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 برنامه سازمان فدائيان (اقليت)
طور اخص و از موضع طبقه کارگر، مدافع منافع عموم سازمان فدائيان (اقليت) که مدافع منافع طبقه کارگر به

  دارد.صورت يک برنامه اعالم میهای زحمتکش ايران است، اهداف و مقاصد خود را آشکارا بهتوده

داری و سند کارگران ايران عليه نظام مبتنی بر ستم و استثمار سرمايهاين برنامه که در حقيقت کيفرخواست 
داران و کليه جنگ نهائی به تمام سرمايهحال، اعالنشود، درعينمحکوميت قطعی اين نظام محسوب می
  بار کنونی و نظام مبتنی بر بردگی کار مزدوری هستند.مرتجعينی است که مدافع وضعيت فالکت

منظور تحقق اين اهداف که چيزی جدا از اهداف و منافع طبقه کارگر نيست، عموم اقليت) بهسازمان فدائيان (
  خواند.کارگران و زحمتکشان استثمارشده و ستمديده ايران را به تشکل و اتحاد حول اين برنامه فرامی

  
  
های جهان به ن تمام ملتچنان مناسبات نزديکی مياالمللی و توليد برای بازار جهانی، آنتوسعه مبادله بين -١

ها پيش المللی شود و از مدتبايستی بينبخش کبير پرولتاريا، به ناگزير میوجود آورده است که جنبش رهايی
  المللی شده است.نيز بين
تأسيس گرديد و يگانه سازمان طبقاتی  ١٢٩٩دهندگان راه حزب کمونيست ايران که در سال مثابه ادامهما به

ران ايران بود، خود را گردانی از ارتش جهانی پرولتاريا و بخشی از جنبش کمونيستی جهانی انقالبی کارگ
های سراسر جهان. اين هدف نهائی کنيم که کمونيستنماييم و برای همان هدف نهائی مبارزه میتلقی می

  داری و روند توسعه آن تعيين گشته است.وسيله خصلت جامعه سرمايهبه
  
داری است و داری که وجه مشخصه اصلی آن توليد کااليی مبتنی بر روابط توليد سرمايهرمايهشيوه توليد س -٢

که اکثريت ترين بخش وسايل توليد و مبادله به اقليتی محدود تعلق دارد، درحالیترين و اساسیدر آن مهم
طور مداوم يا متناوب به جمعيت مرکب از پرولتاريا و نيمه پرولتاريا بنا به موقعيت اقتصادی خود ناگزيرند

داران بفروشند و استثمار شوند و با کار خود درآمد طبقات ثروتمند را به وجود نيروی کار خود را به سرمايه
  آورند، با تحوالتی که در آغاز دهه چهل در ايران به وقوع پيوست، مسلط شد.

  
های امپرياليستی اليی و نيز نياز سرمايهاين تحوالت که برمبنای رشد تدريجی و طوالنی مناسبات توليد کا -٣

  صورت گرفت، مناسبات توليد کااليی را تا اقصا نقاط کشور گسترش داد.
کار مثابه توليدکننده محصول واحد نفت در سيستم جهانی تقسيمهای اوايل دهه چهل، بهايران که تا پيش از رفرم

تر در نظام جهانی اقتصادی امپرياليستی ادغام گرديد نبهجاپس به نحوی همهامپرياليستی جای گرفته بود، ازاين
  و به آن وابسته شد.

  
های امپرياليستی، گسترش داری در ايران که با صدور روزافزون سرمايهمسلط شدن شيوه توليد سرمايه -۴

رانده شدن  طور مداوم منجر به از ميدان بيرونهای جديد همراه بوده است، بهصنعت نوين و استفاده از تکنيک
شده است. توليدکنندگان کوچک که يارای مقاومت در برابر ات بزرگوسيله مؤسسمؤسسات کوچک به

گردند، نقش ديگران در شوند، برخی به پرولتاريا تبديل میتر میخرابمؤسسات بزرگ را ندارند، دائماً خانه
نحو مشقت باری به سرمايه وابسته ای موارد به شود و در پارهعرصه اقتصادی و اجتماعی محدودتر می

  گردند.می
  
ای از کار زنان و کودکان در پروسه سازد به نحو فزايندهداران را قادر میهای تکنيکی که سرمايهپيشرفت -۵

توليد و مبادله استفاده کنند، سبب شده است که مدام تقاضا برای نيروی کار از عرضه آن عقب بماند، وابستگی 
داران امکان بيشتری بيابند تا درجه استثمار کارگران را باال به سرمايه افزايش يابد و سرمايه کارگر مزدبگير

  داری وابسته ايران، اين روند را تشديد کرده است.ببرند. قدرت جذب بسيار محدود نيروی کار در سرمايه
ان نيروی کار خود، در رو وجود يک ارتش عظيم از بيکاران سبب شده است که کارگران باعرضه ارزازاين

  العاده افزايش يابد.ها فوقمعرض ستم و استثمار شديدتری قرار گيرند و سطح استثمار آن



طور ادواری بروز ناپذيری بهداری به نحو اجتنابهای اقتصادی که درنتيجه تضادهای ذاتی سرمايهبحران -۶
تر شوند و طوالنیای تشديد میسابقهم و کمطور مداوکنند و در ايران به علت وابستگی اقتصادی، بهمی
خرابی های رکود، از يکسو خانهها و دورهبخشند. بحرانگردند، اين روند را بازهم بيشتر شدت میمی

يابد و با کنند و از سوی ديگر وابستگی کارگر مزدبگير به سرمايه افزايش میتوليدکنندگان خرد را تشديد می
گردند. فقر و بدبختی، عدم اعتماد خامت نسبی و گاه مطلق وضعيت طبقه کارگر میسرعت بيشتری منجر به و

شود و نابرابری و شکاف ميان ثروتمندان و به آينده و فقدان تأمين اجتماعی به نحو روزافزونی بيشتر می
  گردد.تر میتر و وسيعتهيدستان مدام عميق

  
يابند، بر نارضايتی و کنند و توسعه میداری رشد میسرمايهکه تضادهای ذاتی رو به نسبت اينازاين -٧

ها با استثمارگران تشديد يابد، مبارزه آنها افزايش میشود، قدرت و همبستگی آناعتراض کارگران افزوده می
داری حال روند توسعه سرمايهشود. درعينناپذير سرمايه بيشتر میشود و تالش برای رهايی از يوغ تحملمی

طور داری، بها تمرکز بخشيدن به وسايل توليد و مبادله و اجتماعی کردن پروسه کار در مؤسسات سرمايهب
ديگر شرايط عبارتداری، بهجای روابط توليد سرمايهمداوم امکان مادی جايگزينی روابط توليد سوسياليستی به

  سازد.است، هرچه بيشتر فراهم میههای کمونيستمادی انقالب اجتماعی را که هدف نهائی تمام فعاليت
  
جای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد انقالب اجتماعی پرولتاريايی با جايگزين کردن مالکيت اجتماعی به -٨

شده، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و ريزیيافته و برنامهتوليد اجتماعی سازمان و مبادله و نيز
  پايان خواهد بخشيد و بدين ترتيب تمام بشريت ستمديده را آزاد خواهد کرد.تقسيم جامعه به طبقات 

  
شرط الزم برای انقالب اجتماعی، ديکتاتوری پرولتاريا يعنی کسب آن قدرت سياسی است که طبقه کارگر  -٩

ن ترين دمکراسی را برای کارگران و زحمتکشاسازد مقاومت استثمارگران را درهم شکند، وسيعرا قادر می
دهی تأمين نمايد، تمام موانعی را که بر سر راه هدف بزرگش قرار دارد از ميان بردارد و به تجديد سازمان

  سوسياليستی جامعه بپردازد.
  

رهايی طبقه کارگر تنها به دست خود طبقه کارگر ميسر است. چراکه تمام طبقات ديگر جامعه عليرغم  -١٠
  اند.داریهای نظام سرمايهواهان حفظ شالودهاختالف منافعی که با خوددارند، همگی خ

  
داران را فاش ناپذير ميان کارگران و سرمايهداند که تضاد آشتیسازمان فدائيان (اقليت) وظيفه خود می - ١١

ناپذيری موقعيت سازد. اهميت تاريخی و شرايط الزم برای انقالب اجتماعی را به پرولتاريا توضيح دهد و چاره
داری و نيز نياز به يک انقالب اجتماعی را برای تکش و استثمارشده ديگر را در جامعه سرمايههای زحمتوده

  ها از يوغ سرمايه آشکار سازد.رهايی آن
های زحمتکش و استثمارشده را تا آنجا که موضع پرولتاريا را اتخاذ سازمان فدائيان (اقليت) تمام اقشار توده -

  ند.خواکنند به صفوف خود فرامیمی
داند که در راه تشکيل حزب کمونيست ايران که قادر باشد مبارزه سازمان فدائيان (اقليت) خود را موظف می

  طبقاتی پرولتاريا را در تمام اشکال تجلی آن تا نيل به هدف نهائی رهبری کند، تالش ورزد.
  

نهاده که باالترين مرحله در تکامل  داری جهانی حدوداً از آغاز قرن بيستم به مرحله امپرياليسم گامسرمايه -١٢
  داری است.سرمايه

کننده داری است که در آن انحصارات نقش تعيينامپرياليسم آن مرحله از تکامل اقتصادی نظام سرمايه -
شده است. صدور سرمايه به کشورهای خارجی ابعاد عظيمی به اند. سرمايه بانکی با سرمايه صنعتی ادغاميافته

سياسی ميان کشورهای امپرياليست تقسيم گشته و تقسيم اقتصادی  –ت. تمام جهان از نظر ارضی خود گرفته اس
  المللی آغازشده است.جهان ميان انحصارات بين

های امپرياليستی که بارزترين نمونه آن جنگ جهانی اول و دوم داری، جنگدر اين مرحله از تکامل سرمايه -



  ناپذير شده است.مانده اجتناببازارهای جديد و انقياد ملل عقب بوده است، برای تسلط برجهان، کسب
العاده عالی توليد که روند اجتماعی شدن توليد را داری، تمرکز فوقالعاده باالی تکامل سرمايهسطح فوق -
های حداعالی خود رسانده است، سلطه انحصارات و سرمايه مالی، رشد ميليتاريسم و خطرات و فجايع جنگبه
مپرياليستی، موانع عظيمی که امپرياليسم بر سر راه مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر پديد آورده است، ا

های زندگی و فشارهای ناشی از آن، فقر، فالکت و عدم اعتماد به آينده، همه اين عوامل، مرحله افزايش هزينه
ده که بارزترين نمود آن انقالب کبير داری را به عصر انقالبات پرولتاريايی تبديل نموکنونی سرمايه

  سوسياليستی اکتبر بوده است.
ها و تمام مصائبی که امپرياليسم به بار تواند بشريت را از شر جنگتنها انقالب سوسياليستی پرولتاريايی می

  آورده است، نجات دهد.
  

تاريا را برای کسب قدرت جانبه پرولهای پرولتاريايی، امر آماده نمودن همهفرارسيدن عصر انقالب - ١٣
  داری و استقرار سوسياليسم به وظيفه مبرم روز تبديل نموده است.سياسی، برانداختن نظام سرمايه
طلبد که به ها را میای را عليه تمام اشکال اپورتونيسم و گسست قطعی از آنجانبهانجام اين وظيفه، مبارزه همه

بقاتی، رسالت تاريخی، هدف نهائی و اتحاد و همبستگی صور مختلف موانعی بر سر راه رشد مبارزه ط
  گردند.المللی پرولتاريا محسوب میبين

 –دمکراسی و ديگر جريانات اپورتونيست  –بارزترين نمونه تحريف بورژوائی سوسياليسم، سوسيال 
کار عصر اند که با نفی نظری يا عملی ديکتاتوری پرولتاريا، لزوم الغاء مالکيت خصوصی و انرفرميست
لنينيسم را نفی و تحريف نموده و سياست سازش  –عنوان عصر انقالبات پرولتاريايی، مارکسيسم کنونی به

  گردند.اند. کليه اين جريانات مرتد و خائن به طبقه کارگر محسوب میگرفتهطبقاتی با بورژوازی را در پيش
  

داری ود که توسط غلبه شيوه توليد سرمايههای کشورهای مختلف در راه اهداف نهائی مشترک خ* کمونيست
داری در تمام اند؛ زيرا سرمايهشده است، ناگزير از اتخاذ وظائف فوری غير متشابهدر سراسر جهان معين

داری در محيط سياسی و اجتماعی نيافته و در کشورهای گوناگون، سرمايهکشورها به يک درجه توسعه
  يابد.گوناگونی توسعه می

شده است، به سبب سلطه امپرياليسم، اکنون به شيوه توليد مسلط تبديلداری همجايی که سرمايه در ايران
ای بر سر راه پيشرفت اقتصادی و داری که موانع عمدهوابستگی اقتصادی و بقايای متعدد نظامات ماقبل سرمايه

ها تن ادی و سياسی که بر ميليونشوند، ستم اقتصجانبه مبارزه طبقاتی پرولتاريا محسوب میبسط کامل و همه
مثابه جزء الينفک روبنای سياسی ای که بهگسيختهشود و ديکتاتوری عريان و عنانهای مردم اعمال میاز توده
تواند هدف داری وابسته، توده وسيع مردم را در ناآگاهی و انقياد نگاه داشته است، پرولتاريای ايران نمیسرمايه

  سوسياليستی قرار دهد.فوری خود را انقالب 
جهت سازمان فدائيان (اقليت)، سرنگونی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی و برقراری حکومت شورايی بدين -

را در جهت برانداختن سلطه امپرياليسم و پايگاه اجتماعی آن (بورژوازی وابسته) قطع هرگونه وابستگی 
منظور تسهيل شرايط برای گذار به کردن جامعه را بهاقتصادی، سياسی و نظامی به امپرياليسم و دمکراتيزه 

  دهد.سوسياليسم وظيفه نخست و فوری خود قرار می
  
  

  گردد.* انقالب ايران بخشی از انقالب جهانی پرولتاريايی سوسياليستی محسوب می
ای سی تودهگردد، يک دمکراها محسوب میها و تبلور اراده آنحکومت شورايی که حاصل قيام مسلحانه توده -

ها جايگزين بوروکراسی، ارتش، پليس و کليه نيروهای است که در آن اعمال حاکميت مستقيم و بال واسطه توده
 ای مجزا از مردم، خواهد شد.مسلح حرفه

  رو در حکومت شورايی:ازاين
واهند شد و ای مجزا از مردم منحل خارتش، سپاه، نيروهای انتظامی، بسيج و کليه نيروهای مسلح حرفه -١

  ها خواهد گرديد.ای جايگزين آنتسليح عمومی خلق و ارتش توده



مثابه ها از طريق شوراها که بهتمام دستگاه بوروکراتيک برچيده خواهد شد و اعمال حاکميت مستقيم توده -٢
  کنند، برقرار خواهد شد.نهادهای مقننه و مجريه هر دو عمل می

هد افتاد و انتخابی بودن کليه مناصب و مقامات جايگزين آن خواهد گرديد. سيستم انتصابی مقامات بر خوا -٣
  منصبان حقوقی برابر با متوسط دستمزد يک کارگر ماهر دريافت خواهند کرد.صاحب

  های خلق ايجاد خواهد شد.گردد و دادگاهسيستم قضائی موجود منحل می -۴
  

  ين شود:* در قانون اساسی حکومت شورايی بايد مفاد زير تضم
وسيله ها باشد که در هر زمان بهقدرت دولتی بايد در اختيار نمايندگان انتخابی توده –ها اصل حاکميت توده -١

 کنندگان قابل عزل باشند.انتخاب
  منصبان کشوری و لشگری.انتخابی بودن قضات و کليه صاحب -٢
  ای.ارتش تودهای با تسليح عمومی خلق و جايگزين شدن نيروهای مسلح حرفه -٣
مثابه کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران، دهقانان و ديگر اقشار زحمتکش شهر و روستا به -۴

  ترين ارگان حکومتی.عالی
  سال رسيده باشند. ١٨حق رأی همگانی، برابر، مستقيم و مخفی برای تمام افراد زن و مرد که به سن  -۵
  مصونيت فرد و محل زندگی او. -۶
  آزادی مسافرت، اقامت و شغل. -٧
  آزادی مکاتبات. -٨
  هرگونه تفتيش، شکنجه و جاسوسی. منع -٩

های های سياسی، اتحاديهآزادی فکر و عقيده، آزادی بيان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و سازمان - ١٠
  های صنفی و دمکراتيک، آزادی تجمع، تظاهرات و اعتصاب.کارگری، شوراها و کليه تشکل

  جدائی کامل دستگاه مذهب از دولت و مدارس از مذهب. مدارس بايد مطلقاً غيرمذهبی باشند. -١١
  شود.های مذهبی اعمال میها و تضييقاتی که عليه اقليتلغو کليه محدوديت -١٢
  برابری حقوق کليه اتباع کشور مستقل از عقيده، نژاد، جنسيت، قوميت و مليت. -١٣
بر پايه جنسيت و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با بعيض لغو هرگونه ستم و ت -١۴

  مردان.
  برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان درازای کار مساوی. -
زنان بايد آزادانه و با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی  -

  ت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.مشارک
جانبه مرد، تکفل و تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق طالق يکلغو  -

آميز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات تبعيض
  ر مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شالق، سنگسار.مرد د

ممنوعيت هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده و اعمال  -
 ها.های شديد در مورد نقض آنمجازات

بار در مورد نوع پوشش زن. زنان بايد از حق آزادی لغو حجاب اجباری، ممنوعيت هرگونه فشار و اج -
  انتخاب پوشش برخوردار باشند.

 آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود. روابط خصوصی زن بايد از هرگونه تعرض مصون باشد. -
 جنين، بدون قيد و شرط.به رسميت شناخته شدن حق سقط -
 تکفل اوالد. برابری حقوق زن و مرد در امر طالق، ارث و -

 و اعمال ستم ملی، قومی، فرهنگی و نژادی.الغاء هرگونه امتياز  -١۵
  و بدون قيد و شرط هرگونه ستم، تبعيض و نابرابری ملی. لغو فوریهای ساکن ايران و برابری تمام مليت -١۶

های ود. تمام مليتلغو هرگونه امتياز برای يک مليت خاص. هيچ امتيازی به هيچ مليت و زبانی نبايد داده ش -
ساکن ايران بايد از اين حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند، تحصيل کنند و در محل 

  کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غيره از آن استفاده نمايند.



اند. ن، مصنوعا ايجادشدههای ستمگر حاکم بر ايرالغو تقسيمات جغرافيائی واداری موجود که توسط رژيم -
های جغرافيائی واداری خود را ای هستند، بايد محدودهمناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و جمعيتی ويژه

  ای برخوردار باشند.ای تعيين نمايند و از خودمختاری وسيع منطقهتوسط شوراهای منطقه
نتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای ای ماداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه -

  يابند.اصل سانتراليسم دمکراتيک سازمان می
مردم مناطق خودمختار از طريق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و  -

  خواهند داشت. های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخلهزحمتکشان در تعيين سياست
  های ساکن ايران بايد داوطلبانه و آزادانه باشد.هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. اتحاد تمام مليت -
  

  باشيم:ما همچنين خواهان اقدامات عمومی زير می * 
از غذا، مندی تمام دانش آموزان به هزينه دولت آموزش رايگان و اجباری تا پايان دوره متوسطه، بهره -١

 وذهاب.پوشاک، وسايل تحصيل و اياب
  آموزش عالی رايگان. -
منظور دگرگونی بنيادی و انقالبی در نظام آموزشی موجود و اقدام فوری در جهت يک پيکار انقالبی به -

  سوادی.کن کردن بیريشه
  ملی.ترين پيوند بين مدرسه و کار اجتماعی مولد، تلفيق آموزش نظری و عبرقراری نزديک -
ها و ها، مهدکودکها، گسترش شيرخوارگاهها، بيمارستانبهداشت و درمان رايگان، گسترش درمانگاه -٢

 مؤسسات آموزشی بهداشتی و پزشکی.
 ها.تأمين مسکن و تعديل اجاره -٣

ای همه مردم ايران بايد از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق اين خواست توده زحمتکش مردم نيازمند اجر
  جانبه برای توليد انبوه مسکن است.يک برنامه همه

  نشده است، اقدامات فوری زير بايد به مرحله اجرا درآيد:طور بنيادی حلمادام که مشکل مسکن به
  عنوان مسکن در اختيار زحمتکشان قرار گيرند.ای بههای زائد دولتی و مصادرهکليه ساختمان -
های مسکن از د کارگران تعيين و به مرحله اجرا درآيند و بخشی از هزينهها متناسب با سطح دستمزاجاره -

  طريق سوبسيد دولتی تأمين گردد.
ايجاد کار برای بيکاران، تضمين شغلی، بيمه شدن در مقابل بيکاری و پرداخت حق بيکاری معادل مخارج  -۴

 نفره کارگری به بيکاران از سوی دولت. ۵يک خانواده 
سرپرست و ايجاد مراکز ويژه برای نگهداری آنان به نات زندگی برای سالمندان و کودکان بیتأمين امکا -۵

  هزينه دولت.
  

منظور مبارزه عملی در جهت برانداختن سلطه امپرياليسم، قطع وابستگی، دمکراتيزه * به
 کردن اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی کارگران و زحمتکشان، ما خواهان انجام

  اقدامات زير هستيم:
ملی کردن کليه صنايع و مؤسسات متعلق به بورژوازی بزرگ، انحصارات امپرياليستی، مؤسسات و  -١

 نهادهای مذهبی.
  ها در يک بانک واحد.ها و تمرکز آنملی کردن بانک -٢
  ها در يک موسسه واحد.های بيمه و تمرکز آنملی کردن شرکت -٣
  ونقل بزرگ.ارتباطی و حململی کردن مؤسسات  -۴
  ها.شده کاالها از طريق تعاونیريزیملی کردن تجارت خارجی و توزيع برنامه -۵
گردد، در ها در مرحله کنونی انقالب ملی نمیتمرکز اجباری صاحبان صنايع و مؤسساتی که سرمايه آن -۶

  ها و سنديکاهای صاحبان صنايع.اتحاديه
  سنگين.ايجاد و گسترش صنايع  -٧



  منظور اعمال يک کنترل واقعی بر توليد و توزيع.الغاء اسرار بازرگانی به -٨
  ای بر توزيع.ها و مؤسسات و نيز کنترل تودهکنترل شوراهای کارگری بر توليد در کليه صنايع، کارخانه -٩

  موم خلق.ها برای آگاهی عبار امپرياليستی و افشاء مفاد آنالغاء کليه قراردادهای اسارت -١٠
  های غيرمستقيم و برقراری ماليات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث.لغو تمام ماليات -١١

  
منظور مصون داشتن طبقه کارگر از تباهی جسمی و روحی و بسط توان او در مبارزه * به

  نمايد:برای رهايی، سازمان فدائيان (اقليت) مطالبات زير را مطرح می
 درپی در هفته، يک ماه مرخصی ساالنه با پرداخت حقوق کامل.ز تعطيل پیساعت کار و دو رو ۴٠ -١
آميز هايی که با شرايط دشوار و مخاطرهتقليل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنايع و ديگر بنگاه -٢

  ساعت کار در هفته. ٣٠ساعت کار در روز و  ۶روبرو هستند به 
  سوادآموزی و حمام جزء ساعات کار.وذهاب، صرف غذا، احتساب اوقات اياب -٣
  کاری.ممنوعيت کامل اضافه -۴
  صورت جنسی و ممنوعيت قطعه کاری و کار کنتراتی.ممنوعيت سيستم پرداخت دستمزد به -٧
يل فنی يا رفاهی مطلقاً ضروری های اقتصادی مگر در مواردی که به دالکاری در تمام رشتهممنوعيت شب -۶

  هم حداکثر به مدت چهار ساعت.های کارگری قرارگرفته باشد، آنست و مورد تائيد تشکل
  سال. ١٨ممنوعيت استخدام کودکان در سنين تحصيل زير  -٧
  آور باشد.ها زيانکه برای سالمتی آن مواردی ممنوعيت کار زنان در  -٨
  برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی. -٩

رخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد از زايمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات م -١٠
  پزشکی، درمانی و داروئی رايگان.

برخورداری زنان از تسهيالتی چون شيرخوارگاه، مهدکودک، حق نگهداری و رسيدگی به نوزادان در  - ١١
  محل کار.

  تسهيالت برخوردار باشند.توانند از اين پدر و مادر يکسان می
  احتساب اوقات رسيدگی و سر زدن به نوزادان جزء ساعات کار. -

  مند شدن کارگران از حق اوالد.بهره -١٢
  ممنوعيت کسر دستمزد به بهانه جريمه، خسارت، غيبت و غيره. -١٣
  نفره کارگری. ۵ ها و تأمين معيشت يک خانوادهتعيين حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح هزينه -١۴
  بار.ها هرسال يکافزايش پايه دستمزد کارگران متناسب با سطح هزينه -١۵
  ممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرما. -١۶

گيری در مورد اخراج و نظارت بر امر برخورداری نمايندگان منتخب کارگران کارخانه از حق تصميم -
  استخدام.

بيمه بيکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض بيمه کامل اجتماعی کارگران:  - ١٧
  ناشی از حرفه و ازکارافتادگی.

ها، ايمنی محيط کار، خدمات درمانی و يافته بهداشتی بر کليه بنگاهبرقراری کنترل کامل و سازمان -١٨
  بهداشتی رايگان و پرداخت کامل حقوق دوران بيماری.

  سابقه کار کارگران. احتساب ايام بيکاری جزء -١٩
سال  ۵٠سال سابقه کار، برای زنان حداکثر  ٢۵سال سن يا  ۵۵شرايط بازنشستگی برای مردان حداکثر  - ٢٠

آور روبرو هستند حداکثر آميز و زيانهايی که با شرايط دشوار، مخاطرهسال سابقه کار و در رشته ٢٠سن يا 
  سال سابقه کار. ٢٠سال سن و يا  ۴۵
  نامه داخلی کليه مراکز توليدی با نظارت و تصويب نمايندگان کارگران.قررات و آئينتنظيم م -٢١
  ها و مجامع کارگری.تدوين قانون کار با مشارکت، نظارت و تصويب تشکل -٢٢
نفره کارگری به کارگران  ۵ايجاد کار برای بيکاران و پرداخت حق بيکاری معادل مخارج يک خانواده  -٢٣

  بيکار.



  های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران اعتصاب.ی اتحاديهآزاد -٢۴
  تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرف و امور خدماتی، با کارگران صنعتی. -٢۵

  
منظور پايان بخشيدن به کليه بقايای مناسبات فئودالی، بسط مبارزه طبقاتی در روستاها و * به

تکشان روستا، سازمان فدائيان (اقليت) خواهان اجرای برنامه ارضی افزايش سطح رفاه زحم
  باشد:زير می

 ها و همه منابع طبيعی و زيرزمينی.ملی شدن کليه اراضی، مراتع، جنگل -١
داران بزرگ، موقوفات و بنيادهای امالک و ابزار و وسايل توليد مالکين و زمين ضبط فوری کليه اراضی، -٢

  های دهقانی.ها به دهقانان متشکل شده در شوراها و اتحاديهتقال فوری آنمتعدد مذهبی و ان
  پشتيبانی از جنبش دهقانان برای مصادره ارضی، مادام که جنبه انقالبی و دمکراتيک داشته باشد. -٣
 که تقسيم گردند، بايدشوند، بدون آنهايی که به شيوه عالی کشت میطورکلی زميناراضی مکانيزه و به -۴

  تحت کنترل شوراهای کارگران کشاورزی قرار گيرند.
ها و تشويق دهقانان به کشت جمعی و ايجاد واحدهای بزرگ پا در تعاونیمتشکل کردن دهقانان خرده -۵

  جوئی در کار و هزينه محصوالت.منظور صرفهکشاورزی به
  داران، مالکين و رباخواران.سرمايهها و کليه مؤسسات مالی های دهقانان به دولت، بانکلغو کليه بدهی -۶
آالت، کود، بذر و پرداخت وام بدون بهره به دهقانان و تأمين هرگونه کمک تکنولوژيک از قبيل ماشين -٧

  غيره.
  رسانی و برق سراسری در روستاها.های آبياری، آبها، شبکهايجاد و توسعه جاده -٨
  کارگران شهری. برخورداری کارگران روستا از شرايط و مزايای -٩

  ايجاد و توسعه مراکز درمانی، بهداشتی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنين روستاها. -١٠
داند که برای تشکل طبقاتی مستقل پرولتاريای روستا تالش عالوه، سازمان فدائيان (اقليت) وظيفه خود میبه -

د و نيز نياز به يک انقالب سوسياليستی ناپذيری را که ميان او و بورژوازی دهقانی وجود دارکند، تضاد آشتی
  را توضيح دهد.

  
  زمينٔه سياست خارجی ما خواهان اجرای موارد زير هستيم: * در

دمکراتيک ضد  –های انقالبی حمايت و پشتيبانی مادی و معنوی از جنبش انقالبی طبقه کارگر و جنبش -١
 امپرياليست در سراسر جهان.

ها با و آگاهی عموم مردم از تمام مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و پيمان برافتادن رسم ديپلماسی سری -٢
  دول ديگر.

  
الذکر از هر جنبش انقالبی و اپوزيسيون که * سازمان فدائيان (اقليت) درراه مبارزه به خاطر مطالبات فوق

حال کليه اقدامات  کند؛ اما در همانمخالف سيستم اجتماعی و سياسی موجود ايران باشد، پشتيبانی می
های مردم است بوروکراتيک در زندگی توده - رفرميستی را که متضمن تثبيت يا گسترش مداخالت پليسی

  شمارد.قاطعانه محکوم کرده و مردود می

  

الذکر تنها از طريق سرنگونی رژيم ارتجاعی * سازمان فدائيان (اقليت) معتقد است که تحقق مطالبات فوق
  برقراری حکومت شورايی به رهبری طبقه کارگر ميسر خواهد بود.جمهوری اسالمی و 

  
  ١٣۶۶ - مصوب کنفرانس اول سازمان فدائيان (اقليت) 

  با اصالحات کنفرانس دهم سازمان -١٣٨۵چاپ 


