
 ٠

      

  

  

 

  

  

   

 

 

 

  

���ن    )ا���(��ز	�ن ��ا



 ھای سياسیاھميت مبارزه برای آزادی ضرورت و

  ھای سياسی  آزادی وطبقه کارگر

  

١ 

 

 

 

ھا و ابزارھای و زحمتکش، يکی از روشھای کارگر آگاھی توده ممانعت از تشکل يابی و
اند ساليان متمادی استثمارگر ايران، از اين طريق توانسته مھمی است که طبقات مرتجع و

ای کارگر و زحمتکش يک ھگاھی تودهآ تشکل يابی و. به انقياد بکشند اکثريت مردم جامعه را
آن ديگر اقشار زحمتکش مردم   العموم تابعی است از اين مسئله که آيا کارگران وجامعه، علی

دمکراتيک خود برخوردار ھستند يا نه؟ آيا   صنفی و-ھای سياسیجامعه از آزادی ايجاد تشکل
قايد خويش برخوردار ھستند يا آزادی بيان و امکان نشر ع از آزادی فعاليت، تجمع، اعتصاب و

ھای کارگر و زحمتکش، ارتباط تنگاتنگی ر، ميزان تشکل يابی و آگاھی تودهنه؟ به عبارت ديگ
 .با ميزان وجود آزادی ھای سياسی واقعی در آن جامعه دارد

ھای سياسی يکی از شروط مھم متشکل شدن طبقه کارگر به مثابه يک طبقه اگر وجود آزادی
 برای خود است، اگر باوجود ایای در خود به طبقهطبقه، از طبقهل روند تبديل اين تسھي آگاه و
آورند تا ھای سياسی، کارگران و ساير اقشار زحمتکش مردم، اين موقعيت را به دست میآزادی

 فريب شعارھا و را به آسانی بشناسند و دشمن خود آگاھی خود را ارتقاء دھند، دوست و
ھا را نخورند، در عوض، محروم ساختن توده مردم از سخنگويان آن وترفندھای مرتجعين 

ای برای تحميل جھل و ديکتاتوری، ھمواره وسيله استبداد و ھای سياسی، اعمال خفقان وآزادی
 داران وسرمايه پراکنده نگاه داشتن کارگران و زحمتکشان بوده است، تا ناآگاھی، بی سازمانی و
 استثماری خويش را بی سازمانی، حاکميت استبدادی و ه ھمين ناآگاھی ومرتجعين بتوانند بر پاي

  . به آسانی استمرار بخشند
نزديک به سه دھه پيش . جمھوری اسالمی نيز چنين است رژيم سلطنتی پھلوی چنين بود و

. سرنگون ساختند رژيم سلطنتی را انقالب زدند و زحمتکشان ايران دست به قيام و کارگران و
ترين حقوق دمکراتيک ھا خفقان و ديکتاتوری عريان شاھنشاھی و سلب ابتدائیبستر سال اما بر

ناآگاھی و بی سازمانی نگاه داشته بود، مرتجعين  ھای مردم را درھای سياسی که تودهو آزادی
 که اين، -غياب يک آلترناتيو انقالبی، مذھبی و دستگاه روحانيت به رھبری خمينی، توانستند، در

 با تحميل رھبری - ھا ديکتاتوری عريان و سرکوب شاھنشاھی بودلنيز محصول ديگر ساخود 
 قدرت تکيه زنند و ديکتاتوری مسند خود بر جنبش و کسب توافق و حمايت بورژوازی، بر

با به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی که در آن، دين و . تری را مستقر سازندتر و عريانخشن
ای درھم ادغام شدند، ديگر مشخص بود که تا اين نظام مستقر ه جانبهدولت به طور آشکار و ھم

باشد، بحثی از حقوق دمکراتيک مردم، بحثی از آزادی عقيده و بيان و مطبوعات، بحثی از 
تواند در ھای سياسی نيز نمیتصاب و در يک کالم بحثی از آزادیاع آزادی تشکل و تجمع و

ک حکومت مذھبی است و يک حکومت مذھبی يا دولت چراکه جمھوری اسالمی ي. ميان باشد
  .ستاتا نافی ھرگونه دمکراسی و آزادیمذھبی، ذ

نزديک به سه دھه حاکميت رژيم ارتجاعی و ضد دمکراتيک جمھوری اسالمی نيز بيانگر ھمين 
واقعيت و بيانگر اين مسئله است که اين رژيم ستمگر، مدافع شديدترين تبعيضات است، حقوق 

ھای سياسی است و اساسا به شناسد، مخالف سرسخت آزادیبه رسميت نمی ک مردم رادمکراتي
حتا در آن مقطعی که در . ضرب زور و تکيه برسر نيزه توانسته است به حيات خود ادامه دھد

ای که روز به روز ھای اعتراضی گسترش يابندهاصل، به منظور کنترل و مھار جنبش
رم و اصالحات در دستور کار رژيم قرار گرفت، ھمگان به چشم شد، تاکتيک رف تر می راديکال
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خود ديدند که رژيم جمھوری اسالمی، بنا به ماھيت خود، آنقدر خشک و انعطاف ناپذير است که 
مقاومت نفوذ ناپذير اين نظم استبدادی و ارتجاعی  تاکتيک اصالح طلبان حکومتی نيز به ديوار

اين رژيم، پيش از آنکه به .  رسوائی نداردکند و سرنوشتی جز شکست و اصابت می
ين اپوزيسيون بورژوائی و  اين مشغوليت ذھنی دير- "استحاله ليبرالی"و " اصالحات"

احمدی نژاد، محصول ھمين . کند  بيانديشد، به تشديد سرکوب و خفقان عمل می-ھا رفرميست
تر و قلع و  ان گسترده پيش گرفتن سرکوب و خفقتر، و در سياست يعنی اعمال ديکتاتوری خشن

تر حقوق دمکراتيک  تر و نقض خشن خفقان شديدتر و گسترده سرکوب و. قمع بيشتر است
کارگران و زحمتکشان برای خاموش ساختن جامعه اما به جای آنکه ھدف رژيم را برآورده 

خواھانه  سازد و معضل آن را حل کند، شرايط و ضرورت طرح مطالبات دمکراتيک و آزادی
کند و اين مطالبات را در دستور کار و مبارزه  تری بازتوليد می تر و وسيع  ابعاد بزرگرا در

ھای  از ھمين جاست که به رغم اين موضوع که جنبش. دھد اکثريت عظيم جامعه قرار می
ھا نه تنھا خاموش  شوند، اما اين جنبش گذشته سرکوب می تر از اعتراضی اجتماعی، وحشيانه

. اند ای را نيز پيموده آورند و روند رشد يابنده می بر بلکه با نيروی بيشتری سرشوند،  نشده و نمی
تر از  مھم رشد و گسترش جنبش اعتراضی معلمان، جنبش اعتراضی دانشجويان، جنبش زنان و

  .ھمه جنبش طبقاتی کارگران طی چند سال اخير، بيانگر ھمين واقعيت است
آيند، با   اين که با کدام خواست و مطالبه به ميدان میھا، مستقل از اکنون ھر يک از اين جنبش

کوچک ترين خواست اين .  شونديک دستگاه واحد معينی روبه رو و به شدت سرکوب می
ھا گره  اسی يا صنفی است، به مسئله آزادیھا، صرف نظر از اين که تا چه حد سي جنبش

گرانه  يت خود با اقدامات سرکوبفعالين کارگری و کارگران پيشرو، در ھر گام فعال. خورد می
کنند، اگر برای  کارگران برای آگاھی و تشکل يابی تالش می اگر. دستگاه امنيتی روبه رو ھستند

کنند، اگر دست به تجمع  کنند، اگر کميته و سنديکا ايجاد می ھای مستقل خود اقدام می ايجاد تشکل
به فوريت از کار اخراج و بازداشت و کنند،  حقوق خود را طلب می حق و زنند و اعتصاب می و

چنين است؟ به  چرا. گيرند افتند و مورد تھديد و پيگرد قرار می شوند، به زندان می محاکمه می
از آزادی برای ايجاد  اين دليل ساده که کارگران حق تجمع و اعتراض و اعتصاب ندارند و

ھای اجتماعی نيز  اير جنبشين ھمين مسئله در مورد سع. اند ھای مستقل خويش محروم تشکل
زنند، اگر دانشجويان به دخالت  اگر معلمان برای افزايش حقوق دست به مبارزه می. صادق است

کنند، اگر زنان  نيروھای امنيتی و بسيجی وابسته به سپاه پاسداران در امور دانشگاه اعتراض می
ھا نيز ھمه جا، با  آنزنند،  نسبت به حجاب اجباری و تبعيض جنسيتی دست به  اعتراض می

گيرند،  ھا نيز ھمه جا مورد ضرب و شتم قرار می فعالين اين جنبش. گردند سرکوب روبه رو می
  .افتند و در معرض تھديد و پيگرد دائمی قرار دارند شوند و به زندان می  میهمحاکمبازداشت و 

به طور روزمره،   وھر گام بدين ترتيب، کارگران، زنان، معلمان، دانشجويان و جوانان، در
. شود پايمال می ھا نقض و ھای خشنی، حقوق اوليه آن ستند که به چه شيوهشاھد اين مسئله ھ

رسند که با وضوح  ھای متفاوت، سرانجام به جائی می ھای اجتماعی مختلف، ولو از راه جنبش
وط نقض حقوق دمکراتيک مردم مرببينند، حاکميت ارتجاع و سرکوب، تا آنجا که به  می
ھای سياسی محروم ساخته  ھا را از آزادی شود، وضعيت مشابھی را بر آنان تحميل نموده، آن می

از .  زده استشان را به نحو الينفکی به کسب آزادی در مقياس تمام جامعه گره ھای و خواست
ھای بسيار مھم و برجسته  سی در لحظه حاضر به يکی از خواستھای سيا ھمين جاست که آزادی

نقش طبقه . ر زحمتکش جامعه، و مبارزه برای آن، به يک امر عمومی تبديل شده استاقشا
مبارزه طبقه کارگر با رژيم سياسی . کارگر در اين ميان، بسيار مھم، بی بديل و تعيين کننده است

داری و يک مبارزه سوسياليستی است، اما  اساس برای برانداختن نظام سرمايهحاکم اگرچه در 
ھای سياسی  غفلت از آزادی به معنای کم اھميت دادن به مبارزات دمکراتيک واين موضوع 

  . نيست و نبايد نباشد
ھر  اش عليه نظم موجود، در مبارزه ھمان طور که پيش از اين نيز اشاره شد، طبقه کارگر در



 ھای سياسیاھميت مبارزه برای آزادی ضرورت و

  ھای سياسی  آزادی وطبقه کارگر

  

٣ 

ھای مستقل خود محروم است،  از حق ايجاد تشکل. قان روبه روستگام با مانع سرکوب و خف
طبقه .  استه اعتصاب و اجتماع ندارد، از حق آزادی بيان و ساير حقوق دمکراتيک محروماجاز

ھای سياسی و از پراکندگی و بی سازمانی بيش از ھمه اقشار و طبقات  کارگر از فقدان آزادی
اين مسئله وجود ندارد که آزادی سياسی، نياز  ترديدی در. ديگر رنج برده و صدمه ديده است

معه و پيگيرترين مبارز که پيشروترين طبقه جا طبقه کارگر. م جنبش کارگری استحياتی و مبر
تواند و بايد با برافراشتن  چشم پوشی کند، می مطالبات خود ديگر بی آن که از ست، راه آزادی

اس کل جامعه مقي مطالبه عمومی در ھای سياسی که به يک نياز و پرچم مبارزه برای آزادی
ھای اجتماعی متحد سياسی خويش را نيز حول اين شعار و مطالبه بسيج  شتبديل شده است، جنب

  .و رھبری کند
مقصود آزادی و . دم بريده و محدود نيست و روشن است که مقصود از آزادی، يک آزادی سر

ترين و  مقصود، وسيع. و استثمارگران نيستگران  دمکراسی برای يک اقليت محدود و توان
دمکراسی واقعی يعنی دمکراسی برای استثمار  ای تمام مردم جامعه وھا بر ترين آزادی کامل

 مقصود، تامين آنچنان شرايطی است که کارگران و زحمتکشان، به. شوندگان و زحمتکشان است
ترين سطح، خود را در شوراھا متشکل  گسترده ترين و آزادانه و دمکراتيک، در وسيع طور

ھا و مسائل مربوط به جامعه  ح، درمورد سياستاھا، در تمام سطوسازند و از طريق شور
بر خالف  . ی امور جامعه را به دست گيرند گيری نمايند و خود اداره نه مداخله و تصميمفعاال

ھای  را که اکثريت عظيم مردم از آزادیدمکراسی بورژوائی که يک دمکراسی صوری است، چ
کراسی واقعی ی شورائی، يک دماند، دمکراس امور سياسی محروم سياسی و نيز مشارکت در

ثانيا اکثريت عظيم  و ھای سياسی برخوردارند آزادی مردم از ی آحاد است چرا که اوال ھمه
مربوط به  و امور ھا مام سياستت در طريق شوراھا زحمتکشان از ، يعنی کارگران ومردم

  .گيرند  امور کشور را نيز خود به دست میی مشارکت دارند و اداره مداخله و ،جامعه
ھای اجتماعی، خصوصا جنبش طبقاتی  در لحظه کنونی يک نياز مبرم جنبشبنابراين، آزادی 

 زيادی برخوردار اھميت بسيار شعار و خواست آزادی در لحظه کنونی، از. کارگران است
 که اين خواست، اھميت طرح خواست آزادی و مبارزه برای تحقق آن، تنھا در اين نيست. است

از قدرت بسيج باال در مقياس سراسری برخوردار  ھای اجتماعی است و  جنبشخواست مشترک
شود  ای برجسته می اھميت شعار و خواست آزادی، تنھا اين ھم نيست که درست در لحظه. است

وزه حقوق دمکراتيک مردم شدت خفقان و سرکوب و نقض بيش از پيش و ھر ر که رژيم بر
کند، در واقعيت  ر لحظه کنونی آزادی سياسی طلب میه دورزد و به يک عبارت کسی ک تاکيد می

اھميت طرح خواست آزادی و پيکار برای کسب آن  .خيزد می امر، به جنگ عليه کليت رژيم بر
کند حتا تنھا به اين نيز  حکومت مذھبی تصادم پيدا می که به ناگزير با موجوديت کل نظام و

ھای بورژوائی و رفرميست  گمراه کننده جريانوام فريبانه و ھای ع شود که کوشش خالصه نمی
استحاله "ی رفرم و  ھا به بيراھه ھای اجتماعی و کشاندن آن نبشاپوزيسيون برای انحراف ج

 را، - نظم موجود قوانين و بدر چارچو آن ھم با آويزان شدن به خرده مطالباتی -رژيم" ليبرالی
 سرنگونی، ين دست را از مسير انقالب وموانعی از ا خاشاک و خس و کند و ايزوله و خنثا می

مطالبه آزادی و مبارزه . زند ی قفل دگرگونی و تحول بنيادی است، کنار می که يگانه کليد گشاينده
برای آن به ويژه از اين جنبه نيز حائز اھميت جدی است که طبقه کارگر در جريان اين مبارزه 

 تر متشکل را خود يش ارتقاء ميدھد،پ بيش از عملی ساختن اين شعار، آگاھی خويش را و
 نيز ھموارتر ، مسير فتوحات بعدی خويش راردا اش با طبقه سرمايه مصاف اصلی سازد و در می
آن را در دل  ھمواره روی مسأله آزادی تأکيد نموده و ھمين روست که سازمان ما از .کند می

  .ست حکومت شورائی، جای داده ا- آزادی-  نان-کار: محوری خود شعار
 

١٣٨۶نيمه اول خرداد  – ۵٠٢کار شماره   
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آوری به انقالب، برای رھايی سياسی و تحقق  در اوايل قرن بيستم بود که مردم ايران با روی
ھای انقالبی و  خواھانه و دمکراتيک خود به پا خاستند و پيشگام جنبش ھای آزادی خواست

چون  اما يک صد سال بعد ھنوز ھم ھم. ی خاورميانه شدند ھای منطقه خواھانه ملت آزادی
ترين  ھای انسانی، در چنگال يکی از مخوف ترين حقوق و آزادی گانی محروم از ابتدايیبرد

  . قرن بيست و يکم اسير و گرفتارنداستبدادیھای  رژيم
ھای سياسی مبارزه  صد سال برای کسب آزادی علت چيست که مردم ايران متجاوز از يک

 و در پی ھر شکست، اختناق و اند، اما اين مبارزات ھمواره به شکست انجاميده است کرده
توان اين دور باطل شکست، اسارت و  تر از گذشته حاکم شده است؟ چگونه می استبدادی ھولناک

  بندگی را در ھم شکست؟
ھای سياسی و  تا جايی که بحث به رھايی سياسی مردم ايران از چنگال استبداد و کسب آزادی

ای آغاز کرد که  له را بايد از ھمان نقطهگردد، ريشه و علت مسئ حقوق دمکراتيک محدود می
نياز اقتصادی و اجتماعی جامعه ايران در اوايل قرن بيستم، مبارزه برای کسب حقوق و 

  .ھای سياسی را به يک مسئله مبرم جامعه تبديل نمود آزادی
 دمکراتيک در جامعه ايران تحقق يابد –ظاھراً قرار بود با انقالب مشروطيت، تحوالت بورژوا 

اما اين تحوالت در . ھای سياسی دست يابند ھای مردم ايران نيز به آزادی و ھمراه با آن توده
داری جھانی به دوران افول و انحطاط گام نھاده  بايستی انجام بگيرد که نظام سرمايه شرايطی می

يل ی ارتجاعی و زائد تاريخی تبد ی مترقی و انقالبی به يک طبقه بود و بورژوازی از يک طبقه
  .شده بود

تحت يک چنين شرايطی، بورژوازی نوپای ايران نيز که در رأس جنبش قرار گرفته بود، توان 
ای  ی توده ای انقالبی و دمکراتيک که ابتکار و مداخله و رسالتی برای دگرگونی جامعه به شيوه

ودالی و کار بيش از آن که بخواھد با ارتجاع فئ اين بورژوازی محافظه. طلبيد، نداشت را می
ھا در سراسر  ھای انقالبی آن ای در ھراس بود که جنبش مذھبی مبارزه کند، از راديکاليسم توده

ھمين ترس و وحشت بود که به سازش بورژوازی با فئوداليسم و دستگاه . يافت ايران اعتال می
ای روبنای سياسی عصر فئودالی و استبداد ذاتی آن به ج. روحانيت و شکست انقالب انجاميد

خواھانه و دمکراتيک خود دست  ھای آزادی خود باقی ماند و مردم ايران نتوانستند به خواست
  .يابند

ھای مردمی که برای دگرگونی تمام مناسبات فئودالی و نھادھای وابسته به آن به پا  اما توده
وسيعی ھای انقالبی و دمکراتيک بار ديگر مناطق  موجی از جنبش. خاسته بودند، آرام نگرفتند

ھا در شمال ايران، برپايی جمھوری شورايی بود که  نقطه اوج اين جنبش. از ايران را فراگرفت
ھای زحمتکش مردم برای دگرگونی  ترين مطالبات توده ترين شکل ممکن به فوری به راديکال

 زمين به دھقانان، جدايی کامل دين از دولت، برابری حقوق زن و مرد،. داد نظم موجود پاسخ می
ابتکار عمل . ی فوری آن قرار داشتند  برنامهسرلوحهھای سياسی برای ھمه مردم، در  آزادی

ھای خرده بورژوازی شھرھا و نمايندگان سياسی  اکنون در دست کارگران و دھقانان و توده
ای رسيد که  وحشت بورژوازی به درجه.  بود ھا، حزب کمونيست ايران و عناصر دمکرات آن
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من خود را در دامان استبداد رضا خان يافت که آلترناتيو تمام ارتجاع داخلی و تنھا پناھگاه ا
  .ھای انقالبی و به اصطالح برقراری امنيت بود خارجی برای سرکوب جنبش

ای  اکنون ديگر يک بار برای ھميشه اثبات گرديد که بورژوازی ضد انقالبی ايران، فقط به شيوه
تواند بقا و ادامه حيات  ط در اين شکل حکومت است که میتواند حکومت کند و فق استبدادی می

کسی که اين واقعيت را درک نکرده باشد، ھرگز نخواھد فھميد که چرا مردم ايران . داشته باشد
اند و چرا مادام که قدرت  در طول يک قرن گذشته ھمواره با استبداد و بی حقوقی رو به رو بوده

نمايندگان سياسی آن قرار داشته باشد، گريزی از استبداد، دار و  سياسی در درست طبقه سرمايه
  .بی حقوقی و ديکتاتوری عريان نخواھد بود

تر شد، سرکوب، اختناق  آور نخواھد بود که ھر چه جامعه ايران بورژوايی با اين اوصاف تعجب
داری به  ، شيوه توليد سرمايه۴٠ھای نيمه اول دھه  با رفرم. و بی حقوقی مردم نيز افزايش يافت

 اجتماعی، نه فقط معادلی –شيوه مسلط توليد تبديل گرديد، اما اين تغيير در ساختار اقتصادی 
دمکراتيک در روبنای سياسی جامعه در چارچوب مطالبات توده مردم به ھمراه نداشت، بلکه 

ر آن چه ب پا آغشته به نھادھای قرون وسطايی به جای خود باقی ماند و آن تا روبنای سياسی سر
افزوده شد، دستگاه مدرن سرکوب برای تشديد اختناق و سرکوب، تحکيم ديکتاتوری به 

اما . هللا بود ترين شکل آن، استبداد فردی محمد رضا شاه و تبديل کردن مردم به بندگان ظل عريان
ثباتی که بر سرنيزه و سرکوب متکی بود، بيش از آن سست و نا پايدار بود که بتواند زير فشار 

  .تضادھای موجود، دوام آورد
گفت، به  اش الف و گزاف می در حالی که رژيم شاه با اختناق و سرکوب در مورد جزيره ثبات

 رسيده انفجار آميزیتضادھای نظم موجود، آرام آرام به درجه . ناگھان توفان سياسی فرا رسيد
دم را با نظم ديکتاتوری ھای مر رژيم ديکتاتوری عريان محمد رضا شاه، تضاد عموم توده. بودند

ھای  اما توده.  شاه را به زير کشيدرژيمانقالب رخ داد و . رژيم سلطنتی به اوج رسانده بود
ی اين انقالب بودند، نتوانستند خود، قدرت سياسی را نيز  کارگر و زحمتکشی که نيروی محرکه

وحانيت نيز به عنوان چنان در دست بورژوازی باقی ماند و دستگاه ر قدرت ھم. به دست بگيرند
  .يک پای قدرت، آشکار و مستقيم وارد صحنه شد

. تر از دوران رژيم شاه در انتظار مردم ايران است پوشيده نبود که اختناق و استبدادی وحشتناک
بايستی به ھر شکل ممکن، انقالب را سرکوب  دو دليل ھم داشت، نخست اين که طبقه حاکم می

ھا را باز   کارگر و زحمتکش را سد نمايد و دستاوردھای انقالبی آنھای کند؛ جلوی پيشروی توده
لذا بورژوازی به اختناق و سرکوبی نياز داشت که بتواند جنبش انقالبی مردم را چنان . پس گيرد

دليل ديگر ھم نقشی بود . به عقب براند که عجالتاً برای مدتی قدرت قد علم کردن را نداشته باشد
و مذھب اکنون کسب کرده بود و تلفيق آشکار دين و دولت، دليل آشکاری که دستگاه روحانيت 

  .بر تشديد اختناق و استبداد بود
ھای سياسی  ای از آزادی اگر تا دو سال پس از سرنگونی رژيم شاه، مردم ايران در محدوده

ا از رو بود که بورژوازی حاکم بر ايران ھنوز قدرت سلب آن ر برخوردار بودند، دقيقاً از آن
ای گذرا در اين  مردم نداشت که اين نيز ھمانند دوران پس از سرنگونی رضا خان، صرفاً لحظه

لذا به محض اين که طبقه ارتجاعی حاکم بر ايران احساس کرد، . صد ساله استبداد بود تاريخ يک
رنگ ای د ھا سلب کند، لحظه ھای مردم را از آن اکنون به قدر کافی قدرت دارد تا تمام آزادی

  .، رژيم ترور و اختناق را مجدداً برقرار ساخت۶٠نکرد و با به راه انداختن حمام خون در سال 
اند که مردم ايران ھرگز  ھای موجود به وضوح تأييدی بر اين واقعيت تمام اين حقايق و فاکت

داری حتا از يک آزادی سياسی پايدار  توانند تحت حاکميت بورژوازی و نظام سرمايه نمی
  .خوردار گردند و از شر استبداد سياسی رھايی يابندبر

تواند طرفدار آزادی سياسی در ايران باشد  آيد که امروز فقط کسی می از اين مقدمه چنين برمی
به جز اين، تمام . داری حاکم بر ايران باشد که خواھان سرنگونی بورژوازی و نظم سرمايه

ھای مردم را داشته باشند، جز يک  اتيک تودهخواھی و مطالبات دمکر کسانی که ادعای آزادی
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کند که  تفاوتی ھم نمی. مشت طرفداران پوشيده و آشکار استبداد و بی حقوقی مردم ايران نيستند
. خواه، از نوع سکوالر آن باشند يا غير سکوالر طلب بگذارند، يا جمھوری بر خود نام سلطنت

سالمی باشند، يا خواھان سرنگونی قھرآميز آميز و اصالح جمھوری ا ھای مسالمت طرفدار شيوه
تواند  گونه که پيش از اين اشاره شد، فقط کسی می چون ھمان. آن با خروارھا وعده و وعيد

ھای مردم ايران باشد که بی چون و چرا پيش شرط آن را سرنگونی طبقه  طرفدار آزادی توده
  .استبداد و بی حقوقی مردم استدار بداند که سلطه آن مترادف  سرمايه

ای بسط يافته و  اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که اکنون استبداد و اختناق در ايران به درجه 
ھای متعددی حتا از طرفداران جمھوری اسالمی به  ای رسيده است که نه فقط گروه به مرحله

ھا و باندھای درون ھيئت  گروهاند، بلکه آزادی برخی  صفوف اپوزيسيون غير قانونی پرتاب شده
در يک چنين شرايطی جای تعجب نيست که حتا . ھايی روبرو شده است حاکمه نيز با محدوديت

خواھی و مخالفت با استبداد را  گرترين جريانات سياسی ھم ادعای آزادی ترين و سرکوب مرتجع
ن آموخته باشد که ديگر ھا سال مبارزه و شکست بايد به مردم ايرا اما تجربه ده. داشته باشند

ھای گذشته ھمواره شاھد اين واقعيت  در طول سال. فريب اين مدعيان دروغين آزادی را نخورند
ھای اپوزيسيون بورژوايی که ظاھرا نقشی مستقيم در  ھا و فراکسيون ايم که حتا گروه بوده

الف جمھوری اند و ھمواره خود را طرفدار آزادی و دمکراسی و مخ جمھوری اسالمی نداشته
کردند، به محض اين که جناحی از درون خود رژيم برای نجات نظم موجود  اسالمی معرفی می

و جلوگيری از سرنگونی آن با ادعای اصالح جمھوری اسالمی اقدام کرده است، تمام ادعاھای 
آن جناح اند و در کنار اين يا  خود را در مخالفت با اختناق و استبداد جمھوری اسالمی کنار نھاده

دورانی که خاتمی با ادعای اصالحات در نقش رئيس جمھور دولت مذھبی . اند رژيم قرار گرفته
ظاھر شد، به استثنای مواردی بسيار محدود، تمام اين اپوزيسيون بورژوايی پشت سر او قرار 

ھای سياسی  ھا در مورد حقوق دمکراتيک و آزادی گرفت و نشان داد که تا چه حد ادعاھای آن
بار ديگر در جريان منازعات موسوی و کروبی با جناح حاکم و . ست مردم، دروغ و پوشالی

ھا سبز شدند و به حمايت از موسوی و کروبی  جنبش به اصطالح سبز نيز ديديم که تمام آن
  .برخاستند، تا رژيم جمھوری اسالمی را در شکلی بزک شده حفظ کنند

ترين اين  يم و يک لحظه فرض کنيد که به حسب اتفاق، چپاما تمام اين تجارب را به کنار بگذار 
خواه، سکوالر و غيره و غيره  خواه، دمکرات، آزادی دستجات بورژوايی که خود را جمھوری

ھا  چه اتفاقی در ايران مجزا از روند استبداد گذشته رخ خواھد داد؟ آن. نامد، به قدرت برسند می
شان بر روی کاغذ چيست، ناگزيرند در  کنند و برنامه یشان چه فکر م مستقل از اين که در ذھن

داری موجود با سرعت و شدت بيشتری در ھمان مسيری گام  عمل برای حفظ نظم سرمايه
  . اند ای برداشته بردارند که رضا خان، محمد رضا شاه، خمينی و خامنه

 رسيدن جمھوری ھا و صدھا برابر دوران به قدرت ھای مردم ده چرا که اکنون مطالبات توده
توھمات . اند ناپذير با آن دوران رشد کرده تضادھای موجود در مقياسی قياس. ست اسالمی
ھای ناآگاه به ناجی حتا نوع آسمانی آن داشتند و بھای سنگين آن را نيز  ای که توده کودکانه

دک در تر است که با ھر گشايشی ولو ان از روز ھم روشن. پرداختند، ديگر تکرار شدنی نيست
  .آيند کنی از مبارزات و مطالبات به صحنه می ھای مردم ايران با موج بنيان اوضاع سياسی، توده

اين به اصطالح جناح چپ بورژوازی، پاسخ کارگرانی را که با انبوھی از مطالبات معوقه 
ری کنند، کنترل کارگ ھا برپا می اقتصادی و سياسی به مبارزه برخاسته، شوراھا را در کارخانه

دارند و خواھان ملی کردن مؤسسات توليدی و خدماتی ھستند، چگونه خواھند داد؟   را معمول می
روشن است که آنھا اين ابتکارات انقالبی کارگران را تحمل نخواھند کرد و برای برچيدن آنھا به 

ھای  توانند اين سرکوب را عملی سازند، مگر آن که تشکل اما نمی. شوند سرکوب متوسل می
ھای سياسی مدافع منافع طبقه کارگر را  کارگران را ممنوع کنند، فعاليت احزاب و سازمان

  .ھای سياسی را برچينند و تعطيل کنند در يک کالم از ھمان آغاز آزادی. ممنوع کنند
گرانه دستگاه روحانيت از دولت، نظام آموزشی  ھا با مردمی که خواھان جمع کردن بساط ستم آن
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اند، چگونه  ای زندگی اجتماعی ھستند و خود برای عملی کردن آن به پا خاستهھ و تمام عرصه
کنند توده مردم با ابتکار عمل خود با اين دستگاه  کنند؟ روشن است که آنھا تحمل نمی برخورد می

دار ھمواره به اين  فريب، تحميق و سرکوب روحانيت تسويه حساب کنند، چون طبقه سرمايه
لذا راھی . گ نياز دارد و با ھزاران رشته مرئی و نامرئی با آن مرتبط استدستگاه فريب و نيرن

ھا سلب  ھا را از آن ھا را سرکوب کنند و آزادی ندارند، جز آن که در مقابل مردم بايستند، آن
  .نمايند
گری و برخورداری از خودمختاری وسيع  ھای ساکن ايران خواھان برافتادن تبعيض و ستم مليت

طلبی  برچسب تجزيه. بورژوازی ايران اين خواست مردم را تحمل نخواھد کرد. ستندای ھ منطقه
تواند  اما سرکوب نمی. بر آن خواھد زد و برای سرکوب مطالبات اين مردم اقدام خواھد کرد

. ھا را برچيند و رژيم ترور و اختناق را برپا سازد ای در پی داشته باشد، مگر آن که آزادی نتيجه
ت و مطالبه مردم، از جمله برابری بی قيد و شرط اجتماعی و سياسی زن و مرد، به ھر خواس

آزادی سياسی بدون ھر گونه اما و مگر، مطالبات متعدد رفاھی، خواست برقراری نظام تأمين 
ھا مطالبه فوری ديگر مردم، رجوع شود، آشکار است که حتا به  اجتماعی از گھواره تا گور و ده

تواند حتا مطالبات  حلی برای آن ندارد، نمی اح بورژوازی ايران راهترين جن اصطالح چپ
خواھانه، دمکراتيک و رفاھی عمومی را عملی کند، لذا ناگزير است برای مھار زدن بر  آزادی

داری، به سرکوب، اختناق و استبداد روی  ھای مردم به منظور حفظ نظم سرمايه مبارزات توده
  .آورد

ه چيزی جز اثبات اين واقعيت نبوده و نيست که بورژوازی و نظم صد سال گذشت تجربه يک 
  .اند داری ايران با استبداد عجين سرمايه

تواند در ھم  اين دور باطل اسارت مردم ايران در چنگال اختناق و استبداد، فقط ھنگامی می
 طبقه شکسته شود و مردم ايران از شر استبداد رھا گردند و به مردمی آزاد تبديل شوند که

دار حاکم بر ايران سرنگون شود و طبقه کارگر قدرت را به دست بگيرد که نه تنھا  سرمايه
ھای مردم ايران تضاد و تناقضی  خواھانه و دمکراتيک عموم توده اش با مطالبات آزادی منافع

 برد و از ھمين رو پيگيرترين و استوارترين ترين نفع را از آزادی سياسی می ندارد، بلکه بيش
  .ست مدافع آزادی و دمکراسی

در جامعه کنونی ايران تحت حاکميت رژيم ديکتاتوری عريان جمھوری اسالمی ھيچ طبقه و 
چون طبقه کارگر از نبود آزادی در رنج باشد و تمام زندگی مادی  توان يافت که ھم قشری را نمی

  .اش را تحت تأثير قرار داده باشد و معنوی
عيت را انکار کند که وضعيت مادی و معيشتی طبقه کارگر ايران به تواند اين واق ھيچ کس نمی

ترين سطح خط فقر با گرسنگی مداوم زندگی  ای وخيم است که عموم کارگران در پايين درجه
حتا بر طبق آمار و گزارشات دولتی، متوسط دستمزد کارگران، تنھا . گذرانند خود را می

اش  ارگر از طريق آن بتواند معيشت خود و خانوادهست که ک گوی يک سوم حداقل دستمزدی پاسخ
 ميليون کارگر بيکارند و از ھمين مبلغ ناچيزی ھم که کارگران ٧متجاوز از . را تأمين کند

  .اند کنند، محروم شاغل دريافت می
دار  بار مادی و معيشتی قرار گرفته و طبقه سرمايه چرا طبقه کارگر در چنين وضعيت فالکت

ين چنين وحشيانه وضعيت معيشتی کارگران را مورد تعرض قرار دھد؟ چرا توانسته است ا
داران را به سطح معيشت خود بگيرد و الاقل  طبقه کارگر نتوانسته جلوی اين تعرض سرمايه

ھای روزمره يک خانواده کارگری  کننده ھزينه اش را که تأمين  دستمزد واقعیدوا دارھا را  آن
 که کارگران مادام که دوا دارداران را  رگر نتوانسته دولت و سرمايهاست، بپردازد؟ چرا طبقه کا

بيکارند، از حقوق ايام بيکاری برخوردار باشند؟ چرا طبقه کارگر نتوانسته است جلوی 
دار را به حقوق خود بگيرد و مدام قوانين جديدی به  تعرضات و دستبردھای مداوم طبقه سرمايه

  زيان کارگران تصويب شده است؟
کارگران ايران . کارگران متشکل نيستند. ھا بر کسی پوشيده نيست ھا سؤال از اين نمونه اسخ دهپ
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اند  ھا متشکل شده ھای سنديکايی که کارگران کشورھای سراسر جھان در آن حتا از تشکل
دار که قدرت اقتصادی را در دست  وقتی که طبقه کارگر متشکل نباشد، طبقه سرمايه. اند محروم
اش کامالً باز است که  دولت را نيز به عنوان قدرت متشکل خود در اختيار دارد، دستدارد، 

ترين  ترين و استبدادی خود، وحشيانه برای تشديد استثمار کارگران و افزايش سود و سرمايه
  .ھا را عليه کارگران به کار گيرد روش

تحت يک . اند ن تحميل کردهداران به کارگران ايرا شود که امروز سرمايه نتيجه آن وضعيتی می
چنين شرايطی حتا اگر کارگران يک کارخانه و حتا يک رشته توليد بتوانند با مبارزه خود 

 و پيروز شوند، دستاورد کارگران ناپايدار دوا دارننشينی  ھا را به عقب داران و دولت آن سرمايه
 يک دستاورد در چارچوب توانند به پايداری ولو نسبی زمانی کارگران می. باقی خواھد ماند

ھا و در سراسر  داری اميدوار باشند که نه فقط در يک رشته، بلکه در تمام رشته نظام سرمايه
اما تجربه نيز در ھمه جا نشان داده است که . جامعه، کل طبقه سازمان يافته باشد، متشکل باشد

 و برخورداری از اين تشکل کل طبقه نيز به مبارزه سياسی برای سرنگونی نظم استبدادی
سالھا پيش لنين بر سر ھمين مسئله مدام خطاب به کارگران تأکيد . ھای سياسی نياز دارد آزادی

تواند بھبودی پايدار در وضعيت کارگران به بار آورد و  ھيچ مبارزه اقتصادی نمی"کرد که  می
حق داشته باشند تواند در مقياسی سراسری انجام بگيرد، بدون اين که کارگران  به راستی نمی

ھای خودشان را داشته باشند،  ھا را سازماندھی نمايند، روزنامه آزادانه ميتينگ برپا کنند، اتحاديه
ست که به يک  اما برای به دست آوردن آن ضروری... نمايندگان خود را به مجامع ملی بفرستند

  ).؛ لنين ما برنامه." (ه سياسی روی آورندمبارز
شان باز ھم  دانند که بدون تشکل، شرايط کار و زندگی می.  بايد متشکل شونددانند که کارگران می

روست که حتا تحت شرايط ديکتاتوری و اختناق حاکم برای ايجاد  از ھمين. تر خواھد شد وخيم
اند، اما رژيم استبدادی حاکم با اخراج صدھا کارگر و به  ھای سنديکايی علنی اقدام نموده تشکل

دليل آن . ھا گرديد ھا، مانع از ادامه فعاليت اين تشکل ترين کارگران در زندانبند کشيدن پيشرو
ھای سياسی  ھم پوشيده نيست، مادام که رژيم ديکتاتوری و اختناق حاکم باشد، مادام که آزادی

تواند وجود داشته  وجود نداشته باشد، ھيچ تشکل پايدار کارگری حتا از نوع سنديکايی آن نمی
  .باشد

قه کارگر که بيش از ھر قشر و طبقه ديگر جامعه ايران زير فشار استبداد قرار دارد، بيش لذا طب
  .ھای سياسی و مدافع آن است از تمام اقشار جامعه نيازمند آزادی

ھای سياسی  ھای مردم ايران به آزادی دار حاکم بر ايران از دستيابی توده اگر طبقه سرمايه
ھای سياسی برای بھتر متشکل شدن و   کارگران از آزادیھراسد و وحشت دارد از اين که می

ھای  داری را براندازند، طبقه کارگر بالعکس در آزادی آگاه شدن بھره گيرند و نظم سرمايه
ھای  رسانه. دھد که متشکل شود آزادی به طبقه کارگر امکان می. ترين نفع را دارد سياسی بيش

تر آگاه شود،  اف خود را آزادانه بيان کند، ھر چه بيشمستقل خود را داشته باشد، مطالبات و اھد
  .آزادانه اجتماع، تظاھرات و اعتصاب برپا دارد 

ترين و ھمه  ترين و وسيع ھای سياسی در کامل ترين منافع را در تحقق آزادی طبقه کارگر بيش
عموم مردم خواھد، بلکه برای  ترين شکل آن دارد، اما اين آزادی را فقط برای خودش نمی جانبه

ھای سياسی در جامعه ايران  اش صرفاً در برقراری آزادی طبقه کارگر منافع. خواھد ايران می
تحقق . در تحقق مطالبات و حقوق دمکراتيک مردم ايران نيز نفع طبقاتی مشخصی دارد. نيست

يی طلبانه کارگران و رھا ھا و تمايالت برابری برابری کامل حقوق زن و مرد صرفاً از خواست
تر و  ھر چه اين مطالبه فوری. شود کامل زن در تحقق اھداف انقالب اجتماعی خالصه نمی

شود و ديگر مفری برای زنان بورژوا  تر می ھای طبقاتی شفاف بندی تر تحقق يابد، صف راديکال
ھای تحت ستم  تحقق راديکال مطالبات مليت. ماند که توده زنان را به دنبال خود بکشند باقی نمی

گری مخالفند، بلکه تحقق اين  قط از آن رو خواست کارگران نيست که با ھر گونه تبعيض و ستمف
سازد و بھانه را از دست  تر می ھا شفاف ھای طبقاتی را در درون اين مليت بندی مطالبات صف
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در مورد ديگر . گيرد ھا برای ايجاد تفرقه در صفوف کارگران می ھای اين مليت ناسيوناليست
ات و حقوق دمکراتيک نيز وضع بر ھمين منوال است و نفع طبقاتی کارگران ايجاب مطالب

  .ترين شکل ممکن تحقق يابد ترين و راديکال کند که اين حقوق دمکراتيک مردم  به کامل می
ست، چرا که رسالت تاريخی  طبقه کارگر پيگيرترين و استوارترين مدافع آزادی سياسی

ھای آزاد، آگاه و  برقرارری يک نظام کمونيستی متشکل از انسانداری و  سرنگونی نظم سرمايه
اش مستقر  تواند با ابتکار و خالقيت آگاھانه طبقه کارگر در کليت اين نظام فقط می. برابر را دارد

  .گردد
داری، ھمواره يکی از ارکان سياست  ھای طبقاتی تاريخ بشريت و از جمله نظام سرمايه در نظام

ھا و طبقات تحت ستم را از طريق ناآگاھی، اشاعه خرافات  ن بوده است که تودهطبقه حاکم در اي
و تحميق معنوی در اسارت نگه دارد و گروھی محدود از نخبگان آگاه نظم موجود نيز امور 

  .روزمره طبقه حاکم را رتق و فتق کنند
ھای آزاد،   انسانتواند نظم سوسياليستی خود را به عنوان نظمی متشکل از طبقه کارگر اما نمی

ی کامالً متشکل و آگاه عمل کند و  آگاه و برابر مستقر سازد، مگر آن که به صورت يک طبقه
کننده در  ھای زحمتکش مردم نقشی تعيين بنابراين آگاھی عموم توده. نظم نوين را مستقر سازد

اجتماعی طبقه اساساً يکی از وظايف مھم انقالب . پيشبرد ھدف نھايی طبقه کارگر خواھد داشت
کارگر برای دگرگونی نظم موجود، دگرگونی تمام افکار و عقايد، رفتار و اخالق به جا مانده از 

تواند اين ھدف انقالب  رو روشن است که فقط در شرايطی می از اين. ست جامعه طبقاتی
پای دگرگونی کل  اجتماعی طبقه کارگر تحقق يابد و جامعه کمونيستی برقرار گردد که ھم

ھای سياسی برخوردار باشند و در  ترين آزادی مناسبات توليد بورژوايی، عموم مردم از وسيع
ھای آزاد و آگاه جامعه کمونيستی  ھا و دگرگونی مناسبات اجتماعی، به انسان بطن اين آزادی

ھای بورژوايی و خرده بورژوايی  داوری تبديل شوند که با ھر گونه افکار و عقايد، اخالق و پيش
ھای سياسی به معنای  ست که آزادی تنھا در يک جامعه سوسياليستی. ويه حساب کرده باشندتس

ھای پارلمانی  ترين نظام تواند حاکم باشد، چرا که برخالف حتا دمکراتيک واقعی کلمه می
ھا عمال در اختيار صاحبان ثروت و سرمايه است و تمام  بورژوايی که امکان استفاده از آزادی

ھاست، در جامعه سوسياليستی تمام امکانات  اط جمعی و تبليغ و ترويج در انحصار آنوسايل ارتب
گيرد تا بتوانند از اين آزادی در خدمت رشد و  ھای کارگر و زحمتکش قرار می  در اختيار توده

  .شکوفائی خود و جامعه بھره گيرند
جا بسط  توان تا آن تی میھای سياسی و نقش آن را در استقرار نظم نوين سوسياليس مسئله آزادی

اند با  داد که حتا حفظ قدرت در دست طبقه کارگر، تا جايی که ھنوز طبقات از ميان نرفته
ھاست که مبارزه طبقاتی  چون با وجود اين آزادی. ھا مرتبط است ترين آزادی برقراری وسيع

قشی فعال در اداره ھای وسيع کارگر ن توده. تواند در شکلی زنده و فعال جريان داشته باشد می
امور کشور و استقرار نظم سوسياليستی داشته باشند، انفعال و بی تفاوتی رخ ندھد و سرنوشت 

 کارگران به جايی نرسد که گروھی محدود ولو از درون خود طبقه، نيروی اجتماعیانقالب 
و انقالب داری احيا شود  فعال صحنه باقی بمانند، بوروکراسی حاکم گردد و بار ديگر سرمايه

لذا طبقه کارگر حتا برای حفظ قدرت در دست خود و انجام . اجتماعی به شکست بيانجامد
اش برای به فرجام رساندن انقالب اجتماعی و استقرار يک جامعه  وظايف طبقاتی و تاريخی

  .ھای سياسی نياز دارد ترين آزادی بدون طبقات به وسيع
دار ايران به لحاظ طبقاتی و   که طبقه سرمايهبا اين توضيحات روشن است که چرا در حالی

ھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم ايران دشمنی نشان داده و در  تاريخی ھمواره با آزادی
اش ارمغانی جز اختناق و استبداد نداشته است، طبقه کارگر به لحاظ  سراسر دوران حاکميت

ناپذير اختناق و  دی و دشمن آشتیاش استوارترين مدافع آزا طبقاتی و نقش و رسالت تاريخی
تمام تجربه دوران يک صد سال اخير به وضوح کذب تمام ادعاھا و . استبداد بوده و ھست

داری را در مورد آزادی و دمکراسی  ھای سياسی رنگارنگ مدافع نظم سرمايه ھای گروه وعده
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  .نشان داده است
داد و اختناق رھا شوند و به يک آزادی و توانند از شر استب ھای مردم ايران فقط ھنگامی می توده

دمکراسی پايدار دست يابند که نظم شورايی کارگران و زحمتکشان برپا گردد و مردم ايران 
 کارگران است که  در اين دمکراسی شورايی. مستقيماً از طريق شوراھا اعمال حاکميت کنند

 گردد، چرا که قدرت در دست تواند برقرار ھای سياسی در شکلی وسيع و تضمين شده می آزادی
ست  در اين دمکراسی. ھا سلب نمايد تواند آزادی را از آن خود توده مردم است و ديگر کسی نمی

توانند بدون ترس و بيم عقايد و نظرات خود را اعالم کنند، بدون محدوديت و  که مردم ايران می
 کتاب و نشريه انتشار دھند و از نياز به اجازه مقامات، اجتماع، تظاھرات و اعتصاب برپا کنند،

ست که  تنھا در دمکراسی شورايی. ھر وسيله ارتباط جمعی برای ابراز عقايد خود استفاده نمايند
تسويه حساب کاملی با ھر گونه مداخله دستگاه روحانيت و مذھب در دولت و نظام آموزشی 

ست  در اين دمکراسی. دگيرد و جدايی کامل و راديکال دين از دولت رخ خواھد دا صورت می
که ھرگونه تبعيض عليه زنان برخواھد افتاد و برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد تضمين 

ھای ساکن ايران  ست که تبعيض و نابرابری ميان مليت در دمکراسی شورايی. خواھد شد
 خود ای و اداره امور منطقه سيع منطقهھای ملی از خودمختاری و  و اقليتبرخواھد افتاد
ھای مردم به  ست که مطالبات مشخص تمام توده در دمکراسی شورايی. گردند برخوردار می

  .فوريت عملی خواھد شد و يک نظام تأمين اجتماعی از گھواره تا گور برقرار خواھد شد
ترين شکل دمکراسی در تاريخ بشريت است، رسم انتصابی بودن  دمکراسی شورايی که عالی

شه برخواھد انداخت و تمام مقامات کشور در تمام سطوح، انتخابی و قابل مقامات را برای ھمي
دمکراسی شورايی اين حق مردم را عملی خواھد کرد که خودشان . عزل خواھند بود

ديگر به ھيچ مقامی اجازه نخواھد داد که . گيرنده و در ھمان حال مجری تصميات باشند تصميم
خوردار شود، بلکه حقوق مقامات دولتی نيز از متوسط ھای کالن بر از امتيازات ويژه و حقوق

  .دستمزد کارگران تجاوز نخواھد کرد
ھای سياسی  ترين آزادی ترين شکل دمکراسی و گسترده تواند اين عالی رو می طبقه کارگر از آن

ای اين طبقه را به پاسداری از مالکيت خصوصی و نظم  را برقرار سازد که ھيچ رشته
خواھد به  ست، می اش بسی فراتر از آزادی و دمکراسی  ھدف. دھد ند نمیداری پيو سرمايه

استثمار پايان بخشد، مالکيت خصوصی را ملغا سازد، طبقات و جامعه طبقاتی را براندازد و به 
  . ھای آزاد، آگاه و برابر واقعيت بخشد ای از انسان جامعه

ترين  ن گام برای تحقق فوریسرنگونی جمھوری اسالمی و استقرار حکومت شورايی، نخستي
  .ھای مردم ايران است مطالبات عموم توده
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 ھای سياسیاھميت مبارزه برای آزادی ضرورت و

  ھای سياسی  آزادی وطبقه کارگر
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