانشجويان: قطعنامه پيرامون، ١٣-٣
   ...حق فعاليت آزاد سياسی، فرھنگی: قطعنامه پيرامون، ١٣-٣-١
   ... سالگی١۶حق جوانان از سن :  قطعنامه پيرامون،١٣-۴
   ...حق دانش آموزان، دانشجويان:  قطعنامه پيرامون،١٣-۵
   ...تبديل کليه مراکز تحصيلی: مه پيرامونقطعنا، ١٣-۶
   ...ھدف فوری توسعه و تکامل ھمه:  قطعنامه پيرامون،١٣-٧
   ... و علمیتعيين جمع آوری، کار منظم، ١٣-٧-١
  ...نوسازی کامل ھمه مراکز آموزشی و کار آموزی ، ١٣-٧-٢
  ... تأسيس دانشگاھھا و مراکز کار آموزی جديد، ،١٣-٧-٣
  ... سازی استانداردھای علمی، اداری و  يکسان،١٣-٧-۴
  ...ايجاد ارتباط کامل بين ھمه مدارس، دانشگاھھا ، ١٣-٧-۵
  ...ايجاد امکانات وسيع برای استفاده مناسب ، ١٣-٧-۶
  ...ايجاد امکانات وسيع در مدارس برای تشويق ، ١٣-٧-٧
  ... برای گسترش ، ايجاد امکانات ھمه جانبه،١٣-٧-٨
  ... انسانی -يل آموزش مناسبات عاطفی امر تبد،١٣-٧-٩
   ...، اجتماعی برای جوانان-تأسيس گسترده مراکز تفريحی، ١٣-٧- ١٠
  ...حق دانشجويان به تحصيل رايگان در چندين رشته تحصيلی، ، ١٣-٧- ١١
   ...ن به تحصيل مادام العمر و رايگان؛حق دانشجويان و محققي، ١٣-٧- ١٢
  ...نيافته و دائمی ميان مراکز آموزش ارتباط ارگانيک، سازما، ١٣-٧- ١٣
  ...، ، تعيين دو زبان بين المللی کشورھای قديمی صنعتی١٣-٧- ١۴
   ...؛تأسيس آموزشگاه عالی ويژه توده ھای مردم: قطعنامه پيرامون، ١٣-٨
  ... آموزشی - عموميت بخشيدن به برگزاری سمينارھای علمی،١٣-٨-١
   ...انات رشد توانايیتأسيس امک: قطعنامه پيرامون، ١٣-٨-٢
   ... تلويزيونی- راديو ھای متعدد فرستندهتأسيس: قطعنامه پيرامون، ١٣-٨-٣
  
  

 از دوره مھد کودک تا انتھای دوره ،ی نظام آموزش رايگانبرقرار: ، قطعنامه پيرامون١٣-١
  ).دانشگاه و آموزشگاه حرفه ای( آموزش شغلی 

  

دوران مھد کودک تا انتھای دوران کارآموزی و يا ، بيمه درمانی کامل و رايگان، از ١٣- ١-١
  .تحصيل در دانشگاه

  

دانشجويان /کارآموزان /، ممنوعيت دريافت ھر نوعی از ھزينه تحصيلی از دانش آموزان١٣- ١-٢
  .و يا خانواده ھای آنان

  

، کمک ھزينه تحصيلی کافی برای دانشجويان و دانش آموزان، مستقل از موقعيت مالی ١٣- ١-٣
  .اده ھاخانو

  

 اجتماعی در کليه مراکز -، تأسيس مراکز آموزش تندرستی و دفاتر مشورتھای فردی١٣- ١-۴
 آگاھی -تحصيلی؛ تشويق دختران و پسران به انجام معاينات پزشکی منظم، و تقويت و تحکيم خود

  .تندرستی و جنسی در ميان آنان
  

ويان کشور، بايد از روز ، تأسيس و نوسازی خوابگاھھای دانشجويی؛ ھمه دانشج١٣- ١-۵
تجھيز ھمه خوابگاھھای . شروع تحصيل، از مسکن دانشجويی مناسب و مدرن، برخوردار شوند

دانشجويی کشور به ابزارھای مدرن ارتباطی، سالنھا و مراکز مطالعه، تفريح و محيط گسترش 
  . عاطفی ميان شھروندان جوان- مناسبات انسانی
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 سراسری، با ھمکاری اتحاديه ھای کارگری و تشکلھای ، تأسيس يک مرکز کاريابی١٣- ١-۶
دانش آموزان، دانشجويان و کارآموزان، برای تضمين بھترين شرايط کار موقت در ھفته ھا و 
ماھھای تعطيل مراکز تحصيلی؛ حق کارکنان جوان و موقت به استفاده از ھمه امکانات بيمه 

ار دموکراتيک؛ مديريت و نظارت اين تندرستی و حقوق کارگران، مندرج در مواد قانون ک
  .مؤسسات از طريق تشکلھای کارگران، دانشجويان، دانش آموزان و کارآموزان

  

، تبديل سال آخر دبيرستان، ھمچنين، به دوره گذار به دانشگاه، زندگی شغلی، يا تأسيس ١٣- ١-٧
  . جوانخانواده؛ از اين طريق، ايجاد آماده گی اجتماعی، علمی، عملی در ميان نسل

  
 در مدارس و دانشگاھھا؛ استفاده وسيع ضرورت گسترش ورزشھای جسمی و فکری، ١٣- ١-٨

  .و متکی بر دستاوردھای علمی، از ورزشھای فکری و جسمی در نظام آموزشی کشور
 -----------------------------------------   

  

 در مراکز فاظت و حراستانحالل فوری ھمه دسته جات موسوم به ح: قطعنامه پيرامون، ١٣-٢
آموزش کشور؛ تعيين موارد مربوط به امور و نحوه حفاظت اين مراکز، با ھمکاری تشکلھای 

  .دانش آموزان، دانشجويان، کار آموزان، معلمان  و استادان
 ------------------------------------------   

  

 برای تدوين ان و کارآموزان، دانش آموزان، دانشجويحق تشکلھای: ، قطعنامه پيرامون١٣-٣
  .اوليه قوانين مربوط به خود، برای ارائه به پارلمان و دولت پيشنويس

  
 در مدارس، دانشگاھھا، ھنرینگی و حق فعاليت آزاد سياسی، فرھ: ، قطعنامه پيرامون١٣- ٣-١

  .مراکز کار آموزی، و حمايتھای قانونی و مالی از اين فعاليتھا
---------------------- ---------------------   

  

و  ، استانی سالگی به شرکت در انتخابات محلی١۶حق جوانان از سن : ، قطعنامه پيرامون١٣-۴
  . سالگی١٨يا سراسری؛ حق انتخاب شدن در ھمه ارگانھای منطقه ای و کشوری از سن 

-------------------------------------------  
  

  مستقيمانتخاب آموزان، دانشجويان و کار آموزان، برای حق دانش: ، قطعنامه پيرامون١٣-۵
کليه مسئولين محل آموزش، و شرکت برابر حقوق در تنظيم مقررات و آئين نامه ھای داخلی 

  .مؤسسه مربوط به خود
-------------------------------------------  

  

مراکز کار بستان، دبيرستان، دمھدکودک،  ( تبديل کليه مراکز تحصيلی: ، قطعنامه پيرامون١٣-۶
؛ بايد بخش اعظم به مجموعه ھای آموزشی، ورزشی و پژوھشی تمام وقت) دانشگاهآموزی، 

فرصتھای يادگيری، رشد شخصيت، آشناييھا و رابطه ھای انسانی کودکان، نوجوانان و جوانان، 
يرانی، مصون  ارتجاعی خانواده ا-در چنين مراکزی سپری شده، از تأثيرات مناسبات اسالمی

  .بمانند
-------------------------------------------  

  

  درھای آموزشی و تحقيقیھدف فوری توسعه و تکامل ھمه سيستم: ، قطعنامه پيرامون١٣-٧
 بر پايه بکارگيری وسيع و گسترده تکنولوژی نوين توليد و کار بر روی اطالعات ،کشور

  ).کامپيوتر، اينترنت(
  

، بمثابه يک ماده تحصيلی مھم   اطالعاتوی و علمی بر ر جمع آوری، کار منظم تعيين، ١٣- ٧-١
در کليه مراکز آموزشی و کار آموزی؛ از اين طريق ھماھنگ سازی مدلھای فکر و تصميم گيری 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵۶

ًشخصی و اجتماعی، با نيازھای جھان مداوما در حال تغيير کنونی؛ سرعت دادن به گسست از 
 اسالمی - فکر و تصميم گيری فردی و اجتماعی، بويژه نوع سلطنتی"طبيعی " اشکال سنتی  و

  .آن؛ تسريع تثبيت مناسبات مدرن دموکراتيک در جامعه ھمچنين از اين طريق
  

، نوسازی کامل ھمه مراکز آموزشی و کار آموزی در کشور؛ و انطباق آنھا با مدرن ١٣- ٧-٢
؛ کار آموزی در ايران دموکراتيک، بايد ترين سطح سيستم تعليم و تربيت و آموزش در جھان آتی

با چشم انداز تکامل کيفی توليد و دانش در محيط کار، و بھبود مداوم مناسبات انسانی در 
  .کارخانجات، انجام گيرد

  

، تأسيس دانشگاھھا و مراکز کار آموزی جديد، بويژه در شھرھای کوچک، متوسط و ١٣- ٧-٣
  .روستاھای بزرگ

  
  .دانشگاھھای کشوره استانداردھای علمی، اداری و نوع مدارک ھميکسان سازی ، ١٣- ٧-۴
  

، ايجاد ارتباط کامل بين ھمه مدارس، دانشگاھھا و مراکز کار آموزی، از طريق شبکه ١٣- ٧-۵
اينترنت به يکدگير، و ايجاد نظام اداری متناسب با آن، با ھدف توسعه متوازان کيفی و کمی ھمه 

مع آوری و کار با اطالعات و ابزار نوين، به يک رشته مھم سيستم آموزشی کشور؛ تبديل ج
  . تحصيلی

  

، ايجاد امکانات وسيع برای استفاده مناسب و يا رايگان نسل جوان، از امکانات جديد ١٣- ٧-۶
  .اطالع رسانی

  

، ايجاد امکانات وسيع در مدارس برای تشويق و گسترش عادت به تحقيق علمی و تبديل ١٣- ٧-٧
تحصيل، شناخت خود، جامعه و تاريخ سلطه رژيمھای سلطنتی و اسالمی، به مسائل دوران 

  .موضوعات کار تحقيقی وعلمی دائمی
  

، ايجاد امکانات ھمه جانبه، برای گسترش وسيع رقابتھای علمی و ورزشی در سراسر ١٣- ٧-٨
  .کشور

  

 ماده  انسانی ميان شھروندان جوان، به يک- ، امر تبديل آموزش مناسبات عاطفی١٣- ٧-٩
تحصيلی، از اين طريق جبران ھر چه سريعتر کمبودھای شکل گرفته ناشی از شرايط سلطه 

  .رژيمھای ترور در ايران
  

 اجتماعی برای جوانان، تشويق نسل جوان به ايجاد -، تأسيس گسترده مراکز تفريحی١٣- ٧-١٠
، روابط  مناسبات وسيع با محيط پيرامون و کسب آماده گی برای تأسيس يک زندگی شغلی

  .مشترک  و يا  تشکيل خانواده
  

، حق دانشجويان به تحصيل رايگان در چندين رشته تحصيلی، و تأمين ھزينه ھای آن ١٣- ٧-١١
  .از طريق دولت؛ از اين طريق، افزايش امکانات تضمين بھتر کسب فرصتھای شغلی

  

اين طريق، تشويق ، حق دانشجويان و محققين به تحصيل مادام العمر و رايگان؛ از ١٣- ٧-١٢
فرھنگ آموزش و تحقيق در جامعه؛ گسترش مؤسسات تحقيقی و جذب ھر چه بيشتر تحصيل 

  .گرده گان غير شاغل در اين مراکز
  

، ارتباط ارگانيک، سازمانيافته و دائمی ميان مراکز آموزش و مراکز توليد و خدمات ١٣- ٧-١٣
ان و مديران، به ھمکاری با تشکلھای نزديک به محل فعاليت ھر مؤسسه ای؛ الزام سرمايه دار

  . کارگران، جوانان و کار آموزان در اين زمينه
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، تعيين دو زبان بين المللی کشورھای قديمی صنعتی، بمثابه ماده تحصيلی اجباری، از ١٣- ٧-١۴
  .سطوح اوليه دبستان

 -----------------------------------------   
  

؛ تا از اين طريق، توده آموزشگاه عالی ويژه توده ھای مردمتأسيس : ، قطعنامه پيرامون١٣-٨
ھای مردم، سطحی از آموزشھای علمی، حائز اھميت عملی در زندگی روزمره را، با مناسبت 

  .ترين تسھيالت دريافت نمايند
  

 آموزشی خارج از دانشگاه، برای -، عموميت بخشيدن به برگزاری سمينارھای علمی١٣- ٨-١
  .ونداناستفاده ھمه شھر

 -----------------------------------------   
  

 و کارمندان در  آکادميک برای کارگران توانايیتأسيس امکانات رشد: ، قطعنامه پيرامون١٣- ٨-٢
فرصتھای پس از کار، تعطيالت و يا آخر ھفته، بدون مدارک کافی تحصيلی؛ به اين وسيله، بھبود 

شور؛ تأثير دانش کسب شده از اين طريق، بر ارزش کيفيت و تخصص نيروی کار و مديريت ک
  .گذاری شغلی شھروندان

 -----------------------------------------   
  

 و منطقه  سراسریی تلويزيون- راديو ھای متعدد فرستندهتأسيس: ، قطعنامه پيرامون١٣- ٨-٣
موده، استانداردھای ، تحقيقات و تجارب علمی را، در باالترين سطوح ترويج ن که آموزشھاای،

در " سينما دانش " تأسيس . يکسان در اين زمينه ھا را، جايگزين روشھا و اشکال قديمی نمايد
  .ھمه شھرھا و روستاھای بزرگ، برای ترويج فکر نگرش علمی و رشد ابتکارات شھروندان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  

   مطالبات کارگری-١۴
  
  
  ...، تضمين حق کار و حق امنيت شغلی: قطعنامه پيرامون، ١۴-١
  ... سياسی خود، -جامعه بايد با بکارگيری ھمه ظرفيتھای اقتصادی، ١۴-١-١
  ...، تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به کارگران: نقطعنامه پيرامو، ١۴-٢
  ...، برابر حقوقی زنان و مردان در محيط کار: قطعنامه پيرامون، ١۴-٣
  ...حق زنان به جبران ھر چه سريعتر تبعيضھای ناشی ، ١۴-٣-١
  . پرداخت دستمزد برابر در قبال کار برابر، به زنان و مردان، ١۴-٣-٢
  ...ری از امکانات نگھداری از کودکان حق برخوردا، ١۴-٣-٣
  ... پرداخت کامل دستمزد مرخصی دوران بارداری به زنان، ،١۴-٣-۴
  ... متناسب با نيازھای رشد جسمی )اوالد( ، پرداخت حق فرزند ١۴-٣-۵
  ... برای ،حق زنان در عدم پذيرش مشاغل زيانبار، ١۴-٣-۶
  ...يازھای بھداشتی  الزام ھر مؤسسه ای به در نظر گرفتن ن،١۴-٣-٧
  ...؛  سال١٨ممنوعيت قانونی اشتغال برای افراد کمتر از : قطعنامه پيرامون ،١۴-۴
  ... کودکان و نوجوانان شاغل کنونی ، خروج ھر چه سريعتر١۴-۴-١
   ...،تأمين کامل ھزينه ھای زندگی خانواده ھايی، ١۴-۴-٢
  ...ی  کودکان در محيطھا، جايگزينی ھمه انواع مشاغل١۴-۴-٣
   ...، بمثابه امکان ضروریحق کنترل کارگری :، قطعنامه پيرامون١۴-۵
  .... داخلی حق کارگران به شرکت در تدوين مقررات و آئين نامه ھای، ١۴-۵-١
  ... بايد شرکت کارگران را در کليه ،تحقق اصل کنترل کارگری، ١۴-۵-٢
  ...، به اعتصابحق ايجاد تشکل مستقل و حق توسل  :، قطعنامه پيرامون١۴-۶
  ...، و اعالم آشکار  در جامعه آزاد علنی وحق کارگران به فعاليت سياسی، ١۴-۶-١
  ...رسميت شناسی حق کارگران در استفاده از اشکال ، ب١۴-۶-٢
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  ...حق کارگران به دفاع قھر آميز از خود، در صورت اقدام  پليس ، ١۴-۶-٣
   ...، ممنوعيت ھرشکلی از اعتصاب شکنی؛ ١۴-۴-۶
  ... با محاسبه خسارات ،پرداخت کامل دستمزد دوران اعتصاب، ١۴-۵-۶
    ...حق انعقاد قراردادھای دسته جمعی کارگران با :، قطعنامه پيرامون١۴-٧
   ...  و حفظ انحالل وزارت کار و تأسيس وزارت ايجاد کار: قطعنامه پيرامون، ١۴-٨
   ...  رشته ھای مختلفحق تشکلھای مستقل کارگری، ١۴-٨-١
  ... تعيين و معرفی ، درحق تشکلھای مستقل کارگری، ١۴-٨-٢
  ...تدوين يک قانون کار دموکراتيک  :ونقطعنامه پيرام، ١۴-٩
  ...کار فکری، / خدماتی/ بازرگانی/ ھر مؤسسه توليدی، ١۴-٩-١
  ...حق کارگران و ھمه شھروندان به استفاده از بيمه ، ١۴-٩-٢
  ...ران بمثابه يک قانون ثابت؛ اج کارگ ممنوعيت اخر،١۴-٩-٣
  ... حق کارگر به عدم پذيرش تصميم اتحاديه سراسری ،١۴-٩-۴
  ... حق قانونی ھمسر و فرزندان بزرگسال کارگر ،١۴-٩-۵
   ...، حق يک نھاد تخصصی کودکان و نوجوانان،١۴-٩-۶
   ... ساعت کار٣٠کاھش ساعات کار ھفتگی به  :، قطعنامه پيرامون١۴- ١٠
   ...حق ھمه شھروندان به استفاده از بيمه: طعنامه پيرامون ق،١۴- ١١
   ...افزايش مداوم سطح دستمزدھای کارگران:  قطعنامه پيرامون،١۴- ١٢
   ... دستمزدھایافزايش منظم و مداوم:  قطعنامه پيرامون،١۴- ١٣
  ... از سوی تشکلھای ھا تعيين سطح حداقل دستمزد،١۴-١٣-١
  ...ستمزد به ھر دليلی؛  د اجباری ممنوعيت کسر،١۴-١٣-٢
  ...  ھفته۶برقراری مرخصی ساالنه به ميزان :  قطعنامه پيرامون،١۴- ١۴
  ... حق کارگران به برخورداری از مرخصی کامل ،١۴-١۴-١
  ... مرخصی،  استفاده از پرداخت حق ھزينه ھای،١۴-١۴-٢
  ...  پرداخت مزايا و دستمزد روزھای تعطيلی، ،١۴-١۴-٣
  ...، اعالم روز اول ماه مه، روز جھانی کارگر: ه پيرامون قطعنام،١۴- ١۵
   ... بمثابه،الغاء فوری کار موقت:  قطعنامه پيرامون،١۴- ١۶
  ... موظف ساختن ھمه مؤسسات اقتصادی خصوصی، ،١۴-١۶-١
   ...، ادغام ھمه اشکال مناسبات کارگران و سرمايه داران،١۴-١۶-٢
  ...ه از فرمھای ثابت الزام ھمه مؤسسات به استفاد، ١۴-١۶-٣
  ... الزامی بودن ذکر تعھد کامل طرفين به ھمه مواد قانون کار ،١۴-١۶-۴
  ... ھر تغييری در فرمھای ثابت قراردادھای کار، ،١۴-١۶-۵
  .الغاء قطعه کاری و کار کنتراتی: قطعنامه پيرامون، ١۴- ١٧
  ...به پرداخت نقدی ِ لغو پرداخت جنسی  و الزام مؤسسات ،١۴-١٧-١
  ...تعھد تشکلھای کارگری، سازمانھای حرفه ای سرمايه داران، ، ١۴-١٧-٢
  . .. امنيت شغلی کارگران در اين  ممانعت از آسيب رسيدن به حق،١۴-١٧-٣
   ...ممنوعيت اضافه کاری بمثابه :، قطعنامه پيرامون١۴- ١٨
  ...، بجز مواردی ممنوعيت شب کاری :، قطعنامه پيرامون١۴- ١٩
   ...،يين سطح دستمزدھای ناشی از شب کاریتع، ١۴-١٩-١
   ...،کنترلھای ويژه پزشکیانجام  حق کارگران به ،١۴-١٩-٢
    ...ايجاد يک سيستم بازرسی منظم محيط: قطعنامه پيرامون، ١۴- ٢٠
   ...بھبود مداوم استانداردھای ايمنی: قطعنامه پيرامون، ١۴- ٢١
  ... سوانح پرداخت کامل خساراتی که در اثر بروز، ١۴-٢١-١
   ...بھبود مداوم نظام  بيمه  و بازنشستگی: قطعنامه پيرامون، ١۴- ٢٢
  ) ...مردان (  سال ۵۵کاھش سن بازنشستگی به ، ١۴-٢٢-١
  ... حق بازنشستگان به شرکت در تصميم گيريھای مربوط به استفاده ،١۴-٢٢-٢
   ...پرداخت کامل خسارات ناشی از سلطه :، قطعنامه پيرامون١۴- ٢٣
  ... حق کارگران به بررسی کامل حقوقی ھمه سرکوبگريھا ،١۴-٢٣-١
  ...پرداخت کامل  دستمزد دوران اعتصاب، و جبران ، ١۴-٢٣-٢
  ... و جبران ، پرداخت کامل دستمزدھای پرداخت نشده،١۴-٢٣-٣
  ...بازپرداخت کامل ھرگونه کسريھای ناشی از سرقت ، ١۴-٢٣-۴
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  ... از اخراج از کار، اخت خسارات ناشیبازپرد، ١۴-٢٣ -۵
  ...مؤسساتی که قادر و يا مايل به جبران مالی ناشی ، ١۴-٢٣-۶
  .بھبود موقعيت کارگران خارجی شاغل در ايران :، قطعنامه پيرامون١۴ - ٢۴
  ...انطباق سطح دستمزدھا و تأمين اجتماعی اين گروه ، ١۴-٢۴-١
  ...يت ايرانی حق کارگران خارجی مقيم ايران به دريافت تابع، ١۴-٢۴-٢
  ... شھروندی ، به برابرسازی حقوق کمکھای ھمه جانبه،١۴-٢۴-٣
  .  عليه کارگران خارجی در ايران،ممانعت از ھر گونه اعمال تبعيض، ١۴-٢۴-۴
  ...تشويق کارگران ايرانی به ايجاد امکانات برای شرکت کارگران ، ١۴-٢۴-۵
   ...و مناسباتلغو ھمه اشکال استثمار : قطعنامه پيرامون، ١۴- ٢۵
  ...ايجاد باالترين استاندارد حفاظت و ايمنی در محيطھای کار ، ١۴-٢۵-١
  ...کاھش ساعات کار و تقليل چشمگير سن بازنشستگی ، ١۴-٢۵-٢
  ... و يا گسترش ، الزام اين مؤسسات به ايجاد١۴-٢۵-٣
   ...اتخاذ يک سياست متمرکز مبتنی بر بکارگيری: قطعنامه پيرامون  ،١۴- ٢۶
  ...تا دوره ای که معضل اجاره نشينی برای کارگران ، ١۴-٢۶-١
   ...، و امکانات بھداشت فردیتأمين ھزينه رفت و آمد: قطعنامه پيرامون، ١۴- ٢٧
   ...نه رفت و آمد  به  و  از محل کارپرداخت کامل ھزي، ١۴-٢٧-١
  ...تعيين وقت کافی برای صرف غذا و احتساب ، ١۴-٢٧-٢
  .ده از حمام در محيط کارا حق استف،١۴-٢٧-٣
  ...، لغو کليه بدھيھای خانواده ھای کارگری: قطعنامه پيرامون، ١۴- ٢٨
   ...حق کارگران به گذراندن دوره ھای متعدد آموزش :، قطعنامه پيرامون١۴- ٢٩
  . تأسيس دانشگاه کار در کشور:  قطعنامه پيرامون،١۴- ٣٠
  ...ا با تجربه و فرزندان  دانشگاه کار به کارگران عالقمند و ي،١۴-٣٠-١
  ... دانشگاه کار تحت مسئوليت مشترک تشکلھای مستقل ،١۴-٣٠-٢
  ...ارتباط فعاالنه دانشگاه کار و مراکز کار آموزی، ، ١۴-٣٠-٣
  ...شرکت استادان و مسئولين دانشگاه کار ، ١۴-٣٠-۴
  ...حق قانونی ھيئت علمی دانشگاه کار به ارائه نظر  ،١۴-٣٠-۵
  
  

  . تضمين حق کار و حق امنيت شغلی، برای کارگران و ھمه شھروندان: طعنامه پيرامون ق،١۴-١
  

 سياسی خود، تحقق عملی حق کار و - جامعه بايد با بکارگيری ھمه ظرفيتھای اقتصادی،١۴- ١-١
  .تضمين ايجاد محل کار برای ھمگان، و  نسل  در حال رشد را تأمين کند

------------------------------- ----------  
  

غير   و، کار آموزانن مربوط به کارگرانتدوين پيشنويس اوليه قواني: ، قطعنامه پيرامون١۴-٢
  . از سوی تشکلھای  مستقل کارگری؛ بمنظور ارائه به پارلمان و دولتشاغلين،

-----------------------------------------  
  

، در بھره مندی از تأمين ن در محيط کاربرابر حقوقی زنان و مردا: ، قطعنامه پيرامون١۴-٣
  .اجتماعی و حقوق بازنشستگی، و شرکت در تصميم گيريھا

  

، حق زنان به جبران ھر چه سريعتر تبعيضھای ناشی از اعمال محروميتھای متعدد، در ١۴- ٣-١
  .طول دوران  سلطه رژيم اسالمی، بويژه در زمينه کسب فرصتھای شغلی

  

  . مردان و رابر در قبال کار برابر، به زنان، پرداخت دستمزد ب١۴- ٣-٢
  

، حق برخورداری از امکانات نگھداری از کودکان در نزديکی محل کار؛ بدون اينکه ١۴- ٣-٣
  .حفظ تماس شخصی مادر و کودک، به کسری از دستمزد مادر منجر گردد
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 ماه پس ۶ و  ماه قبل٣، پرداخت کامل دستمزد مرخصی دوران بارداری به زنان، حداقل ١۴- ٣-۴
  .از زايمان

  

، متناسب با نيازھای رشد جسمی و فکری کودکان، و )اوالد ( ، پرداخت حق فرزند ١۴- ٣-۵
  . افزايش منظم آن

  

، حق زنان در عدم پذيرش مشاغل زيانبار، برای سالمتی جسمی و ظاھری، و يا ١۴- ٣-۶
يز، محل کاری تحت نامناسب برای روحيات و روابط اجتماعی آنان؛ نظير شرايط تحقيرآم

  . مسئوليت سرپرستان ضد زن،  و يا  محيط  کار خشن و عصبی کننده
  

  .، الزام ھر مؤسسه ای به در نظر گرفتن نيازھای بھداشتی  و تندرستی خاص زنان١۴- ٣-٧
-------------------------------------------  

  

؛ تعيين موارد  سال١٨د کمتر از ممنوعيت قانونی اشتغال برای افرا: ، قطعنامه پيرامون١۴-۴
استثنايی از سوی تشکلھای مستقل کارگری، زنان، دانش آموزان و دانشجويان که به کار جوانان 

  . در شرايط تعطيالت فصلی محيطھای آموزشی، مربوط ميگردد
  

، خروج ھر چه سريعتر کودکان و نوجوانان شاغل کنونی در کارگاھھای آجرپزی، فرش ١۴- ۴-١
 و نظاير آن، ادغام سازمانيافته و ھمه جانبه آنھا در مجموعه ھای آموزشی، ورزشی و بافی ھا
  .تفريحی

  

  .  ، تأمين کامل ھزينه ھای زندگی خانواده ھايی، که به کار کودکان خود، وابسته ھستند١۴- ۴-٢
  
، جايگزينی ھمه انواع مشاغل کودکان در محيطھای سنتی کار با استخدام کارگران ١۴- ۴-٣
رگسال، و ارائه کمکھای وسيع دولتی برای نوسازی اين کارگاھھا ، جھت مدرنيزه ساختن بز

  .روشھای توليد
-------------------------------------------  

  

بمثابه امکان ضروری شرکت مستقيم کارگران در  ،حق کنترل کارگری: ، قطعنامه پيرامون١۴-۵
  . تصميم گيريھای مھم در محيط کار

  

  .، حق کارگران به شرکت در تدوين مقررات و آئين نامه ھای داخلی محل کار خود١۴- ۵-١
  

، تحقق اصل کنترل کارگری، بايد شرکت کارگران را در کليه تصميم گيريھايی که به ١۴- ۵-٢
خدماتی، محصول توليد، قراردادھا، حسابرسی دفاتر مؤسسه، به /بازرگانی/سرنوشت واحد توليدی

نتقاالت در محيط کار، استخدام و اخراج پرسنل، و مناسبات ميان صاحبان محل کار، نقل و ا
  .   کارخانه، مديران، دولت و کارگران مربوط ميگردد را، شامل شود

--------------------------------------------  
  

بمثابه حقوق اوليه  ، اعتصاب توسل بهحق ايجاد تشکل مستقل و حق: ، قطعنامه پيرامون١۴-۶
  .کارگران و کارکنان

  

 - ، حق کارگران به فعاليت سياسی علنی و آزاد در جامعه، و اعالم آشکار تمايالت سياسی١۴- ۶-١
  . ايدوئولوژيک خود در محيط کار

  

، برسميت شناسی حق کارگران در استفاده از اشکال اعتراضی گوناگون؛ نظير انجام ١۴- ۶-٢
جاده و اشغال کارخانه، ممانعت از ورود مديران و تحصن در محيط کار و يا خارج از آن، بستن 

  .مسئولين ضد کارگری به کارخانه، بمنظور دستيابی به خواستھای خود
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، حق کارگران به دفاع قھر آميز از خود، در صورت اقدام  پليس و يا وابستگان به ١۴- ۶-٣
  .سرمايه داران، به تھاجم مسلحانه به تجمعات کارگری

  

ھرشکلی از اعتصاب شکنی؛ اعالم اعتصاب شکنی، بمثابه جرم و اقدامی ، ممنوعيت ١۴- ۴-۶
  .ضد دموکراتيک

  

، پرداخت کامل دستمزد دوران اعتصاب، با محاسبه خسارات ناشی از زيانھای جنبی ١۴- ۵-۶
  .اعتصاب بر زندگی کارگران

--------------------------------------------  
  

  . با کارفرمايان کارگراننعقاد قراردادھای دسته جمعیحق ا:  ،  قطعنامه پيرامون١۴-٧
--------------------------------------------  

  

؛ سياست  کار و حفط اشتغالانحالل وزارت کار و تأسيس وزارت ايجاد: ، قطعنامه پيرامون١۴-٨
  .ھد بودًنھادھای دولتی مربوط به کار، تماما بر ايجاد کار و تحقق اشتغال کامل، متکی خوا

  

، حق تشکلھای مستقل کارگری رشته ھای مختلف توليد و خدمات، به شرکت مستقيم در ١۴- ٨-١
  .نشستھای مھم اين وزارتخانه

  

، حق تشکلھای مستقل کارگری، در تعيين و معرفی مديران اصلی اين وزارتخانه به ١۴- ٨-٢
  .ھيئت دولت

--------------------------------------------  
  

 نماينده گان تشکلھای ن يک قانون کار دموکراتيک از سویتدوي:  ، قطعنامه پيرامون١۴-٩
کارفکری، داخلی و خارجی و /خدماتی /بازرگانی/؛ الزام کليه واحدھای توليدیمستقل کارگری

 اجتماعی و ھر نوعی از کار مولد، خصوصی، اجتماعی، -وابسته به ھر بخش و رشته اقتصادی
ه پذيرش حقوق و وظايف مندرج در قانون کار، بمثابه شرط اول اقدام به ھر دولتی و تعاونی، ب

  . اجتماعی-شکلی از فعاليتھای اقتصادی
  

کار فکری، در کليه بخشھای اقتصادی، تحت / خدماتی/ بازرگانی/ ، ھر مؤسسه توليدی١۴- ٩-١
ون کار، قانون تأمين مالکيت ايرانی و يا غير ايرانی، بايد بدون استثناء تحت پوشش ھمه مواد قان

. اجتماعی، قوانين مالياتی، و قوانين ناظر بر رعايت حقوق شھروندی در محيط کار، قرار گيرد
  .اين قانون، ھمه مؤسساتی  که  بيش از يک فرد شاغل را در بر بگيرند، شامل ميگردد

  

 خسارات ، حق کارگران و ھمه شھروندان به استفاده از بيمه کامل درمانی، و جبران١۴- ٩-٢
ناشی از ھر شکلی و ھر سطحی از صدمات و بيماريھای ناشی از محيط کار و يا خارج از آن؛ 

  .پرداخت کامل دستمزد دوران بيماری و استراحت
  

، ممنوعيت اخراج کارگران بمثابه يک قانون ثابت؛ در موارد استثنايی، جابجايی کارگر ١۴- ٩-٣
ر، از طريق توافق تشکل مستقل کارگری کارخانه، و با در محل کار و يا انتقال به يک مؤسسه ديگ

  . مجاز است- که کارگر مزبور تحت پوشش آن قرار دارد- تأييد اتحاديه سراسری
  

، حق کارگر به عدم پذيرش تصميم اتحاديه سراسری در اين رابطه؛ در اين صورت ١۴- ٩-۴
  . پيگيری موضوع، از طريق ارجاع آن به دادگاه کار

  

قانونی ھمسر و فرزندان بزرگسال کارگر به دخالت در اين زمينه، و محسوب شدن ، حق ١۴- ٩-۵
  .آن بمثابه رأی قانونی نھاد خانواده
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، حق يک نھاد تخصصی کودکان و نوجوانان، به نماينده گی از سوی خردساالن خانواده، ١۴- ٩-۶
  .به شرکت با حق رای در نشست تصميم گيری نھايی پيرامون اخراج کارگر

-----------------------------------------  
  

 ساعت حضور ١٠ ساعت کار و ٣٠کاھش ساعات کار ھفتگی به :  ، قطعنامه پيرامون١۴-١٠
 تندرستی، سواد آموزی، تخصصی و آموزش حقوق کار در محل کارخانه، اجباری در کالسھای

عضل بيکاری، افزايش کيفيت  روز کار در ھفته؛ اين امر در گام اول، غلبه ھر سريعتر بر م۵طی 
  .توليدات صنعتی کشور، و توسعه دموکراتيک مناسبات محيط کار را، ھدف خود قرار ميدھد

-----------------------------------------  
  

 متناسب با سطح ،حق ھمه شھروندان به استفاده از بيمه بيکاری: ، قطعنامه پيرامون١۴-١١
  .شھری؛ افزايش آن به موازات افزايش ھزينه ھای زندگیھزينه ھای يک خانواده متوسط  

-----------------------------------------  
  

و حفظ دريافتی خالص  افزايش مداوم سطح دستمزدھای کارگران: قطعنامه پيرامون، ١۴-١٢
  .کارگران، حداقل در سطح  درآمد  متوسط  کارمندان دولت

-----------------------------------------  
  

 ق اتخاذطري و کارکنان از  دستمزدھای کارگرانافزايش منظم و مداوم: ، قطعنامه پيرامون١۴-١٣
 که ايجاد کار و ارتقاء سطح زندگی زحمتکشان در  دموکراتيک،- راديکاليک سياست اقتصادی
  .مرکز آن قرار گيرد

  

ری، و ارائه آن  به ، تعيين سطح حداقل دستمزدھا از سوی تشکلھای مستقل کارگ١۴- ١٣-١
  .پارلمان و دولت

  
، ممنوعيت کسر اجباری دستمزد به ھر دليلی؛ حق کارگران به بازپس گيری ھمه ١۴- ١٣-٢

  .دستمزدھای کسر شده در دوران سلطه رژيم  اسالمی
-----------------------------------------  

  

  کامل، با پرداخت کاریھفته ۶ به ميزان برقراری مرخصی ساالنه: ، قطعنامه پيرامون١۴-١۴
   .دستمزد

  

  . ماه اشتغال در يک مؤسسه۶، حق کارگران به برخورداری از مرخصی کامل، پس از ١۴- ١۴-١
  

، پرداخت حق ھزينه ھای استفاده از مرخصی، مستقل از دستمزد کامل دوران ١۴- ١۴-٢
  .مرخصی

  

  .عطيالت آخر سالِ،  پرداخت مزايا و دستمزد روزھای تعطيلی، بويژه ت١۴- ١۴-٣
------------------------------------------  

  

 روز  و ھشت مارس، روز جھانی کارگر، اول ماه مهاعالم روز: ، قطعنامه پيرامون١۴-١۵
  .جھانی زن، بمثابه روزھای ثابت تعطيلی کارگری

------------------------------------------  
  

  . بمثابه غير انسانی ترين شکل کارمزدی،فوری کار موقتالغاء : ، قطعنامه پيرامون١۴-١۶
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، موظف ساختن ھمه مؤسسات اقتصادی خصوصی، تعاونی، اجتماعی و دولتی، داخلی ١۴- ١۶-١
 روز پس از صدور اين مصوبه از ٧و يا خارجی، به استخدام ھمه کارکنان موقت کنونی خود، طی 

  . تشکيل دولت جديد در اين  فاصلهسوی کنگره شوراھا؛ صرفنظر از تشکيل و يا عدم 
  

، ادغام ھمه اشکال مناسبات کارگران و سرمايه داران، در چھارچوب قراردادھای ١۴- ١۶-٢
  .استاندارد و ثابت کار، که از سوی تشکلھای مستقل کارگری، به پارلمان و دولت ارائه ميگردند

  

  .تاندارد قراردادھای کار، الزام ھمه مؤسسات به استفاده از فرمھای ثابت و اس١۴- ١۶-٣
  

، الزامی بودن ذکر تعھد کامل طرفين، به ھمه مواد قانون کار دموکراتيک در قرارداد ١۴- ١۶-۴
  .کار

  

، ھر تغييری در فرمھای ثابت قراردادھای کار، تنھا با توافق تشکلھای مستقل کارگری ١۴- ١۶-۵
  .امکان پذير است

 ------------------------------------------  
  

  .یالغاء قطعه کاری و کار کنترات: ، قطعنامه پيرامون١۴-١٧
  

  .به پرداخت نقدی دستمزد کارگرانسسات مؤ الزام ، لغو پرداخت جنسی  و١۴- ١٧-١
  

، تعھد تشکلھای کارگری، سازمانھای حرفه ای سرمايه داران، مديران و دولت، به ١۴- ١٧-٢
داران در چھارچوب آن دسته از مشاغلی، که تنظيم ھر چه سريعتر روابط کارگران و سرمايه 

  .بطور کوتاه مدت و يا  فصلی، شکل ميگيرند
  

  . ، ممانعت از آسيب رسيدن به حق امنيت شغلی کارگران در اين موارد١۴- ١٧-٣
-------------------------------------------  

  

 بقصد مبارزه با ،ومیممنوعيت اضافه کاری بمثابه يک قاعده عم: ، قطعنامه پيرامون١۴-١٨
بيکاری، و استفاده از فرصتھای خارج از ساعات مقرر کار برای شرکت کارگران در کالسھای 

 خانواده گی کارگران، بھبود فضا، -آموزشی؛ از اين طريق، بھبود کيفيت زندگی شخصی
  .سازماندھی  و مديريت محيط کار، ھمچنين افزايش کيفيت توليدات صنعتی کشور

-------------------------------------------  
  

 بجز مواردی که از طريق تشکھای مستقل ،ممنوعيت شب کاری: ، قطعنامه پيرامون١۴-١٩
  .کارگری، اجتناب ناپذير تلقی گردند

  

  .، تعيين سطح دستمزدھای ناشی از شب کاری، با نظر تشکلھای مستقل کارگری١۴- ١٩-١
  

لھای ويژه پزشکی، برای شناخت بموقع عوارض منفی ، حق کارگران به انجام کنتر١۴- ١٩-٢
  .ناشی از شب کاری، جھت توقف سريع آن

--------------------------------------------  
  

 با مشارکت ايجاد يک سيستم بازرسی منظم محيط  و شرايط کار: ، قطعنامه پيرامون١۴-٢٠
ه بررسی مناسبات کارگران و دولت و تشکلھای مستقل کارگری؛ حق اين ارگان بازرسی، ب

سرمايه داران در يک مؤسسه، وضعيت بھداشت، ايمنی محيط کار، تغذيه و خدمات تندرستی به 
شاغلين؛ ھمچنين کنترل سطح و چگونگی پرداخت دستمزدھا و مزايا، و ساير مواردی که به 

  .دمناسبات محيط کار و تعھدات ذکر شده در قانون کار دموکراتيک، مربوط ميگردن
--------------------------------------------  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶۴

 آن با ، و انطباقبھبود مداوم استانداردھای ايمنی در محيط کار: ، قطعنامه پيرامون١۴-٢١
  .بھترين سطح تکنولوژی ايمنی محيط کار در جھان

  

. د، پرداخت کامل خساراتی که در اثر بروز سوانح محيط کار، متوجه کارگران ميگرد١۴- ٢١-١
  .حق کارگران به مطالبه غرامتھای پرداخت نشده، در طول دوران سلطه رژيم اسالمی

--------------------------------------------  
  

 و افزايش درآمد کارگران بازنشستگی بيمه و بھبود مداوم نظام: ، قطعنامه پيرامون١۴-٢٢
ستقل از پرداختی گذشته آنھا به بازنشسته، متناسب با باال رفتن سطح ھزينه ھای زندگی، م

  .صندوق بازنشستگی
  

؛ اين امر، کيفيت )زنان (  سال ۵٠و ) مردان (  سال ۵۵، کاھش سن بازنشستگی به ١۴- ٢٢-١
زندگی شھروندان، مدرنيزه ساختن شرايط کار و توليد، و تضمينھای کافی برای نسل جوان به 

  .جذب شدن در بازار کار را افزايش ميدھد
  

، حق بازنشستگان به شرکت در تصميم گيريھای مربوط به استفاده از منابع موجود در ١۴- ٢٢-٢
صندوق تأمين اجتماعی، جھت سرمايه گذاريھای انتفاعی؛ افزايش منظم سھم بازنشستگان، از 

  .سود حاصل از اين سرمايه گذاريھا
--------------------------------------------  

  

 و سرمايه داران پرداخت کامل خسارات ناشی از سلطه رژيم اسالمی:  ون، قطعنامه پيرام١۴-٢٣
  . به  کارگران

  

، حق کارگران به بررسی کامل حقوقی ھمه سرکوبگريھا و بی عدالتيھای صورت ١۴- ٢٣-١
گرفته، از سوی عوامل رژيم اسالمی و سرمايه داران، در دوران سلطه رژيم اسالمی؛ اين قبل از 

ريت، دسته جات حراست کارخانجات، مأمورين شوراھای اسالمی، بسيج و غيره ھمه، اقدامات مدي
بايد نقش مديران، شوراھای اسالمی، انجمنھای اسالمی و مأمورين حفاظت و . را در بر ميگيرد

  . و جنگ ارتجاعی، مورد بررسی و بازبينی قرار گيرند۶٠حراست طی نسل کشی دھه 
  

ن اعتصاب، و جبران مالی خسارات ناشی از آن در زندگی ، پرداخت کامل دستمزد دورا١۴- ٢٣-٢
  .کارگران، در تمام دوران سلطه رژيم اسالمی

  
  .،  پرداخت کامل دستمزدھای پرداخت نشده، و جبران خسارات ناشی از آن١۴- ٢٣-٣
  

، بازپرداخت کامل ھرگونه کسريھای ناشی از سرقت دستمزدھا، به بھانه کمک به ١۴- ٢٣-۴
  .و نظاير آنجبھه ھای جنگ 

  

  .، بازپرداخت خسارات ناشی از اخراج از کار، در دوران سلطه رژيم اسالمی١۴-٢٣ -۵
  

، مؤسساتی که قادر و يا مايل به جبران مالی، ناشی از نتايج اقدامات ضد کارگری خود ١۴- ٢٣-۶
نباشند، بدون پرداخت خسارت به مالک موسسه، به نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، منتقل 

  .يگردندم
-------------------------------------------  

  

  . موقعيت کارگران خارجی شاغل در ايرانبھبود:  ، قطعنامه پيرامون١۴ -٢۴
  

، انطباق سطح دستمزدھا و تأمين اجتماعی اين گروه از کارگران، با سطح ١۴- ٢۴-١
  .استانداردھای رايج در ايران
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يران به دريافت تابعيت ايرانی و يا دوگانه، با کمترين ، حق کارگران خارجی مقيم ا١۴- ٢۴-٢
  .موانع اداری

  

  .، کمکھای ھمه جانبه، به برابرسازی حقوق شھروندی آنان با ساير مردم١۴- ٢۴-٣
  

  . ، ممانعت از ھر گونه اعمال تبعيض، عليه کارگران خارجی در ايران١۴- ٢۴-۴
  

 برای شرکت کارگران خارجی، در سطوح ، تشويق کارگران ايرانی به ايجاد امکانات١۴- ٢۴-۵
  .تصميم گيری در اتحاديه ھای کارگری

-------------------------------------------  
  

 بر جای مانده از  غير انسانیه اشکال استثمار و مناسباتلغو ھم: ، قطعنامه پيرامون١۴-٢۵
سنتی و کوچک، بويژه دوران اوليه توسعه سرمايه داری؛ نظير شرايط  کار در کارگاھھای 

  .کارگاھھای فرش بافی، آجرپزيھا و معادن کشور
  

، ايجاد باالترين استاندارد حفاظت و ايمنی در محيطھای کار فوق، بھبود مداوم آن با ١۴- ٢۵-١
  .نظر و خواست کارگران و تشکھای مستقل آنان

  

ر اين بخشھا؛ ، کاھش ساعات کار و تقليل چشمگير سن بازنشستگی برای شاغلين د١۴- ٢۵-٢
  . تعيين دقيق آن از طريق ارائه طرحی از سوی تشکلھای مستقل کارگری

  

، الزام اين مؤسسات به ايجاد و يا گسترش بخشھای تحقيق و توسعه، بمنظور ١۴- ٢۵-٣
بکارگيری سريع و گسترده تکنولوژيھای مدرن؛ حمايت مالی دولت از تغييرات فنی مناسب در اين 

  . دشواريھای کار برای کارگرانمؤسسات، با ھدف کاھش
--------------------------------------------  

  

 مبتنی بر بکارگيری وسيعترين امکانات اتخاذ يک سياست متمرکز: ، قطعنامه پيرامون١۴-٢۶
از اين طريق، تضمين امنيت سکونت و ايجاد استانداردھای  ؛ ايجاد مسکن برای کارگرانبمنظور

  .نمدرن مسکن کارگرا
  

، تا دوره ای که معضل اجاره نشينی برای کارگران وجود دارد، پرداخت حق مسکن ١۴- ٢۶-١
  .متناسب با نيازھای شرايط سکونت يک خانواده متوسط  در جامعه

--------------------------------------------  
  

  .در محيط کار امکانات بھداشت فردی و، ينه رفت و آمدتأمين ھز: ، قطعنامه پيرامون١۴-٢٧
                                                                                  

، پرداخت کامل ھزينه رفت و آمد  به  و از محل کار؛ افزايش سطح آن متناسب با باال ١۴- ٢٧-١
  .  رفتن ھزينه ھای حمل ونقل

                                                           
، تعيين وقت کافی برای صرف غذا و احتساب آن جزء ساعات کار؛ زمان ضروری ١۴- ٢٧-٢

برای  صرف غذا در واحدھای توليدی، بايد با نظر يک نھاد تخصصی تغذيه و تندرستی،  و تأييد 
  .تشکلھای مستقل کارگری تعيين گردد

  

  . ، حق استفاده از حمام در محيط کار١۴- ٢٧-٣
--------------------------------------------  

  

، غير شاغلين و شھروندان  کليه بدھيھای خانواده ھای کارگریلغو: ، قطعنامه پيرامون١۴-٢٨
  .کم در آمد روستايی به بانکھا و مؤسسات اعتباری، در کوتاه ترين زمان ممکن
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--------------------------------------------  
  

ای ضمن حق کارگران به گذراندن دوره ھای متعدد آموزش حرفه :  ن،  قطعنامه پيرامو١۴-٢٩
  .، از اين طريق تضمين بھتر امنيت شغلی خودکار

---------------------------------------------  
  

  . تأسيس دانشگاه کار در کشور:  ،  قطعنامه پيرامون١۴-٣٠
  

به، و فرزندان آنان امکان ميدھد، در ، دانشگاه کار به کارگران عالقمند و يا با تجر١۴- ٣٠-١
رشته ھای مربوط به حقوق کار، موقعيت کار و سرمايه در ساختار اقتصادی کشور، تربيت 
بازرسان کار، پژوھشھای اقتصادی ايران و جھان و رشته ھای نظير آن تحصيل نموده، بنيه 

  . فکری دموکراتيک کشور و طبقه کارگر را تقويت نمايند-سياسی
  

، دانشگاه کار تحت مسئوليت مشترک تشکلھای مستقل کارگری، وزارت علوم و ١۴- ٣٠-٢
  .آموزش عالی و وزارت ايجاد کار و حفظ اشتغال، قرار خواھد گرفت

  

، ارتباط فعاالنه دانشگاه کار و مراکز کار آموزی، بمنظور بھبود مداوم کيفيت ١۴- ٣٠-٣
  .آموزشھای شغلی کارگران

  

و مسئولين دانشگاه کار در کليه بحثھای تخصصی و تصميم گيريھايی ، شرکت استادان ١۴- ٣٠-۴
  .که به شرايط کار، حقوق کارگران، موضوع اشتغال در کشور، و موارد مشابه مربوط ميگردد

  

، حق قانونی ھيئت علمی دانشگاه کار به ارائه نظر تخصصی؛ پيرامون تأثير ١۴- ٣٠-۵
  .ر داخل، پيش از انعقاد چنين قراردادھايیقراردادھای خارجی کشور بر موضوع اشتغال د
---------------------------------------------  

  

   روستاھای کشور شھرسازی-١۵
  
  
   … حق ھمه شھروندان روستايی به مالکيت زمين:  قطعنامه پيرامون،١۵-١
  ... دولتی برای کشت و برداشت، ، ارائه کمکھای وسيع١۵-١-١
  ... به دريافت حد معينی از سھام ،وستايی حق شھروندان ر،١۵-١-٢
  ... اعالم موضوع رفع کمبود آب کشاورزی و نوشيدنی،،١۵-١-٣
  ...حق دموکراتيک شھروندان روستايی در: قطعنامه پيرامون، ١۵-٢
  ... تعيين روستاھای متوسط، روستاھای بزرگ و شھرھای کوچک، ،١۵-٢-١
  ...ه جزئی از طرح عمومیتبديل روستاھا ب:  قطعنامه پيرامون،١۵-٣
 ... ايجاد و گسترش نھادھای دولتی، خصوصی و اجتماعی، ،١۵-٣-١
 ...برسميت شناسی خانه داری در روستا بمثابه ، ١۵-٣-٢
 ... و بھبود  روستايی خانه ھای سالمندان، تأسيس گسترده١۵-٣-٣
 ... آغاز ھر چه سريعتر ساخت مناطق مسکونی ضد زلزله ،١۵-٣-۴
  ... و تشويق شھروندان روستاھای  ارائه تسھيالت،١۵-٣-۵
  ...تأسيس دانشکده ھای وابسته به دانشگاھھای بزرگ  ،١۵-٣-۶
   ...تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط:  قطعنامه پيرامون،١۵-۴
  ... تعيين شوراھای روستايی، منتخب مستقيم روستاييان، ،١۵-۴-١
  ...يک با ارگانھای دولتی  شورای روستا، در ارتباط ارگان،١۵-۴-٢
   ... نھادھای قضايی در روستاھای بزرگ؛ تأسيس،١۵-۴-٣
   ... تأسيس خانه ھای شھروندان، در ھمه روستاھای کشور؛،١۵-۴-۴
   ...،لغو فوری کليه بدھيھای روستاييان کم درآمد:  قطعنامه پيرامون،١۵-۵
   ...تضمين بيمه و حق بازنشستگی:  قطعنامه پيرامون،١۵-۶
   ... ثابت در ھمه روستاھای صنعتی- علمیايجاد مراکز: قطعنامه پيرامون، ١۵-٧
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  ...تأسيس مراکز پژوھشی آب و خاک و بذر در ھمه ، ١۵-٧-١
   ...ادغام مراکز تحصيلی و کار آموزی:  قطعنامه پيرامون،١۵-٨
   ...ادغام مراکز بھداشت، تندرستی:  قطعنامه پيرامون،١۵-٩
   ...بکارگيری وسيع تکنولوژی: امون قطعنامه پير،١۵- ١٠

  
  

 در روستای ،حق ھمه شھروندان روستايی به مالکيت زمين کشاورزی: ، قطعنامه پيرامون١۵-١
محل سکونت خود؛ ميزان سھم زمين برای دھقانان، بر اساس امکانات موجود، و نيازھای زندگی 

  .خانواده ھای وابسته به توليد کشاورزی، تعيين ميگردد
  

، ارائه کمکھای وسيع دولتی برای کشت و برداشت، تأمين آب کشاورزی، تأمين سوخت ١۵- ١-١
  .و انرژی، انبارسازی و حمل و نقل محصوالت کشاورزی دھقانان کم در آمد

  

، حق شھروندان روستايی، به دريافت حد معينی از سھام مؤسسات کشت و صنعت ١۵- ١-٢
  .در مناطق روستايی) اجتماعی( دولتی 

  

، اعالم موضوع رفع کمبود آب کشاورزی و آشاميدنی، بمثابه يک ضرورت استراتژيک ١۵- ١-٣
 اجتماعی، ھمچنين، انجام طرحھای توسعه روستايی؛ تمرکز بر ھدف -جھت توسعه اقتصادی

  .شيرين سازی انبوه  و صنعتی آب، و بھره مند ساختن روستاييان از آن
---------------------------------------- --    

  

    . شھروندان روستايی در سھم بری از اشتغال صنعتیق دموکراتيکح :قطعنامه پيرامون، ١۵-٢
  

، تعيين روستاھای متوسط، روستاھای بزرگ و شھرھای کوچک، بمثابه مراکز آتی ١۵- ٢-١
برای تأسيس واحدھای توليدی و صنعتی؛ از اين طريق افزايش امکان ايجاد مشاغل برای 

ايی، بھبود ساختاری سطح در آمدھای روستاييان، به اين وسيله ھمچنين، کاھش شھروندان روست
  .نرخ مھاجرت به شھرھای بزرگ

-------------------------------------------  
  

 شھرسازی در بديل روستاھا به جزئی از موضوع طرح عمومیت: ، قطعنامه پيرامون١۵-٣
يفيت تغذيه، بھداشت و تندرستی، تحصيل و تعليم و ؛  و برابر سازی کامل سطح زندگی در ککشور

  .تربيت، کيفيت سکونت، و فرصتھای برابر شغلی با استانداردھای زندگی مدرن شھری
  

، ايجاد و گسترش نھادھای دولتی، خصوصی و اجتماعی، برای بھبود ھر چه سريعتر ١۵- ٣-١
  .یموقعيت شغلی، فردی و اجتماعی زنان و دختران در مناطق روستاي

  
، برسميت شناسی خانه داری در روستا بمثابه يک شغل مولد، و پرداخت دستمزدی ١۵- ٣-٢

معادل متوسط حقوق کارگران در کشور به زنان خانه دار، از سوی نھاد شھروندی خانواده و 
  .کودک

  

تأسيس گسترده خانه ھای سالمندان روستايی و بھبود شرايط زندگی، تندرستی و  ، ١۵- ٣-٣
  .ن بخش از شھروندان کشورتغذيه اي

  

، آغاز ھر چه سريعتر ساخت مناطق مسکونی ضد زلزله در مناطق روستايی زلزله خيز ١۵- ٣-۴
  .کشور؛ تشويق مؤسسات ساختمانی بخش خصوصی، به شرکت فعال در اين طرح استراتژيک

  

به ، ارائه تسھيالت و تشويق شھروندان روستاھای کوچک، پراکنده و دور افتاده، ١۵- ٣-۵
شرکت در طرحھای ايجاد تمرکز مناطق روستايی؛ و از اين طريق کاھش ھزينه ھا، سرعت 

  .بخشيدن به ارائه خدمات بيشتر به روستاييان، و توسعه صنعتی مناطق روستايی
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تأسيس دانشکده ھای وابسته به دانشگاھھای بزرگ در شھرھای کوچک و نزديک به  ،١۵- ٣-۶
 بھبود فرصتھای تحصيلی برای شھروندان روستايی کشور و روستاھای بزرگ؛ از اين طريق،
  .تسريع توسعه اقتصادی اين مناطق

--------------------------------------------  
  

 و اقتصاد روستايی، تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به روستاييان: ، قطعنامه پيرامون١۵-۴
  .ر ارائه به پارلمان و دولتاز طريق سازمانھای دھقانی و روستايی، بمنظو

  

، تعيين شوراھای روستايی منتخب مستقيم روستاييان، بمثابه پايه نظام اداری در ١۵- ۴-١
  .روستاھای کشور

  

، شورای روستا، در ارتباط ارگانيک با ارگانھای دولتی، نھاد پيشنھاد دھنده طرحھای ١۵- ۴-٢
  .اھد داشتقانونی، و مسئوليت امور اجرايی در محل را بعھده خو

  

، تأسيس نھادھای قضايی در روستاھای بزرگ؛ و کمک به حل و فصل معضالت حقوقی ١۵- ۴-٣
  .در مناطق روستايی، بر اساس موازين دموکراتيک

  

، تأسيس خانه ھای شھروندان، در ھمه روستاھای کشور؛ تشويق روستاييان به تجمعات ١۵- ۴-۴
العات ضرروی؛ تأسيس دفاتر اطالعات منظم در اين مراکز؛ طرح معضالت خود و کسب اط

  .شھروندی از سوی دولت در اين مراکز
 -------------------------------------------    

  

 به بانکھا و مؤسسات ،آمدری کليه بدھيھای روستاييان کم درلغو فو: ، قطعنامه پيرامون١۵-۵
  .اعتباری

--------------------------------------------  
  

 ، و حق بازنشستگی برای شھروندان روستايی درمانیتضمين بيمه: ، قطعنامه پيرامون١۵-۶
  . صرفنظر از موقعيت شغلی و درآمد آنان

--------------------------------------------  
  

، که بر امر  ثابت در ھمه روستاھای کشور صنعتی- علمیايجاد مراکز: ، قطعنامه پيرامون١۵-٧
وليدات کشاورزی، خريد محصوالت از روستاييان، و افزايش کيفيت خاک و آبياری، بھبود مداوم ت

  . نظارت خواھند داشت
  

، تأسيس مراکز پژوھشی آب و خاک و بذر در ھمه روستاھای کشور، و ادغام اين مراکز ١۵- ٧-١
در بخشھای تحقيقات کشاورزی دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشی نزديک به روستاھا؛ اين مراکز 

لحاظ سازمانی، پرسنلی و بودجه نيز، بخشی از دانشگاه و مؤسسه نزديک به روستا، محسوب ب
  .خواھند گشت

----------------------------------------------  
  

 در مراکز ، مناطق روستايی مراکز تحصيلی و کار آموزیادغام:  قطعنامه پيرامون،١۵-٨
رسنل آموزشی مزبور، به ھمکاری ھمه جانبه، برای تحصيلی شھرھای نزديک و الزام مديران و پ

  .ارتقاء کيفيت آموزش در مدارس روستايی نزديک به خود
----------------------------------------------  
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در مراکز نزديک  ادغام مراکز بھداشت، تندرستی و تغذيه روستايی: ، قطعنامه پيرامون١۵-٩
 يکسان سازی ھر چه سريعتر استانداردھای موارد شھری، و الزام مؤسسات مربوطه، به

  .برشمرده با سطح کيفی موجود در مناطق شھری
----------------------------------------------  

  

ع کوچک در بکارگيری وسيع تکنولوژی توليدی خاص صناي:  قطعنامه پيرامون،١۵-١٠
خدماتی کوچک در /ات توليدی؛ تشويق جوانان جويای کار به ايجاد مؤسسروستاھای کشور

روستاھا، بعنوان سياستی جھت کاھش نرخ بيکاری در مناطق روستايی؛ کمکھای مشورتی و 
  .خدمات اين مؤسسات/بازاريابی رايگان، از سوی نھادھای دولتی برای توليدات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  

   نوسازی نظام ارتش و خدمت نظامی-١۶
  
  
   ...؛دموکراتيزاسيون کامل نيروھای مسلح کشور: قطعنامه پيرامون، ١۶-١
   ...اطاعت کورکورانه در نيروھای مسلح؛الغاء نظام ، ١۶-١-١
  ...ان به عدم انجام خدمت نظامی و عدم شرکت حق شھروند، ١۶-١-٢
  ...ممنوعيت مطلق تأسيس يک نيروی نظامی، انتظامی ، ١۶-١-٣
  ...ھمه سازمانھای نظامی، انتظامی و اطالعاتی، ، ١۶-١-۴
  ...امنيتی در ضمن  خدمت، / انتظامی/ يک واحد و يا يک فرد نظامی، ١۶-١-۵
   ...رماندھان و مسئولينانتخابی بودن ف: قطعنامه پيرامون، ١۶-٢
  ...شورای عمومی پرسنل، بمثابه عاليترين ارگان ، ١۶-٢-١
  ...حق سربازان، درجه داران، افسران و پرسنل غيرنظامی ، ١۶-٢-٢
  ...حق پرسنل نيروھای مسلح به شرکت در فعاليتھای سياسی ، ١۶-٢-٣
  ... پرسنلتدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به:  قطعنامه پيرامون، ١۶-٣
  ... پاکسازی محيط ارتش و نيروھای انتظامی از آموزشھا ،١۶-٣-١
  ... ماه؛ ١٨، کاھش دوره خدمت نظامی به ١۶-٣-٢
   ...، امکانات وسيع برای گذراندن دوره خدمت وظيفه،١۶-٣-٣
  ... صنعتی در پادگانھای -تأسيس مراکز مجھز تحقيقات علمی، ١۶-٣-۴
  ... ھمچنين برای تحکيم آموزشھای ،ت نظامیبکارگيری دوره خدم، ١۶-٣-۵
  ...اعطای مدارک معتبر تخصصی در دوران خدمت نظامی  ،١۶-٣-۶
  ...الزام ھمه پرسنل ثابت در ارتش بويژه در مناصب فرماندھی، ، ١۶-٣-٧
   ...  ايجاد و حفظ حداکثر توانايی دفاعی در نيروھای:، قطعنامه پيرامون١۶-۴
  ... در برابر احتمال ،به دفاع از خودحق مردم ايران ، ١۶-۴-١
  ...به انجام و بسط  شورايی، - ، حق نظام دموکراتيک١۶-۴-٢
  
  

  و مناسبات درونی؛دموکراتيزاسيون کامل نيروھای مسلح کشور: ،  قطعنامه پيرامون١۶-١
  .  آن با جامعهرابطه

  

نظامی به عدم اجرای ؛ حق شھروندان الغاء نظام اطاعت کورکورانه در نيروھای مسلح، ١۶- ١-١
دستوراتی که محتوای آنھا را، مغاير با تعھد به حقوق دموکراتيک و اصول اوليه انسانی، 

  .تشخيص دھند
  

، حق شھروندان به عدم انجام خدمت نظامی و عدم شرکت در جنگ؛ در صورتيکه اين ١۶- ١-٢
نرمندان، نويسنده گان، امر با عادات و روحيات صلح طلبانه آنھا، سازگار نباشد؛ نظير زنان، ھ

  ...محققين، فعالين حفظ محيط زيست، مربيان و مدافعين حقوق خانواده و کودکان 
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، ممنوعيت مطلق تأسيس يک نيروی نظامی، انتظامی و يا اطالعاتی مخفی از سوی ١۶- ١-٣
  . دستگاھھای ذيربط

  

اختار اداری و مبانی ، ھمه سازمانھای نظامی، انتظامی و اطالعاتی، ھمچنين پرسنل، س١۶- ١-۴
قضاوت پيرامون بازدھی فردی و ترقی شغلی شاغلين آنھا، مشمول قوانين عمومی کشور 

  . ميباشند
  

امنيتی در ضمن  خدمت، بايد برای محيط / انتظامی/ ،  يک واحد و يا يک فرد نظامی١۶- ١-۵
ايی جداگانه مجاز ًاطراف، کامال قابل شناسايی گردد؛ موارد استثنايی،  تنھا از طريق حکم قض

  .بوده، به امور بسيار حساس، محدود خواھند گشت
---------------------------------------------  

  

 از طريق انتخابات ،انتخابی بودن فرماندھان و مسئولين در کليه سطوح: ، قطعنامه پيرامون١۶-٢
  .شورايی

  

يم گيری در يک واحد ، شورای عمومی پرسنل، بمثابه عاليترين ارگان تصم١۶- ٢-١
  .امنيتی/انتظامی/نظامی

  

،  حق سربازان، درجه داران، افسران و پرسنل غيرنظامی به عضويت در احزاب ١۶- ٢-٢
سياسی، و تأسيس تشکل صنفی مستقل خود؛ در عين الزام به عضويت ھر تشکل صنفی در 

  .شورای عمومی پرسنل
  

ليتھای سياسی دموکراتيک، در خارج از ،  حق پرسنل نيروھای مسلح به شرکت در فعا١۶- ٢-٣
محيط نظامی؛ حق اعالم تمايل حزبی و سياسی در محيط کار و دفاع از آن، در عين الزام قانونی 

  .به غيرحزبی عمل کردن در محل خدمت
 ----------------------------------------------   

  

، از بوط به پرسنل نيروھای مسلحتدوين پيشنويس اوليه قوانين مر: ،  قطعنامه پيرامون١۶-٣
  .امنيتی، بمنظور ارائه به پارلمان و دولت/انتظامی/طريق سازمانھای صنفی پرسنل نظامی

  

 -، پاکسازی محيط ارتش و نيروھای انتظامی از آموزشھا و فرھنگ ناسيونال١۶- ٣-١
ن به شوينيستی، قومی و مذھبی؛ برچيدن نظام آموزشی متکی بر روح عظمت طلبی و سوء ظ

  . ھمسايگان
  

 ماه؛ پرداخت حقوق کافی به سربازان وظيفه؛ افزايش ١٨، کاھش دوره خدمت نظامی به ١۶- ٣-٢
  . مرخصی و ساعات استراحت سربازان

  

، امکانات وسيع برای گذراندن دوره خدمت وظيفه، از طريق انجام فعاليتھای غير نظامی ١۶- ٣-٣
  . و ارائه خدمات به سالمندان و نيازمنداندر خارج از پادگان؛ بويژه در بخش تندرستی

  

 صنعتی در پادگانھای نظامی، و بکارگيری نيروی -، تأسيس مراکز مجھز تحقيقات علمی١۶- ٣-۴
  .سربازان و پرسنل فنی در اين پژوھشھا؛ از اين طريق، توسعه تکنولوژی دفاعی کشور

  

شھای پايه ای شغلی و ، بکارگيری دوره خدمت نظامی، ھمچنين برای تحکيم آموز١۶- ٣-۵
گسترش تواناييھای فکری سربازان؛ خدمت نظامی بايد در خدمت ساختن انسانی آگاه و بردبار در 

اين . برابر مشکالت، و جبران  کمبود ھای ناشی از دوره تربيت خانواده گی و تحصيلی، قرار گيرد
جر شده، کيفيت برقراری آگاھی فرد در دفاع از کشور و جامعه دموکراتيک من-امر به تحکيم خود

دوران خدمت سربازی برای شھروندان جوان . يک امنيت پايدار در کشور را، افزايش ميدھد
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کشور، بايد به بھترين  و پر ثمرترين دوران زندگی آنان مبدل گشته، موجب تحکيم تعھدات ملی 
  .آنھا گردد

  

ازان، به تأييد وزارت اعطای مدارک معتبر تخصصی در دوران خدمت نظامی به سرب ،١۶- ٣-۶
علوم و آموزش عالی، و با اھميت پايه ای برای کسب توانايی شغلی بعدی در زمينه ھای فنی، 

  .مديريت، حفاظت و امنيت، ورزشی  و ھنری، ھمطراز با سطحی از مدارک دانشگاھی
  

ت ، الزام ھمه پرسنل ثابت در ارتش بويژه در مناصب فرماندھی، به گذراندن تحصيال١۶- ٣-٧
ًدانشگاھی در محيط کار؛ خصوصا با تأکيد بر مواد درسی مربوط به تکامل اجتماعی بشر، حقوق 
فرد در قبال دولت و تعھدات متقابل شھروندان؛ استقرار واحدھايی از دانشگاھھای نزديک در 
محوطه پادگانھای نظامی؛ به اين ترتيب، تسريع روند نوسازی دموکراتيک، تقويت روح عدالت 

  . و اومانيسم در نيروھای مسلح، و بھبود کيفی بازدھی نيروی دفاعی کشورخواھی
 ----------------------------------------------   

  

، منطبق با ايجاد و حفظ حداکثر توانايی دفاعی در نيروھای مسلح: ،  قطعنامه پيرامون١۶-۴
 ايران به زندگی بدون ترس و نيازھای تأمين امنيت يک جامعه انسانی و مدرن؛ تضمين حق مردم

نگرانی، ناشی از احتمال تھاجم قدرتھای سرکوبگر؛ اتخاذ سياستھای دفاعی کشور بر اساس 
واقعيت وجود و ادامه خطرات کنونی در جھان، عليه يک نظام دموکراتيک و مستقل؛ امر دفاع از 

 ھمچنين با تکيه بر کشور نه تنھا بر پايه اعتماد به آگاھی و انگيزه ھای شھروندان، بلکه
  . توانمندی اقتصادی و تکنولوژيک، امکان پذير است

  

، حق مردم ايران به دفاع از خود، در برابر احتمال وقوع جنگ ھسته ای در جھان؛ ١۶- ۴-١
بکارگيری وسيع تکنولوژی پزشکی ضد تشعشعات راديواکتيويته و تخريب ھسته ای؛ آموزش 

تم آموزشی؛ ايجاد و تجھيز پناھگاھھايی به اين منظور در منظم شھروندان، بويژه از طريق سيس
  .سراسر کشور

  

صنعتی، تھيه و - شورايی، به انجام و بسط پژوھشھای علمی-، حق نظام دموکراتيک١۶- ۴-٢
  .دريافت تکنولوژی الزم، به منظور تسھيل امر دستيابی به اھداف باال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  

   رفع تبعيضھای ناشی از توسعه ضد دموکراتيک سرمايه داری-١٧
  
  
   ... تبعيضات سياسی، اقتصادیرفع : قطعنامه پيرامون، ١٧-١
  ...يع تر انتخابات ھمگانی و شورايی در ھر ھر چه سر دنفراخوان، ١٧-١-١
  ... سيستم آموزشی اربرد زبان مادری در حق ک،١٧-١-٢
  ... برای آغاز اجرای طرح توسعه ،  تخصيص بودجه اضطراری،١٧-١-٣
  ... ارائه امکانات وسيع و رايگان، و تشويق روستاييان ،١٧-١-۴
  ...يدن  تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به برچ،١٧-١-۵
   ...  شھروندان عشاير کشور نيز طی دوران سلطه رژيمھای ارتجاعی،،١٧-١-۶
   ... آپارتايد ضد انسانی و جنايات سياستمحکوميت: قطعنامه پيرامون، ١٧-٢
  ... تأکيد بر حق دموکراتيک بھائيان، بمثابه شھروندان برابر ،١٧-٢-١
  ... شغل  بازگشت به کار و تحصيل محروم شده گان از،١٧-٢-٢
  ... تأمين حضور نماينده گان منتخب  بھاييان در ھمه نھادھای ،١٧-٢-٣
  ... تشويق شھروندان بھايی به شرکت فعال در سرنوشت سياسی ،١٧-٢-۴
  ... در صورت تمايل ،دفاع از حق اين بخش از مردم کشور، ١٧-٢-۵
  ... بازپس دادن ھمه اموال و داراييھای شخصی تسويه ،١٧-٢-۶
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  ... امتيازاتی در زندگی شغلی و تحصيلی، ، مقرر نمودن١٧-٢-٧
  ... و دولت،  حق شھروندان بھايی به ارائه پيشنويس قوانينی به پارلمان،١٧-٢-٨
   ...محکوميت تبعيضھای گسترده عليه شھروندانی:  قطعنامه پيرامون،١٧-٣
  ...  تھایفعاليتدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به :  قطعنامه پيرامون،١٧-۴
   ...؛ضرورت توسعه فرھنگی دموکراتيک کشور:  قطعنامه پيرامون،١٧-۵
  ... تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به رعايت و روش ،١٧-۵-١
   ... آن با زبان انگليسی، جايگزينیتغيير تدريجی زبان سراسری کنونی، و ،١٧-۵-٢
  ...ی،  بررسی پيشاپيش ھرگونه تغييرات در زبان فارس،١٧-۵-٣
  ... بازسازی و تغيير مديريت فرھنگستان زبان و ادبيات فارسی، ،١٧-۴-۵
  ... دموکراتيک ساير زبانھای -  حضور نماينده گان فرھنگی،١٧-۵-۵
   ...؛برای  شعرای دوره قديم" شاعر ملی"  الغاء عنوان دولتی ،١٧-۶-۵
  ... موضوع زبانھای منطقه ای و سراسری و شيوه برخورد ،١٧-۵-٧
  ...تأمين امکانات شرکت فعال نماينده گان فرھنگستانھا ، ١٧-۵-٨
  ... الزام مؤسسات دولتی و خصوصی به رابطه فعال ،١٧-۵-٩
  ... از قدرت حاکم، يی موقعيت زبانھای رايج در ايران جدا،١٧-۵- ١٠
  ... ان فارسی از تاريخ نويسی ارتجاعی  جدايی موقعيت کنونی زب،١٧-۵- ١١
  ...، ] قديمیکشورھای صنعتی[  زبان بين المللی٢ ، تعيين١٧-۵- ١٢
  ...، تشکيل فرھنگستانھای ويژه زبانھای مختلف ايرانی:  قطعنامه پيرامون،١٧-۶
  
  

رفع تبعيضات سياسی، اقتصادی و فرھنگی، عليه شھروندانی با : ، قطعنامه پيرامون١٧-١
ور رفع بنيادی و گسترده ھمه  شورايی، بمنظ-؛ نظام دموکراتيکزبانھايی غير از زبان سراسری

تبعيضات برجای مانده، ناشی از تاريخ توسعه ضد دموکراتيک سرمايه داری ايران، امکانات 
اين موضوع بطور خاص به . وسيعی را در اين زمينه، در سطوح مختلف بکار خواھد گرفت

ی، ترکمنی، شھروندان دارای زبانھای مادری کردی، ترکی آذربايجانی، سيستانی و بلوچی، عرب
  .ارمنی و موارد مشابه، مربوط ميگردد

  

، فراخواندن ھر چه سريع تر انتخابات شورايی در ھر استان، بمنظور انتخاب کليه ١٧- ١-١
  .نھادھا و مسئولين آنھا از سوی مردم، بعنوان اولين گام در اين جھت

  

ين قطعنامه؛ حدود ، حق کاربرد زبان مادری در سيستم آموزشی در ھر استان موضوع ا١٧- ١-٢
 شورايی و گروھھای تخصصی نزديک به آنان، - و چگونگی انجام آن را، سازمانھای دموکراتيک

 مالی سراسری، آينده -اجتماعی استان، بازار اقتصادی- با توجه به نيازھای توسعه اقتصادی
ند  صنفی شھروندان کشور، تعيين خواھ-شغلی نسل جوان، و الزامات تحکيم ھمبستگی سياسی

  .نمود
  

 اجتماعی -، تخصيص بودجه اضطراری، برای آغاز اجرای طرحھای توسعه اقتصادی١٧- ١-٣
  . ھمه جانبه مناطق مورد بحث

  

، ارائه امکانات وسيع و رايگان، و تشويق روستاييان در استانھای موضوع اين ١٧- ١-۴
نعتی مناطق کمتر قطعنامه به ھمکاری در امر ايجاد تمرکز روستايی، با ھدف تسريع توسعه ص

  .توسعه يافته
  

، تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به برچيدن عوارض ناشی از سلطه گری نظامات ١٧- ١-۵
 شورايی در اين مناطق، بمنظور ارائه به -ضددموکراتيک، از طريق نھادھای دموکراتيک

  ).پارلمان و دولت( شوراھای استانھا و نھادھای سراسری
  

 عشاير کشور نيز طی دوران سلطه رژيمھای ارتجاعی، متحمل سرکوب و ، شھروندان١٧- ١-۶
. انواع تبعيضات ضد دموکراتيک گشته، از بھبود شرايط کار و زندگی شايسته خود، بازمانده اند
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 شورايی، با تضمين حقوق شرايط زندگی متفاوت شھروندان عشايری، توده -نظام دموکراتيک
سکان کامل و ادغام در زندگی روستايی و شھری، تشويق ھای زحمتکش را به روی آوری به ا

نظام شورايی، با رايگان سازی ھمه ھزينه ھای سکونت دائم، امکانات وسيع مالی و . خواھد نمود
 . حقوقی را، در اختيار اين بخش از شھروندان جامعه، قرار خواھد داد

  -------------------------------------------------    
  

، عليه جنايات رژيم اسالمی سياست آپارتايد ضد انسانی و محکوميت :قطعنامه پيرامون، ١٧-٢
  .شھروندان بھايی  کشور

  
، تأکيد بر حق دموکراتيک بھائيان، بمثابه شھروندان برابر حقوق برای انجام آزادانه ١٧- ٢-١

  . فعاليتھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی و مذھبی
  

 تحصيل محروم شده گان از شغل و آموزش؛ جبران خسارات ناشی از ، بازگشت به کار و١٧- ٢-٢
  .جنايات رژيم عليه بھاييان، بويژه بازسازی کامل کتابخانه ھا و مراکز فرھنگی

  

، تأمين حضور نماينده گان منتخب بھاييان در ھمه نھادھای عمومی کشور، از جمله در ١٧- ٢-٣
  . ندی مالکيت اجتماعیھيئت نظارت بر رسانه ھای عمومی و نھاد شھرو

  

، تشويق شھروندان بھايی به شرکت فعال در سرنوشت سياسی کشور و حضور مؤثر در ١٧- ٢-۴
احزاب، اتحاديه ھا، سنديکاھا و شوراھا؛ بعھده گرفتن نقشی شايسته در مراکز تصميم گيری 

  .سياسی، قانونگذاری و قضايی
  

رت تمايل به ايجاد تشکلھای سياسی ، دفاع از حق اين بخش از مردم کشور، در صو١٧- ٢-۵
  .جداگانه، واعزام نماينده گان منتخب خود به پارلمانھای سراسری  و شوراھای استانی

  

، بازپس دادن ھمه اموال و داراييھای شخصی تسويه و اخراج شده گان، و يا شھروندان ١٧- ٢-۶
اين امر شامل داراييھا و . ندبھايی ای که به شيوه جنايتکارانه ای، به جوخه ھای اعدام سپرده شد

  .مؤسسات انتفاعی شھروندان بھايی نيز ميگردد
  

، مقرر نمودن امتيازاتی در زندگی شغلی و تحصيلی، که به نحو مؤثری به جبران ھر چه ١٧- ٢-٧
  . سريعتر آثار تبعيضھا و جنايات رژيم اسالمی عليه بھاييان، منجر گردد

  

ه پيشنويس قوانينی به پارلمان و دولت، که به موضوع ، حق شھروندان بھايی به ارائ١٧- ٢-٨
جبران خسارات، ھمچنين بھبود فرصتھای شغلی و اجتماعی اين بخش از شھروندان کشور، 

  .مربوط ميگردد
---------------------------------------------  

  

 عالئق مذھبی  که دارایمحکوميت تبعيضھای گسترده عليه شھروندانی: ، قطعنامه پيرامون١٧-٣
غير اسالمی و يا غير شيعی ھستند؛ ايرانيانی با سنتھای مذھبی مسيحی، کليمی، آشوری، 

؛ تأکيد بر برابر حقوقی گروھھای نامبرده با ساير )سنی ( گرايشھای اسالمی غير شيعی
شھروندان؛ حق انجام فعاليتھای سياسی، فرھنگی و مذھبی آزادانه، و حتی المقدور، جبران 

  .ت تحميل شده بر آنانخسارا
---------------------------------------------  

  

 "  مذھبی- فعاليتھای فرھنگیتدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به: ، قطعنامه پيرامون١٧-۴
 از طريق سازمانھای اجتماعی گروھبندی ھای فوق، بمنظور ، نامبرده در باال"اقليتھای مذھبی

  .دولتارائه به پارلمان و 
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 ---------------------------------------------   
  

؛ ھمه زبانھای موجود در ضرورت توسعه فرھنگی دموکراتيک کشور: ، قطعنامه پيرامون١٧-۵
  .ايران، بمثابه زبانھای ملی کشور ايران، برسميت شناخته ميشوند

  

 به تنوع زبانی در ، تدوين پيشنويس اوليه قوانين مربوط به رعايت و روش برخورد١٧- ۵-١
  .کشور، از طريق نھادھای شورايی استانی و سراسری، بمنظور ارائه به پارلمان و دولت

  

، تغيير تدريجی زبان سراسری کنونی، و جايگزينی آن با زبان انگليسی، بمثابه زبان ١٧- ۵-٢
دن زبان  آموزشی ھمگانی؛ حفظ زبان فارسی بعنوان زبان سراسری، تا تثبيت و ھمگانی ش-اداری

از اين . انگليسی؛ تغيير زبان سراسری، به زمان طوالنی و صرف ھزينه ای سنگين، نيازمند است
  .ِرو توافق اکثريت مردم، بويژه تشکلھای کارگران و دھقانان، ضروری است

  

، بررسی پيشاپيش ھرگونه تغييرات در زبان فارسی، جھت جلوگيری از عملکرد انگيزه ١٧- ۵-٣
اف ارتجاعی، که به کاربرد زبان برای مردم عادی، و ھمبستگی شھروندی در ھای قومی و اھد

  .جامعه ايران، لطمه وارد ميسازند
  

، بازسازی و تغيير مديريت فرھنگستان زبان و ادبيات فارسی، بمنظور تحکيم زمينه ١٧- ۴-۵
زندگی ھای پايبندی مسئولين و اعضاء آن به موازين دموکراتيک، و رعايت حق شھروندان به 

  .صلح آميز در کشوری با تنوع زبانی
  

 دموکراتيک ساير زبانھای ملت ايران در مديريت اين -، حضور نماينده گان فرھنگی١٧- ۵-۵
  .فرھنگستان، جھت ارائه نظرات علمی پيرامون توسعه زبان فارسی

  

اينده ، برای شعرای دوره قديم؛ اين اصل، شامل نم"شاعر ملی" ، الغاء عنوان دولتی ١٧- ۶-۵
تشويق پژوھشگران و ارائه امکانات . گان ادبيات مربوط به ھمه زبانھای رايج در ايران ميگردد

ھنری ساکنان جوامع - مالی و قانونی، برای انجام تحقيقات علمی، پيرامون خالقيتھای فرھنگی
  .سپری شده در فالت ايران

  

 آن، يک امر تخصصی ، موضوع زبانھای منطقه ای و سراسری و شيوه برخورد به١٧- ۵-٧
محسوب شده، حل و فصل آن به نظرات و تصميمات اتحاديه ھای کارگری، نھادھای کارفرمايی، 
مشاورين امور اشتغال و بازار کار، و توصيه ھای جامعه شناسان، روانشناسان و کارشناسان 

ی انجام يک  شورايی بايد مکانيزمی برا-نظام دموکراتيک. علوم تعليم و تربيت، واگذار ميگردد
فعاليت تحقيقی ھمه جانبه در اين زمينه را فراھم ساخته، براساس نتايج ناشی از آن و بطور 

در ھر تصميم گيری پيرامون کاربرد زبانھای منطقه . يکسان در ھمه استانھای کشور، عمل نمايد
جوان و ای در محيط آموزش، ميبايستی رابطه آن با موضوع توسعه اقتصادی منطقه، آينده نسل 

جامعه با به رسميت شناسی حق .  اجتماعی ھمه شھروندان کشور، معيار قرار گيرد-زندگی شغلی 
کار و الزام به ايجاد کار برای ھمگان، در ھر تغييری که بنوعی به زندگی شغلی شھروندان، بويژه 

، مجاز نسل جوان مربوط گردد، از جمله بکارگيری زبانھای منطقه ای در سيستم آموزشی استان
  .به دخالت فعاالنه است

  

، تأمين امکانات شرکت فعال نماينده گان فرھنگستانھا و روشنفکران، بمثابه نھادھای ١٧- ۵-٨
  .تخصصی، در ھمه امور مربوط  به زبانھای کشور

  

، الزام مؤسسات دولتی و خصوصی، به رابطه فعال با نھادھای تخصصی زبانھای ١٧- ۵-٩
  .ھبود کيفيت ادبيات اداری دستگاھھای دولتیموجود در کشور؛ بمنظور ب
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، جدايی موقعيت زبانھای رايج در ايران از قدرت حاکم، و از تبليغات و اھداف احزاب ١٧- ۵-١٠
سياسی؛ احزاب سياسی مجاز نيستند، مسئله زبان را به موضوع محوری شعارھا و تبليغات 

سوء استفاده وسيع از آن را فراھم سياسی خود مبدل سازند؛ از آنجا که اين فعاليت، امکان 
، از اين طريق، اصل برابر حقوقی شھروندان )نظير سوء استفاده سياسی از زبان فارسی( نموده

حق ھمه احزاب و نھادھای سياسی، به پشتيبانی از بھبود روشھای کاربرد . را نقض ميکند
جاد امکانات برای زبانھای منطقه ای و سراسری، ارائه طرح و نظر در اين رابطه، و اي

  .شھروندان عالقمند به پژوھش در اين زمينه
  

قوم " ، جدايی موقعيت کنونی زبان فارسی از تاريخ نويسی ارتجاعی منتسب به ١٧- ۵-١١
؛ تحقيقات تاريخی پيرامون دورانھای باستان و يا زبان فارسی، نبايد به "نژاد آريا" و " پارس

 خدمت توجيه ستمگری بر بخشی از شھروندان قرار روشھای قومی و ضدعلمی آلوده شده، در
  . گرفته، و بر مناسبات دموکراتيک در جامعه، آسيب وارد آورد

  

، بعنوان زبانھای رايج در ] کشورھای صنعتی قديمی[ زبان بين المللی ٢، تعيين ١٧- ۵-١٢
  . سيستم آموزش و تحقيق در کليه استانھای کشور

 ------------------------------ ---------------   
  

 و  به ھزينه دولت،تشکيل فرھنگستانھای ويژه زبانھای مختلف ايرانی: ، قطعنامه پيرامون١٧-۶
اجتماعی برابر -اجتماعی دموکراتيک؛ با ھدف تضمين توسعه اقتصادی-بعنوان نھادھای فرھنگی

  :حقوق شھروندان مناطق مختلف کشور
  

    آذربايجانی، تأسيس فرھنگستان زبان و ادبيات ترکی -١
                                                       

   تأسيس فرھنگستان زبان و ادبيات کردی،-٢
  

   تأسيس فرھنگستان زبان و ادبيات بلوچستانی و سيستانی،-٣
  

   تأسيس فرھنگستان زبان و ادبيات عربی،-۴
  

   تأسيس فرھنگستان زبان و ادبيات ترکمنی،-۵
  

  ھنگستان زبان و ادبيات ارمنی،  تأسيس فر-۶
  

   تأسيس فرھنگستان زبان و ادبيات شھروندان کليمی، -٧
  

   تأسيس فرھنگستان زبان و ادبيات گرجی،-٨
  

   تأسيس فرھنگستان زبان و ادبيات آشوری،-٨
  

 حمايت مالی و سياسی از تأسيس سازمانھای فرھنگی شھروندان بھائی، و ساير گروھھای -٩
  . مذھبی دموکراتيک در کشور- و يا  فرھنگی زبانی - فرھنگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ  

  

   حفظ محيط زيست  -١٨
  
  
   ...خورداری از محيط زيست پاکيزهحق بر: قطعنامه پيرامون، ١٨-١
  ...تأسيس موزه ھای طبيعی، گسترش مناطق حفاظت شده ، ١٨-١-١
  ...مقابله با ھرگونه تخريب محيط زيست در ايران، ، ١٨-١-٢
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  ...اختصاص امکانات دولتی برای ايجاد يک زندگی شغلی جديد، ، ١٨-١-٣
  ...سايه، انعقاد قراردادھای چند جانبه با کشورھای ھم، ١٨-١-۴
  ...کارفکری، /خدماتی/بازرگانی/الزام ھمه مؤسسات توليدی، ١٨-١-۵
  ...قرار دادن استانداردھای مدرن برای رعايت حفظ محيط زيست، ، ١٨-١-۶
  ...ايجاد تسھيالت وسيع برای مؤسساتی که توليد را بر رعايت ، ١٨-١-٧
  ...حق سازمانھای دولتی مربوط به محيط زيست، ، ١٨-١-٨
  ...آلوده سازی سطوح وسيعی از آب، خاک، گياھان و ھوا، ، ١٨-١-٩
   ...تعيين ھدف تبديل نيمی از مساحت ھر شھری به فضای سبز؛  ،١٨-١- ١٠
   ...تبديل تکنولوژی و توليدات صنعتی متکی بر حفظ: قطعنامه پيرامون، ١٨ -٢
  ...ده محل کار در رشته صنعتی متکی بر حفظ  سياست ايجاد گستر، ١٨-٢-١
  
  

  حق اوليهکيزه، بمثابه يکپاحق برخورداری از محيط زيست : ، قطعنامه پيرامون١٨-١
  .دموکراتيک برای ھمه شھروندان

  

 و حفظ ھمه انواع گياھان و ؛ گسترش مناطق حفاظت شدهتأسيس موزه ھای طبيعی، ١٨- ١-١
  . آلوده گی ناشی از تعرض سرمايه داران سودجو به محيط زيست از،جانوران

  

؛ اين شامل ممنوعيت فوری قطع مقابله با ھرگونه تخريب محيط زيست در ايران، ١٨- ١-٢
اشکال زيانبار آلوده سازی ھوا، آبھا، خاک و  درخت، ممنوعيت ھر نوع شکار، و جلوگيری از

  .مناطق سبز کشور است
  
ه ، اختصاص امکانات دولتی برای ايجاد يک زندگی شغلی جديد، برای شھروندانی ک١٨- ١-٣

  .تأمين ھزينه ھای زندگی آنھا، به شکار حيوانات و يا قطع درختان وابسته است
  

، انعقاد قراردادھای چند جانبه با کشورھای ھمسايه، برای مقابله با آلوده گی آبھای ١٨- ١-۴
  .خليج فارس و  دريای خزر؛ ايجاد مؤسسات تحقيقی مشترک به اين منظور

  

کارفکری، به تأسيس دفتر حفظ محيط /خدماتی/بازرگانی/، الزام ھمه مؤسسات توليدی١٨- ١-۵
  . زيست در مؤسسه خود

  

، قرار دادن استانداردھای مدرن برای رعايت موازين حفظ محيط زيست، در دريافت ١٨- ١-۶
  . مجوز تأسيس واحدھای توليدی جديد

  

ت، متکی ، ايجاد تسھيالت وسيع برای مؤسساتی که توليد را بر رعايت حفظ محيط زيس١٨- ١-٧
  .سازند

  

، حق سازمانھای دولتی مربوط به محيط زيست، به ورود بدون اعالم قبلی به محيط ھمه ١٨- ١-٨
  . کارخانجات و مراکز کار، برای کنترل رعايت استانداردھای حفظ محيط زيست

  

، آلوده سازی سطوح وسيعی از آب، خاک، گياھان و ھوا، يک جرم جنايی سنگين عليه ١٨- ١-٩
  . عمومی و حق حيات ھمگان، محسوب ميگرددتندرستی

  

؛ تعيين ھدف تبديل حداقل  به فضای سبزی مساحت ھر شھر، تعيين ھدف تبديل نيمی از١٨- ١-١٠
  .نيمی از مساحت کشور به مناطق  طبيعی حفاظت شده

 ------------------------------------------   
  

" ( يدات صنعتی متکی بر حفظ محيط زيستتبديل تکنولوژی و تول: ، قطعنامه پيرامون١٨ -٢
  .به يک رشته مولد و تکنولوژی آينده در کشور ،")صنعت سبز
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خدماتی حفظ محيط زيست؛ ھمکاری /، سياست ايجاد گسترده محل کار، در رشته صنعتی١٨- ٢-١
ی مداوم دستگاھھای دولتی با اتحاديه ھای کارگران و کارفرمايان برای بھبود مداوم استانداردھا

  .حفظ محيط زيست در حوزه توليد، خدمات، صنعتی و کشاورزی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ 
  

   تضمين سالمت محيط سياست- ١٩
  
  
  ...  از عناوينه سياسی ممنوعيت سوء استفاد: قطعنامه پيرامون ،١٩-١
  ... ،  اداری دولتی- ممنوعيت کسب مشاغل سياسی:  قطعنامه پيرامون،١٩-٢
    ... اسالمی- محکوميت جريانات ملی: قطعنامه پيرامون، ١٩-٣
  ...حق مردم ايران برای مجازات عناصر تصميم گيرنده ، ١٩-٣-١
   ... اداری- ممنوعيت کسب مشاغل سياسی: مون قطعنامه پيرا،١٩-۴
  ...،  اداری دولتی- ممنوعيت کسب مشاغل سياسی: قطعنامه پيرامون، ١٩-۵
   ...اداری- ممنوعيت کسب مشاغل سياسی: قطعنامه پيرامون، ١٩-۶
  ...حق شھروندان به تعقيب قضايی نقض حقوق انسانی خود ، ١٩-۶-١
   ...، دولتی اداری- مشاغل سياسیممنوعيت کسب : قطعنامه پيرامون، ١٩-٧
   ...حق مردم ايران به بررسی کامل نوع: قطعنامه پيرامون، ١٩-٨
   ... ايرانحق دموکراتيک مردم: قطعنامه پيرامون، ١٩-٩
    ...، "مجاھد خلق" و "  فدايی خلق" عناوين  :، قطعنامه پيرامون١٩- ١٠
  . ...ابر جامعهتعھدات متقابل احزاب در بر :، قطعنامه پيرامون١٩- ١١

  
  

از سوی فعالين ،  از عناوين دانشگاھی سياسیممنوعيت سوء استفاده: ، قطعنامه پيرامون١٩-١
اجتماعی؛ بمنظور فخر فروشی و امتياز طلبی، ارعاب مردم و ايجاد پيش داوری، -سياسی

 -ی فعالين سياساشاره به تخصص آکادميکپيرامون تواناييھای احتمالی خود در محيط سياست؛ 
 فعالين .، مجاز استد، و يا در صورت الزام به بيان آن، تنھا در زندگی نامه جداگانه فراجتماعی

، برخالف ھمفکران !)نخبگان؟( سياسی از جناح ليبرال، ملی گرايان دروغين و سلطنت طلبان 
 ای  که در ھيچ کشور پيشرفته-غيرايرانی خود، با توسل به اين شيوه بدوی و سراپا تبعيض آميز

ً در جامعه دست به تحقير مردم زده، عمال، داشتن مدارک دانشگاھی را شرط - مرسوم نيست
ًاين سياست ارتجاعی و تماما ضد دموکراتيک، طی يک قرن، به . دخالت در سياست معرفی ميکنند

تشديد بی تفاوتی سياسی و دوری مردم از مبارزات سياسی دامن زده، نقشی غيرقابل انکار در کم 
  .قه گی و يا عدم پيوستن توده عادی شھروندان به احزاب و افکار سياسی، ايفا کرده استعال

--------------------------------------------  
  

ه احزابی ک و  اداری دولتی، برای افراد-ممنوعيت کسب مشاغل سياسی: قطعنامه پيرامون، ١٩-٢
 شامل تأسيس کننده گان و پشتيبانان ،اين. ند، شرکت نموده ادر سرکوب و جنايت عليه مردم ايران

 حق مردم ايران برای مجازات . ميگردد، و اسالمی رژيمھای پھلویمؤثر، سياسی و يا نظامی
  .چنين عناصری

--------------------------------------------  
  

دليل نقش ب، کثريتی ا- و توده ای  اسالمی-محکوميت جريانات ملی:  ، قطعنامه پيرامون١٩-٣
بسيار مؤثر آنھا در استقرار و تحکيم يک رژيم فاشيستی، و سھم آشکار در کشتار صدھا ھزار 

 اداری -نفر از شھروندان کشور در طول حيات رژيم اسالمی؛ ممنوعيت تصدی مشاغل سياسی
  . دولتی، از سوی وابستگان به اين جريانات ارتجاعی
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صر تصميم گيرنده در اين احزاب، و ھمدستان ، حق مردم ايران برای مجازات عنا١٩- ٣-١
مستقيم رژيم اسالمی در سرکوب شھروندان مبارز؛ حتی اگر افراد سھيم در اين تبھکاری، در 

  .سازمانھای سياسی ديگر ادغام گشته، و يا تابعيت دولتی کشور ديگری را کسب کرده باشند
 ------------------------------------------   

  

 ه فعاالنه افرادی کلتی، برای دو اداری- سياسیممنوعيت کسب مشاغل:  عنامه پيرامون، قط١٩-۴
 و يا برای ادامه کشتار مردم و ويرانی کشور، دست به  ساله دفاع نموده،٨از جنگ ارتجاعی 

  :تبليغات علنی و مستمر، بنفع ادامه جنگ زده اند؛ نظير
  

  ی تجاوزگرانه، شرکت در طراحی  و فرماندھی عملياتھای نظام-١
  

   شناسايی و بازداشت مخالفين جنگ، در جامعه و جبھه ھای جنگ ارتجاعی،-٢
  

 حمايت از جنگ ارتجاعی به بھانه دفاع از موقعيت ارتش، و تقويت آن در برابر سپاه -٣
  پاسداران،

  

 ذينفع شدن در اين آدمکشی و ويرانگری بيسابقه، از طريق خريد و فروش غير قانونی نفت، -۴
  برای تأمين نيازھای جنگی و سودجويی شخصی،

  

 جمع آوری کمک مالی برای ادامه جنگ ارتجاعی، و يا کسر دستمزد کارگران و کارمندان، -۵
  بمنظور تخصيص آن برای ادامه جنگ،

  

   کمک به ادامه جنگ، از طريق قاچاق اسلحه به ايران،-۶
  

 توسل به توجيه مذھبی، برای شرکت در  ھمکاری با رژيم اسالمی، از طريق انجام تبليغات و-٧
  جنگ ارتجاعی،

  

 داشتن مسئوليت در تشويق، جذب و اعزام کودکان و نوجوانان به جبھه ھای جنگ، و وادار -٨
  نمودن آنان به قربانی ساختن خود،

  

 حمايت فعاالنه از جنگ ارتجاعی، از طريق توليد فيلم تلويزيونی و سينمايی، تھيه موزيک، -٩
عر، برگزاری مراسمھای مذھبی با مضمون تبليغ برای ادامه جنگ؛ انجام سخنرانی سرودن ش

عمومی، برگزاری سمينارھای دانشگاھی در دفاع از جنگ ارتجاعی؛ انتشار مقاالت و کتب تحت 
، بويژه پس از خروج ارتش عراق از شھر خرمشھر، از پاييز سال "دفاع از ميھن" پوشش 
   به بعد،١٣۶٠

  

 جنگ و سازماندھی تھاجم عليه شھروندان مبارز در کردستان، ترکمن صحرا،  شرکت در-١٠
  .سيستان و بلوچستان و خوزستان؛ در تمام دوران پس از استقرار رژيم اسالمی

---------------------------------------------  
  

عليرغم   کهافرادی برای ، دولتی اداری- سياسیممنوعيت کسب مشاغل: ، قطعنامه پيرامون١٩-۵
 بطور آشکار از جنايات رژيم اسالمی عليه کمونيستھا و مبارزين ،حضور در صف اپوزيسيون

، سرکوب مبارزات مردم کردستان و مناطق "تجزيه طلبی" حمايت کرده، تحت پوشش مقابله با 
  . مشابه را تأييد نمودند

 ----------------------------------------------   
  

 برای افرادی که در ، دولتیاداری- سياسیممنوعيت کسب مشاغل: مه پيرامون، قطعنا١٩-۶
 را بطور مسلم و آگاھانه نقض ای سياسی، حقوق دموکراتيک شھروندان مبارزدرون سازمانھ
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 به انگيزه دستيابی به منافع شخصی و موقعيت تشکيالتی، دست به سوء استفاده از کرده،
. ای سياسی بزرگ کشور را تضعيف نموده، يا منحل ساختندموقعيت سازمانی خود زده، سازمانھ

  :اين بويژه موارد مشخص زير را شامل ميگردد
  

؛ ١٣۵٩ افراد مسئول در سازمان چريکھای فدايی خلق ايران در مقطع انشعاب بزرگ در سال -١
 اين عناصر، بخش اعظم بزرگترين سازمان چپ ايران را، به قسمتی از دستگاه سرکوب يک رژيم

  .فاشيستی، مبدل ساختند
  

آن، طی " انقالب ايدوئولوژيک "  مسئولين و سياستگذاران سازمان مجاھدين خلق در جريان -٢
؛ مسئولين توسل به سياست سرکوب و زندانی ساختن مخالفين رھبری اين ۶۶ تا ۶٣سالھای 

ران مناطق سازمان؛ موضوع رابطه اين سازمان با دولت سابق عراق، بويژه در مقطع موشک با
  .مسکونی ايران در اواخر جنگ ارتجاعی

  

، از سوی سازمان "فروغ جاويدان "  طراحان و سازماندھنده گان عمليات نظامی موسوم به -٣
 نفر از شھروندان مبارز، و کمک به ١٢٠٠، که به کشتار بيش از ١٣۶٧مجاھدين خلق در سال 

ژيم جنايتکار حاکم، در روزھای پس از زمينه سازی قتل عام ھزاران زندانی سياسی از سوی ر
برای عمليات فوق، ھيچ چشم اندازی از موفقيت، با در نظر گرفتن ساده ترين . آن، گرديد

معيارھای سياسی و نظامی وجود نداشت، و مسئولين طراحی آن نيز، ھرگز اين اشتباه نابود کننده 
  .ورد بررسی و نقد قرار نداده اندو يا اقدام عمد برای بھره برداری سياسی بعدی از آن را، م

  

 اقليت، در مقطع درگيری -  مسئولين و عناصر مؤثر در سازمان چريکھای فدايی خلق ايران-۴
 نفر، ۵، که به کشته شدن )در کردستان عراق ( ١٣۶۴ بھمن سال ۴مسلحانه درونی در روز 

.  منجر گرديد نفر و فروپاشی بزرگترين سازمان چپ سراسری در اين مقطع،۶زخمی شدن 
اطالعات و اسناد بعدی نشان داد، که جناحھای متعددی در اين سازمان در خفا، ھدف انحالل 
تشکيالت و زندگی در خارج از کشور را دنبال کرده، ريختن خون شھروندان مبارز کشور و 
نابودی يک سازمان سياسی مردم ايران را، با ھدف دستيابی به منافع شخصی  خود، مرتکب 

  . دشدن
  

، حق شھروندان به تعقيب قضايی نقض حقوق انسانی خود در موارد مذکور، حتی اگر ١٩- ۶-١
  .ًعناصر احتماال مجرم، تابعيت کشور ديگری را کسب نموده باشند

 -------------------------------------------   
  

فرادی از ، برای ا دولتی اداری- سياسیممنوعيت کسب مشاغل: ، قطعنامه پيرامون١٩-٧
اقدامات مورد .  که توسل به روشھای مخرب زير از سوی آنان، اثبات گرددنيروھای اپوزيسيون

بحث، به تضعيف توان مبارزاتی جامعه، تقويت موقعيت رژيم ترور اسالمی و افزودن بر انبوه 
  :اين موارد عبارتند از. رنج و آالم دھھا ميليون نفر از مردم ايران انجاميد

  

ستفاده از قدرت تشکيالتی در سازمانھای سياسی و توسل به اقدامات توطئه گرانه،  سوء ا-١
  حذف و اخراج فعالين سياسی، بمنظور انحصار قدرت شخصی و يا محفلی،

  

 صدور حکم بازداشت و يا صدور حکم اعدام عضو يک سازمان بداليل سياسی؛ اقدام به -٢
ندان مبارز با انگيزه ھای سرکوبگرانه، از محدوديت حق مسافرت، بازداشت و يا شکنجه شھرو
  سوی عناصر صاحب مسئوليت در سازمانھای سياسی،

  

   زمينه سازی و سازماندھی درگيری مسلحانه درون سازمانی و اقدام به قتل مبارزين، -٣
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 سانسور و سرکوب نظرات نيروی مبارز، از اين طريق، لطمه وارد آوردن  به مبارزه عليه -۴
   فرھنگی جامعه،-شيستی،  و ضديت با توسعه سياسیيک رژيم فا

  

 سوء استفاده از اموال سازمانھای سياسی، و تملک شخصی منابع مالی سازمانھای -۵
  اپوزيسيون،

  

   تخريب آگاھانه شخصيت فردی مبارزين، و آسيب زدن به توانايی مبارزاتی آنان،-۶
  

فره رفتن از برگزاری نشستھای قانونی،  عدم پاسخگويی به اعضاء در قبال اقدامات خود، و ط-٧
  بمنظور ادامه سلطه غير دموکراتيک بر شھروندان مبارز جامعه،

  

 بی کفايتی، سھل انگاری، الاباليگری، پوشاندن حقايق و ارتکاب اشتباھات نابود کننده، در -٨
  .موقعيت رھبری و اعضاء تصميم گيرنده سازمانھای سياسی

------------------------- -------------------   
  

ن  سازما)احتمالی ( رابطه و سطح بررسی کامل نوعحق مردم ايران به:  قطعنامه پيرامون،١٩-٨
 ساله و مقطع موشک ٨، بويژه در طول جنگ صدام حسين مجاھدين خلق ايران با رژيم فاشيستی

، به اطالع از باران مناطق مسکونی ايران، توسط ارتش دولت سابق عراق؛ حق شھروندان ايران
علل و چگونگی درگيريھای نظامی اين سازمان، با مردم و احزاب سياسی در کردستان عراق، و 

  .به سوی شھروندان کرد عراقی) احتمالی( شناسايی مسئولين صدور فرمان شليک 
---------------------------------------------  

  

 ساله در ۴گ داخلی  بررسی جنران بهموکراتيک مردم ايحق د: ، قطعنامه پيرامون١٩-٩
: در اين مقطع(  ميان حزب دموکرات کردستان ايران و کومه له،)٧١٣۶ - ٣١٣۶ (کردستان ايران

جنگ داخلی در کردستان، :  و شناخت مسئولين آن،)سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
يز مردم از مبارزه انقالبی و ًبخش اعظم بنيه مبارزاتی مردم کردستان را نابود کرده، وسيعا به گر

بی اعتمادی به سازمانھای سياسی دامن زده، به وقوع انشعاب در دو جريان نامبرده انجاميده، و 
اين رويداد فوق العاده زيانبار، در . ًعمال قطع کامل مبارزه مسلحانه در کردستان را موجب گرديد

  . ران، تأثير گذاشتتداوم حيات رژيم اسالمی، و تحکيم سلطه آن  بر مردم اي
  

صف بنديھای عشيره ای و ( اين درگيری خونين و پرخسارت، نه بر زمينه يک محدوديت تاريخی 
، بلکه بر اساس قدرت طلبی شخصی و گروھی، انگيزه ھای اعالم نشده و )مناسبات فئودالی

چھارچوب از اين رو، در . اشتباھات مھلک روشنفکران مدافع ليبراليسم و سوسياليسم، رخ داد
 حقوقی تلقی گشته، و به يک -نظامات جامعه مدرن قرار داشته، موضوعی با اھميت سياسی

جامعه حق دارد، . بررسی کامل از نقطه نظر الزامات پايبندی به حقوق شھروندی، نيازمند است
صالحيت سياسی و اخالقی مسئولين اين رويداد دردناک و مھلک را، برای بعھده گرفتن مناصب 

ی جديد، زير سوال برده، از نفوذ آنھا در دستگاھھای اداری و قضايی کشور  و استان، ادار
  .ممانعت کند

--------------------------------------------  
  

و   "کار"  نشريه   ،"مجاھد خلق" و "  فدايی خلق" عناوين : ، قطعنامه پيرامون١٩-١٠
لح و نماينده حقيقی مبارزات و فداکاريھای نسل ؛ کنگره شوراھا، تنھا مرجع صا"مجاھد"يه نشر

" ، نشريه "مجاھد " و " فدايی "  نظر به سوء استفاده وسيع از عناوين . پيشتاز گذشته است
از سوی دسته جات منفعل و کاسبکار، سرکوبگر و تبھکار، بکارگيری " مجاھد " و نشريه " کار

  .فقت کنگره شوراھا، مجاز خواھد بوداين عناوين برای احزاب سياسی، تنھا در صورت موا
--------------------------------------------  
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؛ احزاب سياسی موظفند، بطور تعھدات متقابل احزاب در برابر جامعه :، قطعنامه پيرامون١٩-١١
ھمه جانبه، جھت تشکل سياسی و صنفی توده ھای مردم، دست به  فعاليتھای عملی زده، به 

ًزديک بخود در جامعه اقدام کرده، وسيعا عضوگيری نموده، منظما به جامعه، بسيج نيروی ن ً
احزاب سياسی، بايد روشھای سازماندھی و شيوه کار ارگانھای رھبری . گزارش کار ارائه دھند

ًکننده خود را مداوما بھبود بخشيده، برای خالقيتھای اعضاء و توده مردم، امکان شکوفايی ايجاد 
ابت و روزمره ارگانھای حزبی، تشکيل منظم جلسات، سمينارھا و کالسھای انتشار ث. کنند

آموزشی، برگزاری نشستھا، کنفرانسھا و کنگره ھای حزبی و عمومی، اجباری بوده، يکی از 
عدم رعايت الزامات قانونی از . معيارھای اصلی بازدھی يک حزب سياسی، محسوب خواھند شد

 احزاب سياسی منجر شده، در صورت تداوم بی عملی و اين نوع، به حذف کمکھای جامعه به
، ميتواند انحالل يک حزب سياسی را از سوی "سازمان"و " حزب" سوء استفاده از عنوان 

 . پارلمان و دولت، بدنبال آورد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  

   سياست خارجی کشور-٢٠
  
  
  ... ؛ ايران شورايیسياست خارجی جمھوری:  قطعنامه پيرامون،٢٠-١
   ...، مخالف ھر شکلی از ديپلماسی سری، جمھوری شورايی ايران٢٠-١-١
  …ن لغو فوری کليه ، خواھا شورايی در ايران-، نظام دموکراتيک٢٠-١-٢
  …، خواھان تعيين يک زمانبندی ، جمھوری شورايی ايران٢٠-١-٣
  …تا برچيدن کامل سالحھای کشتار جمعی از جھان، ، ٢٠-١-۴
  …، انعقاد قراردادھای خارجی را به ميزان  شورايی-، نظام دموکراتيک٢٠-١-۵
  …مؤسسات دولتی و خصوصی ايرانی، مجاز به ، ٢٠-١-۶
   … مالی- بازبينی کليه قراردادھای اقتصادی: ه پيرامونقطعنام، ٢٠-٢
   …حق مردم ايران به اقامه دعوی عليه: قطعنامه پيرامون، ٢٠-٣
  ... حق مردم ايران به اقامه دعوی عليه شرکتھای خارجی ،٢٠-٣-١
  ... حق مردم ايران به اقامه دعوی عليه شرکتھای خارجی، ،٢٠-٣-٢
   …دم ايران به بررسی کامل اقداماتحق مر: قطعنامه پيرامون، ٢٠-۴
  … احتمالی، عليه مسئولين ن برای طرح شکاياتحق مردم ايرا، ٢٠-۴-١
  …، به رعايت الزامات قانيت حقوقی نظام شورايیح، ٢٠-۴-٢
  …،  شورايی- ؛ نظام دموکراتيکاھميت امنيت دست جمعی: قطعنامه پيرامون، ٢٠-۵
  .ليه دولتھای ديگر سمت گيری نمايندچنين پيمانھای مشترکی، نبايد ع، ٢٠-۵-١
  ... ؛  اروپايی-ضرورت ايجاد يک جامعه مشترک آسيايی:  قطعنامه پيرامون،٢٠-۶
  …،  ايران از سازمانھای منطقه ای و بين المللیخروج کشور:  قطعنامه پيرامون،٢٠-٧
   …، بر برسميت شناسی و يا مذھبی شوينيستی، قومی- ، مبانی ناسيونال٢٠-٧-١
  ...؛ مبانی دموکراتيک سياست خارجی کشور: قطعنامه پيرامون، ٢٠-٨
  … مجاز است، تنھا با آندسته از مؤسسات  دموکراتيک،-راديکال نظام ،٢٠-٨-١
  … محق است، نسبت به نقض حقوق زنان، ، جمھوری شورايی٢٠-٨-٢
  … شورايی، سرکوبگری عليه خلق کرد در -نظام دموکراتيک، ٢٠-٨-٣
  ...وند کرد در خاورميانه حق دارد، تابعيت ايرانی ، ھر شھر٢٠-٨-۴
   ...، از مبارزرات دموکراتيک و سوسياليستی،، نظام شورايی٢٠-٨-۵
  …  ميان ايران وتأکيد بر عدم وجود اختالفات مرزی :، قطعنامه پيرامون٢٠-٩
   … صلح و ھمزيستی مسالمتضرورت برقراری:  قطعنامه پيرامون،٢٠- ١٠
  …شناسی برابر حقوق کشورھای فلسطين برسميت  ،٢٠-١٠-١
  …خواست آزادی فوری ھمه زندانيان فلسطينی از زندانھای ، ٢٠-١٠-٢
   …مردم آواره فلسطين به سرزمين خود؛خواست بازگشت ھمه ، ٢٠-١٠-٣
  … دولتھای غربی ھای سودجويانه دخالت، مخالفت نظام شورايی در ايران با٢٠-١٠-۴
  ... اقتصادی و فرھنگی جمھوری ايران -سیبرقراری روابط سيا، ٢٠-١٠-۵
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   ...الزام دولتھای خارجی به تعويض کامل پرسنل خارجی : قطعنامه پيرامون،٢٠- ١١
  
  

 شورايی، -؛ نظام دموکراتيک ايران شورايیسياست خارجی جمھوری: ، قطعنامه پيرامون٢٠-١
حفظ محيط زيست، از روابط ھمه جانبه ميان کشورھا، خلع سالح ھسته ای و تحکيم صلح، 

ھمزيستی دموکراتيک دولتھا و ملل جھان، احترام به حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، و 
نظام شورايی، خود با برقراری . روابطه عادالنه اقتصادی بنفع ملل محروم، حمايت خواھد کرد

ھده روابط گسترده با ھمه کشورھای جھان، نقشی مؤثر و شايسته در مناسبات بين المللی، برع
 دموکراتيک در ايران در ھمه حال، از راه حلھای صلح آميز در -نظام راديکال. خواھد گرفت

روابط ميان دولتھا پشتيبانی نموده، مخالفت خود را با لشگرکشی قدرتھای نظامی آشکارا بيان 
نموده، و ابزارھای سياسی ممکن را جھت توقف ھر گونه راھزنی امپرياليستی، بکار خواھد 

 اقتصادی در عرصه جھانی نيز بايد در مسير برقراری - در ھمان حال، مناسبات سياسی.گرفت
عدالت در نظام تصميم گيريھای سياسی و تجارت جھانی، سمت گيری نموده، به بھبود شرايط 

در وضعيت کنونی، تصميم گيريھای ديکتاتورمنشانه و . زندگی ملل محروم جھان، منجر شود
ًر جھان، تماما به زيان ملل محروم تمام شده، و به تحميل  فقر و گرسنگی روابط تجاری نابرابر د

  .بر بخش بزرگی از بشريت، انجاميده است
  

، جمھوری شورايی ايران، مخالف ھر شکلی از ديپلماسی سری بوده، از علنيت و بيان ٢٠- ١-١
  .روشن، در مناسبات ميان دول و سازمانھای بين المللی، حمايت خواھد نمود

  

 شورايی در ايران، خواھان لغو فوری کليه بدھيھای کشورھای فقير -، نظام دموکراتيک٢٠- ١-٢
  .به بانکھا، مؤسسات مالی  و کشورھای ثروتمند جھان است

  

، جمھوری شورايی ايران، خواھان تعيين يک زمانبندی از سوی قدرتھای بزرگ، برای ٢٠- ١-٣
  .شيميايی در جھان استبرچيدن کامل سالحھای ھسته ای، ميکروبی، و 

  

، تا برچيدن کامل سالحھای کشتار جمعی از جھان، در متون درسی کليه سطوح آموزشی ٢٠- ١-۴
، توصيف "تھديد کننده حيات بشريت" در ايران، دولتھای دارنده چنين سالحھايی، با عنوان 

  . خواھند گشت
  

ا به ميزان رعايت موازين حفظ  شورايی، انعقاد قراردادھای خارجی ر-، نظام دموکراتيک٢٠- ١-۵
محيط زيست در کليه مؤسسات، شرکتھا و شعبات داخلی و بين المللی طرف قرارداد خود، پيوند 

از اين طريق بايد مؤسسات خارجی، ھر چه بيشتر به توسعه تکنولوژی مدرن، منطبق . خواھد زد
  .با نيازھای حفظ محيط زيست، سوق داده شوند

  

 و خصوصی ايرانی، مجاز به انعقاد قراردادھايی با شرکتھای خارجی، ، مؤسسات دولتی٢٠- ١-۶
ھمچنين بانکھای بين المللی . که در قطع درختان جنگلھای طبيعی جھان نقش دارند، نخواھند بود

و نھادھای مالی داخلی ھر کشوری، که به تأمين مالی شرکتھای فوق ميپردازند، مشمول اين 
  .ممنوعيت ميگردند

-------------------------------------------  
  

؛ تغيير آنھا؛ در  کشور مالی خارجی-ردادھای اقتصادیبازبينی کليه قرا: ، قطعنامه پيرامون٢٠-٢
  . صورتی که ضرورتھای توسعه اقتصادی کشور، آن را الزامی سازد

 -------------------------------------------   
  
، شرکتھا، نھادھا و م ايران به اقامه دعوی عليه افرادحق مرد: ، قطعنامه پيرامون٢٠-٣

دولتھايی، که در طول دوران سلطه حکومت اسالمی، از طرق مختلف، ماشين سرکوب رژيم 
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اسالمی را به سالحھا و امکانات ادامه جنگ، کشتار مردم و تحکيم سلطه بر جامعه، مسلح 
  .ساختند

  

 شرکتھای خارجی، که سياست سرکوب رژيم ، حق مردم ايران به اقامه دعوی عليه٢٠- ٣-١
امنيتی، تقويت کرده، در -اسالمی را از طريق صدور ابزارھای شکنجه و وسايلی با کاربرد پليسی

  .جنايات رژيم اسالمی، شريک شدند
  

، حق مردم ايران به اقامه دعوی عليه شرکتھای خارجی، که سياست سرکوب رژيم ٢٠- ٣-٢
يق صدور خودروھا و ابزارھای جداسازی جنسی شھروندان، تأييد و اسالمی عليه زنان را، از طر

  .تقويت نمودند
-------------------------------------------  

  

، در يستی رژيم اسالمیحق مردم ايران به بررسی کامل اقدامات ترور: قطعنامه پيرامون، ٢٠-۴
    .خارج از کشور عليه فعالين سياسی

  

ن برای طرح شکايات احتمالی، عليه مسئولين دولتی و امنيتی سابق و يا ، حق مردم ايرا٢٠- ۴-١
  .  کنونی دولتھای غربی، بدليل احتمال پوشاندن عمدی نقش رژيم اسالمی در اين جنايات

  

، حقانيت حقوقی نظام شورايی، به رعايت الزامات ناشی از اثبات برخورد ضد ٢٠- ۴-٢
 در تنظيم محتوا و سطح مناسبات آتی خود با دولتھا و دموکراتيک دولتھای غربی در اين رابطه،

  .مؤسسات غربی
--------------------------------------------  

  

 شورايی، ھمسايگان - ؛ نظام دموکراتيکجمعی يت دستاھميت امن: ، قطعنامه پيرامون٢٠-۵
 مناسبات صلح آميز و کشور را به امضاء قراردادھای دو و يا چند جانبه با ايران، جھت احترام به
  . تحکيم حسن ھمجواری فراخوانده، فعاالنه در اين جھت، گام  برخواھد داشت

  

  .، چنين پيمانھای مشترکی، نبايد عليه دولتھای ديگر، سمت گيری نمايند٢٠- ۵-١
-------------------------------------------  

  

؛ جمھوری  اروپايی- ک آسيايی جامعه مشتر يکضرورت ايجاد:  ، قطعنامه پيرامون٢٠-۶
 سياسی مشترک، ميان ايران، کشورھای قفقاز و -شورايی ايران، در ايجاد يک اتحاديه اقتصادی

اين اتحاد در وحله اول ميتواند، کشورھای ايران، افغانستان، . آسيای مرکزی ذينفع است
منستان و گرجستان را قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجيکستان، قرقيزستان، آذربايجان، ار

کشورھای فوق بداليل متعددی، امکانات بالقوه تشکيل چنين اتحادی، بنفع ھمه . در بر بگيرد
ھمچنين ايجاد اين اتحاد، تشکيل يک قطب سياسی تأثيرگذار در . شھروندان خود را دارا ھستند

رنوشت آسيای مرکزی و نزديک، حوزه دريای خزر و دريای سياه را موجب شده، تعيين س
معادالت سياسی در اين منطقه و خاورميانه را، از انحصار قدرتھای بزرگ در جھان، خارج 

  .ميسازد
 -------------------------------------------   

  

، که مبانی  و بين المللی ايران از سازمانھای منطقه ایخروج کشور: ، قطعنامه پيرامون٢٠-٧
؛ نظير کنفرانس  را، پايه وجودی خود قرار داده اند و مذھبی شوينيستی، قومی-ناسيونال

  . کشورھای اسالمی و يا اتحاديه عرب
  

 شوينيستی، قومی و يا مذھبی، بر برسميت شناسی نابرابری حقوقی -، مبانی ناسيونال٢٠- ٧-١
  . دموکراتيک ميباشند-ميان انسانھا متکی بوده، ناقض اصول و اساس يک نظام راديکال
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-------------- ------------------------------   
  

دفاع از حقوق زنان در ؛  سياست خارجی کشورمبانی دموکراتيک: ، قطعنامه پيرامون٢٠-٨
 دفاع از حقوق کارگران در ايجاد تشکلھای افته، و توسعه نيِھان، بويژه در کشورھای اسالم زدهج

يانه، به جزئی از سياست  خود، و دفاع از حقوق دموکراتيک شھروندان کرد در خاورممستقل
  . خارجی جمھوری شورايی ايران، تعلق خواھند داشت

  

(  دموکراتيک، مجاز است، تنھا با آندسته از مؤسسات اقتصادی -، نظام راديکال٢٠- ٨-١
خارجی، قراردادھای متقابل امضاء نمايد، که کارگران شرکتھای فوق، از وجود ) خصوصی، دولتی

اين امر ھمچنين بايد از اشباع شدن بازار . ر خود، برخوردار باشنديک تشکل مستقل در محيط کا
داخلی کاال، از کاالھای خارجی ای که تحت شرايط برده گی و بی حقوقی کارگران توليد ميشوند، 

  .جلوگيری نمايد
  

، جمھوری شورايی محق است، نسبت به نقض حقوق زنان، بويژه اعمال جنايتکارانه ٢٠- ٨-٢
ختران، اعتراض خود را به دولتھا و مجامع بين المللی، آشکارا اعالم نموده، ای نظير ختنه د

  .خواھان قطع فوری چنين اقدامات بربرمنشانه ای عليه زنان گردد
  

 شورايی، سرکوبگری عليه خلق کرد در کشورھای خاورميانه را -، نظام دموکراتيک٢٠- ٨-٣
 ساير شھروندان ھر کشوری دفاع نموده، محکوم نموده، از برابر حقوقی کامل مردم کردستان و

  .اعتراض آشکار عليه سياست ارتجاعی کنونی را، وظيفه خود ميداند
  

اين . ، ھر شھروند کرد در خاورميانه، حق دارد، تابعيت ايرانی و يا دوگانه، کسب کند٢٠- ٨-۴
  .يجاد کندامر بايد سدی در برابر سرکوبگری و اعمال تبعيضھای متعدد عليه شھروندان کرد، ا

  

، نظام شورايی، از مبارزرات دموکراتيک و سوسياليستی در کشورھای ديگر، پشتيبانی ٢٠- ٨-۵
جامعه ايران ضمن محکوم . نموده، فعالين و تعقيب شده گان را، بمثابه پناھنده سياسی می پذيرد

گان جنگی، نمودن ھر گونه جنگ افروزی، آوارگان ناشی از جنگھای منطقه ای را بمثابه پناھنده 
 دموکراتيک، اقدامات سياسی و نظامی، برای تأسيس رژيمھای -نظام راديکال. خواھد پذيرفت

  .مذھبی و سرکوبگر را، در اين چھارچوب ارزيابی نميکند
 --------------------------------------------   

  

؛  خود ھمسايگان ميان ايران وتأکيد بر عدم وجود اختالفات مرزی: ، قطعنامه پيرامون٢٠-٩
برسميت شناسی مرزھای کشور با ملل ھمسايه تا مقطع سرنگونی رژيم سلطنتی در بھمن ماه 

؛ حفظ نامھا وعناوين مناطق خشکی و آبی موجود در )١٩٧٩ماه فوريه سال ( ١٣۵٧سال 
  .خاورميانه، منطبق بر اسناد بين المللی

--------------------------------------------  
  

  ميان کشورھای و ھمزيستی مسالمت آميز صلح ضرورت برقراری: ، قطعنامه پيرامون٢٠-١٠
  .خاورميانه

  

 در چھارچوب مرزھای برسميت شناسی برابر حقوق کشورھای فلسطين و اسرائيل، ٢٠- ١٠-١
مورد توافق ھر دو ملت، و دفاع از حق زندگی صلح آميز شھروندان ھر دو کشور در کنار 

  . يکديگر
  

، خواست آزادی فوری ھمه زندانيان فلسطينی از زندانھای اسرائيل، و پرداخت غرامت ٢٠- ١٠-٢
  .به زندانيان و بستگان آنان
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، خواست بازگشت ھمه مردم آواره فلسطين به سرزمين خود؛ پرداخت غرامت به آنان ٢٠- ١٠-٣
  .از سوی دولت اسرائيل و يا يک صندوق کمک بين المللی

  

م شورايی در ايران، با دخالتھای سودجويانه دولتھای غربی و منطقه ای، ، مخالفت نظا٢٠- ١٠-۴
  .در مناسبات ميان دو ملت فلسطين و اسرائيل

  

 اقتصادی و فرھنگی کامل ايران با کشور اسرائيل، مشروط -، برقراری روابط سياسی٢٠- ١٠-۵
شت آوارگان به استقالل کشور فلسطين، برسميت شناسی آن از سوی دولت اسرائيل، و بازگ

  .محل سکونت خود است فلسطينی به شھرھا و روستاھای اوليه
 ---------------------------------------------   

  

سفارتخانه ھا   پرسنل خارجی کاملتعويض الزام دولتھای خارجی به: ، قطعنامه پيرامون٢٠-١١
 سرکوبگرانه ناشی از سلطه ؛ بعلت تأثير پذيرفتن آنھا از روحياتو مراکز فرھنگی خود درايران

رژيم اسالمی، در برخورد به مراجعين ايرانی اين مراکز؛ الزام ھمه مؤسسات و شرکتھای خارجی 
  .به تغيير کامل کارشناسان، مديران و مسئولين دفاتر و مراکز خود در ايران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

 

  ١ضميمه 
  
 

تحت ، "طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ارائه به کنگره شوراھا " در چھارچوب انتشار اولضميمه زير : توضيح
در انتشار دوم در اينجا، تغييری کيفی  .د، درج ش"ان شورايی و مسئله ملی در اير-نظام دموکراتيک " :عنوان

است، حذف شده " مسئله ملی" صورت گرفته، فقط قسمتی از آن، جزئی از اصل طرح و بخش ديگر که مربوط به 
متناسب . در انتھای انتشار دوم، بخش حذف شده نقل گرديده، و علت اين تغيير نيز، توضيح داده شده است. است

  .ی برای ضميمه مزبور، انتخاب شده استبا اين تغيير، عنوان جديد
---------------------------------------------  

  

   مسائل قومی در ايرانجمھوری شورايی  و
 
  

از اين رو، پيوند ھای خونی و اين . جامعه ايران، يک جامعه توسعه يافته سرمايه داری است
 بر جای آن، ھويت مشترک انسان يعنی، ھويتھای قومی و خانواده گی، در آن کم رنگ گشته،

اين يک روند اجتناب ناپذير بوده، از .  شھروندی نشسته است- جامعه صنعتی، رابطه حقوقی
مناسبات بنيادی جامعه سرمايه داری، تبديل انسان به فروشنده و خريدار نيروی کار و کاال، و 

ور، دراين واقعيت ھيچگونه ھر ميزان از ديکتاتوری و تر. غلبه کامل توليد کااليی ناشی ميشود
تغييری نميدھد؛ بلکه اين فقط، لحظات شکل گيری و نقش سرکوب، در کند ساختن پيدايش يک 
جامعه مدرن، و محروم کردن مردم از دست آوردھای مثبت اين جامعه، در برابر جوامع غير 

  . سرمايه داری را بيان ميکند
  

 جامعه بورژوايی، در دوران اوليه پيدايش آن انحالل ھويتھای قومی، به بخشی از ترقی خواھی
تعلق دارد، که با برچيدن ھمه مناسبات سنتی و متکی بر پدرساالری، جھانی متفاوت از بدويت 

زوال ھويتھای قومی، به موضوع ستم ملی مربوط نيست، بلکه در شرايط  . نظامات کھن آفريد
کومت مرکزی و سرکوب و فقر، به آن وجود ستم ملی، سلطه سرمايه انحصاری، تمرکز افراطی ح

فارس زبان و يا کرد زبان بودن، در شرايط يک جامعه توسعه يافته سرمايه داری، . پيوند ميخورد
ًديگر نه بيان حقيقی رابطه خونی ميان عناصر اين دو گروھبندی جمعيتی، بلکه عمدتا، تعلق 

  . متفاوت را مجسم ميکندشھروندان به دو گروه زبانی، و تمرکز در شرايط جفرافيايی 
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ھويت يابی خود با عناصر قومی، و درک از خود بمثابه عضوی از يک گروه قومی، نظير درک 
فردی از مذھب و باور به آن، يک احساس شخصی محسوب شده، ابراز آن و زندگی با آن، حق 

 و تأکيد بر اما بازسازی ھويتھای قومی بمثابه يک رابطه اجتماعی،. دموکراتيک شھروندان است
ايجاد پيوندھای فروپاشيده، مقدم قرار دادن آن  بر اصل برابر حقوقی انسانھا، و تحميل آن به 

وجود . ساير اعضاء جامعه، يک اقدام سياسی محسوب گشته، که دارای جوھر دموکراتيک نيست
از آنجا  آگاھی قومی، قادر به اثبات حقانيت ھويت يابی قومی نيست؛ -افرادی با احساس و خود

که، عدم وجود اين نوع کاراکتر، در ميان ساير عناصر ھمزبان در ھمان محيط  و يا خارج از آن 
احساس شخصی داشتن ھويت قومی، حق ھر انسان ايرانی، مضر دانستن و . را، توضيح نميدھد

  . انکار آن نيز، حق ھمه مردم است
  

 ھويت يابی، ديگر وجود ندارد، و يا راه در ميان افراد و يا مناطقی از کشور، که چنين سطحی از
زوال طی ميکند، ايجاد آن و بدتر از آن، تبديل آن به مبنای صف بنديھای سياسی، با روح ترقی 

تعلق به يک گروه زبانی، مساوی تعلق به يک گروه . خواھی در جامعه مدرن، سازگار نيست
گيری، فکرکردن و بيان خود، و امر زبان، ابزار ارتباط ميان انسانھا، وسيله ياد. قومی نيست

اما ھويت قومی و يا مذھبی، دارای ھيچيک از مشخصه ھای . مناسبات اجتماعی ميان مردم است
ًفوق نبوده، بلکه صرفا رابطه طبيعی بازمانده از دورانھای ماقبل سرمايه داری، و عالئق 

اب سياسی کشور، در احز .قدرتھای سنتی در سلطه بر سرنوشت قوم خود را، منعکس ميسازد
صورت  توسل به ھويتھای قومی، و اجبار مردم ھمزبان به بازسازی آن، نظير توسل به مذھب و 
رنگ پوست، به محتوای دموکراتيک فعاليت خود آسيب زده، امر اتحاد توده ھای مردم، برای 

  . ...برچيدن رژيم اسالمی را دشوار ميکنند
  

  !خواننده گرامی
  

 از و پاراگرافھای بعدی در اين ضميمه، -  نقطه مشخص شده است٣ که حذف آن با - راف باالجمله آخر در پاراگ
ًحذف شده، تماما به خارج از طرح و در انتھای " طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ارائه به کنگره شوراھا" اصل 

 توضيح داده  جديد در محل،..."طرح اوليه "  در اصل دليل اين تغيير محتوايی آشکار. تکل متن، منتقل شده اس
  .شده است

 -----------------------------------------   
  

  ٢ضميمه 
  

سياست " ، تحت عنوان "طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ارائه به کنگره شوراھا " ضميمه زير در انتشار اول 
کلی و دقت در بيان محتوا، در انتشار دوم، از نظر ش.  منتشر گشت،" شورايی-اقتصادی در يک نظام دموکراتيک

  . ميگرددصورت گرفته، با عنوان جديدی ارائهتغييراتی 
  

 ---------------------------------------   
  

  سياست اقتصادی در جمھوری شورايی ايران
  
  

 شورايی در ايران، از سياستھای اقتصادی ديکته شده از سوی صندوق بين -يک نظام دموکراتيک
سياستھای تحميل شده از سوی نھادھای مالی بين المللی، به . ت نخواھد کردالمللی پول، تبعي

تشديد بيکاری، فقر ھر چه بيشتر توده ھای زحمتکش، و به تضعيف نقش مردم در دخالتگری 
جامعه نمی تواند سرنوشت اقتصاد کشور را، به رھنمودھا و دستورات . سياسی انجاميده است

نی واگذار نموده، سطح معيشت مردم را، تابع منافع انحصارات نھادھای مالی سرمايه داری جھا
از سوی ديگر، شرايط يک جامعه انقالبی و فقر و فالکت طاقت فرسای موجود، . بين المللی سازد

ًادامه سياستھای ارتجاعی، و تحميل وخامت بيشتر بر زندگی توده ھای زحمتکش را، عمال نيز 
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اساس تجارب عينی و شواھد متعدد، رشد اقتصادی تحت در عين حال، بر . ممکن ميسازد غير
شرايط بازار سرمايه داری، نه به ايجاد کار برای ھمگان، بلکه به بی عدالتی بيشتر، و ايجاد و 

 -عالوه بر اين، تأثيرات سياستھای مراکز مالی. حفظ ارتش ذخيره بيکاران، منجر شده است
ان گشته، آشکارا در جھت تحکيم موقعيت سياسی اقتصادی بين المللی، يک پديده عمومی در جھ

 دموکراتيک، نه تنھا - از اين رو، اتخاذ يک سياست اقتصادی راديکال. سرمايه داران، عمل ميکند
  . ضروری، بلکه از بيشترين امکان پشتيبانی توده ای و موفقيت عملی، برخوردار خواھد شد

  

ز سياستھا، تجارب و دانش جديد، در عرصه  دموکراتيک، بر ترکيبی ا-سياست اقتصادی راديکال
  :ملی و بين المللی، استوار است

  

  دست آوردھای مثبت سياستھای اقتصادی سوسياليستی در جھان،  -١
  

   اشکال عملکرد اقتصادی و مالی در اقتصاد سرمايه داری، -٢
  

  تجارب معين و مثبت از نقش دولت در اقتصاد کشورھای پيشرفته سرمايه داری،  -٣
  

، برای افزايش قدرت خريد )بويژه در شرايط پس از جنگ در غرب( اقدامات مقطعی دولتی -۴
  مردم، 

  

سرمايه صنعتی، سوسيال دموکراسی، (  سياستھای اقتصادی مدافعين بازار داخلی در غرب-۵
  ،  )اتحاديه ھای کارگری

     

   سياست تسھيالت مالياتی برای تقويت سرمايه گذاريھای مولد، -۶
  

   سياستھای ويژه جھت جذب سرمايه گذاريھای مولد خارجی،-٧
  

  سياستھای اقتصادی خاص شرايط بحرانھای مالی و اقتصادی بين المللی، -٨
  

   کاربردھای وسيع و جديد تجارب سازماندھی بيمه ھای اجتماعی،-٩
  

امپيوتر، ک( کاربرد وسيع و سيستماتيک ابزارھای نوين جمع آوری و کار بر روی اطالعات  -١٠
  ).اينترنت

  

ً دموکراتيک، بايد خود و عمدتا بکمک مکانيزمھای اقتصادی و مالی -سياست اقتصادی راديکال
روتين عمل کند، و نه از طريق محدود ساختن  مصرف، تعيين نوع آن و يا توسل به  دخالتھای 

  . بوروکراتيک
  

، حفظ مشاغل موجود، گسترش  شورايی، بر ايجاد کار-سياست اقتصادی در يک نظام دموکراتيک
اين امر، توسعه اقتصادی تضمين . يابنده، استوار است ًرفاه و ارائه خدمات اجتماعی مداوما بھبود

جامعه ايران آينده، نه فقط به رشد . شده، متوازن و منظم را الزامی، در عين حال، تسھيل ميسازد
 چنين سياستی، با تحقق ھدف برچيدن اقتصادی ھمه جانبه و سريع، بلکه بويژه به پيوند تنگانگ
  . کامل بيکاری، و دستيابی به عدالت اجتماعی نيازمند است

  

ًظرفيتھای ايجاد کار در شرايط اقتصاد سرمايه داری اما، محدود بوده، و عمال به افزايش سطح 
در شرايط اقتصادی . مصرف طبقات مرفه و ميانی شھری، و يا تجارت خارجی، وابسته است

 کشور، ھر چه طبقات دارای قدرت خريد، به مصرف مولد روی آورند، به ھمان ميزان، کنونی
رشد حقيقی اقتصاد توليدی، امکان پذير است؛ از آنجا که نقش ناچيز صادرات صنعتی ايران، و 
عدم وجود ھيچگونه چشم اندازی در کسب جايگاه مھمی در بازار اشباع شده جھانی، يک واقعيت 

  . استغيرقابل انکار 
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اما عدم نيازمندی طبقات ميانی به مصرف بيش از نيازھای آن، روی آوری آن به داللی و قاچاق، 
صرف پس اندازھا  در خارج، مصرف تجملی و غير مولد، و يا خريد کاالھای وارداتی قاچاق، بر 

ديده معضالت موجود افزوده، به تحميل ھر چه بيشتر محدوديت توسعه بر بازار داخلی، منجر گر
در کنار آن، تضعيف مداوم قدرت خريد کارگران و زحمتکشان روستايی از مقطع سرنگونی . است

رژيم پھلوی تاکنون، باز ھم بر عدم گسترش مصرف داخلی، از اين طريق عدم تقويت يک اقتصاد 
اتکاء به سياستھای اقتصادی سرمايه داری و با ھدف پاسخ گويی به . مولد، انجاميده است

 بخشھای ميانی و مرفه بعنوان قدرت خريد کالسيک، به دستيابی به ھدف تضمين حق کار تقاضای
و ايجاد شغل برای انبوه جوينده گان کار، منتھی نمی شود؛ صرف نظر از اينکه در ميان اين بخش 
ًنيز، نه فقط در ايران بلکه در سطح جھان، مصرف تجملی وسيعا گسترش يافته، از اينطريق نيز 

  . ف مولد آن، رو به کاھش ميرودسھم مصر
  

در کنار عوامل فوق، يک عامل بسيار مؤثر ديگر نيز عمل ميکند، که از خود ويژه گيھای اقتصاد 
ًاقتصاد ايران، اساسا اقتصادی متکی بر فروش نفت، و داللی کاالھای : ايران، محسوب ميگردد

اد مولد را، که به ايجاد گسترده وارداتی است، و اين نيز نقش اصلی در عدم شکل گيری يک اقتص
  : دموکراتيک، بايد-يک سياست اقتصادی راديکال. محل کار منجر شود، ايفا ميکند

  

  .  رابطه رشد اقتصادی و ايجاد کار را با نيازھای مصرف طبقات دارا، کاھش دھد-١
  

  . بازار داخلی را از انحصار قدرت خريد طبقات دارا، خارج سازد -٢
  

  . متکی بر فروش نفت و داللی کاالھای وارداتی، خاتمه دھد به اقتصاد-٣
  

 به افزايش مداوم قدرت خريد کارگران و شھروندان روستايی، برای تضمين حيات يک اقتصاد -۴
  .مولد، مراجعه کند

  

بدون تبديل کارگران و زحمتکشان، به نيروی فعال و اصلی مصرف در بازار داخلی، توسعه 
  . امکانپذير نيست- بيش از آنچه ھم اينک عملی است-ايجاد کاراقتصادی تضمين شده و 

  

ثروتھای عمومی کشور و قبل از ھمه نفت و گاز و صنايع پتروشيمی، در تمام سالھای سلطه 
ديکتاتوری و ترور، در خدمت انحصارات امپرياليستی، سرمايه داران و دالالن داخلی و تحکيم 

روت اصلی کشور در کنترل دولتھای سرکوبگر، نه به ث. رژيمھای ارتجاعی، قرار گرفته است
امکانی برای رشد اقتصادی، رفاه زحمتکشان و گسترش حقوق دموکراتيک مردم، بلکه به 
. ابزاری برای سلطه دسته جات راھزن، و کسب ثروت برای يک اقليت استثمارگر، مبدل شده است

ًموکراتيک بر آن، عمدتا و عمال بمثابه صنايع نفت به دليل عدم وجود مالکيت اجتماعی و کنترل د ً
. ھسته يک اقتصاد سياسی خاص سيستم بازتوليد ديکتاتوری و ترور در جامعه، عمل کرده است

بطريق اولی شکل گيری يک نظام دموکراتيک، بدون تبديل اين ثروت عظيم عمومی به يک ثروت 
ختن دستگاه دولتی از مالکيت محروم سا. اجتماعی و بدون کنترل جامعه بر آن، غير ممکن است

 - بر صنايع کليدی و شرکتھای دولتی، به طور جدی به کاھش قدرت سرکوبگری سيستم اداری
  .نظامی  نيز، منجر خواھد شد

  

صنايع نفت کشور، ھمواره نظير ملک خصوصی مديران دولتی، و ھزارفاميل شريک در قدرت در 
رگی از سوء استفاده ھای مالی و رواج اقتصاد بخش بز. رژيمھای تاکنونی، بکار گرفته شده است

داللی، مستقيم و يا غير مستقيم، از غارت درآمدھای نفتی از سوی اليه ھای مختلف بورژوازی،  
و دسته جات حاکم ناشی شده است؛ اين يک روال ثابت و جا افتاده، در ھر دو رژيم سلطنتی و 

ز درآمدھای نفتی، به افراطی ترين روشھای رژيم اسالمی در سوء استفاده ا. اسالمی بوده است
 ٨ ميليارد دالر از ثروتھای کشور فقط  طی ١٠٠٠بگفته برخی منابع، بيش از . ممکن روی آورد
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 -  خواستار پايان آن بود١٣۶٠ جنگی که دولت عراق از سال - سال، صرف ادامه جنگی ارتجاعی
سرکوب و تحميق مذھبی رژيم نيز، از اين گذشته، ھزينه دستگاه انگلی عريض و طويل . گرديد

قطع رابطه ميان دولت و ثروت اصلی . ًتماما از طريق غارت درآمدھای نفتی، تأمين ميگردد
 .کشور، آغاز اقدامات بنيادی در مبارزه با فساد مالی و اداری را نيز، امکانپذير ميسازد

  

 اجتماعی، به -یبکارگيری صنايع نفت و ثروتھای دولتی کنونی در مسير توسعه اقتصاد
تغييرمالکيتھای دولتی و ايجاد مناسبات جديدی، بر اساس مالکيت اجتماعی بر اين ثروتھا، 

 شورايی، سرمايه ھای عمومی، مالکيتھا و فعاليتھای -از اين رو، نظام دموکراتيک. نيازمند است
ھاد شھروندی اقتصادی دولتی در اين رابطه را، از کنترل دستگاه دولتی خارج ساخته، به يک ن

ًاداره نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، مستقيما از طريق . مالکيت اجتماعی، انتقال ميدھد
ارگانھای نماينده گی مردم در دو پارلمان سراسری، نھادھا و سازمانھای توده ای، عمومی و 

 شورايی، دارای فعاليتھای -دولت در يک نظام دموکراتيک. اجتماعی، صورت خواھد گرفت
 بطريق اولی، مالکيت اقتصادی از - خارج از وظايف مربوط به خدمات اجتماعی اوليه-تفاعیان

کنترل حقيقی جامعه بر ثروتھای عمومی، تبديل اين منابع را به . نوع کنونی آن، نخواھد بود
.  دموکراتيک، ممکن ميسازد-پشتوانه مالی ضروری، برای اتخاذ يک سياست اقتصادی راديکال

يتھای دولتی به مالکيت اجتماعی و تحت کنترل مردم، دارای نتايج مثبت متعددی است، تبديل مالک
 مالی را نيز، تسھيل - که بتدريج دموکراتيزاسيون کامل ھمه عرصه ھای فعاليتھای اقتصادی

  .خواھد ساخت
  

 شورايی، بر تقويت پيوسته و سيستماتيک قدرت خريد توده ھای زحمتکش، -نظام دموکراتيک
افزايش مداوم و .  ديناميزم رشد اقتصادی و ايجاد کار و رفاه عمومی، تکيه خواھد کردبعنوان

منظم قدرت خريد مردم، نه بر زمينه چاپ اسکناس و کاھش مداوم ارزش آن از اين طريق، و يا 
تالش بيھوده برای رشد تراز بازرگانی خارجی در بازار پر رقابت و اشباع شده بين المللی، بلکه 

ق ھدايت سازمانيافته بازار عرضه و تقاضا، و اين يعنی تکيه ھمه جانبه و تسلط کامل بر از طري
ايجاد يک سيستم اعتبار ملی، آن ابزار دخالت در تعيين حدود . بازار داخلی، امکانپذير است

ھدايت . عرضه و تقاضا بوده، که با پشتوانه نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، قابل تحقق است
ازار داخلی، ھمچنين بر تنظيم سياستھای پولی تأثير گذارده، از وابستگی تحوالت پولی ھدفمند ب

وسياستھای بانکی، به اقتصاد غير مولد و داللی، و يا تأثير تخريبی کش و قوسھای بازار 
بورسھای بين المللی بر اقتصاد کشور، جلوگيری نموده، بحرانھای ناشی از تحوالت بازار مالی 

  .ش بينی و کنترل پذير ميسازدرا، قابل پي
  

تأسيس سيستم اعتبار ملی، و افزايش قدرت خريد توده ھای زحمتکش از اين طريق، به تقويت 
به . بازار عرضه و تقاضا، رشد سرمايه گذاريھای مولد و تأمين باثبات اشتغال، منجر خواھد شد

ازار متکی بر ارزش افزوده کمک تضمينھای مالی اين نھاد به نفع خريداران، حجم تقاضا برای ب
پاسخ به . داخلی توسعه يافته، بدنبال خود، افزايش عرضه برای پوشاندن آن را الزامی ميسازد

قدرت خريد جديد از سوی بازار عرضه، ھر بار دور تازه ای از تقاضای بازار برای توليد کننده 
افزايش قدرت .  بدنبال می آوردگان را آزاد ساخته، بطور اجتناب ناپذيری، افزايش سطح اشتغال را

خدمات را نيز به /خريد مردم از سوی ديگر، سرمايه گذاريھای مولد  در بخشھای جديدی از توليد
جريان انداخته، بنوبه خود، دامنه شمول سيستم اعتباری را گسترش داده، خريد کاالھای جديدی 

کرد بازار عرضه و تقاضا بر اين کار. را، مشمول تضمين مالی از سوی اعتبار دھنده ملی ميسازد
ًاساس، پيدايش يک سيکل اقتصادی نسبتا با ثبات را موجب شده، به رشد مداوم و قابل پيش بينی 

 دخالت ايش اين روند قابل محاسبه و تابعاز طريق پيد. سرمايه گذاريھای مولد می انجامد
يجاد گسترده محل کار، و حفظ سازمانيافته جامعه در بازار، توسعه اقتصادی منظم و درازمدت، ا

ًتحت اين شرايط، نه فقط مداوما محل کار ايجاد خواھد شد، بلکه . مشاغل موجود تضمين ميگردد
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با شکل گيری يک اقتصاد مولد وابسته به نقش با ثبات قدرت خريد در بازار، ايجاد کار در 
عمومی نفت در چنين سرمايه . درازمدت، خود به ديناميزم درونی خود نيز، شکل خواھد داد

حالتی، به طور کامل در خدمت توسعه ساختار ھای پايه ای و توليدی کشور بکار گرفته شده، از 
  .گردونه اقتصاد داللی کاالھای وارداتی، خارج خواھد شد

  

در مناسبات متکی بر اقتصاد سرمايه داری، بدھی مردم و دولت، کارخانجات و موسسات گوناگون 
در پرتو . کديگر، يکی از عناصر تعيين کننده کارکرد اين نظام را تشکيل ميدھدبه بانکھا و به ي

 دموکراتيک، نظام قرض در جامعه سرمايه داری، در محتوا و - يک سياست اقتصادی راديکال
در نظام قرض . شکل تغيير کرده، نقشی مولد در رشد اقتصادی و ايجاد کار، بر عھده ميگيرد

ريد غير نقدی به فروشنده مقروض است؛ توزيع کننده به بانک و توليد کنونی، خريدار از طريق خ
کننده بدھکار بوده؛ در ھمانحال، توليد کننده نيز به بانک مقروض و به حمايتھای دولتی وابسته 
گشته؛ و دولت به بانکھای داخلی و خارجی، دولتھا، شرکتھای خصوصی و مؤسسات اعتباری 

نظام قرض از طريق دخالت سيستم اعتبار ملی، با بدھی خريدار کاال اين . بين المللی بدھکار است
در بازار مصرف به سيستم اعتبار ملی، با قرض سيستم اعتبار ملی به عرضه کننده، بدھی عرضه 

به اين . کننده به توليد کننده، و مقروض شدن سيستم اعتبار ملی به بانکھا، جايگزين ميگردد
 و ھدفمند، در نتيجه عملکرد مجموعه ساختار توليد و بازار، بر ترتيب نوعی نظام قرض متوازن

  . جای ھمه اشکال قرض کنونی قرار ميگيرد
  

سيستم اعتبار ملی، بطور واقعی موجب کاھش بدھی توليد کننده گان به بانکھا، از طريق ارائه 
 ناشی -لی عظيم آناعتبارات مناسب به آنان ميگردد؛ اعتباراتی که خود اين نھاد، به دليل قدرت ما

سيستم اعتبار ملی .  قادر به دريافت از بانکھا است-از پشتوانه نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی
اين . به اين وسيله، ھزينه ھای ناشی از بھره بانکی برای توليد کننده گان را به حداقل ميرساند

ت طوالنی تر بدھيھا به امر به تقويت بخش توليد کمک کرده، امکان فروشھای با مھلت بازپرداخ
تضمين  بازار عرضه کاال از طريق افزايش مداوم تقاضای شکل . سيستم توزيع را، افزايش ميدھد

گرفته از سوی اعتبار دھنده از يکطرف، وامکان باز پرداخت تدريجی بدھيھا از طرف توزيع کننده 
، مولد شدن ھر چه بيشتر گان به  توليد کننده گان از سوی ديگر، ايجاد ثبات در سيستم توزيع

کارکرد بازار عرضه و تقاضای کاال به اينترتيب، به . بازار، و کاھش نقش داللی را بدنبال می آورد
  . تدريج به پيدايش نرخ معين قرض، در سطح کل اقتصاد جامعه، منجر ميشود

  

 بمرور قرض طرفين خريدار کاال، فروشنده و توليد کننده در مجموعه سيستم اقتصادی کشور،
زمان، ديناميزم خاص خود را کسب کرده، در سطح معينی قرار گرفته، نرخ آن به نرخ رشد 

ھر چه نرخ رشد اقتصادی افزايش يابد، نرخ . اقتصادی، يعنی سرمايه گذاری مولد، گره ميخورد
 قرض ناشی از بدھی متقابل خريداران، توليد کننده گان و توزيع کننده گان تنزل يافته، افزايش

از آنجا که . نقدينگی بانکھا را موجب شده، و اين به نوبه خود، نرخ بھره بانکی را کاھش ميدھد
بھبود منابع مالی سيستم اعتبار ملی، ناشی از بازپرداختھای جديد از سوی بخش توليد و 
 خريداران کاال، به افزايش بازپرداخت بدھی اين نھاد نيز به بانکھا منجر شده و اين بسھم خود،

حجم سرمايه راکد بانکھا را افزايش ميدھد؛ بانکھا نيز بناچار در واکنش، برای جلوگيری از 
سقوط بيش از حد ارزش دارايی خود، به کاھش داوطلبانه نرخ بھره اعتبارات بانکی دست زده، 

  .  از اين طريق، به کاھش حجم سرمايه راکد خود، اقدام ميکنند
  

نکی، نه از کاھش مستقيم تقاضا برای اعتبارات بانکی، و يا به اين ترتيب کاھش نرخ بھره با
 آنچه که در کارکرد -افزايش حجم سرمايه بانکی ناشی از ھجوم پس انداز ھای کوچک به بانکھا

 بلکه به طور مستقيم از بھبود ذخاير مالی سيستم اعتبار ملی، يعنی -کالسيک بانکھا روی ميدھد
طور غير مستقيم، از بھبود موقعيت مالی بخش توليد، ناشی مشتری اصلی وامھای بانکی، و به 

ًاين با منطق اقتصاد سرمايه داری نيز کامال سازگار بوده، بوضوح آشکار ميسازد، که . ميشود
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قدرت گيری بخش توليد، به افزايش قدرت رقابت سرمايه صنعتی در برابر سرمايه مالی و 
 بانکی در اينجا، نتيجه رقابتھای سرمايه صنعتی و در واقع، کاھش بھره. بازرگانی، منجر ميشود

سرمايه مالی، در شرايط وجود پشتيبانی نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی از بخش توليد است، که 
در انتھا، وزنه سرمايه صنعتی، يعنی توليد را، در مقابل سرمايه بانکی و بازرگانی، سنگين تر 

ر ملی، اين کشمکش، ھمواره به نفع سرمايه مالی تمام ًمطمئنا بدون وجود سيستم اعتبا. ميسازد
  . شده و نتيجه آن، ورشکستگی مداوم واحدھای توليدی و افزايش نرخ بيکاری است

  

در حقيقت، قدرتگيری بخش توليد، تقاضا برای دريافت اعتبارات جديد توسط اين بخش از سيستم 
اده، اما اين موجب افزايش نرخ بھره بانکی را افزايش د) از بانکھا: و از اين طريق( اعتبار ملی 

اين از آن روست، که تمايل حاکم بر تغيير . نگشته، بلکه برعکس، نرخ بھره بانکی را تنزل ميدھد
نرخ بھره، تحت فشار مشتری اصلی بانکھا، يعنی سيستم اعتبار ملی، گرايش نزولی داشته، 

از طريق سيستم اعتبار ( نه بخش توليدصعود آن به ھر دليل و تحت ھر شرايطی، تحت تأثير وز
با افزايش : دقيقتر. ، پس از مدت کوتاھی متوقف شده، در حالت تعادل سابق قرار ميگيرد)ملی

، تنھا تا حد متوسط )بدليل افزايش تقاضای پول و يا برای جذب پس اندازھا( مقطعی نرخ بھره
. به حالت کم و بيش ثابت آن برميگرددنرخ بھره پيش رفته، نرخ بھره دلخواه سيستم اعتبار ملی، 

تحت اين شرايط، کاھش نرخ بھره بانکی، دريافت اعتبارات جديد برای سيستم اعتبار ملی از 
بانکھا را مقرون به صرفه ساخته، و اين نھاد بکمک اعتبارات دريافت شده جديد، توليد کننده و 

  . قويت ميکندخريدار کاال در بازار را، با تضمينھای بيشتر، باز ھم ت
  

در تحليل نھايی، پرداختھای مالی حقيقی، که در اختيار توليد کننده گان و عرضه کننده گان قرار 
. ميگيرند، از وامھای نقدی دريافت شده توسط سيستم اعتبار ملی از بانکھا، تأمين ميشوند

تصادی سيستم سرمايه ھا و مالکيتھای تحت کنترل نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، که بنيه اق
اعتبار ملی را تشکيل ميدھند، فقط نوعی پشتوانه مالی، برای دريافت اعتبارات بانکی سنگين و 
متمرکز از بانکھا، محسوب ميشود؛ اعتباراتی که حدود آن، بر اساس محاسبات اقتصادی کالن، از 

 تقويت قدرت خريد نيازھای جامعه به محل کار، از اين رو، تقويت بخش توليد، و در پيوند با اين،
قدرت مالی نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی به طور . تقاضا کننده در بازار کاال، ناشی ميشود

 کشاورزی، و بھبود مداوم سيستم بھداشت، -واقعی، صرف سرمايه گذاريھای زير ساختی صنعتی
يروی کار آموزش و مسکن شده، با بھبود استانداردھای زندگی کارگران و زحمتکشان، بازدھی ن

به اين ترتيب، بخش توليد . را افزايش داده، از اين طريق نيز، ھزينه ھای توليد را کاھش ميدھد
اين . ًپيوسته تقويت، و قدرت آن، در ارضاء نيازھای بازار تقاضای مداوما فزاينده، بھبود مييابد

  . دآن سيکل اقتصادی است، که ايجاد کار و برچيدن کامل بيکاری را، ممکن ميساز
  

بتدريج تأثيرات منفی کش و قوسھای نرخ بھره بانکی، ناشی از قدرت بخش داللی و غير مولد 
اقتصاد، در مجموعه سيستم توليد وتوزيع کم رنگ شده، به حجم بدھی و توانايی بازپرداخت 

سيستم اعتبار ملی اما، به دليل قدرت اقتصادی . سيستم اعتبار ملی به بانکھا، وابسته ميشود
و حضور فعال نھاد شھروندی ) مالکيت بر نفت و شرکتھای دولتی سابق( م پشتوانه آن عظي

شرکتھای توليدی دولتی کنونی و ادامه حضور ( مالکيت اجتماعی، بعنوان توليد کننده ھمچنين
، به تعيين کننده واقعی نرخ بھره بانکی تبديل شده، )مؤثرتر در بخش توليد، بازرگانی، خدمات

تحت اين شرايط، . رايط دريافت و بازپرداخت وامھا به سيستم بانکی را، تعيين ميکندًخود عمال ش
قرضه ھای بانکی به بخش توليد ارزان شده، و نرخ بھره بانکی به ميزان فعال بودن سيستم 

  . اعتبار ملی در تقويت قدرت خريد مردم، پيوند ميخورد
  

ھا و سيستم مالی دولتی و خصوصی را،  دموکراتيک به مرور، بانک-سياست اقتصادی راديکال
ًعمال به بخش تأمين نيازھای بخش توليد و تابعی از آن مبدل نموده، نقش منفی آن را در تخريب 

کاھش نرخ بھره بانکی تا پايين ترين سطح ممکن در . توليد، و رواج اقتصاد داللی، حذف ميکند
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نکھا لطمه نميزند، بلکه به دليل قدرت ھر سيکل اقتصادی، نه فقط به شکل گيری پس اندازھای با
بخش توليد و وابستگی بانکھا به اين بخش، به پيدايش يک نظام پس انداز مدت دار، سودمند و 
تضمين شده برای مشتريان بانکھا انجاميده، پس اندازھای سرگردان در بخش داللی و بورس را، 

نده گان منفرد و بخش توليد در نظام الزم به اثبات نيست، که توليد کن. به بانکھا سوق ميدھد
ورشکستگی ھر . سرمايه داری، ھرگز دارای چنين موقعيتی، در مناسبات با سيستم بانکی نيستند

روزه مؤسسات توليدی و اخراجھای دسته جمعی کارگران، بدليل بدھی اين شرکتھا به بانکھا، در 
  . تمام جھان، يک پديده عمومی و گسترده است

  

 بانکی، نرخ بھره و حجم اعتبارات تضمين شده از سوی سيستم اعتبار ملی به توليد بتدريج نظام
ًکننده گان و خريداران، عمال در يک رابطه ارگانيک قرارگرفته، به يکديگر نيازمند گشته، در ھم 

 دموکراتيک، بمرور زمان، نھاد -در چھارچوب سياست اقتصادی راديکال. تنيده ميشوند
جتماعی، و سيستم اعتبار ملی تأسيس شده از سوی آن، موسسات بزرگ شھروندی مالکيت ا

توزيع، بانک مرکزی کشور، بانکھا، مؤسسات بيمه و نظام ماليات و گمرک، در مناسبات نزديک 
با يکديگر قرار گرفته، به عناصر يک پيکره وابسته به يکديگر تبديل شده،  يک واحد کم و بيش 

 - روشن است، يک سياست اقتصادی راديکال.  بوجود می آورندھمگون با جھت گيری مشترک را،
دموکراتيک، سھيم بودن حقيقی طبقه کارگر در قدرت سياسی، و وجود يک قانون کار دموکراتيک 

بدون تضمين حقوق سياسی کارگران، بعنوان يک طبقه اجتماعی، تشکلھای . را فرض ميگيرد
ھا، بھترين سياست اقتصادی نيز طعمه کارگری مستقل و نقش مؤثر آنھا در تصميم گيري

سودجويی و بند و بستھای مديران دستگاھھای دولتی، احزاب سياسی ارتجاعی و توطئه گريھای 
  .سرمايه داران شده، فاقد امکان ھر گونه تأثير گذاری مثبت خواھد بود

  

ئيات و ارائه يک سياست اقتصادی در فقدان شرايط سياسی عملی ساختن آن، نميتواند ھمه جز
ًدر مورد باال، مطمئنا اجرای تدريجی و گام به گام، و کنترل کارکرد ھمه . احتماالت را در بر بگيرد

بويژه اينکه، پيش بينی . جنبه ھای اين سياست، نقش مھمی در تحقق اھداف آن، ايفا خواھد کرد
بدليل افزايش نقدينه اجبار (احتماالتی نظير ميزان کاھش نرخ بھره بانکی، در نتيجه اجبار بانکھا 

به تخصيص ) گی آنھا، بدليل بازپرداختھای وسيع سيستم اعتبار ملی به آن و يا داليل ديگر
از اين طريق به بخش توليد و افزايش قدرت خريد مصرف ( اعتبارات ارزان به سيستم اعتبار ملی

 ارائه اعتبارات ، که ھم شکل گيری پس انداز ھای مولد در بانکھا را تسھيل کند، و ھم)کننده
بدون وجود . بانکی از سوی بانکھا به سيستم اعتبار ملی را مقرون به صرفه سازد، ساده نيست

سطح قابل قبولی از نرخ بھره برای پس اندازھای مشتريان بانکھا، ھمچنين بدون کسب نرخ سود 
اندازھا بانکھا از پرداخت اعتبارات خود به سيستم اعتبار ملی، شکل گيری پس " مناسب" 

مشکل شده، سرمايه ھای فردی، ھمچنين سرمايه ھای بانکھا، به بخش بورس بازی و داللی، و 
اين بويژه به اين دليل اھميت دارد، که يک سياست . فعاليتھای غيرمولد، سرازير خواھند گشت

 دموکراتيک، بانکھا و کارکرد رايج آنھا را، بعنوان يک واقعيت اقتصادی -اقتصادی راديکال
  . پذيرفته، و ھدف فروپاشی نظام بانکی را دنبال نميکند

  

 دموکراتيک، در اساس، يک سياست غير سرمايه داری است، که به -سياست اقتصادی راديکال
اقتصاد سرمايه داری تعبيه شده، با بکارگيری پشتوانه نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، سيستم 

 ھدف ايجاد کار و دستيابی به اشتغال کامل را تعقيب اعتبار ملی آن، و مکانيزمھای متعدد ديگر،
ًروشن است، وجود اشکال کامال سرمايه داری کارکرد اقتصاد نيز، در کنار کارکرد اقتصاد . ميکند

  .  دموکراتيک، ممکن، حتی اجتناب ناپذير است-راديکال
  

نقش اقتصادی يک سياست اقتصادی در نمونه باال، بر ايجاد يک توازن نسبی، ميان قدرت و 
سرمايه توليدی، سرمايه بانکی، و سرمايه بازرگانی سمت گيری شده، در عين حال قدرت سرمايه 
توليدی را، در مقايسه با دو بخش ديگر، از طريق حمايت نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، 
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 منفرد، در اين چھارچوب، رابطه بخش توليد با بانکھا، نه بطور مستقيم و. ًمداوما تقويت ميکند
چنين رابطه ای، به . بلکه غير مستقيم و از طريق واسطه سيستم اعتبار ملی، برقرار ميگردد

. بخش توليد امکان ميدھد، سرمايه بانکی را به تابعی از نيازھای توسعه خود، تبديل سازد
 ھمچنين افزايش قدرت خريد مردم، از طريق افزايش منظم اعتبارات تضمين شده برای خريداران،

از سوی نھادی خارج از بازار، يعنی سيستم اعتبار ملی، يک سياست غير سرمايه داری بوده، که 
  .در نظام عرضه و تقاضا، ادغام ميگردد

  

 فرھنگی معوقه ھمه جنبشھای - جمھوری شورايی ايران، نه فقط در زمينه تحقق مطالبات سياسی
ھم ميسازد، بلکه در مقايسه با سياست تاکنونی، کاملترين چھارچوب سياستھای دموکراتيک را فرا

اقتصادی خانه خراب کن احزاب سرمايه داری نيز، از امکانات بمراتب مناسب تری برای موفقيت 
احزاب سرمايه داری بنا به طبيعت خود، يعنی حمايت از کسب حداکثر سود برای . برخوردار است

 چيزی جز فالکت ھر چه بيشتر سرمايه داران، و رھا کردن سرنوشت مردم به عملکرد بازار،
در حاليکه جمھوری . وضعيت توده ھای زحمتکش را، در چشم انداز جامعه قرار نخواھند داد

شورايی، که بر دخالت سياسی توده متشکل، خالقيت شھروندان کشور، و به ابتکارات و دست 
ی جديدی، که آوردھای مدرن سياسی، اقتصادی و تکنولوژيک متکی است، قادر است، مکانيزمھا

در عين حال بر تجربيات سياسی و اقتصادی مثبت گذشته و فعلی در جھان متکی ھستند را، نه 
 بطور موضعی و تحت شرايط اضطراری، بلکه بمثابه يک مجموعه کامل و سيستماتيک از

اه ًجامعه انقالبی ايران، مطمئمننا بيشترين استعداد را برای انتخاب ر. سياست اقتصادی بکار گيرد
  .  دموکراتيک خواھد داشت- ی راديکالحلھای انسانی و پيشرو، بويژه يک سياست اقتصاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ 

  

 . محسوب نميشود، جزء برنامه سياسی، اين بخش-موارد حذف شده در انتشار دومتغييرات و 
  
  

 به )۴ صفحه  (و پيش از شروع بخش يک" ی در آغازتوضيحات ضرور" متن اصلی اين پاراگراف از آخرين قسمتھای 
خود ميتواند به تفاوت موجود خواننده . پايين و خارج از متن اصلی، منتقل شده است؛ دليل آن، تغيير متن اصلی در باال است

، و قسمت جديد با رنگ سبز، قسمت حذف شده در باال، با رنگ آبی. آنچه که در زير ميخوانيد، متن اوليه است. پی ببرد
  .مشخص شده است

 
کنگره . ، به کنگره شوراھا ارائه ميگردند)فراکسيون جمھوری شورايی( قطعنامه ھای زير از سوی فراکسيون فدايی" 

ھا يک کنگره عمومی است، که در لحظات سرنگونی رژيم اسالمی، از تجمع نماينده گان شوراھا، سنديکاھا و اتحاديه شورا
ھا، کميته ھا، نھادھا و ارگانھای صنفی و دموکراتيک ھمه اقشار و طبقات سھيم در سرنگونی رژيم اسالمی، در داخل 

در درون و  ، جريانات اسالمی، سازمان مجاھدينوين رژيم پھلوی فعاين کنگره، از قدرت گيری مدا. کشور، تشکيل ميگردد
، ممانعت بعمل آورده، راه سوء استفاده از خالء قدرت برای شروع کشمکشھای قومی، توسل به  يا بيرون از رژيم اسالمی

انھای دائمی در تخريب و انتقام جويی را سد نموده، خطوط کلی نظام سياسی آتی را روشن ساخته، و موعد انتخابات ارگ
  ."کشور را  معين ميکند

  
 در انتشار دوم برنامه سياسی، به شرايط رشد جنبش بردن از سازمان مجاھديندليل تغيير در پاراگرف باال، يعنی عدم نام 

اکثريت قاطع مردم ايران، خواھان عدم انتقال اختالفات احزاب سياسی، به درون .  دموکراتيک کنونی برميگردد-انقالبی
  .نبشھای اعتراضی فعلی ھستند؛ تا از اين طريق، به گسترده گی و دامنه اين جنبش، زيانی وارد نشودج

 ------------------------------   
  

 عنوان سابق بحث کنونی در انتھای بخش -" شورايی و مسئله ملی در ايران-نظام دموکراتيک : " قسمتی از ضميمه سابق
 در برخی مناطق ايران تعلق نوع تبعيضھای ملیود مسئله ملی در کردستان و تبعيضھايی از  که به توضيح وج-متن باال ٢٠

حذف شده، در انتھا و خارج از متن اصلی، در " طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ارائه به کنگره شوراھا " دارد، از اصل 
؛ ھر ن دفاع از وجود مسئله ملی در ايران استدليل آن، معضل بزرگ نگارنده، در عدم امکا. اختيار خواننده قرار ميگيرد

  .چند که در طرح ديدگاه اوليه نيز، وجود مسئله ملی در ايران، منحصر به کردستان اعالم شده بود
  

" ، ديگر قادر به دفاع تئوريک و سياسی از وجود "طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ارائه به کنگره شوراھا" نويسنده 
در عين حال، انجام بحث تبليغی و ترويجی پيرامون عدم . ن نيست؛ و آن را نميخواھد، و نبايد پنھان کند در ايرا"مسئله ملی 
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وجود مسئله ملی در ايران نيز، بايد قبل از ھر چيزی، بر يک نقد تئوريک و برخورد به نظرات نادرست موجود در اين 
اين . تی منظم، و وقت کافی برای تنظيم نتايج بررسيھا نياز داردفعاليت مزبور اما، به يک برنامه مطالعا. زمينه، ھمراه گردد

، به ھمه مقاطع تاريخ سياسی  به موضوع عدم وجود مسئله ملی در شرايط کنونی ايران تعلق داشتهموضوع با تأکيد دوباره،
  .معاصر ايران و يا کشورھای ديگر، مربوط نميگردد

  
را تشکيل داده "  شورايی و مسئله ملی در ايران- نظام دموکراتيک ": ضميمهز  پاراگرافی اتک جمله پايين، آخرين جمله در

  .در ادامه و با پاراگراف بعدی، کل بخش حذف شده در اشاره باال، بدون تغيير آورده ميشود. است
-------   

 ...  
  

جود مسئله ملی در ايران تضعيف ھويتھای قومی، و وجود يک ساختار قوام يافته سرمايه داری اما، ھنوز بمعنای عدم و
  .نيست

  
در ايران و خاورميانه، مسئله کردستان يک مسئله ملی کالسيک، و عمر آن، به درازای عمر سرمايه داری در اين منطقه 

ً شورايی در ايران، در حل مسئله کردستان وسيعا  ذينفع  بوده، خود را متعھد به ارائه يک راه -يک نظام دموکراتيک. است
  .تيک ميداندحل دموکرا

  
پيدايش مسئله کردستان، به دوران فروپاشی امپراطوريھای فئودالی، شکل گيری بازار سرمايه داری، و تشکيل ملتھای 
ايران، ترکيه، عراق و سوريه، ھمچنين تحوالت بين المللی، فرارسيدن مرحله امپرياليسم، وقوع جنگ اول جھانی و نقش 

 سال کشمکش، جنگھا و قراردادھای متعدد، مرزھای ۴٠٠بعد از نزديک به . برميگرددقدرتھای امپرياليستی در اين روند، 
وجود مراکز نيرومند سياسی و اقتصادی در امپراطوريھای سابق، تسھيل توسعه . دولتھای جديد در اين منطقه، تعيين گرديد

ًط  قدرت جديد، متقابال بر توسعه سرمايه شراي. بازار سرمايه داری و ايجاد دولتھای جديد در اين مناطق را، بدنبال آورد
عدم وجود . داری تأثير گذارده، به شکل دادن به بازار نيروی کار و کاال در حوزه نفوذ کشورھای تثبيت شده، شتاب بخشيد

مرکز سياسی و يک کشور کردستان در کنار دولتھای موجود، عدم توسعه يافتگی بازار داخلی سرمايه داری در اين منطقه، 
  .واز اين طريق فقدان يک طبقه ذينفع، ھمچنين نقش عامل قھر، از روند توسعه ملی جامعه کردستان، ممانعت بعمل آورد

  
ملت، دارای يک پايه . تشکيل ملتھای جديد در جھان سه قرن گذشته، قبل از ھرچيزی، محصول توسعه سرمايه داری است

ًسرمايه داری، پديده ای کامال جديد و بر دو پايه، يعنی وجود بازار ملت يک ساختار سياسی  برای اقتصاد . اقتصادی است
 - ، و دولت بمثابه نيروی حافظ  اين شرايط اقتصادی)مرزھای سياسی ( داخلی کاال و نيروی کار در يک سرزمين مشخص

ص، مذھب و يا فرھنگ تشکيل ملتھای جديد در اواخر دوران فئوداليسم، با عامل قوميت، زبان خا. جغرافيايی، شکل ميگيرد
روشن است، عامل قدرت، بند و بستھا و . ًمتفاوت، قابل توضيح نيست؛ چه بسا مطلقا به اين عناصر مربوط نيست

قھر، قابله جامعه جديد : " کشمکشھای طبقات و نيروھای مسلط  در منطقه و جھان، خود يک فاکتور عينی است؛ از آنجا که
  ١".*است

  
کشور کردستان، و سرکوب ھولناک و فاشيستی مردم کرد در ترکيه، عراق، سوريه  و ايران، به عدم وجود امکان تشکيل 

نه فقط خلق کرد از پروسه . انباشته شدن ھر چه بيشتر تبعيضھای گسترده، به زيان خلق کرد، در کشورھای فوق انجاميد
ھا نيز به شکل بربرمنشانه ای، از بديھی ترين ملت شدن بازماند، و اين ريشه درآغاز توسعه سرمايه داری داشت، بلکه بعد

  . حقوق دموکراتيک، حتی اعالم علنی ھويت شھروندی خود، و استفاده از زبان کردی، محروم گشت
  

سرکوب بيرحمانه مردم بخشھای مختلف کردستان، در پی چندين برآمد توده ای، يک موضوع سياسی دائمی در جھان و 
 خورشيدی، برای مدت ١٣٢۴ان در اولين برآمد جنبش ملی، در جمھوری مھاباد در سال کردست. منطقه را، بوجود آورد

اما عدم توسعه يافتگی بورژوازی کردستان، سرکوب . کوتاھی به عنوان يک منطقه خودمختار در ايران، عرض اندام کرد
حيات دور اول جنبش انقالبی خلق وحشيانه از سوی رژيم سلطنتی، و تغيير شرايط ناشی از خروج ارتش سرخ از ايران، به 

در سالھای بعد بتدريج کردستان عراق، به عرصه سربلند کردن دومين موج بزرگ مبارزه مردم  کردستان . کرد، پايان داد
سومين تالش بزرگ خلق کرد، ھمزمان از ترکيه و تحت . مبدل گشته، دست آوردھايی نيز برای توده ھای مردم، بدنبال آورد

ھمه . ، به داليل متعددی، راه عقب نشينی در پيش گرفت٩٠رگران کردستان آغاز شد، که بتدريج تا اواخر دھه نفوذ حزب کا
تجارب تاکنونی نشان ميدھد، حل قطعی مسئله کردستان در خاورميانه، به سرانجام يک انقالب پيروزمند در ايران، گره 

  . خورده است
  

ن سرنوشت برای خلق کرد در ايران را برسميت شناخته، از برسميت شناسی  شورايی، بايد حق تعيي-يک نظام دموکراتيک
کردستان ايران در اولين گام، از . آن در کشورھای ديگر خاورميانه، بمثابه جزئی از سياست خارجی خود، دفاع کند

 شورايی، - اجرايی برخوردار شده و امور داخلی منطقه، از طريق نھادھای دموکراتيک-خودمختاری وسيع اداری
 پذيرفته شده، استفاده از آن در ھر سطحی که نھادھای زبان کردی در کنار زبان فارسی. تسازماندھی خواھد گش

ھر گونه تصميم گيری که به سرنوشت مردم در .  آموزشی رواج خواھد يافت-دموکراتيک مردم تعيين کنند، در سيستم اداری
نده گی مردم کردستان صورت گرفته، دخالت دولت مرکزی در شئونات داخلی اين منطقه مربوط است، از طريق نھادھای نماي

توسعه اقتصادی کردستان، بايد از طريق برنامه ھای اضطراری، و تخصيص اعتبارات وسيع و فوری، . منطقه، خاتمه مييابد
ردستان، از امکانات  اجتماعی در اين منطقه شتاب گيرد، حل قطعی مسئله ک-ھر چه توسعه اقتصادی. بسرعت آغاز شود
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اينکه گامھای بعدی در اين رابطه ضرورت پيدا کرده، و يا چگونه عملی شوند، بايد از . مساعدتری بر خوردار خواھد شد
  .طريق نھاد ھای دموکراتيک و اراده مردم، تعيين گردد

  
ن، در عين حال به تسری بی عدالتی و سرکوب نسبت به مردم کردستا. وجود تبعيضھای ملی اما، مختص کردستان نيست

سياست اعمال تبعيض عليه ساير شھروندان، در مناطقی که از آغاز پيدايش سرمايه داری، در بازار سراسری ادغام گشته 
در آذربايجان، سيستان و بلوچستان، خوزستان و ترکمن صحرا، توسعه مستقل سرمايه داری و . اند نيز، منجر گشته است

تأسيس يک کشور مستقل تکوين نيافته، از اين طريق، مسئله ملی در مفھوم کالسيک آن، شکل تالشھای بورژوازی، برای 
 مداوم مردم کردستان، به تھاجم به ھر تالشی، برای استفاده از ديکتاتوری پليسی در کشور و سرکوباما سلطه . نگرفت

 ٢٠نظيرآذربايجان دھه ( نيز منجر گشت زبان مادری و اداره منطقه توسط ارگانھای انتخابی مردم، در مناطق ياد شده
پيدايش يک ملت در شکل سياسی آن، با بکارگيری يک زبان سراسری، و ايجاد ارگانھای قدرت سياسی ھمراه ).  شمسی
از اين رو، شکست يک جنبش ملی، خواست استفاده از زبان مادری و خودمختاری منطقه ای را، به يکی از مھمترين . است

از اين طريق، ھر اعتراض محلی ديگر، عليه . دی، در ميان ساير مطالبات دموکراتيک مبدل ميسازدخواستھای شھرون
سرکوب و تحقير از سوی حکومت مرکزی، خواست استفاده از زبان منطقه ای، و حق خودمختاری محلی را به جلو رانده، 

از ھمين رو، خواسته ھای شھروندی . ميزنددر شرايط وجود مسئله ملی در کشور، به مطالبات جنبش ملی موجود، پيوند 
باال، بمثابه عوارض ناشی از نفی حقوق مردم کردستان، در اين مناطق نيز، از خصلت تبعيضھای ملی برخوردار شده، 

  . ًتأثيرات منفی متعدد ناشی از انکار آنھا، طی دھھا سال، مداوما بر روی ھم انباشته شده است
  

ن، رشد ناموزون سرمايه داری، تحقير فرھنگی مردم از سوی اليه ھايی از طبقه متوسط و در کنار عامل ذکر شده ھمچني
خرده بورژوازی پايتخت، توسعه نيافته گی اقتصادی، فقر توده ھای زحمتکش، و سلطه  مستقيم رژيمھای مرکزی، ستمی 

، در بخشھايی از خوزستان، در مناطق سيستان و بلوچستان. مضاعف را بر شھروندان مناطق فوق، تحميل کرده است
آذربايجان و ترکمن صحرا، عالوه بر نفی حقوق مردم در کاربرد زبان مادری، و اداره منطقه توسط شھروندان، عقب مانده 

اين بويژه در سيستان و بلوچستان و خوزستان، در افراطی . گی اقتصادی نيز، محروميتھای وسيعی را بدنبال آورده است
 شورايی، در اين بخش از کشور نيز، با ارائه راه حلھای -يک نظام دموکراتيک. ران، به چشم می خوردترين نوع آن در اي

در اولين گام، استفاده از زبان . دموکراتيک، بسرعت به برچيدن ھمه اشکال تبعيضھای ملی و اقتصادی، اقدام خواھد نمود
ھمزمان، .  اجرايی، تحقق خواھد يافت-اری وسيع اداریآموزشی، به رسميت شناخته شده، خودمخت-مادری در سيستم اداری

.  اجتماعی برای رفع کامل تبعيضھای تاکنونی، مھيا ميگردد-برنامه ھای ھمه جانبه توسعه به اجرا در آمده، شرايط اقتصادی
تيک توده ای ھر گام بعدی برای حل معضالت به جای مانده از رژيمھای سرکوبگر در اين زمينه، از طريق نھادھای دموکرا

  .و اراده مردم زحمتکش، معين ميگردد
 ----------  
  توضيحات

  
   کارل مارکس-١*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ 

  
 
 


