
 
     

  نقض 
  آزادی های دمکراتيک
   به سود ضد انقالب است

  
  

 تير 16 شنبه ،36دوره هفتم، سال اول، شماره     
  ریالپانزدهشماره   ـ تک1358ماه 

  
انقالبی را که خلق های ايران متحدا به پيروزی رسانده اند، دارای دو هدف عمده بوده و 

  :هست
و تاراجگرانه امپرياليسم و تامين استقالل يکی رهايی کشور از چنگ  سلطه مخرب   

سياسی و اقتصادی ايران و يکی رهايی خلق های ستمديده ما از چنگ استبداد خشن و 
به همين جهت انقالب ايران ضد . جنايتکار و تامين حقوق و آزادی های دموکراتيک

يک انقالب جنبه دموکرات. امپرياليستی و ضد استبدادی، آزاديبخش ملی و دموکراتيک است
پيوند اين دو جنبه وقتی بيشتر مجسم می شود . ايران از جنبه ضد امپرياليستی آن جدا نيست

امپرياليسم به وسيله استبداد آريامهری، يعنی ار طريق سلب آزادی های که بياد آوريم 
  .دموکراتيک توانست بر کشور ما مسلط گردد

 های دموکراتيک بدون ريشه کن تامين آزادیاين نکته را هم بايد تاکيد کرد که   
ساختن تسلط امپرياليسم ممکن نيست و لذا مبارزه در راه تامين آزادی های دموکراتيک می 

به سخن ديگر مبارزه در راه آزادی . بايد در چارچوب مبارزه ضد امپرياليستی، انجام گيرد
  .دم است، لطمه بزندهای دموکراتيک نبايد به مبارزه ضد امپرياليستی که در شرايط کنونی مق

امروز انقالب ايران نخستين مرحله پيروزی خود را با سرنگون ساختن رژيم پهلوی   
که  داند س میو ايراد ضربه سختی بر استيالی امپرياليستی پشت سر گذاشته، ولی همه ک

که اين پيروزی نهايی بدست آيد، مردم  برای اين. انقالب هنوز به سرانجام خود نرسيده است
ران ريشه های نفوذ امپرياليستی را برکنند، از بازگشت ضد انقالب جلوگيرند، در هر گام اي

حفظ و . دستاوردهای انقالبی را تثبيت کنند، بايد امکان تجلی آزادانه اراده خلق فراهم گردد
تحکيم آزادی های دموکراتيک وسيله ای است برای پاکسازی کشور از نفوذ امپرياليسم و 

 ـ آزادی بيان، زادی های دموکراتيکآعالوه به . کشور) و نه صوری(ل واقعی تحکيم استقال
عقيده، مطبوعات، جمعيت ها، احزاب و انجمن ها اعم از دينی، سياسی، صنفی وسيله رشد 

  .کشور در تمام زمينه های زندگی است
همه اين مطالب معلوم است و ما يادآوری و تکرار آن ها را از اين رو ضروری می   
، به گونه های مختلف پديده های نگران آوری در جهت نقض آزادی های دموکراتيکدانيم که 

 ها حمله می شود، بر کتابفروشی. ديده می شود و اين پديده ها متاسفانه گسترش می يابند



ک می زنند، بر اجتماعات حمله می برند و آن ها را برهم می زنند، روزنامه فروش ها را کت
گ ها اخالل ایجاد می کنند، افرادی را از گروه های سياسی، بدون ارائه دليل، تيندر مي

و حتی گاه به شکايت مثال روزنامه فروشی که در معرض . توقيف و زندانی می کنند و غيره
هی گروه سياسی نسبت به توقيف اعضايش، نه از ضرب و شتم قرار گرفته و يا به دادخوا

  .جانب دولت و نه از جانب برخی کميته ها، اعتنايی نمی شود
حمله به آزادی های دموکراتيک از جانب عناصر ضد انقالبی و گروهک های   

به . مائوئيستی چه مستقيما و چه از طريق تحريک احساسات مذهبی مردم صورت می گيرد
زيرا به نظر ضدانقالب  عمل از نظر ضد انقالب به ويژه ثمر بخش است، کار بستن اين شيوه

از يک سو بين گروه های سياسی، که در انقالب شرکت کرده اند، با انقالبيون مذهبی شکاف 
 ضد انقالب می تواند خود را از جمله در پشت نقاب مذهب و از سوی ديگر ايجاد می کنند

يست های شناخته شده نيز در تحريک احساسات مذهبی بر جالب اينجاست که مائوئ. پنهان کند
  .ضد نيروهای سياسی، به ويژه حزب توده ايران همواره فعال تر می شوند

آزادی های دموکراتيک باعث شادمانی نيست، برعکس خالصه نگاهی کلی به وضع   
 کميته های انقالب از عناصر مشکوکاين وضع ايجاب می کند، که . باعث نگرانی است

 که بايد اصالت انقالب با وظايفی است  کميته ها يکی از مهمترين اينتصفيه .تصفيه شوند
دولت به مسئوليت خطير  هاين وضع همچنين ايجاب می کند ک. سرعت و دقت انجام گيرد

  .خود در قبال آزادی های دموکراتيک توجه کند و وظايف خود را در اين زمينه انجام دهد
. ه نقض آزادی های دموکراتيک کمکی است به ضد انقالبما هشدار می دهيم ک  

 آزادی های دموکراتيک منتهی گردد و سلبادامه نقض آزادی های دموکراتيک می تواند به 
       . استبازگشت ضد انقالبسلب آزادی های دموکراتيک وسيله مهمی برای 

    
 


