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  ای سازمان �دا�یان (اق�ت)
	�ه �قا��ه

  
  خواهد؟گويد و چه میسازمان فدائيان (اقليت) چه می

  خواهند؟گويند و چه میداری چه میهای سياسی طرفدار نظام سرمايهسازمان
اند تا خاستههای مردم ايران بار ديگر به پا جمهوری اسالمی به واپسين لحظات حيات ننگينش رسيده است. توده

  با برانداختن رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی، به اهداف و مطالبات خود جامه عمل پوشند.
های بزرگی را که انقالب اکنون زمان آن فرا رسيده است که کارگران و زحمتکشان و همه ستمديدگان، درس

شان مجدداً بر باد نرود. بايد فشانینآموخت به يادآورند و در عمل به کاربندند تا ثمره تالش، مبارزه و جا ١٣۵٧
ووعيد نبايد اعتماد کرد. کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانانی که تمام بار اکنون هوشيار بود. به وعدهاز هم

های احزاب، هاست، بايد آگاهی و شناخت روشنی از برنامه، اهداف و سياستانقالب آينده ايران بر دوش آن
کنند، داشته باشند و ی سياسی که خود را مخالف رژيم جمهوری اسالمی معرفی میهاها و شخصيتسازمان

کنند. اين درس بزرگ انقالب خواهند و از منافع کدام طبقه دفاع میگويند، چه میها چه میببينند که آن
حقق تنهايی برای تهرگز نبايد فراموش شود که سرنگونی يک رژيم سياسی ارتجاعی به ١٣۵٧خورده شکست

که قدرت سياسی در دست کدام طبقه قرار خواهد گرفت، سرنوشت جنبش های مردم کافی نيست. اينمطالبات توده
  های مردم ايران را تعيين خواهد کرد.کنونی، انقالب آتی و مطالبات توده

  
  

  اهداف و برنامه فوری
    

داری چه های طرفدار نظام سرمايهسازمان
  ؟خواهندیمگويند و چه می

  
های سياسی مدافع و طرفدار نظام احزاب و سازمان

داران و مالکين داری که از منافع سرمايهسرمايه
طلب و کنند، از دو گروه سلطنتدفاع می
ها، مدافع اند. اين سازمانشدهخواه تشکيلجمهوری

اجتماعی موجودند که در آن،  –نظام اقتصادی 
ترين وسايل توليد و توزيع، در تملک طبقه اصلی
ها قرار دارد، دار و دولت پاسدار منافع آنسرمايه
که اکثريت عظيم مردم يعنی کارگران، درحالی

داران هناگزيرند نيروی کار خود را به سرماي
بفروشند، استثمار شوند و سودهای هنگفت برای 

  داران ايجاد کنند.سرمايه
ای است که سرمايه و ثروت در در چنين جامعه

شده قطب و فقر و بدبختی در قطب ديگر انباشتهيک
  است.

در شرايط کنونی که جمهوری اسالمی به واپسين 
ها، لحظات حيات ننگينش رسيده است، اين سازمان

فوری خود را جلوگيری از وقوع يک انقالب  هدف
های کارگر و و انتقال قدرت سياسی به توده

ها با اند. برخی از اين سازمانزحمتکش قرار داده
وعده اصالحات محدود برای رسيدن به اين اهداف 

  کنند.تالش می

گويد و چه سازمان فدائيان (اقليت) چه می
  خواهد؟می

  
که مدافع منافع طبقه کارگر سازمان فدائيان (اقليت) 

های و از موضع اين طبقه، مدافع منافع و خواسته
های زحمتکش و ستم ديده است، برای عموم توده

داری و استقرار يک جامعه برانداختن نظام سرمايه
  کند.سوسياليستی مبارزه می

های فدايی که سازمان چريک ١٣۴٩بهمن  ١٩از 
امروز، سازمان ما  گذاری شد، تا بهخلق ايران پايه

های انسانی همواره برای تحقق اهداف و آرمان
خواهانه و سوسياليستی به مبارزه ادامه داده و آزادی

  ادامه خواهد داد.
هدف فوری سازمان فدائيان (اقليت) سرنگونی 
جمهوری اسالمی و برقراری يک حکومت شورايی 
در ايران است که با استقرار يک دمکراسی شورابی 

خواهانه و دمکراتيک، وريت مطالبات آزادیفبه
های مردم را متحقق خواهد اجتماعی و رفاهی توده

  ساخت.
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  رفراندوم و اصالحات محدود
  

داری، های مدافع نظام سرمايهاحزاب و سازمان
اند مردم را از انقالب بر حذر همواره در تالش

ترسند، چراکه انقالب، ها از انقالب میدارند. آن
غيان ستمديدگان عليه ستمگران است. تعرضی ط

  داری ست.آشکار به نظم ستمگرانه سرمايه
ها، چندين سال در مورد امکان اين سازمان

اصالحات در چارچوب رژيم جمهوری اسالمی 
های وسيع توهم پراکنی کردند. اکنون نيز که توده

اند باوجود جمهوری اسالمی، تحقق مردم پی برده
منظور مهار جنبش ممکن نيست، به هامطالبات آن

آميز و گاه رفراندوم را ای، شعار گذار مسالمتتوده
اند تا مانع انقالب و سرنگونی جمهوری علم کرده

 –ها با طرح اين شعارها، اوالً اسالمی شوند. آن
کوشند، مجدداً اين توهم را ايجاد کنند که گويا، می

هد شد و رژيم جمهوری اسالمی تابع رأی مردم خوا
  نهد.ها گردن میبه خواست آن

 ً ها اين است که مانع انقالب تر آنهدف مهم –ثانيا
های زحمتکش و شوند، ابتکار عمل را از توده

ستمديده مردم بگيرند و قدرت سياسی به شکلی 
که به دستگاه ستم و سرکوب آميز و بدون اينمسالمت

جناح داران آسيبی وارد آيد، از يک دولتی سرمايه
داران به جناحی ديگر از آن منتقل گردد. سرمايه

بنابراين روشن است که چرا تمام احزاب و 
داری، از های طرفدار نظام سرمايهسازمان
گرا و غيره، با خواه، ملیطلب، جمهوریسلطنت

  اند.انقالب مخالف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انقالب و سرنگونی جمهوری اسالمی
  

(اقليت) همواره بر اين عقيده بوده سازمان فدائيان 
تنها هيچ است که باوجود جمهوری اسالمی نه

های زحمتکش مردم و بهبودی در وضعيت توده
ها ممکن نيست، بلکه مادام که اين تحقق مطالبات آن

دهد، پيوسته وضع رژيم به حيات خود ادامه می
تر خواهد شد. لذا همواره بر اين حقيقت تأکيد وخيم
ست که راه نجات مردم ايران از شر فجايعی کرده ا

که جمهوری اسالمی به بار آورده است و تحقق 
 ها، جز از طريق يک انقالب، سرنگونیمطالبات آن

جمهوری اسالمی و درهم شکستن تمام دستگاه 
دولتی موجود که ابزار ستم و سرکوب طبقه حاکم 

های مردم است و داشتن تودهبرای در انقياد نگه
انتقال قدرت سياسی به کارگران و زحمتکشان  بدون

ای و متشکل شده در شوراها و تغييرات ريشه
  راديکال ممکن نيست.

از همين رو، سازمان فدائيان (اقليت) که در طول 
تمام دوران موجوديت جمهوری اسالمی، مخالف 
پيگير اين رژيم بوده است، همواره تأکيد کرده است 

می، امکان که در چارچوب جمهوری اسال
های فوری مردم وجود اصالحات و تحقق خواسته

  ندارد.
که اين حقيقت بر همگان آشکارشده است، بار اکنون

کنيم که بدون سرنگونی جمهوری ديگر تأکيد می
اسالمی از طريق يک انقالب، بدون درهم شکستن 
دستگاه دولتی موجود و بدون انتقال قدرت سياسی به 

کش متشکل شده در های کارگر و زحمتتوده
های مردم ايران های تودهشوراها، تحقق خواسته

  ممکن نيست.
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  مجلس مؤسسان
  
  

داری، ظاهراً ادعا های مدافع نظام سرمايهسازمان
دارند در مورد نظام کنند که مردم ايران حقمی

گويند ها میسياسی آينده کشور تصميم بگيرند. آن
آميز ای مسالمتاسالمی به شيوهچنان چه جمهوری 
هرحال تحت شرايطی سرنگون برکنار شود يا به

گردد، مجلس مؤسسانی تشکيل خواهد شد که نظام 
آينده کشور را تعيين خواهد کرد. اما نخستين سؤالی 

شود، اين است که چه کسی اين مجلس که مطرح می
ای دهند چارهخواند؟ پاسخ میمؤسسان را فرامی

ای غير منتخب مردم از افراد که عدهاين نيست، جز
سرشناس، يک حکومت موقت تشکيل دهند و اين 
ارگانی است که انتخابات را برگزار و مجلس 

  دهد.مؤسسان را تشکيل می
ها درست بينيم که طرح آنخوب که دقت کنيم، می

عين ماجرای به قدرت رسيدن خمينی و جمهوری 
نی و طرفداران اسالمی است. در آن زمان نيز خمي

او در نقش سرپرست و قيم مردم، يک حکومت 
موقت منصوب کردند و گفتند که حکومت موقت، 

دهد که نظام آينده مجلس مؤسسان را تشکيل می
ها که پيشاپيش قدرت را کشور را تعيين نمايد. اما آن
های خود را ايجاد نموده قبضه کرده بودند و ارگان

پای ستند که بهبودند، يک روز از مردم خوا
های رأی بروند و نمايندگان خود را انتخاب صندوق

ها با در دست داشتن قدرت و کنند. بديهی بود که آن
تمام امکانات مادی و تبليغاتی، نمايندگان خود را بر 
کرسی بنشانند و مجلس خبرگان خود را تشکيل 

های آمديد به خانهدهند. بعد هم به مردم گفتند، خوش
گرديد و نمايندگانتان تصميمات الزم را خود باز

  اتخاذ خواهند کرد.
وقتی هم که مردم ديدند، از درون مجلس مؤسسان 
موعود، مجلس خبرگان ارتجاعی اسالمی با 
مصوباتی فوق ارتجاعی درآمده است، ديگر 

  جا کوتاه بود.دستشان از همه
خواهند همين ماجرا را تکرار کنند. اکنون نيز می
داری نظام سرمايهن، نهادی متعلق بهمجلس مؤسسا

دار قرار دارد و از است. در خدمت طبقه سرمايه
درون آن چيزی جز تثبيت قدرت سياسی مرتجعين 

های کارگر و زحمتکش و سلب قدرت از توده
  درنخواهد آمد.

  
  
  
  

کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و 
  زحمتکشان شهر و روستا

  
(اقليت) که مدافع حاکميت کامل سازمان فدائيان 

های زحمتکش مردم ايران بر سرنوشت خويش توده
های کارگر و زحمتکش و انتقال تمام قدرت به توده

است، خواهان تشکيل کنگره سراسری شوراهای 
نمايندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا 

گيری در مورد نظام آينده کشور منظور تصميمبه
ردمی که در جريان برانداختن های ماست. توده

های اقتدار خود را نظير جمهوری اسالمی، ارگان
کنند، تنها ها و محالت، ايجاد میشوراها در کارخانه

قدرت صاحب صالحيت برای تشکيل ارگانی هستند 
عنوان که بايد نظام آينده کشور را تعيين و به

  گيری کند.ترين ارگان، تصميمعالی
زحمتکش، ديگر نيازی به های کارگر و توده

ها سرپرست و قيمی که حکومت موقت برای آن
پای ها بخواهد که بهتشکيل دهد و يک روز هم از آن

گيری بيايند و نمايندگانی برای مجلس صندوق رأی
  مؤسسان انتخاب کنند، ندارند.

ها، ترين سطوح، در کارخانهشوراهايی که از پايين
ها، محالت، گانمؤسسات خدماتی و فرهنگی، پاد

شوند و مردم با شناخت و آگاهی روستاها تشکيل می
کامل، نمايندگان خود را برای عضويت در اين 

های عنوان ارگانکنند، قادرند بهشوراها انتخاب می
صالح، زمام امور کشور را به انتخابی ذی

ای سراسری از گيرند و با تشکيل کنگرهدست
ظام آينده کشور نيز شوراهای نمايندگان در مورد ن

  گيری کنند.تصميم
کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و 

ترين ارگان عنوان عالیزحمتکشان شهر و روستا به
جهت که مردم با فقط ازاينگيرنده کشور، نهتصميم

شناخت و آگاهی کامل، نمايندگان خود را از 
ده اند، تبلور خواست و اراترين سطوح برگزيدهپايين

توده مردم است، بلکه اين حق را برای موکلين 
دارد که در هرلحظه احساس کنند محفوظ می

ها عدول نمايندگانشان، از خواست و اراده آن
ها را معزول و نمايندگان ديگری را اند، آنکرده
  ها برگزينند.جای آنبه
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  دمکراسی پارلمانی
  

داری که سرمايههای طرفدار نظم احزاب و سازمان
دار، های طبقه سرمايهها مجری و حامی سياستسال

از طريق اختناق و سرکوب و برقراری ديکتاتوری 
که مردم برای اند، اکنونعريان در ايران بوده

سرنگونی رژيم ضد دمکراتيک و ضد انسانی 
اند، وعده برقراری جمهوری اسالمی به پا خاسته
دهند. ردم ايران میيک دمکراسی پارلمانی را به م

ترين شکل عنوان دمکراتيکدمکراسی پارلمانی به
دار، به اين معناست که به حاکميت طبقه سرمايه
شود که مثالً هر چهار سال مردم اين حق داده می

گيری بروند و آزادانه بار پای صندوق رأیيک
نمايندگانی را برای مجلس انتخاب کنند و يا يک 

  د.جمهور برگزيننرئيس
های پارلمانی ظاهراً مردم آزادند که در دمکراسی
خواهند رأی دهند و هر شهروندی به هر کس می

يک رأی دارد. اين ظاهر قضيه است، در عمل چنين 
داران، قدرت دولتی را در نيست. سرمايه

اختياردارند. امکانات مالی وسيعی دارند. وسايل و 
ومی دهی به افکار عمامکانات تبليغاتی و شکل

ها و مجالت در ازجمله راديو، تلويزيون، روزنامه
 هاست، با اتکا به همين ابزار قادرندانحصار آن

که چنان به افکار عمومی شکل دهند که بدون اين
های انتخاباتی، تهديد و فشار داشته نيازی به تقلب

های باشند، نمايندگان موردنظر خود را بر کرسی
هور موردنظر خود را جممجلس بنشانند و يا رئيس

در رأس قدرت اجرايی قرار دهند. در دمکراسی 
پارلمانی، احزاب متعددی وجود دارند که هنگام 

دهند، ووعيدهای زيادی میانتخابات به مردم وعده
که جز احزاب وابسته به طبقه کارگر، هنگامیاما به

های خود نمايندگان اين احزاب، انتخاب شدند، وعده
کنند که کنند و به آن چيزی عمل میرا فراموش می

که نمايد. ازآنجايیدار ايجاب میمنافع طبقه سرمايه
در دمکراسی پارلمانی، حق فراخوانی از مردم سلب 

ای را که خود توانند نمايندهها نمیشده است و آن
جا اند معزول کنند، لذا دستشان از همهانتخاب کرده

ن رسيدن دوره کوتاه است و بايد منتظر به پايا
  نمايندگی چهار سال وی شوند.

در دمکراسی پارلمانی، سيستم انتخابی مقامات در 
ای در سطح محلی، محدود همين حدود و تااندازه

منصبان کشوری و ماند. بقيه مقامات و صاحبمی
اند و جزء الينفک و هميشگی لشکری، همه انتصابی
  دستگاه بوروکراتيک.
ست که در يک دمکراسی نکته مهم اما در اين ا

  ها و نهادهایپارلمانی، قدرت واقعی در دست ارگان

  دمکراسی شورايی
  

سازمان فدائيان (اقليت) از استقرار يک دمکراسی 
ترين شکل ترين و کاملکند که عالیمستقيم دفاع می

های دمکراسی است. در اين نوع از دمکراسی، توده
کنند، حاکميت میکارگر و زحمتکش مستقيماً اعمال 

افتد و کليه کلی برمیسيستم انتصابی مقامات به
ترين تا باالترين مناصب و مقامات دولتی از پايين

  سطوح، انتخابی و در هرلحظه قابل عزل هستند.
های اعمال حاکميت و دمکراسی مستقيم که ارگان

  ها آشنايی دارند، شوراها هستند.مردم ايران با آن
ر شهرها و روستاها، در هرجايی های مردم دتوده

شان، نمايندگان کنند و نيز در محل زندگیکه کار می
شده خود را از ميان خودشان مورد اعتماد و شناخته

وفتق امور کنند و با تشکيل شوراها، رتقانتخاب می
  گيرند.را در دست می

اين شوراهای نمايندگان مردم کارگر و زحمتکش، 
ها و مناطق به ا، استاندر سطح روستاها، شهره

دهند که اداره امور را تری شکل میهای عالیارگان
گيرند. در باالترين سطح، در آن منطقه بر عهده می

شود کنگره سراسری شوراهای نمايندگان تشکيل می
  گيرنده کشور خواهد بود.که باالترين ارگان تصميم

در يک چنين دمکراسی، ديگر نيازی به 
ای وق مردم و نيروهای مسلح حرفهبوروکراسی ماف

های مردم خود مستقيماً مجزا از مردم نيست. توده
گيرند و امور اداره امور کشور را بر عهده می

کنند. نيروهای مسلح وفتق میروزمره خود را رتق
های مردم تحت حافظ اين دمکراسی، نيز خود توده

  اتوريته شوراها هستند.
دمکراسی پارلمانی در دمکراسی شورايی برخالف 

که مجلس، مرکز وراجی و سخنرانی ست و 
تصميمات اصلی کشوری را بوروکراسی و مقامات 

گيرند، شوراها از قدرت تام و تمام انتصابی می
واحد هم از قدرت برخوردارند. چراکه درآن

گذاری برخوردارند وهم اجرايی. در قانون
 دمکراسی شورايی، ديگر به فردی به نام رهبر و

جمهور و وزرای انتصابی نيازی نيست. رئيس
رهبری در تمام سطوح جمعی ست. در باالترين 
سطح دمکراسی شورايی، رهبری جمعی از طريق 
کنگره سراسری شوراهای نمايندگان و 

گيرد. دمکراسی های اجرايی آن انجام میکميسيون
های شورايی به معنای مشارکت و مداخله عموم توده

اداره امور کشور  ز زن و مرد، درزحمتکش مردم ا
که همه مردم، رسم کشورداری است، لذا برای اين

و اداره امور کشور را بياموزند، نمايندگان شوراها 
  شوند.برای يک دوره يک يا دوساله انتخاب می
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ظاهراً انتخابی نيست. بلکه در دست يک 
ای باتجربه، ممتاز و باالی سر بوروکراسی حرفه

کند و در کنار امور کشور را اداره می مردم است که
ای مجزا از مردم آن نيروهای مسلح حرفه

ها نيز فرماندهان اند که در رأس آنقرارگرفته
  رتبه انتصابی قرار دارند.عالی

ها ترين آناحزاب و نمايندگان منتخب، ولو چپ
که چيزی تغيير کند. روند، بدون اينآيند و میمی

ر جای ديگری است. در چون درواقع، قدرت د
حقيقت امر، دمکراسی پارلمانی، يک دمکراسی 

دار است و نه برای برای اقليت ثروتمند و سرمايه
های وسيع کارگر و زحمتکش و ستمديده که توده

دهند. البته اين دمکراسی اکثريت مردم را تشکيل می
پارلمانی هم در آن کشورهايی توانسته شکل بگيرد 

آن چند قرن پيش، زمانی  یهاهيپاکه و استمرار يابد 
ای مترقی بود گذاشته شد که بورژوازی هنوز طبقه

و نه در مورد کشورهايی نظير ايران که طبقه 
ها از همان آغاز، ارتجاعی و ضد دار آنسرمايه

دمکراتيک متولد شد و همواره با استبداد و 
  ديکتاتوری عريان حکومت کرده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عالوه بر اين، در دمکراسی شورايی برخالف 
دمکراسی پارلمانی که نمايندگان، وزرا و تمام 
ای صاحبان مقام و منصب از امتيازات ويژه

کنند، های کالن دريافت میبرخوردارند و حقوق
ای نمايندگان و مقامات دولتی از امتياز ويژه
 ها ازبرخوردار نخواهند بود و حداکثر حقوق آن

  متوسط دستمزد کارگران ماهر تجاوز نخواهد کرد.
در دمکراسی شورايی، سيستم قضايی کشور نيز 

گردد و قضات نيز توسط مردم انتخاب متحول می
ها نيز برخوردار شوند و مردم از حق عزل آنمی
  گردند.می

های تواند تودهتنها، دمکراسی شورايی ست که می
خويش حاکم  زحمتکش مردم ايران را بر سرنوشت

  سازد.
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  های سياسی محدود و ناقصآزادی
  

داری به های سياسی طرفدار نظم سرمايهسازمان
دهند که در پی کنار رفتن جمهوری مردم وعده می
را  های سياسی و حقوق دمکراتيکاسالمی، آزادی

  به رسميت خواهند شناخت.
سلطنتی خاندان پهلوی  تجربه، اما در دوران رژيم

و جمهوری اسالمی به مردم ايران نشان داده است 
که دار حاکم بر ايران، ازآنجايیکه طبقه سرمايه

تواند مطالبات مردم را عملی کند، خواهد و نمینمی
ترسد که کارگران و زحمتکشان همواره از آن می

ايران از اين آزادی برای متشکل شدن و آگاه شدن 
  نند و حاکميت طبقاتی آن را براندازند.استفاده ک

لذا در تمام دوران حاکميت خود، با برقراری 
های و سلب آزادی های عريان در ايرانديکتاتوری

که اکنون سياسی، بر مردم حکومت کرده است. اين
های سياسی ها وعده دمکراسی پارلمانی و آزادیآن

همه دهند، يک وعده و ادعاست. بااينرا به مردم می
حتی در يک دمکراسی پارلمانی نيز که ظاهراً مردم 

فقط حاکميت های سياسی برخوردارند، نهاز آزادی
گردد که اکثريت سرمايه و ثروت مانع از آن می

ها برخوردار شوند، بلکه عظيم مردم از اين آزادی
ها قيد و شرط و اما و مگر ها با دههمواره اين آزادی

ويژه در ی پارلمانی بهاند. دمکراسمحدودشده
دار در مقياس جهانی به يک دورانی که طبقه سرمايه
شده است به نحو روزافزونی، طبقه ارتجاعی تبديل

های سياسی همراه بوده با محدودتر شدن آزادی
  است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  های سياسیترين آزادیترين و گستردهکامل
  

برقراری سازمان فدائيان (اقليت) خواهان 
های سياسی و تحقق حقوق دمکراتيک آزادی
ترين ترين و گستردههای مردم ايران در کاملتوده

  است. شکل آن
کسی اين آزادی را به مردم ايران نخواهد داد، مگر 

های مردم، با مبارزه، آن را به دست که خود تودهآن
  آورند و حفظ کنند.

ها نيز آزادیتضمين حفظ، برقراری و استمرار اين 
های مردم و استقرار دمکراسی قدرت سياسی توده

تواند، شورايی ست. تنها دمکراسی شورايی می
های سياسی مردم ايران را بدون هرگونه اما آزادی

  و مگر و قيد و شرط به رسميت بشناسد.
سازمان فدائيان (اقليت) خواستار آن است که 

درنگ موارد زير را که حکومت شورايی بی
های کارگر و زحمتکش و مردم خواست عموم توده

  ستمديده ايران است، به مرحله اجرا درآورد.
های سياسی و حقوق تأمين و تضمين آزادی –

  دمکراتيک و مدنی مردم ايران
برابری حقوق کليه اتباع کشور مستقل از عقيده،  –

  نژاد، جنسيت، قوميت و مليت.
خفی برای حق رأی همگانی، برابر، مستقيم و م –

  سال رسيده باشند. ١٨تمام افراد زن و مرد که به سن 
آزادی نامحدود عقيده، بيان و نشر، آزادی  –

های اجتماعی، آزادی و شبکه نترنتيا مطبوعات،
های سياسی، تشکيل و فعاليت احزاب و سازمان

های های کارگری، شوراها و کليه تشکلاتحاديه
ظاهرات و صنفی و دمکراتيک، آزادی تجمع، ت

  اعتصاب.
مصونيت فرد و محل زندگی او. آزادی مسافرت،  –

  اقامت و شغل.
ای به رسميت شناختن حقوق انسانی و پايه –

های جنسی (دگرباشان جنسی)، ممنوعيت اقليت
ها از طريق نفرت هرگونه تبعيض و نقض امنيت آن

  پراکنی و اعمال خشونت.
ور، های تفتيش و سانسانحالل تمام دستگاه –

قيدوشرط اين جاسوسی و شکنجه و ممنوعيت بی
  اقدامات.

  لغو مجازات اعدام. –
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  تلفيق پوشيده دين و دولت
  

فجايعی که تلفيق آشکار دين و دولت در جمهوری 
اسالمی به بار آورده است، سبب شده است که تقريباً 

های مخالف جمهوری اسالمی، خود عموم سازمان
ز دولت معرفی کنند. استثناء را مدافع جدايی دين ا
مذهبی هستند که هنوز  –های ملی در اين مورد گروه

کنند. هم از استقرار يک حکومت اسالمی دفاع می
طلب و های سلطنتاما احزاب و سازمان

که خود را مدافع جدايی رغم اينخواه، بهجمهوری
کنند، در واقعيت امر، اغلب دين از دولت معرفی می

ع تلفيق پوشيده دين و دولت، نظير آن ها مدافآن
چيزی هستند که در دوران رژيم سلطنتی در ايران 

  داشت. وجود
توان به اين مسئله پی برد؟ از اين واقعيت از کجا می

کنند. ها دين و مذهب رسمی را نفی نمیکه آن
که جدايی دين از دولت دقيقاً به اين معناست درحالی

عنوان دين رسمی را بهکه دولت، هيچ دين و مذهبی 
کشور به رسميت نشناسد. چراکه اگر يک دين، 

عنوان دين رسمی کشور به رسميت شناخته شود، به
ای برای يک دين به اين معناست که امتياز ِويژه

خاص وجود دارد. لذا بايد در قوانين کشور و 
عملکرد دولت، هم قواعد و مقررات اين دين رسمی 

رابطه معينی، گيريم به  در نظر گرفته شود و هم
شکل پوشيده، بين دولت و دستگاه روحانيت وجود 

  داشته باشد.
بنابراين به رسميت شناختن يک دين رسمی به اين 
معناست که بر يک نابرابری ميان کسانی که به دين 

هايی که دينی سوای دين رسمی رسمی معتقدند و آن
شده گذاشتهکشور دارند و يا اصالً دين ندارند، صحه 

حال به رسميت شناختن اين دين رسمی است. درعين
های سياسی به بهانه به معنای محدود کردن آزادی

مغايرت با موازين مذهبی و سلب حقوق دمکراتيک 
مردم ازجمله در مورد زنان است که دين اسالم 

  پذيرد.برابری زن و مرد را نمی
ی هاعالوه بر آنچه گفته شد، در همين دمکراسی

پارلمانی کنونی که ادعای جدائی دين از دولت را 
دارند، از نمونه کشورهای اروپا و آمريکا، طبقه 

دار مستقيم و غيرمستقيم با دستگاه دينی سرمايه
کند، چراکه دستگاه را تقويت می آنرابطه دارد و 

روحانيت يکی از نهادهای مهم جامعه طبقاتی برای 
  های مردم و تقديس نظم حاکم است.تحميق توده

های سياسی بنابراين روشن است که چرا سازمان
کنند هايی که ادعا میبورژوائی ايرانی نيز حتی آن

به جدايی دين از دولت باور دارند، طرفدار تلفيق 
  اند.شيده دين و دولتپو

  جدايی کامل دين از دولت
  
سازمان فدائيان (اقليت) خواهان جدايی کامل دين  –

از دولت است. اين بدان معناست که مذهب بايد امر 
خصوصی مردم اعالم شود. اعضای جامعه آزاد و 
مجاز باشند که دين داشته باشند يا نداشته باشند، به 

 گردانند. بنابراين،دينی بگروند يا از آن روی بر
دولت بايد خود را از قيد هرگونه دين و مذهبی رها 
سازد. هيچ دين و مذهبی نبايد موردتوجه دولت قرار 
گيرد و در قانون اساسی آينده کشور، هيچ دين و 

عنوان دين رسمی پذيرفته شود. بر مذهبی نبايد به
اين اساس، هرگونه کمک و حمايت دولت از نهادها 

  مذهبی نيز ممنوع خواهد بود.و مؤسسات 
ذکر دين و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی  –

  کشور نيز بايد ممنوع اعالم شود.
های کشور بايد مطلق مدارس و آموزشگاه –

غيرمذهبی باشند و تدريس هرگونه امور مذهبی و 
کلی ممنوع اجرای مراسم مذهبی در مدارس به

  گردد.
ً نبايد هيچمذهب و دستگاه روحانيت مط – گونه لقا

های آموزشی داشته دخالتی در مدارس و برنامه
  باشند.
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  برابری حقوقی محدود و صوری زن و مرد
  

ای که جمهوری اسالمی نسبت به زنان ستم وحشيانه
ايران روا داشته و نيمی از جمعيت ايران را حتی از 

کرده است، سبب ترين حقوق انسانی محروم ابتدايی
های مخالف جمهوری اسالمی، شده که تمام سازمان

ای نسبت به مسئله زنان داشته باشند. در توجه ويژه
طلب و چنين شرايطی، احزاب سلطنت

داران نيز وعده خواه وابسته به سرمايهجمهوری
دهند که برابری حقوق زن و مرد را به رسميت می

  خواهند شناخت.
ند که گرچه وضعيت زنان در دانهمه اين را می

دوران رژيم سلطنتی در مقايسه با جمهوری اسالمی 
گاه برابری بهتر بود، اما در آن دوران نيز هيچ

حقوق زن و مرد به رسميت شناخته نشد. در آن 
دوران نيز قوانين حاکم بر ايران، بر اين نابرابری 

  گذاشت.صحه می
يشان در مورد رغم ادعاها امروز نيز بهکه آناما اين

برابری حقوق زن و مرد، تنها از برابری صوری 
کنند، نخست از اين واقعيت آشکار و محدود دفاع می

ها خواهان جدايی کامل دين و دولت و است که آن
تر، مدافع نظام نفی مذهب رسمی نيستند و از آن مهم

داری هستند که هرگز نتوانسته و طبقاتی سرمايه
  ری حقوقی کامل را عملی سازد.تواند حتی برابنمی

بنابراين اگر به فرض، برخی از اين جريانات به 
جدايی دين از دولت هم باور داشته باشند، اين 

جای خود باقی است که در نظام واقعيت به
های پارلمانی آن، داری حتی در دمکراسیسرمايه

اين برابری همواره صوری و محدود خواهد ماند. 
پارلمانی غرب، برابری حقوق های در دمکراسی

ً به رسميت شناخته شده است، اما زن و مرد، قانونا
گردد. تمام فعاالن حقوق زنان به در عمل نقض می
  اند.اين واقعيت آگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برابری کامل حقوق اجتماعی و سياسی زن و مرد
  

سازمان فدائيان (اقليت) خواهان الغاء کامل و فوری 
  تبعيض بر پايه جنسيت است.هرگونه ستم و 

لذا بايد هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت  –
فوريت ملغی گردد وزنان از حقوق کامل اجتماعی به

  و سياسی برابر با مردان برخوردار گردند.
لغو تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به  –

جانبه مرد، تعدد زوجات، صيغه، حق طالق يک
ندان، قوانين و مقررات تکفل و سرپرستی فرز

آميز در مورد ارث، مقررات حجاب تبعيض
اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز 
عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و 

  وحشيانه نظير شالق، سنگسار.
برابری حقوق زن و مرد در امر طالق، ارث و  –

  تکفل اوالد.
از امکان برخورداری آزاد و برابر زنان  –

مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، 
سياسی و فرهنگی و دسترسی به تمام مشاغل و 

  مناصب در همه سطوح.
برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر  –

  با مردان در ازای کار مساوی.
مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد  –

برخورداری از  از زايمان بدون کسر حقوق، با
  امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رايگان.

برخورداری زنان از تسهيالتی چون  –
شيرخوارگاه، مهدکودک، حق نگهداری و رسيدگی 
به نوزادان در محل کار. پدر و مادر يکسان 

توانند از اين تسهيالت برخوردار باشند. احتساب می
ت اوقات رسيدگی و سر زدن به نوزادان جزء ساعا

  کار.
لغو حجاب اجباری، ممنوعيت هرگونه فشار و  –

اجبار در مورد نوع پوشش زن. برخورداری زنان 
  از آزادی انتخاب پوشش.

ممنوعيت هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و  –
آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده و اعمال 

  ها.مجازات شديد در مورد نقض آن
سال،  ١٨ن تا ممنوعيت ازدواج کودکا –

شديد در مورد نقض  مجازاتآزاری و اعمال کودک
  ها.آن
آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود.  –

روابط خصوصی زن بايد از هرگونه تعرض 
  مصون باشد.

، بدون قيد نيجنسقطبه رسميت شناخته شدن حق  –
  و شرط.
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فدائيان (اقليت) تنها، خواهان برابری سازمان 
حقوقی و قانونی ميان زن و مرد نيست، بلکه 

جانبه و کامل و رفع تام و خواهان يک برابری همه
  تمام هرگونه ستم و تبعيض نسبت به زنان است.

که هرچند اقدامات  نکته تأکيد داردلذا براين
های مهمی در جهت رفع نابرابری و الذکر گامفوق

اند، اما هنگامی برابری زن و تبعيض نسبت به زنان
جانبه تبديل خواهد مرد به يک برابری واقعی و همه

  شد که در ايران سوسياليسم مستقر گردد.
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  ادامه تبعيض و ستمگری ملی
  

ست چندمليتی. اما تا به امروز همواره ايران کشوری
فارس ساکن ايران، با تبعيض و های غير مليت

های حاکم بر ايران اند. رژيمستمگری روبرو بوده
ها را به رسميت نشناخته و گاه حقوق اين مليتهيچ

ها را به نام حفظ يکپارچگی ايران، پيوسته آن
  اند.سرکوب کرده

های وابسته به اکنون نيز احزاب و سازمان
سالمی داران که خود را مخالف جمهوری اسرمايه

کنند، جز ادامه تبعيض و ستمگری، معرفی می
سياستی ندارند. بنابراين با ادامه تبعيض و 

  زنند.ستمگری، به دشمنی ملی دامن می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الغاء کامل ستم و تبعيض ملی
  
سازمان فدائيان (اقليت) خواهان برابری تمام  –

هرگونه ستم،  های ساکن ايران است. لذا،مليت
تبعيض و نابرابری ملی، بايد فوراً و بدون قيد و 

  شرط ملغی گردد.
يک مليت خاص بايد ملغی  هرگونه امتياز برای –

شود. هيچ امتيازی به هيچ مليت و زبانی نبايد داده 
های ساکن ايران بايد از اين حق شود. تمام مليت

برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن 
بگويند، تحصيل کنند و در محل کار، مجامع و 

دولتی و غيره از آن  ینهادهامؤسسات عمومی، 
  استفاده نمايند.

تقسيمات جغرافيائی و اداری موجود که توسط  –
های ستمگر حاکم بر ايران، مصنوعاً رژيم

اند، بايد ملغی گردند. مناطقی که دارای ايجادشده
ای هستند، بايد ترکيب و بافت ملی و جمعيتی ويژه

های جغرافيائی و اداری خود را توسط محدوده
ی ای تعيين نمايند و از خودمختارشوراهای منطقه

  ای برخوردار باشند.وسيع منطقه
اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای  –

ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر منطقه
  يابند.مبنای اصل سانتراليسم دمکراتيک سازمان می

مردم مناطق خودمختار از طريق شوراهای  –
منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای 

گران و زحمتکشان در تعيين نمايندگان کار
به اداره امور  های عمومی و مسائل مربوطسياست

  سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.
هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است.  –

های ساکن ايران بايد داوطلبانه و اتحاد تمام مليت
  آزادانه باشد.
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پابرجائی نظام آموزشی کهنه و عدم تحقق 
  ترين مطالبات جواناناصلی

  
جوانان در ايران با انبوهی از فشارها و معضالت، 

های فردی، ازجمله محروميت از حقوق و آزادی
اجتماعی و سياسی، معضالت تحصيلی و بيکاری، 

  مادی و معيشتی روبرو هستند.
داری، تنها های سياسی طرفدار نظم سرمايهسازمان

کنند و بقيه می های فردی تأکيدبر مسئله آزادی
  گذارند.مطالبات جوانان را بدون جواب می

نظام آموزشی و تحصيلی نيز که احزاب وابسته به 
کنند، با اندکی تعديل دار از آن دفاع میطبقه سرمايه

همين نظامی ست که اکنون در کشور وجود دارد و 
شود. در اين مانع شکوفايی استعدادهای جوانان می

ها تن از فرزندان همواره ميليوننظام آموزشی، 
مردم زحمتکش از سواد و تحصيل و ادامه آن، 

مانند و عمدتاً کسانی امکان دسترسی به محروم می
کنند که امکانات مالی آن تحصيالت عالی را پيدا می

های سياسی وابسته به را داشته باشند. اکنون سازمان
اند، داران که مدافع نئوليبراليسم اقتصادیسرمايه

ها سازی عموم مدارس و دانشگاهخواهان خصوصی
هستند که درنتيجه آن، آموزش و تحصيل به انحصار 
کامل فرزندان ثروتمندان درخواهد آمد. اين سيستم 

حلی هم برای آموزشی عالوه بر تمام اين مسائل، راه
اشتغال همگانی جوانان پس از پايان دوره متوسطه 

  يا تحصيالت عالی ندارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اقدامات فوری به نفع جوانان و دگرگونی بنيادی 
  در نظام آموزشی کشور

  
سازمان فدائيان (اقليت) خواهان تحقق فوری  –

های فردی، اجتماعی و سياسی حقوق و آزادی
جوانان، حل معضالت تحصيلی و بيکاری و ايجاد 
امکانات گسترده ورزشی، فرهنگی و هنری 

و شکوفايی جسمانی، معنوی و منظور رشد به
  فرهنگی جوانان است.

سازمان فدائيان (اقليت) خواهان دگرگونی بنيادی  –
ترين نظام آموزشی کشور به نحوی ست که نزديک

پيوند بين مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردد 
های نظری و عملی تلفيق گردند. در چنين و آموزش

ر راه شکوفايی سيستم آموزشی، موانع موجود بر س
استعدادهای جوانان بر خواهد افتاد، ديگر نيازی به 
ايجاد موانع مصنوعی برای ادامه تحصيل نظير 

حسب کنکور وجود نخواهد داشت و هرکسی به
تمايل و استعداد خود قادر به ادامه تحصيالت عالی 

  رايگان خواهد بود.
سازمان فدائيان (اقليت) خواهان آموزش و  –

ان و اجباری تا پايان دوره متوسطه و تحصيل رايگ
کن ای برای ريشهدهی يک نهضت تودهسازمان
  سوادی است.کردن بی

دولت موظف به اشتغال جوانانی ست که  –
اند. مادام که مسئله تحصيالت خود را به اتمام رسانده

نشده است، بايد از مزايای بيمه ها حلاشتغال آن
  بيکاری برخوردار شوند.

موظف است از طريق ايجاد و گسترش دولت  –
های مختلف مراکز ورزشی و پرورشی، ايجاد کلوپ

هنری، فرهنگی و ديگر مراکز و مؤسسات تفريحات 
سالم در جهت شکوفايی و رشد و اعتالی جسمانی، 

  معنوی و فرهنگی جوانان تالش نمايد.
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  ضديت با امکانات اجتماعی و رفاهی عمومی
  

داری که های مدافع نظم سرمايهاحزاب و سازمان
ويژه مدافع سياست اقتصادی نئوليبرال هستند، به
ای برای تحقق مطالبات اجتماعی فقط هيچ برنامهنه

های کارگر و زحمتکش ندارند، بلکه و رفاهی توده
داری گونه که تجربه در سراسر جهان سرمايههمان

ا که کارگران و کوشند آنچه رنشان داده است، می
اند، زحمتکشان درنتيجه مبارزه خود به دست آورده

  ها باز پس گيرند. از آن
ها مخالف يک سيستم تأمين اجتماعی کامل و آن

اند. اند. با بهداشت و درمان رايگان مخالفجامع
های بهداشتی و درمانی از خواهان کاهش بودجه

ها بر دوش سوی دولت، افزايش بار اين هزينه
سازی هر چه بيشتر اين کارگران و خصوصی

ايم درنتيجه گونه که تاکنون ديدهها هستند.همانبخش
اين سياست توسط جمهوری اسالمی، باگذشت 
تر هرروز وضعيت بهداشتی و درمانی مردم وخيم

يافته ها در اين زمينه افزايشهای آنشده و هزينه
خواه طلب و جمهوریاست. احزاب سلطنت

ون رژيم جمهوری اسالمی نيز، سياست اپوزيسي
ديگری جز ادامه همين سياست ندارند. در مورد 

ای برای تعديل اين معضل مسکن هم حتی برنامه
که  يکی از بزرگ زحمتکشان ندارند. درحالی

ها تن از مردم ايران، معضالت بزرگ ميليون
های هنگفت مسکن است که در هرماه بيش از اجاره

و حقوق مردم زحمتکش مستأجر نيمی از دستمزد 
های طرفدار نظم بلعد. احزاب و سازمانرا می
حلی برای اين معضل گاه راهداری، هيچسرمايه

نداشته و نخواهند داشت، چراکه مادام نظام 
داری و مالکيت خصوصی پابرجاست، سرمايه

  معضل مسکن همواره وجود خواهد داشت.
که سازی با ادامه و تشديد سياست خصوصی

خواه طلب و جمهوریهای سلطنتسازمان
اپوزيسيون جمهوری اسالمی نيز خود را ملزم به 

اندازی برای تخفيف تنها چشمدانند، نهادامه آن می
اين معضل وجود نخواهد داشت، بلکه بالعکس 

بهای مسکن افزايش خواهد يافت و با افزايش اجاره
يک بهای مسکن، تعداد بيشتری از مردم از داشتن 

  شوند.مسکن مناسب محروم می
  
  
  
  
  
  

  اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی
  

سازمان فدائيان اقليت خواهان اجرای فوری 
رشته اقدامات اجتماعی و رفاهی به شرح زير يک

  های زحمتکش مردم ايران است.به نفع توده
برقراری يک سيستم تأمين اجتماعی جامع و کامل  –

  از گهواره تا گور.
ها، بهداشت و درمان رايگان، گسترش درمانگاه –

ها ها، مهدکودکها، گسترش شيرخوارگاهبيمارستان
  و مؤسسات آموزشی بهداشتی و پزشکی.

همه مردم ايران  -هاتأمين مسکن و تعديل اجاره –
بايد از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق اين 
خواست توده زحمتکش مردم نيازمند اجرای يک 

جانبه برای توليد انبوه مسکن است. مادام مه همهبرنا
نشده است، طور بنيادی حلکه مشکل مسکن به

ها بايد متناسب با سطح دستمزد کارگران تعيين اجاره
های و به مرحله اجرا درآيند و بخشی از هزينه

  مسکن از طريق يارانه دولتی تأمين گردد.
ندان، تأمين امکانات يک زندگی مناسب برای سالم –

سرپرست و ايجاد مراکز ويژه برای و کودکان بی
  نگهداری آنان به هزينه دولت.

  ايجاد تسهيالت و امکانات ويژه، برای معلوالن. –
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تشديد استثمار و محدود کردن حقوق و امکانات 
  کارگران

  
داری، های سياسی مدافع نظام سرمايهسازمان

که دستمزد و امکانات قانونی اند همواره کوشيده
کارگران را محدود کنند، تا درنتيجه آن، سود 

  داران افزايش يابد.سرمايه
سياست موسوم به نئوليبراليسم اقتصادی که در 
جمهوری اسالمی به مرحله اجرا درآمده است، 

طلب و سياست موردپذيرش احزاب سلطنت
خواه اپوزيسيون جمهوری اسالمی نيز جمهوری
  هست.

ادامه اين سياست به معنای تشديد استثمار کارگران 
  هاست.و وخامت روزافزون شرايط کار و زندگی آن

فقط با داری نهلذا احزاب طرفدار نظم سرمايه
اند، بلکه افزايش دستمزد واقعی کارگران مخالف

  دهند.چنانچه بتوانند آن را کاهش می
بلکه اند، تنها مخالفها با کاهش ساعات کار نهآن

  خواهان افزايش ساعات کارند.
روز مرخصی  ٣٠درپی و تنها دو روز تعطيل پینه

پذيرند، بلکه خواهان حذف و يا ساالنه را نمی
کردن آن هستند. احزاب طرفدار نظام  محدودتر
داری خواهان محدودتر کردن هر چه بيشتر سرمايه

های درمانی، بيمه ای کارگران، بيمهامکانات بيمه
ها خواهان افزايش ستگی و بيکاری هستند، آنبازنش

  سن بازنشستگی هستند.
گاه تدوين داری، هيچاحزاب طرفدار نظام سرمايه

يک قانون کار با مشارکت، نظارت و تصويب 
ها حتی به پذيرند. آنهای کارگری را نمیتشکل

قانون کاری که خود به شکلی بوروکراتيک تصويب 
خواهند هرگونه ها میند. آنماناند، پای بند نمیکرده

مانع و محدوديت قانونی که بر سر راه هر چه بيشتر 
استثمار کارگران وجود داشته باشد، برچيده شود و 

داران چنان باز باشد که با کارگران دست سرمايه
  همانند بردگان دوران باستان برخورد کنند.

ها با ادامه سياست نئوليبرال خواهان لذا آن
ر چه بيشتر کارگران از شمول قانون محروميت ه

کارند و چنان چه قدرت آن را پيدا کنند يکسره 
  گذارند.هرگونه قانون کاری را کنار می

و کنترل  هااين احزاب با شوراها در کارخانه
  اند.کارگری مخالف

  
  
  
  
  

  اجرای مطالبات مشخص و فوری طبقه کارگر
  
  

فوری زير سازمان فدائيان (اقليت) خواهان اقدامات 
منظور بهبود شرايط کار وزندگی کارگران ايران به

  است.
درپی در ساعت کار و دو روز تعطيل پی ۴٠ –

هفته، يک ماه مرخصی ساالنه با پرداخت حقوق 
  کامل.

تقليل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنايع  –
و ديگر مؤسساتی که با شرايط دشوار و 

ساعت کار در روز  ۶آميز روبرو هستند به مخاطره
  ساعت کار در هفته. ٣٠و 
تعيين حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح  –

نفره  ۴ها و تأمين معيشت يک خانواده هزينه
  کارگری.

افزايش پايه دستمزد کارگران متناسب با سطح  –
  بار.ها هرسال يکهزينه

وذهاب، صرف غذا، احتساب اوقات اياب –
  اعات کار.سوادآموزی و حمام جزء س

  کاری.ممنوعيت کامل اضافه –
صورت ممنوعيت سيستم پرداخت دستمزد به –

  جنسی و ممنوعيت قطعه کاری و کار کنتراتی.
های اقتصادی کاری در تمام رشتهممنوعيت شب –

مگر در مواردی که به داليل فنی يا رفاهی مطلقاً 
های کارگری ضروری ست و مورد تائيد تشکل

  هم حداکثر به مدت چهار ساعت.، آنقرارگرفته باشد
  ممنوعيت کار کودکان. –
  مند شدن کارگران از حق اوالد.بهره –
ممنوعيت کسر دستمزد به بهانه جريمه، خسارت،  –

  غيبت و غيره.
ممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرما و  –

برخورداری نمايندگان منتخب کارگران کارخانه از 
راج و نظارت بر امر گيری در مورد اخحق تصميم
  استخدام.

بيمه کامل اجتماعی کارگران: بيمه بيکاری،  –
سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، 

  امراض ناشی از حرفه و ازکارافتادگی.
يافته بهداشتی بر برقراری کنترل کامل و سازمان –

ها، ايمنی محيط کار، خدمات درمانی و کليه بنگاه
داخت کامل حقوق دوران بهداشتی رايگان و پر

  بيماری.
سال  ۵۵شرايط بازنشستگی برای مردان حداکثر  –

 ۵٠سال سابقه کار، برای زنان حداکثر  ٢۵سن يا 
  هايی که سال سابقه کار و در رشته ٢٠سال سن يا 
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آور روبرو آميز و زيانبا شرايط دشوار، مخاطره
  سال سابقه کار. ٢٠سال سن و يا  ۴۵هستند حداکثر 

  احتساب ايام بيکاری جزء سابقه کار کارگران. –
نامه داخلی کليه مراکز تنظيم مقررات و آئين –

  توليدی با نظارت و تصويب نمايندگان کارگران.
تدوين قانون کار با مشارکت، نظارت و تصويب  –

  ها و مجامع کارگری.تشکل
برای بيکاران و پرداخت حق بيکاری ايجاد کار  –

نفره کارگری به  ۴معادل مخارج يک خانواده 
  کارگران بيکار.

های کارگری و حق اعتصاب با آزادی تشکل –
پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران 

  اعتصاب.
ها و تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرفه –

  امور خدماتی، با کارگران صنعتی.
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  وخامت وضعيت زحمتکشان روستاها
  
  

خواه طرفدار نظم طلب و جمهوریاحزاب سلطنت
های ای جز ادامه سياستداری، برنامهسرمايه

دوران رژيم سلطنتی و جمهوری اسالمی در عرصه 
کشاورزی ندارند. اين سياست در خدمت مالکين و 

داران قرار دارد. ادامه اين سياست سرمايه
گونه که تجربه دوران رژيم جمهوری اسالمی همان

تنها بهبودی در وضعيت نشان داده است، نه
خرابی و آورد، بلکه به خانهکشاورزی پديد نمی

ها دهقان زحمتکش ديگر بيکاری و گرسنگی ميليون
  خواهد انجاميد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زحمتکش و انجام اقدامات فوری به نفع دهقانان 
  افزايش سطح رفاه مردم روستاها

  
مصادره فوری کليه اراضی، امالک و ابزار و  –

داران بزرگ، موقوفات وسايل توليد مالکين و زمين
  و بنيادهای متعدد مذهبی.

در مواردی که اين اراضی به شيوه مکانيزه کشت 
ها به دهقانان متشکل شده در شوند، واگذاری آننمی

  دهقانی.های تعاونی
کنترل شوراهای کارگران کشاورزی بر اراضی  –

هايی که به شيوه عالی طورکلی زمينمکانيزه و به
  شوند.کشت می

ها و پا در تعاونیمتشکل کردن دهقانان خرده –
تشويق دهقانان به کشت جمعی و ايجاد واحدهای 

جوئی در کار و منظور صرفهبزرگ کشاورزی به
  هزينه محصوالت.

ها و های دهقانان به دولت، بانککليه بدهیلغو  –
داران، مالکين و کليه مؤسسات مالی سرمايه

  رباخواران.
پرداخت وام به دهقانان و تأمين هرگونه کمک  –

  آالت، کود، بذر و غيره.تکنولوژيک از قبيل ماشين
های آبياری، ها، شبکهايجاد و توسعه جاده –
  .رسانی و برق سراسری در روستاهاآب
ايجاد و توسعه مراکز درمانی، بهداشتی و  –

  فرهنگی در جهت رفاه ساکنين روستاها.
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  دارانوليبراليسم اقتصادی به نفع سرمايهئن
  

  
خواه طلب و جمهوریهای سلطنتاحزاب و سازمان

اپوزيسيون جمهوری اسالمی، خواهان ادامه 
عرصه های رژيم جمهوری اسالمی در سياست

عنوان نئوليبراليسم اقتصادی اقتصادی هستند که به
المللی و نهادهای مالی آن از سوی بورژوازی بين

المللی پول و بانک جهانی ديکته نظير صندوق بين
  شده است.

اين سياست معنای ديگری جز باز گذاشتن دست 
استثمار هر چه  المللی درداران داخلی و بينسرمايه

های عمومی پاول و غارت ثروتبيشتر کارگران، چ
های مردم و بالنتيجه کسب سودهای متعلق به توده

داران، نداشته و نخواهند هنگفت برای سرمايه
خوبی های کارگر و زحمتکش ايران بهداشت. توده

دانند که اين سياست اقتصادی که از دوران می
رفسنجانی آغاز شد و توسط خاتمی و پس از او ادامه 

باری به بار آورده است. به نتايج فاجعهيافت، چه 
اسم مشارکت مردم در امور اقتصادی، تعداد زيادی 

ها و مؤسسات توليدی و خدماتی بخش از کارخانه
داران بخش دولتی، مفت و مجانی به سرمايه

خصوصی واگذارشده است. البته بهترين و 
ها را سران و کارگزاران رژيم به سودآورترين آن

خود و يا اقوام و آشنايان  تصاحب شخصی
ها، تورم شتاب اند. با آزادسازی قيمتدرآورده
  آوری به خود گرفت.حيرت

اين سياست که با تشديد فشار به کارگران، محروم 
ها کارگر از شمول قانون کار، متداول ساختن ميليون

شدن قرارداد موقت و افزايش استثمار همراه بوده 
کارگران را پيوسته است، وضعيت مادی و معيشتی 

تر کرده است. دستمزدهای واقعی مدام وخيم
يافته و حقوق و مزايای کارگران محدودتر کاهش
ها کارگر درنتيجه اين سياست بيکار اند. ميليونشده
 ۴٠ ساله افزايشی الاقلاند. بهای کاالها همهشده

درصدی داشته است. اين سياست منجر به تنزل 
و تشديد  های کارگرودهروزافزون سطح معيشت ت

ادامه اين  ها انسان شده است.فقر و گرسنگی ميليون
  بار آن را چند برابر خواهد کرد.سياست، نتايج فاجعه

  
  
  
  
  
  
  

به نفع کارگران و  برنامه فوری اقتصادی
  نزحمتکشا

  
دهی توليد و سازمان فدائيان (اقليت)  از سازمان

کند و خواهان شده دفاع میريزیتوزيع برنامه
اجرای فوری اقدامات زير برای دمکراتيزه کردن 
اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان و 

  تسهيل شرايط برای گذار به سوسياليسم است: 
ملی کردن کليه صنايع و مؤسسات متعلق به  –

بورژوازی بزرگ، انحصارات امپرياليستی، 
  مؤسسات و نهادهای مذهبی.

ها در يک بانک ها و تمرکز آنملی کردن بانک –
  واحد.

ها در يک های بيمه و تمرکز آنملی کردن شرکت –
  موسسه واحد.

  ونقل بزرگ.ملی کردن مؤسسات ارتباطی و حمل –
ملی کردن تجارت خارجی و توزيع  –

  ها.ه کاالها از طريق تعاونیشدريزیبرنامه
ها و همه منابع ملی کردن زمين، مراتع، جنگل –

  طبيعی و زيرزمينی.
کنترل شوراهای کارگری بر توليد در کليه  –

ای ها و مؤسسات و نيز کنترل تودهصنايع، کارخانه
  بر توزيع.

منظور اعمال يک کنترل الغاء اسرار بازرگانی به –
  .واقعی بر توليد و توزيع

های غيرمستقيم و برقراری ماليات لغو تمام ماليات –
  تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث.

اجرای اقدامات فوری برای مقابله با بحران  –
  محيطی.زيست
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  سياست خارجی و ديپلماسی سری

  
های بورژوائی ايران، متحد احزاب و سازمان

اند و از های امپرياليستبورژوازی جهانی و قدرت
کنند. بنابراين ها تبعيت میهای ارتجاعی آنسياست

ها عليه کارگران و خارجی آن تمام سياست
  زحمتکشان است.  

منظور داری، بهتمام احزاب مدافع نظام سرمايه
ای ضد مردمی خود، هسرپوش گذاردن بر سياست

در سياست خارجی از اصل ديپلماسی مخفی پيروی 
ها مذاکرات و مباحثات پشت پرده، عقد کنند. آنمی

ها و زد و بندهای خود را با قراردادها و پيمان
های مردم دارند، تا تودههای ديگر پوشيده میدولت
  ها آگاه نشوند.از آن

  
  
  
  
  

  
  سياست خارجی و لغو ديپلماسی سری

  
سازمان فدائيان (اقليت) خواهان برافتادن رسم  –

ديپلماسی سری و آگاهی عموم مردم از تمام 
ها با مناسبات، مذاکرات، عقد قراردادها و پيمان

  های ديگر است.دولت
های اسارت باری که تمام قراردادها و پيمان –

اند، بايد دوراز چشم توده مردم منعقدشدهمخفيانه و به
  و ملغی اعالم شوند. علنی گردند

سازمان فدائيان (اقليت) همچنين خواستار حمايت  –
و پشتيبانی از جنبش انقالبی طبقه کارگر در سراسر 

ناپذير از سياست عنوان جزئی جدائیجهان، به
  خارجی حکومت شورابی کارگری ايران است.

  
  
  
  
  
  

  ١٣٨٢نيمه دوم تير  ۴٠٩نشريه کار شماره 

  با اصالحات کنفرانس هيجدهم سازمان – ١۴٠١چاپ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  




