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  برنامه عمل سازمان فدائيان (اقليت)  

  برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و برقراری حکومت شورائی
  

  کارگران! زحمتکشان شهر و روستا! روشنفکران انقالبی!
های ارتجاعی رژيم بار سياستگين جمهوری اسالمی ديگر بر کسی پوشيده نيست. همگان به نتايج فاجعهثمره حاکميت نن

ها د را در تمام عرصهو ناتوانی خو یتيکفایاند. حکومت، بسياسی پی برده وهای مختلف اقتصادی، اجتماعی در زمينه
الکت فو  یختگيگسبه خود گرفته است. ازهم یاسابقهیآشکارا به نمايش گذاشته است. بحران اقتصادی ابعاد ويرانگر ب

های دهتصادی بر زندگی توو بحران اق یختگيگساين ازهم راتياست. تأث شدهليتبد انکاررقابلياقتصادی به واقعيتی غ
 یورتصرقابليبار به خود گرفته است. افزايش روزافزون قيمت کاالها، زندگی را به نحو غزحمتکش مردم شکلی فاجعه

به  های پائين دولتی،ساخته است. دستمزد کارگران و حقوق کارکنان رده تحملرقابليبر عموم زحمتکشان دشوار و غ
ً کفاف زندگی روزمره آن دهد. سطح معيشت زحمتکشان شهر و روستا به شکلی ها را نمیحدی ناچيز است که مطلقا

ها دائماً رو ها بيکار که تعداد آنن استثمار قرار دارند. ميليونتريهولناک تنزل نموده است. کارگران در معرض وحشيانه
است.  شدهليای عمومی تبده پديدهنيستند. فقر و بدبختی ب یوخالخشک نانلقمهکي نيبه افزايش است، حتی قادر به تأم
  کنند.فقر زندگی می رخطياکثريت بسيار بزرگ مردم ايران ز

ر م و دشوافراگرفته و شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان به نحو تأسف باری وخيفقر، سراسر جامعه را  کهیدرحال
بازار موجود، از آشفته یبردارهمکند و با بهرداران و ثروتمندان انگل و زالوصفت، خون مردم را میشده است، سرمايه

هم چون  گاهچيافزايند. های خود میهای افسانهها و ثروتروز بر حجم سرمايهزنند و روزبهسودهای هنگفتی به جيب می
ر محدود، اقليتی بسيا کهیامروز شکاف ميان فقر و ثروت در جامعه ايران تا بدين حد وسيع و آشکار نبوده است. درحال

کنند، اکثريت بسيار عظيم مردم آه در بساط نعمت زندگی می و در نازاند و های هنگفتها و ثروتصاحب سرمايه
بر  شدتهبيجه گسترش فقر و بدبختی، بيکاری و فشارهای متعدد سياسی، اجتماعی، و فرهنگی حکومت، ندارند. در نت

يت و ، دزدی، جنااست. اعتياد گسترده به مواد مخدر، رشد فحشاء، ارتشاء شدهافزودهابعاد مفاسد و مصائب اجتماعی 
های ارتجاعی داری موجود و سياستظم سرمايه، در زمره مصائب اجتماعی هستند که ندستنيازاها و صدها نمونه ده

 اندرکارانتدسدولتی و حکومتی نيز بر کسی پوشيده نيست. سران و  دستگاهحکومت به بارآورده است. فساد فراگير در 
تومان حاصل  هاارديليمهای کالن، روزمره دیهای مالی و دزها از طريق زدوبندها، سوءاستفادهحکومت و وابستگان آن

ر تمام است. رژيم د حدومرزیبه حکومت به بارآورده است برند. فجايعی کنج کارگران و زحمتکشان را به يغما میدستر
يان برقراری يک ديکتاتوری عر وقرار داده است. اين رژيم با توسل به سرکوب و اختناق  فشارتحتها، مردم را عرصه

می است. ني های سياسی، حقوق دمکراتيک و مدنی محروم ساختهآزادی نيتريیابتداو آشکار، عموم مردم ايران را از 
د که در نوع خو اندقرارگرفتهای از جمعيت کشور يعنی زنان، تحت يوغ حکومت اسالمی در معرض چنان ستم وحشيانه

ونه گجود از هرو تضييقات متعددی قرار دارند و تحت شرايط مو هاتياست. جوانان در معرض فشارها، محدود سابقهیب
ای رسيده که ديگر تحمل وضع موجود ممکن نيست. اند. وخامت اوضاع از جميع جهات به مرحلهمحروم یاندازچشم

ها صورت نخواهد گرفت، بلکه در وضعيت آن هيچ بهبودی تنهانهاند که با وجود جمهوری اسالمی مردم پی برده
پا م به است. مرد افتهيگسترشای ارزات علنی تودهو مب تر خواهد شد. لذا، دامنه اعتراضاتاوضاع وخيم روزروزبه
های ها و قيامها، شورشتا بساط ننگين حکومت اسالمی را از ايران جاروب کنند. اعتصابات، تظاهرات، تجمع اندخاسته
ای های کارگر و زحمتکش، در سراسر ايران، همگی حاکی از عزم و اراده انقالبی کارگران و زحمتکشان، برتوده

برای  برافکندن رژيم جمهوری اسالمی و دگرگونی تمام نظم موجود است. معهذا، اين اشکال مبارزه، به تنهائی
  روی آورد. مؤثرترسرنگونی رژيم کافی نيست. بايد گامی فراتر نهاد و به اشکال مبارزه 
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  * اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه سراسری 
  

  انقالبی! کارگران! زحمتکشان! روشنفکران
و های جان به لب رسيده روبررژيم جمهوری اسالمی که با يک موج وسيع نارضايتی و اعتراض و مبارزه علنی توده

د، ا که هنوز در اين مرحله پراکنده، محدور، مبارزات مردم رحمانهیبکوشد با توسل به سرکوب خشن و شده است، می
اعی ه و ارتجکنترل درآورد. برای مقابله با اين اقدامات سرکوبگران، درهم بکوبد و اوضاع را تحت منفردندمحلی و 

ما داد. ا و کاراتری از مبارزه روی آورد و به جنبش اعتراضی علنی، خصلتی سراسری مؤثرتررژيم، بايد به اشکال 
  چگونه؟

لی شک تواندیسی متجربه مبارزات دوران انقالب عليه رژيم شاه نشان داد که جنبش از طريق يک اعتصاب عمومی سيا
ژيم ديگر راعتصابات عمومی سياسی سراسری شکل بگيرد،  کهیهنگامبه خود بگيرد.  افتهيسازمانسراسری، منسجم و 

اند، سرکوب کند. اعتصاب ای متحد در سراسر ايران برخاستهها تن از مردم را که به مبارزهتواند ميليوننمی یسادگبه
يم را خواهد داد، کارآئی ابزارهای سرکوب نظامی رژ افتهيسازمانل سراسری و عمومی سياسی که به مبارزه شک

 کهیوقتد آورد. به رژيم وارد خواه کنندهفلج یامحدود خواهد ساخت. اين اعتصاب از نظر اقتصادی و مالی ضربه
دم در ديگر مؤسسات مرها تن ديگر از ها کارگر دست از کار بکشند و چرخ توليد را متوقف سازند و ميليونميليون

گردد و از سوی ديگر منابع داران قطع میخصوصی و دولتی به اعتصاب بپيوندند، از يکسو سودهای کالن سرمايه
دهد، قطع خواهد شد. اعتصاب عمومی ها، مردم را سرکوب و تحت ستم قرار میتغذيه مالی دولت که با اتکاء به آن

دولتی نيز شکاف خواهد انداخت و سردرگمی و تزلزل را در صفوف سياسی، در صفوف طبقه حاکمه و دستگاه 
را تشديد  بحران حکومتی کالمکيطرفداران حکومت و نيروی سرکوب نظامی و انتظامی آن گسترش خواهد داد. در 

  منفرد و رسوا خواهد ساخت. شيازپشيبالمللی نيز رژيم را از نظر بين حالنيدرعخواهد کرد. اين اعتصاب 
ل ه حربه اعتصاب عمومی سياسی متوسبا رژيم برخاست، بايد ب مؤثرترتر و ای جدیبتوان به مقابله کهنيابرای لذا 

دارک تز قبل اگرديد. اما برپائی اعتصاب عمومی سياسی نيازمند تدارک و مقدماتی است. يعنی بايد برای اين اعتصاب 
ها ها، مؤسسات دولتی و خصوصی، مدارس و دانشگاهارخانهست که مقدم بر هر چيز، در تمام کديد. از جمله ضروری

ها پيشگام باشند. با تر بايد در ايجاد اين کميتههای مخفی اعتصاب را تشکيل داد. عناصر پيشروتر و آگاهو غيره، کميته
يجاد يان خود هماهنگی اها بايد تالش نمايند، تا با يکديگر ارتباط برقرار کنند، مهای اعتصاب، اين کميتهکميته یريگشکل

شوند  با رژيم افتهيسازمانسياسی، وارد عرصه کارزاری منسجم و  های اقتصادی ونمايند و با طرح مطالبات و خواست
نفرد، ميک چنين اعتصابی شکل بگيرد، تظاهرات نيز از حالت  کهیوقتو به يک اعتصاب عمومی سياسی شکل دهند. 

، ين مبارزهر طی ااهد آمد و به تظاهراتی ميليونی در سراسر ايران تبديل خواهد شد. دمحدود و پراکنده کنونی بيرون خو
ً يتدر   واهد شد.ختر مبارزه يعنی قيام مسلحانه برای سرنگونی قطعی رژيم فراهم شرايط برای گذار به يک مرحله عالی جا

  
  * سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان

  

ی اين است. اما سرنگون ريپذامکانای سرنگونی انقالبی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی تنها از طريق يک انقالب توده 
 به دست ترين مساله در هر انقالب اين است که چه کسی قدرت سياسی رارژيم تنها يک جنبه از نتايج انقالب است. مهم

های مردم ايران نشان داد که تنها انقالب عليه رژيم شاه به توده رسد. تجربهگيرد يعنی کدام طبقه به قدرت میمی
ب بگيرند، شکست انقال به دستين دوباره قدرت را داران و ديگر مرتجعسرنگونی يک رژيم کافی نيست. اگر سرمايه

فتند، نگر ستبه دهای کارگر و زحمتکش، قدرت را قطعی است. از همين رو، از آنجائی که با سرنگونی رژيم شاه، توده
با  های مردم در انقالب تحقق نيافت و اين انقالببا به قدرت رسيدن مرتجعين و استقرار جمهوری اسالمی، خواست

د، قرار نگير بار ديگر انقالب نوين توده مردم، عرصه تاراج مرتجعينی ديگر کهنياشکست روبرو گرديد. لذا برای 
 یباورخوشداشته باشند. زحمتکشان بايد هرگونه  در نظر دقتبهگذشته را های کارگر و زحمتکش بايد اين تجربه توده
رای ببسيارند کسانی که  اکنونهماز  چراکهو اعتماد ناشی از زودباوری و ناآگاهی را کنار بگذارند.  ديووعوعدهبه 

  دهند.های دروغ میکسب قدرت به مردم وعده
سينه  د دست رد براعتماد نکنند. مردم زحمتکش باي دهايووعوعدهر به کارگران و زحمتکشان بايد هوشيار باشند و ديگ

ايد. ديگر کافی است. ايد و امتحان خود را پس دادهها حکومت کردهها بگويند، شما سالاين مدعيان دروغين بزنند و به آن
 وارگران کقرار است، ما اکنون نوبت ما کارگران و زحمتکشان است که خودمان زمام امور را در دست بگيريم. اگر 

قالب های مردم ايران عملی گردد، اگر قرار است انزحمتکشان، رژيم را سرنگون کنيم، اگر قرار است مطالبات توده
يم و بگير به دستاجتماعی به پيروزی برسد، اين خود ما کارگران و زحمتکشان هستيم که بايد قدرت سياسی را 

  را عملی سازيم. مانیاخواسته
کند، یمبارزه ممان فدائيان (اقليت) که برای برپائی يک انقالب اجتماعی کارگری و استقرار سوسياليسم در ايران ساز

 رقراریبوظيفه فوری انقالب اجتماعی ايران را سرنگونی جمهوری اسالمی، درهم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و 
  داند.حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان می
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های وسيع مردم جامه عمل پوشد و های تودهتواند به خواستی يک حکومت شورائی در ايران است که میتنها برقرار
ترين شکل دمکراسی را که خواست ترين و کاملانقالب را به فرجام پيروزمندش برساند. اين حکومتی است که عالی

فه ت. وظيز دمکراسی، دمکراسی شورائی اساکثريت بسيار بزرگ مردم ايران است به ارمغان خواهد آورد. اين شکل ا
ه کارگران و زحمتکشان است که با سرنگونی جمهوری اسالمی، درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود با هم

  وروکراتيک، سرکوب و ستمگری آن، يک حکومت شورائی را مستقر سازند.ب -نظامی  یهاارگان
نهادهای  عنوانبهگيرد که مردم از طريق شوراهائی صورت میدر دمکراسی شورائی، اعمال حاکميت مستقيم توده 

  کنند.مقننه و مجريه هر دو عمل می
ً منتخب در دمکراسی شورائی، قدرت سياسی در دست خود توده های کارگر و زحمتکش مردم و نمايندگان واقعا

ها توانند آننند میکاراده  کنندگانتخابانوظفند به موکلين خود حساب پس بدهند و هر لحظه که هاست. اين نمايندگان مآن
ودن کليه بل عزل را معزول نمايند. لذا در اينجا ديگر سيستم انتصابی مقامات وجود نخواهد داشت و اصل انتخابی و قاب

وری و مناصب و مقامات حاکم خواهد بود. در دمکراسی شورائی، اين رسم متداول که به نمايندگان و مقامات کش
ها نيز حقوقی برابر با متوسط دستمزد يک گردد، ملغا خواهد شد و آنها و مزايای کالن پرداخت میلشگری حقوق

  کارگر ماهر دريافت خواهند کرد.
گردد و اجباری ملغا می فهيوظنظامواهد شد، خای جدا از مردم منحل نيروهای مسلح حرفه هيدر دمکراسی شورائی، کل

  ای تحت اتوريته شوراها، معمول خواهد شد.می سرکوب گر، تسليح عمومی تودههای نظامی و انتظاارگان یجابه
 وت انتخابی خلق ايجاد خواهد شد. قضا یهاو دادگاه گرددیدر دمکراسی شورائی، سيستم قضايی موجود نيز منحل م

  قابل عزل خواهند بود.
 نمايندگان کارگران و شهروندان خواهدسری شوراهای ترين ارگان حکومتی، کنگره سرادر دمکراسی شورائی، عالی

  بود.
   

  اقدامات فوری حکومت شورائی
اجل و فوری عاقداماتی  عنوانبهرا  درنگ اقدامات زيرسازمان فدائيان (اقليت) خواهان آن است که حکومت شورائی بی

  به مرحله اجرا درآورد.
  
  ردممکراتيک و مدنی مدهای سياسی و حقوق و تضمين آزادی نيتأم – ١ 
ها سلب نموده است. حکومت شورائی بايد های سياسی، حقوق دمکراتيک و مدنی مردم را از آنجمهوری اسالمی آزادی 

ترين املکهای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم را در و آزادی بازگرداندها در همان اولين گام، اين حقوق مردم را به آن
  ن نمايد.ترين شکل آن برقرار سازد و تضميو گسترده

های اجتماعی، آزادی تجمع، تظاهرات و اعتصاب، آزادی زادی کامل فکر و عقيده، بيان، مطبوعات، اينترنت و شبکهآ –
  های صنفی و دمکراتيک،های کارگری، شوراها و کليه تشکلهای سياسی، اتحاديهتشکيل و فعاليت احزاب و سازمان

  اين اقدامات. دوشرطيقیبجاسوسی و شکنجه و ممنوعيت های تفتيش و سانسور، انحالل تمام دستگاه –
  باع کشور مستقل از عقيده، نژاد، جنسيت، قوميت و مليت،برابری حقوق کليه ات –
  اشند.بسال رسيده  ١٨همگانی، برابر، مستقيم و مخفی برای تمام افراد زن و مرد که به سن  یحق رأ –
  مکاتبات. یغل، آزادشاقامت و  مصونيت فرد و محل زندگی او، آزادی مسافرت، –
تبعيض و نقض  هرگونههای جنسی (دگرباشان جنسی)، ممنوعيت اقليت یاهيبه رسميت شناختن حقوق انسانی و پا-

  ها از طريق نفرت پراکنی و اعمال خشونت.امنيت آن
  لغو مجازات اعدام.-
  
  جدائی کامل دين از دولت و مذهب از مدارس 

  

دان کامل از يکديگر جدا گردند. اين ب طوربهست. لذا دين و دولت بايد دمکراسی و آزادی ههرگوندولت مذهبی نافی 
 د.ها سازمعناست که دين و مذهب بايد امری خصوصی اعالم شود. دولت بايد خود را از قيد هرگونه دين و مذهبی ر

د سمی بايرهب خاص و انحصار مذهب دولت قرار گيرد. هرگونه امتياز برای يک مذ موردتوجههيچ دين و مذهبی نبايد 
های مذهبی موقوف شود. هرگونه کمکی از بودجه دولت به نهادهای ها و تضييقات عليه اقليتملغا گردد. ايجاد محدوديت

 د مختار وکس بايمذهبی بايد مطلقاً ممنوع گردد. ذکر دين و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی بايد منسوخ گردد. هر
  که دين داشته باشد يا نداشته باشد. به دينی بگرود يا از آن روی برگرداند.مجاز باشد 

س موقوف ها بايد مطلقاً غيرمذهبی باشند. تدريس هرگونه امور دينی و انجام مراسم مذهبی در مدارمدارس و آموزشگاه
 تههای درسی و آموزشی داشدخالتی در امور مدارس و برنامه گونهچيهشود. مذهب و دستگاه روحانيت نبايد مطلقاً 

  باشند.
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  لغو تبعيض بر پايه جنسيت
  

. اندقرارگرفتهتحت حاکميت جمهوری اسالمی، زنان ايران در معرض شديدترين نابرابری، تبعيض، ستم و فشار 
 نيتريیابتداها و تضييقات مختلف، زنان را از حکومت با وضع قوانين و مقررات ارتجاعی و با ايجاد موانع، محدوديت

بار ضع اسفوحقوق دمکراتيک، مدنی و انسانی محروم کرده و به يک شهروند درجه دو تبديل نموده است. بايد به اين 
  خاتمه داده شود. لذا سازمان فدائيان (اقليت) خواهان اجرای فوری موارد زير است:

مردان  اسی برابر باکامل اجتماعی و سيملغا گردد و زنان از حقوق  تيفوربهجنسيت بايد  هيبر پاهرگونه ستم و تبعيض 
  برخوردار گردند.

  برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی.
 ورخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی ب –

  مه سطوح.دسترسی به تمام مشاغل و مناصب در ه
ی فرزندان، ، تکفل و سرپرستجانبهکيتمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق طالق 

راکز زن و مرد در مؤسسات و م یجداسازدر مورد ارث، مقررات حجاب اجباری،  زيآمضيتبعقوانين و مقررات 
 ملغا تيفوربهر شالق، سنگسار و غيره و غيره بايد مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه نظي و تمامعمومی 
  گردند.

  تکفل اوالد طالق، ارث و امر مرد در برابری حقوق زن و
در  شديدی هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده ممنوع گردد و مجازات

  ها اعمال گردد.مورد نقض آن
شش خاب پووعيت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. زنان بايد از حق آزادی انتلغو حجاب اجباری و ممن

  برخوردار باشند.
  آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود. روابط خصوصی زن بايد از هرگونه تعرض مصون باشد.

  ها.ديد در مورد نقض آنهای شو اعمال مجازات یآزارکودکسال، ممنوعيت  ١٨ممنوعيت ازدواج کودکان تا  –
  ، بايد بدون قيد و شرط به رسميت شناخته شود.نيجنسقطحق 

زشکی، مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد از زايمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پ
  درمانی و داروئی رايگان.

يکسان  ها در محل کار و زندگی. پدر و مادرمهدکودک ها وبرخورداری زنان از امکانات و تسهيالتی نظير شيرخوارگاه
  توانند از اين تسهيالت برخوردار باشند.می

  
  لغو ستم ملی

  

های غيرفارس را کنند. رژيم جمهوری اسالمی همانند رژيم سلطنتی پيشين، مليتهای مختلفی زندگی میدر ايران مليت
ری ملی اخته است. بايد به اين ستمگسدر زمينه ملی محروم  کشانيها را از حقوق دمکراتدر معرض ستم قرار داده و آن

  پايان داده شود.
يد ری ملی، باهای ساکن ايران است. لذا، هرگونه ستم، تبعيض و نابرابسازمان فدائيان (اقليت) خواهان برابری تمام مليت

  فوراً و بدون قيد و شرط ملغا گردد
های ليتم. تمام يک مليت خاص بايد ملغا شود. هيچ امتيازی به هيچ مليت و زبانی نبايد داده شودهرگونه امتياز برای 

 ، مجامع وحل کارمساکن ايران بايد از اين حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند، تحصيل کنند و در 
  دولتی و غيره از آن استفاده نمايند. یمؤسسات عمومی، نهادها

، بايد ملغا گردند. اندجادشدهيار ايران، مصنوعا بهای ستمگر حاکم قسيمات جغرافيائی و اداری موجود که توسط رژيمت
های جغرافيائی و اداری خود را توسط ای هستند، بايد محدودهمناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و جمعيتی ويژه

  ای برخوردار باشند.سيع منطقهای تعيين نمايند و از خودمختاری وشوراهای منطقه
ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل شوراهای منطقه بر عهده، خودمختاراداره امور مناطق 

  يابند.سانتراليسم دمکراتيک سازمان می
از طريق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و  خودمختارمردم مناطق 

  های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.زحمتکشان در تعيين سياست
  شد.های ساکن ايران بايد داوطلبانه و آزادانه باهرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. اتحاد تمام مليت
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  ت فوری اجتماعی و رفاهی عمومیاقداما -٢
  

فع و رفاهی را به ن اقدامات اجتماعی رشتهکي تيفوربهاقليت) خواهان آن است که حکومت شورائی سازمان فدائيان (
  توده زحمتکش مردم به مرحله اجرا درآورد.

ست اجتماعی جامع و کامل به نفع کارگران و زحمتکشان ا نيدر صدر چنين اقداماتی، برقراری يک سيستم تأم
  اجتماعی برخوردار باشد. نيز مزايای سيستم تأمهرکس از گهواره تا گور ا کهینحوبه

 اکنونهمها تن که ايجاد کار برای بيکاران: حکومت شورائی موظف است، برای تمام افراد جامعه، از جمله ميليون
معادل  ران حق بيکاریاست، دولت بايد به بيکا افتهينتحققکامل  طوربهبيکارند کار ايجاد کند. مادام که اين خواست 

  پرداخت نمايد. هرماهنفره کارگری در  ۴خارج يک خانواده م
 ررخورداببهداشت و درمان رايگان: تمام زحمتکشان بايد از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رايگان 

  باشند.
  ها به هزينه دولت.پرورش آن مراقبت از کودکان و منظوربهها ها و مهدکودکايجاد و گسترش شيرخوارگاه

ن به ی از آناو ايجاد مراکز ويژه برای نگهدار سرپرستیبامکانات يک زندگی مناسب برای سالمندان و کودکان  نيتأم
  هزينه دولت.

  ايجاد تسهيالت و امکانات ويژه، برای معلوالن. –
  

  هامسکن و تعديل اجاره نيتأم
  
ز يک مسکن مناسب اکارگر و زحمتکش است که اند. اين حق هر مسکن ها تن از مردم زحمتکش فاقدميليون اکنونهم

مادام  نبوه مسکن است.ابرای توليد  مدتیطوالنو  جانبههمهبرخوردار باشد و تحقق اين امر نيازمند اجرای يک برنامه 
  است، بايد اقدامات فوری زير به مرحله اجرا درآيد: نشدهحلکه مشکل مسکن به شکلی قطعی 

  ه مرحله اجرا درآيند،بستمزد کارگران تعيين و ها متناسب با سطح داجاره –
سوبسيد  عنوانبههای مسکن، بخشی از هزينه مسکن کارگران و زحمتکشان، کاهش هرچه بيشتر بار هزينه منظوربه –

  توسط دولت پرداخت شود.
  

  آموزش و جوانان
  

ن اند. دانش آموزاتحصيل محروم تن از فرزندان کارگران و زحمتکشان از هاونيليتحت حاکميت جمهوری اسالمی، م
های جاسوسی موسوم به امور تربيتی مدارس قرار دارند. مدارس زير فشار ارتجاع فرهنگی و تضييقات دستگاه

 توانند کاری پيدا کنند و يا ادامه تحصيلرسانند اغلب نمیکه تحصيالت متوسطه خود را به پايان می آموزدانشها ميليون
 ً   نيستند. برخوردار از امکانات ورزشی، فرهنگی و هنری و تفريحی الزم دهند. جوانان عموما

ادی نی بنيسازمان فدائيان (اقليت) خواهان اجرای اقدامات فوری زير توسط حکومت شورائی به نفع جوانان و دگرگو
  نظام آموزشی کشور است:

های سرکوب و جاسوسی که هممنوع گردد و دستگا تيفوربههرگونه مداخله مذهب و روحانيت در مدارس  –
  ارتجاع فرهنگی، سرکوب و ايجاد جو رعب و وحشت در مدارس هستند برچيده شوند، اندرکاردست

پوشاک،  تمام دانش آموزان به هزينه دولت از غذا، یمندبهره آموزش رايگان و اجباری تا پايان دوره متوسطه و –
  وسائل تحصيل و اياب و ذهاب،

د و ترين پيوند بين مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردنزديک کهینحوبهام آموزشی کشور، دگرگونی بنيادی نظ –
صيالت آموزش نظری و عملی تلفيق شود. با اين دگرگونی، موانعی که سيستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تح

ه ه ادامايل و استعدادش قادر باکثريت عظيم جوانان کشور ايجاد نموده، بايد از بين برود و هر کس بر حسب تم
  تحصيالت عالی رايگان باشد،

  رسانند امکان اشتغال پديد آورد،ولت موظف است برای تمام جوانانی که تحصيالت خود را به پايان مید –
های مختلف هنری و فرهنگی و ولت موظف است از طريق ايجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ايجاد کلوپد –

تالش  ز و مؤسسات تفريحات سالم در جهت شکوفائی و رشد و اعتالء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانانديگر مراک
  نمايد.
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  البات مشخص و فوری کارگراناجرای مط -٣

  
  سازمان فدائيان (اقليت) خواستار تحقق فوری مطالبات مشخص کارگران به شرح زير است:

  النه با پرداخت حقوق کامل،هفته، و يک ماه مرخصی سا در یدرپیپساعت کار و دو روز تعطيل  ۴٠ –
 روبرو هستند زيآممخاطرهيط دشوار و هائی که با شراعات کار روزانه کارگران معادن، صنايع و ديگر بنگاهتقليل سا –
  ساعت کار در هفته، ٣٠ساعت کار در روز و  ۶به 
  ء ساعات کار،جزو حمام  یسوادآموزاحتساب اوقات اياب و ذهاب، صرف غذا،  –
  نفره کارگری. ۴معيشت يک خانواده  نيها و تأما سطح هزينهبتعيين حداقل دستمزد کارگران متناسب  –

  ها،افزايش ساالنه پايه دستمزد کارگران متناسب با سطح هزينه
دگی، يمه اجتماعی کامل کارگران: بيمه بيکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، از کارافتاب –

  امراض ناشی از حرفه و کار،
  شدن کارگران از حق اوالد، مندبهره –
  ،کار کارگراناحتساب ايام بيکاری جزء سابقه  –
ال س ٢٠سال يا  ۵٠سال سابقه کار، برای زنان حداکثر  ٢۵سال سن يا  ۵۵رايط بازنشستگی برای مردان حداکثر ش –

ال س ۴۵زنشستگی حداکثر روبرو هستند، شرط با آورانيزو  زيآمخاطرهمکه با شرايط دشوار،  يیهارشتهسابقه کار، در 
  سال سابقه کار، ٢٠سن يا 

ايگان و رها، ايمنی محيط کار، خدمات درمانی و بهداشتی بهداشتی بر کليه بنگاه افتهيسازمانبرقراری کنترل کامل و  –
  پرداخت کامل حقوق دوران بيماری،

  در مورد اخراج و نظارت بر استخدام. یريگميتصمکارگران کارخانه از حق برخورداری نمايندگان منتخب  –
  داخلی کليه مراکز توليدی با نظارت و تصويب نمايندگان کارگران، نامهنيآئتنظيم مقررات و 

  ها و مجامع کارگری،، نظارت و تصويب تشکلتدوين قانون کار با مشارکت –
  اعتصاب، ب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دورانکارگری و حق اعتصا یهاهيآزادی اتحاد –
  ، حرف و امور خدماتی با کارگران صنعتی،تساوی حقوق کارگران کشاورزی –
منوعيت قطعه کاری و کار جنسی و م صورتبه. ممنوعيت سيستم پرداخت دستمزد یکاراضافهممنوعيت کامل  –

ا رفاهی مطلقاً يفنی  ليدالدی، مگر در مواردی که به های اقتصادر تمام رشته یکارشبکنتراتی. ممنوعيت 
حداکثر به مدت چهار ساعت. ممنوعيت استخدام  همآنباشد،  قرارگرفتههای کارگری تشکل دييست و مورد تأضروری

ستمزد دسال. ممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرما، ممنوعيت کسر  ١٨کودکان و نوجوانان در سنين تحصيل زير 
  نه جريمه، خسارت، غيبت و غيره.به بها

  نجام اقدامات فوری به نفع دهقانان زحمتکش و افزايش سطح رفاه مردم روستاهاا -۴  
  
  تاهاست:دم روسسازمان فدائيان (اقليت) خواستار انجام اقدامات زير به نفع دهقانان زحمتکش و افزايش سطح رفاه مر 
  
  داران، مالکين و رباخواران،ها و کليه مؤسسات مالی، سرمايههای دهقانان به دولت، بانکلغو کليه بدهی –
  ، کود، بذر و غيره،آالتنيماشهرگونه کمک تکنولوژيک،  نيپرداخت وام به دهقانان و تأم –
  در روستاها، و برق سراسری یرسانآبهای آبياری، ، شبکهونقلحملها، گسترش وسائل ايجاد و توسعه جاده –
  اکز بهداشتی، درمانی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنين روستاها.ايجاد و توسعه مر –
ها و تشويق دهقانان به کشت جمعی و ايجاد واحدهای بزرگ کشاورزی پا در تعاونیتشکل کردن دهقانان خردهم –
  جوئی در کار و هزينه محصوالت.منظور صرفهبه
   

  کارگران و زحمتکشان  قدامات عاجل برای دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور به نفعا - ۵
  و تسهيل شرايط برای گذار به سوسياليسم:

  
االها، فزون قيمت کو افزايش روزا ختهيافسارگساقتصادی، نابسامانی توزيع، کمبود کاالها، تورم  یختگيگسازهمرکود و 

ادی اقتص یختگيگسازهم، احتکار و بازار سياه، ورشکستگی مالی دولت، همگی حاکی از ابعاد وخيم بحران و یبازدالل
  نتايج را برای کارگران و زحمتکشان در پی داشته است. نيبارترفاجعهاست. اين بحران 

دادن به اوضاع و بهبود  سروسامانحران، اند که قادر به مهار اين بها در عمل نشان دادهداران و دولت آنسرمايه
  های مردم نيستند.وضعيت زندگی توده



٧ 
 

قتصاد اراتيزه کردن مقابله با بحران، دمک اقدامات عاجل و فوری به منظور رشتهکيخواستار  سازمان فدائيان (اقليت)
ه اديکال و بای انقالبی يعنی با اجرای اقداماتی اساسی و رجامعه و بهبود شرايط معيشتی کارگران و زحمتکشان، به شيوه

ای سوی کارگران و زحمتکشان است. بر طريقی دمکراتيک يعنی کنترل، نظارت و حسابرسی دقيق و جدی امور از
را  اقدامات زير تيفوربهانقالبی را عملی ساخت، حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان بايد  حلراهاينکه بتوان اين 

  به مرحله اجرا درآورد:
  

 تی و نهادهایبزرگ، انحصارات امپرياليس دارانهيسرماملی کردن کليه صنايع و مؤسسات متعلق به 
  مذهبی

  
ات به از اين مؤسس یبرداربهره، کنترل جدی آن، شدهیزيربرنامهدادن به امر توليد به شکلی  سروساماناين اقدام برای 

  است. ريناپذباجتناهای بزرگ امری ضروری و ههای صاحبان سرمايهای زحمتکش و قطع سودها و غارتگرینفع توده
  

  واحدها در يک بانک ها و ادغام آنملی کردن بانک
  

ل و ها و معامالت را تحت کنترسرمايه وانتقالنقلبتوان يک کنترل دقيق بر اقتصاد جامعه اعمال کرد،  کهنيابرای 
های ملی شده در يک بانک داران را گرفت، ادغام تمام بانکسرمايه یهایبازحقهها و و جلو سوءاستفاده قراردادنظارت 

به  وجهچيهبهواحد،  ها در يک بانکها و تمرکز آنکه ملی کردن بانک ست. نيازی به توضيح نيستواحد ضروری
ها ضبط نخواهد شد. اين صرفاً اقدامی های آنها نيست و ديناری از سپردههای توده مردم در بانکمعنای مصادره سپرده

داران و کارانه سرمايهت خراباماها، خنثا کردن اقدداران، اعمال کنترل جدی بر سرمايهضروری برای مقابله با سرمايه
  دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور است.

های بيمه نيز ملی شوند و در يک موسسه واحد ست که مؤسسات مالی ديگر نظير شرکتالزم و ضروری حالنيدرع
  ادغام گردند.

  
  بزرگ ونقلحململی کردن وسائل ارتباطی و مؤسسات 

  

  هایکاالها از طريق تعاون شدهیزيربرنامهملی کردن تجارت خارجی و توزيع 
دجوئی و ومقابله با س ،اهيبازار سدادن به امر توزيع کاالها، مقابله با کمبود کاالها، احتکار و  سروسامان منظوربه

 -ست که اوالً های متعدد، و باالخره کاهش قيمت کاالها، ضروری، کوتاه کردن دست واسطهو دالالنغارتگری تجار 
و  شدهیزيربرنامهمردم به شکلی  ازيدنمورکاالهای  – اً يملی شود و کامالً تحت کنترل دولت درآيد. ثانتجارت خارجی 

های مصرف متحد که مردم در تعاونی آن استها قرار بگيرد. اين امر مستلزم ها، در اختيار آنبدون مداخله واسطه
ها، ها قرار گيرد. ايجاد اين تعاونیهای پائين در اختيار آنها، مايحتاج روزمره، به قيمتشوند، تا از طريق اين تعاونی

های مردم کنترل جدی بر توزيع و تنظيم واقعی مصرف صورت بگيرد، دهد که از سوی خود تودهامکان می حالنيدرع
ه احتکار ب داران و ثروتمندان ديگر نتوانند، روزمره مقادير کالنی از مايحتاج مردم را مصرف کنند يا دستتا سرمايه

  بزنند.
  برقراری کنترل شوراهای کارگری بر توليد و توزيع  
  

 داران و نياز به دمکراتيزه کردنهای سرمايهاقتصادی، کمبود کاالها، سوءاستفاده یختگيگسازهممقابله جدی با بحران و 
ها و در تمام کارخانه ن نقطه توليد، يک کنترل دمکراتيک برقرار شود وکند که از همااقتصاد کشور، ايجاب می

 توليد را در تمام وکتابحسابمؤسسات کنترل کارگری معمول گردد. اين بدان معناست که شوراهای کارگران بايد 
 وليد، چگونگیموسسه و کارخانه آگاه باشند. ميزان ت وخرجدخلمؤسسات خواه دولتی يا خصوصی، داشته باشند. از 

ها و غيره را تحت کنترل دقيق ها، اخراج، سود موسسه، استخدامريذخاها و محصوالت، اندوخته دوفروشيخرتوزيع، 
  خود بگيرند.

تواند برقرار گردد، مگر آنکه اسرار بازرگانی ملغا شود، حساب نياز به توضيح نيست که هيچ کنترل جدی نمی
  سترس کارگران باشد.ددر  ها و غيرهاستثمارگران برمال گردد و کليه قراردادها، دفاتر و صورتحساب وخرجدخل
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  لغو ماليات غيرمستقيم و برقراری ماليات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث
  

رمستقيم از درآمد مالياتی خود را از طريق ماليات غي یامالحظهقابلدانند که امروز در ايران، دولت بخش همگان می
 کهنياکند. بدين طريق، مستقل از می نيمره مردم تأمروز ازيموردنيعنی از طريق وضع ماليات بر کاالها و خدمات 

مندان داران، مالکين و ثروتکسی فقير و زحمتکش باشد يا ثروتمند، بايد به يکسان ماليات بپردازند و چون سرمايه
تم پردازند. اين سيساند که بخش عمده اين ماليات را میتعدادشان اندک است، در حقيقت، اين توده کارگر و زحمتکش

 یعدالتیباين  رونيازاماليات، غيرعادالنه و مغاير منافع توده مردم است. کسی که چيزی ندارد، نبايد ماليات بپردازد. 
اند. ائیروت و دارثمايه، آشکار بايد برافتد. ماليات غيرمستقيم بايد ملغا شود. ماليات را بايد کسانی بپردازند که دارای سر

  اعدی بر ثروت، درآمد وارث معمول گردد.لذا بايد سيستم ماليات تص
  غو ماليات غيرمستقيم، منجر به کاهش قيمت کاالها و بهبود شرايط معيشتی کارگران و زحمتکشان خواهد شد.ل-
  .یطيمحستيزاجرای اقدامات فوری برای مقابله با بحران  –
   

  طبيعی و زيرزمينی ها و تمام منابعملی کردن کليه اراضی، مراتع، جنگل
  

های باال و سنگين، سلطه انحصاری يکی از موانع توسعه اقتصادی، گرانی قيمت محصوالت کشاورزی و اجاره
يد به راضی کشور باو مالکين بر اراضی کشور است. به اين وضع بايد خاتمه داده شود. حق مالکيت کليه ا داراننيزم

 ی مساکن وای بنامحلی، دهقانان و يا افراد و مؤسسات بر دولت واگذار گردد و حق استفاده از آن به نهادهای دمکراتيک
مردم در روستاها و  شدن آن برای استفاده الوصولسهلها و مراکز کار سپرده شود. ملی شدن اراضی، حذف واسطه

 کهچراگردد که کشاورزی رونق بگيرد و توسعه يابد. باعث می –شهرها، در ازای پرداخت مبلغی ناچيز به دولت، اوالً 
ای که دار و مالک و الغاء بهره مالکانهای به نام زمينبا الغاء انحصار مالکيت خصوصی زمين، کوتاه شدن دست واسطه

يابد. اين اقدام گردد و زمينه فعاليت در اين بخش گسترش میحذف می بهااجارهگردد، بخشی از از اين انحصار ناشی می
ً يکنند. ثاندار اجاره میاست که زمين را برای کشت از زمين به ويژه به نفع دهقانان فقير و زحمتکش اين اقدام باعث  – ا

قرار بگيرند.  کنندگانمصرفتر در دسترس تی ارزانتر تمام شود و به قيمصوالت کشاورزی ارزانشود که بهای محمی
  لی شدن اراضی، منجر به کاهش شديد قيمت و اجاره مساکن خواهد شد.م –ثالثاً 
ه نفع بها و تمام منابع طبيعی و زيرزمينی است که ملی شدن کليه اراضی، به معنای ملی شدن مراتع، جنگل حالنيدرع

  گيرند.قرار می یبرداربهرهعموم جامعه مورد 
داران بزرگ، موقوفات و بنيادهای متعدد صادره فوری کليه اراضی، امالک و ابزار و وسايل توليد مالکين و زمينم –

  مذهبی.
های ها به دهقانان متشکل شده در تعاونیشوند، واگذاری آندر مواردی که اين اراضی به شيوه مکانيزه کشت نمی

  دهقانی.
  شوند.هايی که به شيوه عالی کشت میطورکلی زميننترل شوراهای کارگران کشاورزی بر اراضی مکانيزه و بهک –
يمت محصوالت و کاهش ق دشدهيتولافزايش حجم محصوالت  محصوالت، یهانهيدر کار و هز یجوئصرفه منظوربه

و  هایعاونرا به متشکل شدن در ت پاخردهکشاورزی، ضروريست که واحدهای بزرگ کشاورزی ايجاد نمود و دهقانان 
  به کشت جمعی تشويق نمود. یآوریرو
  

  سياست خارجی حکومت شورائی -۶
  خواهان اجرای موارد زير است: سازمان فدائيان (اقليت) در زمينٔه سياست خارجی

  های ديگر.ها با دولتغو رسم ديپلماسی سری و آگاهی عموم مردم از تمام مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و پيمانل –
  .ها برای آگاهی عموم مردمهای مردم ايران و افشاء مفاد آنبار و خالف منافع تودهغو کليه قراردادهای اسارتل –
  شتيبانی مادی و معنوی از جنبش انقالبی طبقه کارگر در سراسر جهان.حمايت و پ –
  

  سازمان فدائيان (اقليت)
  هفتادوچهارو سيصد و  هزار کيتيرماه 
  حکومت شورائی –آزادی  –نان  –کار 

 با اصالحات کنفرانس هيجدهم سازمان ١۴٠٠چاپ 




