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  جلوی بحث آزاد را گرفتند
  و صحنه گفتگو را
  به شکنجه گاه ها 

  و حسينه اوين منتقل کردند
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معه ای مانند ايران، که نخستين مرحله انقالب برخورد عقايد و آراء گوناگون، در جا

همه خلقی خود را با پيروزی کم نظيری پشت سر گذاشته و اينک در حال گذراندن 
.  امری است بکلی طبيعی و قابل فهمدورانی است که آن را دوران گذار می ناميم،

وحدت کلمه و وحدت عمل طبقات و اقشار گوناگون مردم، يکی از فاسد ترين و 
بارترين ديکتاتورهای جهان را که دست حمايت مصرانه قدرت های امپرياليستی را ج

اين وحدت نظر و وحدت عمل پس از . نيز در پشت سر خود داشت، از پای در آورد
سقوط سلطنت و استقرار جمهوری اسالمی، طبعا نمی توانست و نمی تواند در 

قه ها، اختالف نظرها، اختالف بروز اختالف سلي. مراحل بعدی نيز وجود داشته باشد
  .ايدئولوژی ها امری ناگزير است

از طرف اين و يا آن گروه ادعا می شود که موضع سياسی و اجتماعی  وقتی 
آن سالم ترين و ثمربخش ترين مواضع برای پيشبرد انقالب، اگر خود به آنچه که می 

 آن نسبت به ديگر گويد باور دارد، اگر به تاثير و نفوذ ايدئولوژی خود و برتری
انديشه ها مؤمن است، در اين صورت نمی بايست از مواجهه با نمايندگان عقايد و 

 بحث و تبادل نظر سالم برای جستن بهترين راه تکامل و .آراء ديگر باک داشته باشد
گذرانيدن مراحل مختلف انقالب و رسانيدن آن به پيروزی نهايی، نه تنها زيان بخش 

  .ک محيط آرام و سالم و منطقی از ضروريات پيشرفت استنيست، بلکه در ي
 بحث را به جدل بکشانند، به جای  می کوشندمتاسفانه صاحبنظرانی هستند که

به جای آرامش، تشنج  استدالل منطقی، اتهام و توهين ودشنام تحويل طرف می دهند،
 اتهام و حتی می خواهند فکر و نظر خود را به زور ناسزا و توهين و، ايجاد می کنند

    .گاه با قدرت جسمی از پيش ببرند
نه تنها بدان دليل که آن را راه . ما با اين روش ناهنجار از بيخ و بن مخالفيم

درست برخورد عقايد آراء نمی دانيم و فکر می کنيم هيچ صاحب نظر و صاحب 
 بلکه به طور عمده بدان دليل ،مکتبی از اين راه جز به ترکستان به جايی راه نمی برد

که با ايجاد يک محيط متشنج و آشفته، آن که از چنين وضعی به حد دلخواه خود سود 
  . می برد، ضد انقالب است



ضد انقالب متشکل است، تجربه ديده است، تحت تعليمات مستقيم سازمان 
ل و طرفداران رنگارنگ شاه مخلوع عمجاسوسی سيا و بدست بازماندگان ساواک 

آن ها از . عناصر ضد انقالبی خود را در تمام جريان ها وارد می کند. می کند
، به حد اعال استفاده می کنند احساسات و شور جوانانی که تجربه سياسی کافی ندارند

و در پناه سياهی  آن ها تروريزم را رواج می دهند. و آن ها را به بيراهه می کشانند
  .کنند و آن ها را هدف قرار می دهندشب به افراد بی گناه حمله می 

به  يکی از ميدان های فعاليت ضد انقالب هم همين تبديل بحث و مناظره
همت و افتراست تا محيط مسموم شود و امکان تفاهم و در نتيجه، اتحاد دشنام، تجدل، 

  .بين نيروهای انقالبی از بين برود
حال که باشد، لذا ميدان دادن به چنين وضعی، در هر صورت و در هر 

  .کمک به ضد انقالب است
ما فکر می کنيم که اگر صاحبان نظريات گوناگون صادقانه، بدون پيش 
داوری های نابجا، با حسن نيت با هم روبرو شوند، بحث ها را درمجرای سالم پيش 

 را سازمان دهند که هر کس ی همين بحث ها و اظهارنظرها جلساتیببرند و حتی برا
 خود را عرضه کند و انتخاب به خريدار، يعنی به حاضران و در آنجا کاالی

 واگذار  رشد سياسی دارندشنوندگان و عامه مردم، که ثابت کرده اند به حد کافی
گردد، خود قدمی در راه تشنج زدايی، در راه تفاهم و سرانجام اتحاد برداشته شده 

  .است
اجازه ندهيد افراد . دبگذاريد محيط بحث و مناظره، محيطی سالم باش! دوستان

اين معياری است . مشکوک، يا عصبانی، يا ناشکيبا در اين محيط ايجاد تشنج کنند
 .برای سنجش حسن نيت ها


