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  رانيست ايبرنامه حزب آمون
  

 ه جامعه آه معاش و گذران انسان و قلمرو رشد و توسعیديك نظام تولي، بعنوان یه داريسرما

 گسترش جهانىاش و ه در ادام،ده استير آنترل خود آشي را در سراسر جهان به زیانسان

 ی عرصه هاههمج ي رشد و تكامل دهها ساله به تدرهك پروسي یران، طي جامعه ایتحوالت درون

ب ين ترتيبد.  خود درآوردهطير حيز به زين جامعه  را ني ای و فرهنگیاسي س،ی اجتماع،یديتول

 ی خود را به جامعه ای جا، اآثرَا ساآن روستا بودی با مردمی آه اساسَا آشاورزیجامعه ا

ن ي تامی و آارخانه اینيد ماشي آن در شهر و در تولیازهاي نه آه بخش عمد،نيعمدتَا شهرنش

  . داد،مىشود

ران محافظه آارانه و از باال به اجرا در يم شاه در ايت رژي چهل آه تحت حاآمهاصالحات ده

 با ،زيگر جهان نين دوره در نقاط دي بود آه در همی از جمله طرحها و اقدامات مشابه،آمد

 ،یاسيات س و الزام،ی جهانهي سرمایازهاي و در پاسخ به نیستيالي امپریه داريت سرمايهدا

  .ن جوامع صورت مىگرفتي حاد ای و اجتماعیاقتصاد

شتر ي هرچه به توسعینه را براي زم،یتي نظام ارباب و رعی قانونیتًا با نفين اصالحات نهايا

شده در " آزاد"ن ي بىزمیونها روستائيليم. د آماده آرديه دارانه آردن تولي و سرمایبازار داخل

 ید صنعتي شاغل در تولیت آارگريشدند و همراه با آن جمع شهرها روانه ی آار بسویجستجو

ك دهه دگرگون ساخت و تسلط ي جامعه را در عرض هن روند چهريا. افتي یچند برابر فزون

 یاسي و سی فرهنگ،ی اجتماع،ی اقتصاد،یديات تولي مختلف حی را بر بخشهایه داريحكم سرما

  .ديت بخشيقطع

 یه داري و گسترش مناسبات سرمایتيابط ارباب و رع روهي به تجز، موجودی نفتیدرآمدها

 یه داري روابط سرماهش در گردونيش از پيران بي اهب جامعين ترتي و بد، دادیشتريشتاب ب

نداران و ي آهنه را به زمی گسست بافت اجتماعیدرآمد نفت نه فقط خونبها.  قرار گرفتیجهان

  .ز فراهم ساختي دولت مدرن را نكي و گسترش ی نوآورهني بلكه هز،ن نمودياشراف تام

 خود آنترل ، حاآمهن حراست از منافع طبقي دولت را قادر ساخت آه در حی نفتیدرآمدها

 آار یروي از نیرد و با جذب بخش بزرگيز در دست بگي اقتصاد آشور را نیدي آلیبخشها
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 آه ینقش.  شودلين آارفرما تبدين حال به بزرگتري در ع،ی دولتیآشور در ادارات و آارگاهها

  .ز ادامه داشته استيتا به امروز ن

 آار را قانونًا یروي نه در راه عرضی و اقتصادی اجتماعیتهاي محدوده همی نظام اربابیالغا

بوجود " آزاد" استثمار آارگران ی را برایط مناسبي شرای و رونق بازار داخل،ان برداشتياز م

اس روز ي به مق،ك آاالي آار بعنوان یرويچهل ن ه اصالحات دههنيب بر زمين ترتي و بد،آورد

  .ديران گردي رو به گسترش ایه داري وارد بازار سرما،افزون

 آهن و ساخت فرتوت ی زندگی سنن و الگوها، از عاداتیاريران بسي در ایه داريرشد سرما

راه  یات اجتماعي مختلف حیز به عرصه هايك را نيد و دانش و تكني را درهم آوبیمي قدهجامع

 بر ،ران آاهش ندادي را در جامعه ای طبقاتی نه تنها فاصله هاین تحول ژرف اجتماعياما ا. داد

 را افزونتر آرد و ی بلكه ابعاد و شمار مشقات زندگ،دي نبخشیامي التی انسانیآالم و رنجها

  .ديقتر گردانين داراها و ندارها را عمي بهفاصل

 اواسط ی در سالها،ی واقعیآاهش سطح دستمزدها و یكاري رشد ب،ی زندگهنيش هزيبا افزا

ش رو به وخامت گذاشت و مبارزات آارگران در يش از پي آارگر به طبقی زندگ، پنجاههده

 خود شدت یت زندگيشت و بهبود وضعي دفاع از سطح معی برای و صنعتیدي تولیمراآز اصل

  .گرفت

 خود جستجو مىكردند و ی برایئ ماوای شهرهاهي آارگر آنده شده از روستا در حاشیتوده ها

ن يا.  افزوده مىگشت، بزرگ را احاطه آرده بودندینان آه شهرهايه نشين حاشيل ايمدام بر خ

 ی افسانه این حال شاهد ناز و نعمت و زندگي مىكردند و در عیت فالآت زندگيمردم در نها

ه يار سرمايرا در اخت آار ارزان یروي از نیكه منبع سرشاريآنها در حال. طبقات دارا بودند

ز با خواسته ها و يه دولت را ني از اعتراض برعلیدي جدی آانونها،ران قرار مىدادندي ایدار

  . خود بوجود آوردندهژيمطالبات و

 ی قدر قدرت، مردمی در زندگیسي پلیش دخالتهاي و افزای دولتیگسترش بوروآراس

 ،ی و حق طلبیخواهي آزادیدا اعتصاب و ص، و سرآوب هرنوع  اعتراضیتي امنیدستگاهها

 مستقل از ی و صنفیاسيت سيان و ممنوع ساختن هرگونه فعالي بید و سلب آزاديسانسور شد

 ی انفجار خشم مردم بطور روزافزونیط را برايز و شراي صبر توده ها را لبره آاس،دولت

  .فراهم مىساخت
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 و ی فرهنگیهايگون از دگریاري بسی آه خود منشاء و مجری دولت،ینه هائين زميبرچن

 آن به یت اجتماعي و مقبولیاسيت سي مشروع،ن تحوالتي همهلي بوس، معاصر بوده دوریاجتماع

دن به يان بخشي و پاید به آسب آزادي مردم با امی توده ها،ن روندي اهدر ادام. ر سوال رفتيز

فت و دستگاه ران را دربر گري و امواج انقالب سراسر ا،شان بپا خاستنديتهايرنجها و محروم

  .ده شدي درهم آوبی سلطنتیكتاتوريد

 وجود ی آارگری توده ای رو به گسترش گذاشت آه سازمانهایطين انقالب در شراياما ا

 موجود ی سازمانها،ب بوديران غاي ایاسي سه در صحنیستياليرومند سوسيان نيك جري ،نداشتند

 جامعه نقش مستقل خود را یاسي سهز صحني و ن،ی و توده ای آارگری سازماندههچپ در حوز

برال ي لیبورژواز.  آردندی دنباله روی مذهبی ارتجاعیروهاي از آنها از نی و بعض،فا ننمودنديا

 یطين شرايدر چن.  همگام شدیان در جنبش همگانين جري با هم،ق انقالبيز نگران از تعمين

 یران براي ای و بورژوازیستيالي امپریو قدرتهاي به آلترناتی اسالمیعه و جمهوريت شيروحان

ه ي نظام سرمای سپر بالی اسالمیجمهور. ل شدندي تبدی از بحران انقالبیه دارينجات سرما

م به ين رژيا. ط بحران بودين نظام در شراي و ابزار حراست از ا،ران در مقابل انقالبي ایدار

ه از نو فراهم يا انباشت سرمیط مناسب را براي شرای حكومت اسالمیر لوايد تا زيقدرت رس

 یران را آماآان به عنوان سدي ا،سم غربيالي امپرین حال در چهارچوب استراتژي در ع،آورده

  .دي سابق در منطقه حفظ نمایدر برابر گسترش نفوذ اتحاد شورو

 از چنگ انقالب یاسيقدرت س. اء شده و تكامل داده شدي تمام و آمال احین سرآوب دولتيماش

 انقالب هد و ارتجاع هار در لفافيام در نطفه خفه گردي در همان شب ق انقالب،محفوظ ماند

 ی مردم مرعوب و به خاموشیتوده ها. دستگاه سرآوب و خفقان و وحشت را اعاده نمود

م يآنگاه رژ.  مردم زحمتكش برباد رفتی و آزاديین رهايري دیگر آرزويدند و بار ديگرائ

دن هرچه ي به بند آشی برایراق را همچون فرصتران و عي اهرانگر هشت سالي جنگ ویاسالم

 اهداف پان ، به صف آردن آل طبقات دارا در پشت سر خود،یشتر مبارزات انقالبيب

 یزش عموميك خيد ي آه تهدی در منطقه بكار گرفت و فقط هنگامی و آسب هژمونیستياسالم

  . ظاهر شد از در صلح درآمدی واقعیبصورت خطر

 درون ی طبقاتی شكافهاهز دامني نی اسالمیت جمهوريتحت حاآم یه داريران سرمايدر ا

ت و رفاه يامن.  فقر انبوه مستقر شده استیقتر شده و ثروت هنگفت بر رويجامعه روز بروز عم
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ده ي آارگران ممكن گردیعني ،ت جامعهي اآثری اجتماعیني و بىتامی ناامنیطبقات دارا به بها

ع آارگران ي وسه تود،ی اجتماعی اصله دو طبقیروئايگر جامعه به صحنه  رويحال د. است

قت از ين حقي و ا،ل شده استيه دار تبديه داران و دولت سرمايو سرما) كاريشاغل و ب (یمزد

ران معاصر ي در ای آتیاسي هر تحول سی اصلیروي آارگر نهشه آشكارتر شده است آه طبقيهم

  .خواهد بود

 و یاسيت سيان دادن به حاآمي پای برا،یستيس مارآی به مثابه حزب،رانيست ايحزب آمون

 مبارزه یستيالي سوسهك جامعيجاد ي و ای حكومت آارگری برقرار،ه داري سرماه طبقیاقتصاد

 زوال دولت و تمام ارآان ،دن به استثمار انسان از انسانيان بخشي آه پایجامعه ا. مىكند

 است آه در آن ی به جامعه ایابي ما دستیهدف غائ. ق مىگذردينگاهدارنده اش از آن طر

كسان ي یرد و فرصتهايت را مىگي و محرومی اسارت و بىعدالتی جای و رفاه همگانیآزاد

 آه در آن هر آس یجامعه ا  ؛ انسان فراهم مىشودیتها و تعالي خالقی رشد و شكوفائیبرا

 و در آن ، برخوردار مىگرددیازش از مواهب زندگي نهش آار مىكند و باندازي توانائهبانداز

 یرد و بند اسارت تك تك افراد آنرا به گذشته هايست آه بر فراز جامعه قرار بگي نیدولت

  . و جهل گره بزندی خرافه پرست، ستم،استثمار

 ی توانائ،نهيست بلكه زمي نامعلوم و دور دست نینده اي مربوط به آیزم امريالي از نظر ما سوس

ران فراهم آمده است و تحقق آن ي ایه دارينظام سرما آن در بطن ی و اقتصادیو امكان اجتماع

 ی غنی و ثروتهایامكانات ماد.  آارگر ممكن خواهد شده طبقه تشكل و مبارز،ی آگاهیرويبه ن

  . آن خواهد بودیداري ضامن دوام و پای آارگرین المللي بیران و همبستگي اهجامع

ابد و برانداختن ي تداوم مىیم اسالی جمهوریق سرنگونين مبارزه از طريط حاضر ايدر شرا

اما در . ل مىدهدي را تشكی انقالب آارگرهران هدف بالواسطين نظام سرآوب و خفقان در ايا

 هن مبارزيران در عيست اي حزب آمون، برقرار استیه داري آه هنوز نظام سرمایطيشرا

 ی مبارزه برای لحظه ا،یستي آمونهجاد جامعيزم و ايالي سوسی برقراریر برايگيبىوقفه و پ

ط ي را جهت بهبود شرایشرو و مترقي پی و فرهنگی اجتماع،ی اقتصاد،یاسيانجام اصالحات س

 آه در آن یطي آارگر و زحمتكش و امن تر و انسانىتر آردن جامعه و محی توده هایزندگ

ن مطالبات در يتحقق ا. ز رها نخواهد آردين نظام موجود ني در چهارچوب هم،مي مىكنیزندگ
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ن حزب يبنابرا. سم  فراهم مىآورديالي و سوسی انقالب آارگریط مناسب را برايحال شران يع

  .ر مبارزه مىكندي تحقق مطالبات زیران از هم اآنون برايست ايآمون

  

  ت مردم يشوراها و حاآم
 

 ی پارلمانی ثابت آرده است آه دموآراسیران  به  خوبي  اهز تجربي سراسر جهان و نهتجرب

 مردم از ی آارگران و توده هایاآارانه اش همواره ابزار دور نگهداشتن عملي ردر پس ظواهر

ن  و در دسترس  ي  بهتریاز نظر ما نظام شورائ. ش  بوده استيدخالت موثر در سرنوشت خو

 قانون ی  مردم بمثابه قانونگذار و مجری  آارگر و توده هاه آحاد طبقهي  دخالت  آلهلين  وسيتر

  یگريش  از هر زمان  ديك  بي تكنولوژیشرفتهايط آه پيدر شرا.  باشدی م  جامعههدر ادار

  همگان  ینه ها براي  زمه به اطالعات  را در همیارتباطات را  توسعه داده و مكان  دسترس

 ه مردم را در اداریم  آارگران و توده هاي  نظام شورائى آار دخالت  مستق،فراهم آرده است

ستم  يك سي ین نظام مىتواند از برقراريا. ل خواهد آرديش تسهيش  از پيامور جامعه ب

ل  به يرد و آنها را تبديك آه مجددًا برفراز انقالب و مردم بپا خواسته  قرار گيبوروآرات

  .دي نمایري جلوگ،است آندي سهان  ناتوان  صحنيتماشاچ

 ،گان شوراهاندي نمای سراسره سطوح و آنگرهندگان در همي نمای شوارها،ی محلیشوراها

 و ،  را شكل  خواهند دادیاسي ساختار قدرت س،  آشورین ارگان حكومتيبعنوان عالىتر

  امور جامعه و به دست ه مردم در اداره شرآت آارگران و همی برایفرصت  و امكان واقع

  . آورندی  خود را فراهم می و  اقتصادیاسيگرفتن سرنوشت  س

  

  وق مردم   مافیده شدن دستگاه بوروآراسيبرچ
 

 آشور یاسي و سی مقامات ادارهي شدن آلی انتخاب، امور آشورهم  مردم در اداريشرآت مستق

 یافراد. ن اراده آننديت انتخاب آنندگان چني هرگاه آه اآثر،توسط مردم و قابل  عزل بودن آنها

افت ي درك آارگر ماهري حداآثر برابر ی حقوق،رندي گیب در مصادر امور قرار مين ترتيآه به ا

  .ت آنندي شكای عالی به دادگاههایه هر مقام دولتيافراد حق دارند آه عل.  دارندیم
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ت  انتخاب ي قابل عزل بودن آنها هر گاه آه اآثر،ر مقامات قضائىي بودن قضات و سایانتخاب

  . محاآماتهي بودن آلیژه و علنيد هرگونه دادگاه وي لغو اآ؛ن اراده آننديآنندگان چن

  

   ی مسلح حرفه ایروهايگر نيرتش و دانحالل ا
 

هدف . د منحل شوندي بای اسالمی سرآوب جمهوریگر ارگانهاي سپاه پاسداران و د،ارتش

 آه هنوز نهاد ارتش حرفه یطياما در شرا.  استی مسلح حرفه ایروهاينهائى ما انحالل  تمام ن

 ی سراسره آن توسط آنگری عالی ما خواهان آنترل و فرمانده،ان نرفته استي از می به تمامیا

ما . مي آنی ارتش مبارزه میزه آردن آامل مناسبات دروني  دموآراتیز برايشوراها بوده و ن

 و نه ی دفاعی آشور بوده و آنرا صرفًا  نهادی مطلق ارتش در امور داخلهخواهان عدم مداخل

  .مي دانی میتعرض

  

   ی و اجتماعیاسي س،ی  فردیهايحقوق و آزاد
  

 سال مستقل از 16  تمام افراد باالتر از ی برایم  و مخفي مستق، برابر،ی همگانیحق را - 1

 ی سال برا18حق هر فرد باالتر از . یاسي سهدي و عقی قوم،ی مل،یمذهب  تعلقات ،تيجنس

   ؛یندگيانتخاب شدن در هر نهاد و ارگان نما

ده و ي عقی آزاد،یاسيت سيل احزاب و فعالي تشكی آزاد،یاسيدو شرط سي قی بیهايآزاد - 2

ل ي تشك، تحصن، اعتصاب، تظاهرات، اجتماعاتی آزاد،ان و مطبوعاتي بی آزاد،غ آنيتبل

 ی به رسانه های عمومیفراهم آوردن امكان دسترس. یاسي و سیل صنفيكا و هر نوع تشكيسند

  ؛ لغو هرگونه سانسور،یونيزيوئى و تلوي رادی شبكه ها،اتي نشر،یجمع

  :دي لغو اآ، دولتجدائى مذهب از - 3

ذهب           یض در مشاغل دولت   ياز وتبع يهر گونه امت   ام م ان  و     ی و حقوق افراد بر حسب مذهب و مق  آن

ا   ،اعتقاد آنان به مذهب   ا اعتقاد و عدم ي ال یپرداخت آمكه ال ي و غی م ه فعال ی دولت یرم ا و  ي  ب ته

  .ی دولتی در مدارس و موسسات آموزشین مذهبي و رسم و آئی مواد درس،یموسسات مذهب
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 افراد ی مذهب امر خصوص، آشور شناخته نمىشوندیك از مذاهب بعنوان مذهب رسميچيه

  ؛ا نداشتن مذهب آزادندي و یار آردن هر مذهبي افراد آشور در اختهي مىشود و آلیتلق

 هدي افراد آشور صرف نظر از مذهب و مرام و عقهي آلی آامل حقوق قانونی تساو - 4

  : آنهایاسي سهدي افراد برحسب مرام و عقیت قانونيض و محدوديع رفع هر گونه تب،یاسيس

 ، هر فرد و محل سكونت اویت  قانوني مصون، انتخاب شغل و محل سكونتی آزاد - 5

 هي افراد بوده و انحالل آلی در زندگیسي بر دخالت پلی آه مبتنیني مقررات و قوانهيلغوآل

 ی سفر و اقامت در تمام نقاط آشور و آزادیآزاد.  هستندینين قواني چنی آه مجرینهادهائ

  :  افرادهي آلیمسافرت به خارج آشور برا

 یرفته ميد و شرط پذي بدون قیاسيران پناهندگان سيدر ا. راستي مهاجرپذیران آشوري ا - 6

د و يران درآيت اي تواند به تابعیل  مي در صورت تمایا هر پناهنده اي و ،هرآارگر مهاجر. شوند

  ؛ران  برخوردار خواهد بودين  ايگر ساآنيز از حقوق آامل و برابر با دينصورت نير ايدر غ

 شناسائى ،ی سریپلماسي لغو هرگونه د،یاست خارجي حق نظارت آامل مردم بر س - 7

خواهانه در سراسر ي و آزادیستيالي سوس،ی آارگری از جنبشهایباني پشت، مللهي حقوق آلیبرابر

  ؛جهان

  . آشوریغو مجازات اعدام در قانون اساس گنجاندن حكم ل - 8

  

   زن و مردی برابر،ض از زنانيرفع و لغو تبع
 

 ی  زندگی عرصه هاه  آامل زن و مرد در همین برابري تامیران برايست ايحزب آمون

 ین منظور خواهان تحقق فوري مبارزه مىكند و به ای و خانوادگی اجتماع،ی اقتصاد،یاسيس

 :ر استينكات ز

  

  یاسي و سیاجتماعحقوق _ 

 

 ی ارگانهاهيكسان از حق انتخاب آردن و انتخاب شدن در آليد به يزنان و مردان با

ن ي قوانهيآل.  برخوردار باشندی و محلیه سطوح  آشوري در آل،يی و اجرای قضائ،یقانونگذار
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و  لغ،ی همچون قانون حجاب اجبار،د مىكنديدن مقي زنان را در لباس پوشی آه آزادیو مقررات

 مدارس و ، زنان و مردان در اجتماعاتی مربوط به جداسازیهرگونه مقررات. مىگردد

ت يض بر حسب جنسيهرگونه تبع.  اعالم مىشودی ملغی عمومهيل نقلي مكانها و وسا،دانشگاهها

د مختلط ي بای سطوح آموزشهي در آلی درسیآالسها.  آموزش و پرورش لغو مىشودهنيدر زم

 هيد از آلي شرآت آنند و بای و علمی هنر،ی ورزشی رشته هاهيزنان حق دارند در آل. باشند

  ؛نه ها برخوردار باشندين زميامكانات در ا

ل شود و يد تهسي بای اجتماعیابند و شرآت آنها در زندگي يی رهاید از فشار آار خانگيزنان با

ره در ي و غی لباسشوئ، مهدآودك،رخوارگاهيشل يژه از قبي وین منظور موسسات خدماتيبه ا

  .رديار عموم قرار مىگيگان در اختيجاد و بطور راي ایمحالت مسكون

  

  یحقوق اقتصاد_ 

 

 آار مشابه به زنان و ی پرداخت مزد برابر برا، آامل زن و مرد در امر اشتغالیبرابر

 یز حق دو روز مرخص ایبرخوردار.  زنان و مردانیكسان براي ی اجتماعیمه هاي ب،مردان

ت يممنوع. ان آور به زنان بارداريت سپردن هر نوع آار زي ممنوع، زنان شاغلیماهانه برا

ر ي فرزند غی از استخدام زنان باردار و دارایخوددار. یاخراج زنان باردار به هر بهانه ا

 یليحص استخدام و تیت در آگهىهايت اعالم جنسيممنوع.  بوده و جرم محسوب مىگرددیقانون

  ؛)دين مىنمايي آه قانون تعی و ضروریمگر در موارد استثنائ(

 ی نگهداری برایكسال مرخصي و ی دوران بارداری برای هفته مرخص16 از ی برخوردار

  .ردين توسط زن و شوهر مورد استفاده قرار مىگينوزاد آه با توافق طرف

  

  حقوق زن در خانواده _

 

 ،ربهايل شي از قبیت هر نوع معامله گريممنوع. ر در امر ازدواج و انتخاب همسیآزاد

ق ثبت در دفاتر يت شناختن ازدواج از طريبه رسم. ره در امر ازدواجيه وغيزي جه،هيمهر

 حقوق زن و مرد در امر طالق و تكفل یبرابر. غه و تعدد زوجاتيت صي ممنوع؛یدولت
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ر ي آه افراد زیاجع مذهباشخاص و مر.  سال18ريت ازدواج زنان و مردان زيممنوع. فرزندان

 افراد ی رابطه جنسیت بر قراريممنوع .شوندي مىكنند مجرم محسوب می سال را عقد شرع18

  ؛ سال16ر ي سال با دختران و پسران ز18 یباال

 در قبال فرزندان و ،گريكديكسان و برابر در قبال يت آامًال يد از حقوق و مسئوليزن و مرد با

. ن انتخاب شوديد با توافق مشترك طرفي بایمحل زندگ. رخودار باشند بی زندگیدر تمام جنبه ها

حق . د لغو شودي با،ت مىشناسدين محل سكونت به رسميي آه تنها حق مردان را در تعیقانون

  .د منوط به اجازه شوهر باشدي آارآردن و مسافرت نبایزنان برا

ه زنان يت علين جنايم مرتكب جر، آه تحت عنوان دفاع از ناموسی و ُعرفین شرعي قوانهيآل

ا هر ي شوهر و، برادر، آه از طرف پدریاتي جرم و جنایبرا. د لغو گردندي با،ف مىدهنديرا تخف

 مجازات ،ردير آن صورت مىگي تحت عنوان دفاع از ناموس و نظا، نسبت به زنانیگريفرد د

ن مربوط به ينان زن  و مرد در قواي میض و نابرابريهر گونه تبع: ن مىشوديين تعيسنگ

مومت و ي قه در مسالی پدره مردان و سلسلیازات قانونيم اموال و دارائىها و امتي تقس،وراثت

د يقانون با. كسان از حق طالق برخوردار باشنديد به يزنان و مردان با.  لغو مىگرددیسرپرست

حقوق . سدت بشناي آنها را به رسميی جدا، چه زن و چه مرد،نيك از طرفيل هر يدر صورت تما

 فرزند ی آه بدون ازدواج دارایزنان. ت شناخته شوديد مستقل از ازدواج به رسمي بایمادر

د از يز بايفرزندان آنها ن.  برخوردار باشندی مادری و اجتماعی حقوق فردهيد از آليمىشوند با

 زن و مرد محترم است و از هرگونه یروابط خصوص.  را دارا باشندی حقوق اجتماعهيآل

دًا ي زن و مرد اآی خصوصی در زندگیدخالت افراد و مراجع دولت. د مصون باشديض باتعر

  .ممنوع است

  

  نيسقط جن_ 

 

:  آه ناخواسته باردار مىشوند قرار مىدهدی تنها دو راه را در مقابل زنانیه داري سرماهجامع

. نيظ جن در صورت حفی و اجتماعی اقتصاد،یط سخت روحيا تحمل شراين و ين بردن جنياز ب

 آه داشتن فرزند و مراقبت و ی و عملی موانع واقع، فرزندانین اقتصادي در تامیفقر و ناتوان

 و مشكالت ، قرار مىدهد،ی و اقتصادی اجتماعیپرورش او بر سر راه شرآت زنان در زندگ
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 ی از زنان خواهان ختم حاملگیاري باعث مىشود تا بس، زنان مجردی داشتن فرزند برایاجتماع

ر ي افراد غهلين بوسي زنان باردار به سقط جن،ن عملي بودن ایر قانونيدر صورت غ. د گردندخو

ن يباتوجه به ا. اد تن مىدهندي زینه هاي و با تحمل هزیر بهداشتيط غي تحت شرا،متخصص

ن ي زن در بر نداشته باشد و سن جنی برایكه خطر جانين در صورتيد حق سقط جني با،تيواقع

چ ي ههن به اجازي و سقط جن،ت شناخته شودي عموم زنان به رسمی برا،ه نباشد هفت16ش از يب

  ؛ به جزء خود زن مشروط نمىگرددیفرد و مرجع

 و تحت نظر پزشك متخصص و بطور ،ك هاينيمارستانها و آليد در بين بايعمل سقط جن

ند مجرم ي مىنمان عملي آه بدون داشتن تخصص الزم اقدام به انجام ایافراد. رديگان انجام گيرا

  . هستندیب قانونيمحسوب شده و قابل تعق

  

  فحشاء_ 

 

 ه بر زنان اعمال مىشود و مبارزیه داري سرماه است آه در جامعی از اشكال ستمیكيفحشاء 

ن يفقر و عدم تام.  استیاتي حی امر، زن در جامعهی حرمت انسانیابي بازیبا فحشاء برا

 آنان وجود ی آه بر سر آار آردن زنان و استقالل مال،ی و عملی قانونیتهاي و محدودیاجتماع

 فحشاء در ه حفظ و اشاع،جادي از عوامل ا،ات مردساالرانهي در آنار فرهنگ و اخالق،دارد

 در ی اسالمی جمهوره همانگونه آه تجرب،ی مذهبیتعصبات و آموزشها.  استیجوامع آنون

 ه خود باعث اشاع،ت فرودست زنيموقعت ي و تثبیت مردساالري با تقو،ران نشان داده استيا

  .فحشاء در جامعه است

 مقابله با فحشاء یبعالوه برا.  عوامل فوق استهيشه آن آردن فحشاء در گرو مبارزه با آلير

  ؛ استیر ضرورياقدامات عاجل ز

 و ین آند و امكانات آموزشي تامیان فحشاء را به لحاظ اقتصاديدولت موظف است آه قربان

د يواسطه ها و آارگزاران فحشاء با. ديل نماي آنان تسهی شغل و آار آردن را براافتنيط يشرا

  .رندين قرار بگي سنگی و مجازاتهایب قانونيمورد تعق
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  تيض براساس ملي و تبعیان دادن به ستم مليپا

 

ان يد قاطعانه به آن پايران است آه باي حاآم در ایض و بىحقوقي از اشكال تبعیكي یستم مل

  :نروياز ا. شودداده 

 ،تي بر اساس ملی و عملیضات قانوني تبعهي آردن آلی ملغ، حقوق ملتهایما خواهان برابر

 فراهم آردن امكان ، مردمی در شئون زندگیك دولت مرآزي بوروآراتیان دادن به دخالتهايپا

د و جاي و با ا،مي هستی اجباری و لغو زبان رسمیت محليك حاآمي دموآراتی ارگانهایريشكل گ

  .مي مبارزه مىكنینه و خصومت مليك آيتحر

 یگانگي وحدت عمل و ،زمياليل به سوسي نیا براي پرولتارهم آه مصالح مبارزيما اعتقاد دار

 هن وحدت طبقيران در راه تاميست اي و حزب آمون،جاب مىكنديران را اي آارگر اه طبقیاسيس

 ملل ساآن هينرو است آه ما حق آلياز ا.  مىكوشدی مبارزاتی عرصه هاهران در هميآارگر ا

. ميت مىشناسي آامل به رسميی آنها تا حد جدای آزادیعني ،شين سرنوشت خوييران را در تعيا

 بسود ین اتحاديم آه چني ملل بوده و معتقدهي آلهن حال خواهان اتحاد آزادانه و داوطلبانيدر ع

  . زحمتكش استیتوده ها

  

  ی اجتماعیمه هاي و بیرفاه عموم_ 
 

ر زحمتكشان يوستن ساي خود امر په آه به نوبیبمنظور ارتقاء سطح فرهنگ و رفاه عموم

ر را مطالبه ي تحقق نكات ز،ل خواهد آردي را تسهی رهائی آارگر براه  طبقهجامعه به مبارز

  :ميمىنمائ

  ؛ سال18 یكار باالي هر فرد بی حداقل دستمزد براهي بر پای مكفیكاري بهميب_ 1

 افراد هي آلیبرا) ی بهداشت و خدمات شهر،از نظر فضا( ن مسكن مناسب يتضمن و يتام_ 2

نخواران و اماآن ي زمی اراضهي آلهمصادر: قينه از طرين زميآشور و اقدامات عاجل در ا

 آوتاه مدت ی پروژه های زائد و اجرایر دولتي ساختمان ادارات و دوا، و زائد ثروتمندانیتجمل

ك ي دموآراتیص و توسط ارگانهاي با تشخ، دولتهنيره شده به هز مصادی در اراضیخانه ساز

  ؛یمردم
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 ی برا،ی سراسری و درمانیگان و مناسب و پوشش پزشكي را،یبهداشت و درمان عموم_ 3

  ؛ی انحالل طب خصوص، افراد ساآن آشورهيآل

 و  سال16 بودن آموزش تا سن ی اجبار، افرادهي آلی سطوح و براهيگان در آليآموزش را_ 4

  ؛یشه آن آردن بىسوادي ری عاجل برایزيبرنامه ر

 ،ل برقي از قب،يی و روستای در مناطق محروم شهری و رفاهیالت فرهنگيجاد تسهيا_ 5

ره به ي سالن اجتماعات و غ، ورزشگاه، درمانگاه، مدرسه، راه،یدني آب آشامی لوله آش،تلفن

  ؛ دولتهنيهز

 مهد ،خانهيل رختشوي از قب،یش بار آار خانگژه بمنظور آاهي ویجاد موسسات خدماتيا_ 6

  ؛یره در محالت مسكونيآودك و غ

 یط خانوادگي مستقل از شرا، دولتهليح و آموزش آودآان بوسي تفر،تي امن،ین زندگيتام_ 7

 و امكانات یشتين معي سال آه فاقد تام18ر ي آودآان و نوجوانان زهيقرارگرفتن آل. آنها

  ؛فل دولت تحت تك، مىباشندیخانوادگ

 ، آنهای ابراز وجود اجتماعین و فراهم آوردن امكانات الزم براي و رفاه معلولین زندگيتام_ 8

  ؛توسط دولت

  ؛ توسط دولت، آنهای درخور شان و حرمت واال، و رفاه سالخوردگانین زندگيتام_ 9

  ؛ميره مستقيات غيلغو هرگونه مال_ 10

 18 تمام افراد باالتر از ی سال و آزاد18ز ت ازدواج دختران و پسران آمتر ايممنوع_ 11

  . خودهل خانواده به اراديسال در تشك

  

  ستيط زيحفظ مح
 

 ی جنگلها و مراتع آشور را ثروت عموم، رودها،یران تمام منابع معدنيست ايحزب آمون

 از سوء استفاده از آن یريست و جلوگيط زي و محیعيما خواهان محافظت از منابع طب. مىداند

د جرم شناخته شده و مستوجب ي بای مناطق مسكونی و هوایعيآلوده آردن منابع طب. ميهست

  .ان باشديمجازات خاط
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  یمفاد حداقل قانون آار و حقوق آارگر
 

شت و رفاه آارگران ين حداقل معي تام، برقرار استیه داري آه هنوز نظام سرمایطيدر شرا

 آنان را یرو و تندرستي آه ن، فرسا است شاق و طاقت،یمستلزم تن دادن به آار شبانه روز

 را از آنان ی و طبقاتیاسي سی و ارتقاء سطح آگاهیل مىبرد و امكان و فرصت رشد معنويتحل

 آارگران و بمنظور مصون داشتن یش و رفاه مادين آساي تامینرو ما براياز ا. سلب مىكند

 از ی قطعی رهائیرزه براش توان آنان در مباي و افزای و جسمی روحی آارگر از تباههطبق

  :مي آارگران خواستارهي آلیر را براي تحقق نكات ز،یه داريوغ ستم و استثمار سرماي

 در هر یل متوالي ساعت و مقرر شدن حداقل دو روز تعط35 به حداآثر یل آار هفتگيتقل_ 1

 یاي با پرداخت حقوق و مزایالت رسمي عالوه بر تعط،انهي سالی مرخصی روز آار30 ،هفته

  ؛آامل

 هني هزهي منتخب آارگران بر پایندگان سراسري با توافق نماین حداقل دستمزد رسمييتع_ 2

 ی متناسب با باال رفتن بها،ش سطح دستمزدهاي و افزای نفر5شت و رفاه خانواده يوسائل مع

  ؛یشت و با در نظر گرفتن بهبود سطح زندگيوسائل مع

 مخاطرات ،یدر فواصل آار روزانه بر حسب سختا و مدت استراحت ي مزا،ن دستمزدييتع_ 3

  ؛ندگان منتخب آارگرانيب نماي آار با تصویكيزيط فيگر شراي و دیبهداشت

 موارد اخراج به ه در همیم نهائي تصمهت اخراج آارگران توسط آارفرما و احاليممنوع_ 4

  ؛امر استخدامندگان منتخب آارگران بر ينظارت نما.  آارگران واحد مربوطهی مجمع عمومیرا

  ؛یت هرگونه اضافه آاريممنوع_ 5

 آه به یدر تمام رشته ها به استثناء رشته هائ)  صبح6شب تا 10 (یت شب آاريممنوع_ 6

 یايپرداخت دستمزد و مزا. ر استي در آنها اجتناب ناپذی شب آار،یا رفاه اجتماعي و یدالئل فن

  ؛یت آار نوبیفت براي پرداخت حق ش، آار شبانهیدو برابر برا

ت پرداخت يو ممنوع) ی و آار آنتراتیاعم از قطعه آار (یمزد_ ت هرگونه آاريممنوع_ 7

  ؛یر نقدي و غیدستمزد به صورت جنس
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 ی پرداخت حقوق برا، مختلفیمه و آسر دستمزد به بهانه هايت هرگونه جريممنوع_ 8

د به دالئل مختلف يل زمان اعتصاب و هرگونه توقف تو، و نقاهتیماري دوران ب، موجهیبتهايغ

  ؛ آارفرماها به اراديو 

 و شرآت یل مجمع عمومي استحمام بعد از آار و زمان تشك،احتساب زمان صرف غذا_ 9

اب و ذهاب از ي اهنين هزيتام.  جزء ساعات آار آارگرانی سوادآموزیآارگران در آالسها

  ؛طرف آارفرما

 مستقل ،ط آار به حداقل ممكنيت محل مخاطرايط آار و تقلي و بهداشت محیمنين ايتضم_ 10

 ی ناشیهايماري منظم در برابر مخاطرات و بی پزشكهنينظارت و معا. انهياز مالحظات سودجو

  ؛ان و دولتي آارفرماهنياز نوع آار به هز

ط ينكه در محي اعم از ا، از آاری آامل آارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشهميب_ 11

ت يريا مدي به اثبات تصور آارفرما و یازينكه آارگر نيبدون ا_ دهدا خارج از آن رخ يآار و 

ندگان منتخب يص و نظارت نمايان و دولت با تشخينه آارفرمايبه هز_ د داشته باشد يواحد تول

 از آار دچار یعات ناشي آه در اثر سوانح و ضایپرداخت خسارت به آارگران. آارگران

پرداخت حقوق و .  آار آردن را از دست مىدهندیئا تواناي و نقص عضو مىشوند و یماريب

  ؛مه از طرف آارگراني لغو پرداخت حق ب،ري به آارگران مورد اخی آامل بازنشستگیايمزا

 آار و پرداخت ه سال سابق25ا پس از ي سال و 55 به یل حداآثر سن بازنشستگيتقل_ 12

 آامل یايخت حقوق و مزا پردا، آامل به آارگران بازنشسته از طرف دولتیايحقوق و مزا

 همراه ی بازنشستگیايم حقوق و مزاي ترم، به افراد تحت تكفل آنانی آارگران متوفیبازنشستگ

ا يدر نظر گرفتن مجموع سنوات آار آارگران در آارخانه ها و . ش سطح دستمزدهايبا افزا

  ؛ آارگرانیاي حقوق و مزاهي مختلف در احتساب پایدوره ها

 ،كسان در اشتغاليامكان و فرصت . كساني زنان و مردان در ازاء آار یمزد برابر برا_ 13

  ...:ت و ي مل،تي قوم،تيمستقل از جنس

 و ی دوران بارداری هفته مرخص16 ،ن به زنان بارداريت سپردن آار سنگيممنوع_ 14

 یمقرر شدن دو روز مرخص. اي زنان آارگر و شاغل بدون آسر حقوق و مزایمان برايزا

  ؛ آاملیاي زنان با پرداخت حقوق و مزای برایضاف اهماهان

  ؛ سال18ر ي آودآان و نوجوانان زی برایت آار حرفه ايممنوع_ 15
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: لي از قب،ی مسكونیط آار و محالت سازماني در محی و فرهنگی رفاهیازهاين نيتام_ 16

 ،یحي تفری باشگاهها،ن و سالن ورزشي زم،ی غذاخور، سالن استراحت،سالن اجتماعات

 هني بزرگساالن به هزی سوادآموزی آتابخانه و آالسها، درمانگاه،رخوارگاه و مهد آودكيش

 ؛ان و دولتيآارفرما

ب و ي با تصوی و اقتصادیدي تولی آارگاهها و واحدهایم و اعمال مقررات داخليتنظ_ 17

  ؛ندگان منتخب آارگرانينظارت نما

ندگان منتخب آارگران يمتشكل از نما یئت منصفه اي حل اختالف با هیل دادگاههايتشك_ 18

د تمامًا بر عهده يل دادگاهها باي تشكهنيهز. ت در موارد اختالف آارگر و آارفرماي حكمیبرا

  ؛ان باشديآارفرما

 ی اجرایئتها از چگونگين هيا.  به انتخاب آارگرانی آارگری  بازرسیئتهايل هيتشك_ 19

) یاز جمله خدمات خانگ( محل آار آارگران ی و بطور آلیدي تولی واحدهاهينكات فوق در آل

  . خواهند آردی و حسابرسیبازرس

  

*  *  *  

 آارگران ی اجتماعی به اصالحات فوق در زندگیابي دستیرانه برايگيران پيست ايحزب آمون

 یه جمهوريخواهانه و حق طلبانه برعلي آزادهما از هر مبارز.  محروم مبارزه مىكندیو توده ها

ضات يان برداشتن اشكال مختلف تبعيرانه خواهان رفع و از ميگي آه پیش و هر جنبیاسالم

  .مي مىكنیباني باشد پشتی و فرهنگی اجتماع،ی اقتصاد،یاسي س،ی مل،ی مذهب،یجنس

 یاسي آه بخشًا اهداف سیاسي و نهاد سی حرآت اجتماع،ران در هر مبارزهيست ايحزب آمون

 را به یستيالي و سوسی آارگریروهايبش و ن جنی آن را برآورد و امكان دسترسهاعالم شد

  . فعاالنه مشارآت خواهد آرد،دي در جامعه فراهم نمایاسي قدرت سیاهرمها


