
  2003 ژانویه 25
  قطعنامه –ایران 

  برزیل –پورتوالگره 
 

قطعنامه احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی شرکت کننده در مجمع جهانی امور 
 اجتماعی در پورتوالگره در مورد شرایط ایران

 
بـه احکـام اخیـر      ما شرکت کنندگان در مجمع جهانی پورتوالگره با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی ایران و بـا توجـه                    

بـه  کننـد،    محکـوم مـی  اعضای بدن اسالمی که زندانیان سیاسی و متهمان به جرائم عادی را به قطع  ی انقالب دادگاهها
  :کنیم  زیر را اعالم میقطعنامهپیشنهاد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، 

آور   هد افـزایش سرسـام    یـر شـا   نگرانی خود را در مورد شـرایط اجتمـاعی سیاسـی ایـران کـه در ماههـای اخ                   -1
 .کینم باشد را اعالم   میدستگیریها، اعدامها، و سنگسار

استفاده سیستماتیک ایاالت متحده آمریکا از جنگ علیه تمامی خلقهای جهـان و بـه طـور مشـخص در ایـن             -2
 . کنیم طلبانه جمهوری اسالمی ایران از این شرایط را محکوم می مقطع علیه مردم عراق و استفاده فرصت

باشـد و در ایـن        گزارش اخیر سازمان جهانی کار در مورد وضعیت کارگران در ایران بسیار نگـران کننـده مـی                  -3
انین بـرای دفـاع از حقـوق        بـود قـو   کم. کنـیم   راستا ما نیز نگرانی خود را در قبال شرایط کارگران اعـالم مـی             

ایج بـودن کـار خردسـاالن در         فقدان حق اعتصاب و خودگردانی کارگران در سندیکاهای مستقل و ر           کارگران،
 . کنیم جمهوری اسالمی ایران را محکوم می

را ) حق طالق، ارث، آزادی تحـرک و مسـافرت        (شود     با وضع قوانین مشخص نقض می      ی حقوق زنان که   پایمال -4
 . کنیم محکوم می

ینـدگان   از نمایندگان انجمنها و جنبشهای حقـوق بشـر، نما  المللی متشکل  تشکیل کمیسیونی بین  ما خواهان  -5
 و سـندیکاهای آزاد جهـان بـرای         الملل  ، عفو بین  مقاومت ایران، وکالی مجمع امور اجتماعی اروپایی و جهانی        

 . باشیم بازدید از زندانهای ایران و بررسی شرایط زندانیان می
کننـد را بخشـی از جنـبش جهـانی علیـه نئولیبرالیسـم                ما سازمانهایی که علیه رژیم مذهبی ایران مبارزه می         -6

 . دانیم دانسته و خود را موظف به پشتیبانی از آنها در این مبارزه می
ما احکام وحشیانه و غیر انسانی دادگاههای انقالب اسالمی جمهوری اسالمی که به قطع اعضـای بـدن حکـم                     -7

  بشر را به این احکام وحشـیانه و         مدافع حقوق  یما توجه نهادها و سازمانها    . کنیم  کنند را محکوم می     صادر می 
 . باشیم  میریع برای لغو این احکام ضد بشرید انسانی جلب کرده و خواستار اقدام سض

 ما تمام نیروها و شخصیتهای دموکرات را به یک مبارزه مشترک و همگـانی بـرای لغـو احکـام ضـد انسـانی                         -8
 .خوانیم قصاص، سنگسار، قطع اعضای بدن و اعدام فرا می

 اسامی امضا کنندگان به فارسی
  احیـای   حـزب  -4 حـزب کمونیسـت آلمـان؛        -3) آرژانتـین ( جنبش ترزارود ریگـرز      -2 ؛   ایتالیاکای سراسری    سندی -1
 -8 سوسیال فوروم یونـان؛      -7 مارکوفرندو رهبر حزب کمونیست ایتالیا؛       -6ند؛   حزب کمونیست ه   -5ونیست ایتالیا؛   کم

المللی صدا     انجمن بین  ، فرانچسکو مازلی  -10برزیل؛    کارگری   حزب کمونیست آینده     -9سندیکای آزاد کارگری ایتالیا؛     
 گـروه موزیـک     ، مودنا سیتی رامبلر   -12رهبر سوسیال فوروم ایتالیا؛     ویکتوریا آنیو لوتو،     -11کارگردان؛  ) ایتالیا(و سیما   

 فـابیو   -15؛  )الپرتقـ (نماینـده مجلـس فرانسیسـکو لوکـا          -14؛  )ایتالیا( نماینده مجلس سبزها، لوانا زانال       -13؛  )ایتالیا(
 آرچـی   -18؛  )روسـیه ( الکسـاندر بوزگـالین، روشـنفکر        -17): انگلـیس ( لیگ ضـد نـازی       -16ایتالیا؛  ای  البرتی ، پلی بر   

 فرانکو گریزولیا رهبـر     -21؛  )ایتالیا(انجمن آزاد   ،  دینوفریزولو    -20؛  )ایتالیا( فولویو گریمالدی ژورنالیست     -19؛  )ایتالیا(
 سـندیکای   -24 سـازمان پـرچم سـرخ ایتالیـا؛          -23؛  )هنـد ( بابا مایتو، سندیکای بـانگولور       -22حزب کمونیست ایتالیا؛    

جنبش سوسیالیستی  ( آندری گروباچیک    -27؛  )کلمبیا( هکتو موندراگان    -26 چپ متحد اسپانیا؛     -25سراسری برزیل؛   



 سـندیکای   -31؛  )برزیـل  ( اینـدی میـدیا    -30؛  )ایتالیـا ( جنبش علیه جنگ     -29 حزب کمونیست شیلی؛     -28؛  )بالکان
 )ایتالیا( نماینده مجلس سبزها  لورا سیما-32سراسری اسپانیا؛ 

 
  التيناسامى به زبان 

 
1- C.G.I.L   ( ITALIA) 
2- Movimento Tresa Rodriguez  (ARGENTINA) 
3-PDS Partei des Demokratischen Sozialismus (Germany) 
4- Partito della Rifondazione Comunista    ( ITALIA) 
5- CPI  Comunist party of India     (INDIA) 
6- Marco Ferrando    (PRC) ITALIA 
7- Greek Social Forum     (GREECE) 
8- COBAS    (ITALIA) 
9- PCO Partido Causa Operaia       (BRASIL) 
10- Francesco Maselli (ITALIA) 
associazione internazionale audiovisivi 
11- Vittorio Agnolotto       Italia Social Forum  (ITALIA) 
12- I MODENA CITY RAMBLERS (ITALIA) 
13-Luana Zanella Verdi (ITALIA) 
14- Francisco Louçم      (Portugal) 
15- Un Ponte per (ITALIA) 
Fabio Alberti   
16-Anti Nazi League  (ENGLAND) 
17- Alexander Buzgalin   (RUSSIA) 
18- ARCI          (ITALIA) 
19- Fulvio Grimaldi (ITALIA) 
Giornalista 
20- Associazione Azad (ITALIA) 
Dino Frisullo 
21- Franco Grisolia (PRC) ITALIA 
22- BABAU MATHEW      banglore trade union (BANGLORE- INDIA) 
23-Bandiera Rossa (ITALIA) 
24- CUT  Central عnica dos Trabalhadores  (BRASIL) 
25- Esquerda Unida ( Spain) 
26- Hector Mondragon   (COLOMBIA) 
27- ANDREJ GRUBACIC  (Balcan social Moviment net work) 
28- PCC          Partido Comunista do Chile  (CHILE) 
29- Movimento contro la guerra         (ITALIA)  
30- Indimedia           (Brasil) 
31-   Confederacinَ Sindical de Comisiones Obreras  (SPAIN) 
 

 دبيرخانه سازمان چرىکهاى فداىى خلق اىران
١٣٨١ بهمن ١٧  
  ٢٠٠٣ فورىه ۶

 


