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ه منافع آن طبقه اختناق، به عنوان وسيله تحميل اراده طبقه حاکمه بر خلق، وقتی پديد می آيد ک
ـ سرمايه داری » آريامهری«طبقه حاکمه دوران . با منافع خلق در تضاد قرار گيردحاکمه 

بزرگ و زمينداری بزرگ وابسته ـ نمی توانست بدون اعمال اختناق حکومت کند، زيرا منافع 
آن در قطب مقابل منافع خلق ـ زحمتکشان و محرومان شهر و روستا و روشنفکران 

يعنی . . . طبقه حاکمه ضد خلقی از آزادی بيان، عقيده، قلم، احزاب .  مردم بودخدمتگزار
ادی ها زآزادی های دمکراتيک به طور کلی ـ ، چون جن از بسم اهللا می ترسد، زيرا اين آ

از اينرو اختناق برای طبقه حاکمه ضد خلقی . »جن«ه مردم عليه داست بسيجن» بسم اللهی«
هم وسيله تامين منافع خود از طريق دستبرد به . هم وسيله بقا استهم وسيله اعمال قدرت و 

 .منافع خلق است و هم وسيله ای برای حفظ موجوديت خويش در برابر واکنش خلق
ولی در آخرين نتيجه، اختناق قادر به حفظ موجوديت رژيم ضد خلقی، حکومت طبقه  

خشم مردم را می » فنر« کمی اختناق فقط برای مدت معين، بيش و . حاکمه ضد خلقی نيست
 می افزايد و در شرايط کمابيش مساعد، اين صد چندانفشرد و در نتيجه بر قدرت واکنش آن 

پس اختناق در نهايت، چاره درد . فنر فشرده شده، ناگهان می جهد و مانع را قويا می پراند
، يونان »هيالسه السی«، اتيوپی »آريامهری«مثال، ايران . رژيم های ضد خلقی نيست

آزادی به بند کشيده شده، قفس اختناق . و غيره» ساالزار کائتانو«، پرتقال »سرهنگان سياه«
  . را می ترکاند

 ممکن است ناگهانی، صاعقه وار، بدنبال يک قدرتاعمال  به عنوان وسيله ،اختناق  
دی  پيش آيد، اندک اندک چارچوب آزاخزندهکودتای ضد خلقی پديد آيد و نيز ممکن است 

حالت دوم، يعنی اختناق . های دمکراتيک را تنگ و تنگ تر کند و سرانجام مسلط گردد
خزنده، زمانی برای پيدايش و پيشرفت زمينه پيدا می کند که زاويه متعابدی بين منافع طبقه 
حاکمه و خلق به وجود آيد، طبقه حاکمه راهی جدا از منافع خلق در پيش گيرد، دچار انحراف 

حالت می تواند برای حکومت هايی که صفت خلقی را می توان بر آن ها نهاد، اين . گردد
در نتيجه تنگ نظری های طبقاتی، کوته بينی ها، تناقضات گروهی درون هيئت . پيش آيد

هيئت . منافع هيئت حاکمه را از منافع خلق جدا می کندحاکمه و عوامل ديگری که سرانجام 
  . ز جمله به وسيله اختناق کشانيده می شودحاکمه به راه اعمال قدرت خشن، ا



، منع انتقاد سازنده و . . .در هر حال، اختناق موجب سلب آزادی عقيده و بيان و   
طرق رفع مشکالت مبتال به کشور و در نتيجه باعث نضج و رشد سريع تملق و ارائه 

از اين لحاظ اختناق يک بيماری خوره وار . چاپلوسی، رشوه خواری و ارتشاء و فساد است
با تمام عواقب وخيم  »سنگ ها را می بندد و سگ ها را می گشايد«اختناق  .اجتماعی است

آن، که مردم ستمديده ما، طی بيش از نيم قرن حکومت فاسد و سفاک و جنايتکار پهلوی شاهد 
  . و در معرض آن بودند

 اوال اختناق سم مهلک است، زيرا در شرايط مشخص کشور ما، گرايش به سوی  
وقتی نيروهای . زمينه را برای نضج، تشکل و سرانجام هجوم ضد انقالب فراهم می کند

خلقی، نيروهای انقالبی از افشا توطئه ها منع شوند و يا جوی فراهم آيد که بيان آزاد عقايد و 
ا تشديد اختناق، زمينه افشا توطئه ها دشوار گردد، ضد انقالب جان می گيرد، رفته رفته، ب

، که حمله متقابل ضد انقالب به وجود می آيد و امکان ايراد ضربه از جانب ضد انقالب
در تالش و تکاپو » بهشت گم شده اش«واژگون شده ولی با تمام نيرو برای باز پس گرفتن 

ضد در شرايط مشخص کنونی، که کوهی از مشکالت ـ ارثيه رژيم  ثانيا. ، فراهم می آيداست
خلقی و ضد ملی واژگون شده ـ در برابر ماست و برای هر يک از اين مشکالت، در تمام 
زمينه های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی، نظامی، امنيتی و فرهنگی می بايستی راه 
حلی پيدا کرد، گرايش به سوی اختناق موجب فلج کار، باعث گمراهی، به جای راه يابی 

ود و تضمين آزادی های دمکراتيک، آزادی انديشه ها و بيان آن ها، تنها در شرايط وج. است
آزادی تبادل نظر و تقاطع نظرات، آزادی انتقاد سازنده است که می توان گره از مشکالت 

   .    کشور و راه سازندگی کشور را به سود خلق هموار کرد
عی و هم در يفه مبرم و بسيار ضروری که اکنون، هم در برابر نيروهای اجتماظو  

. برابر مقامات حاکمه مسئول قرار دارد، تامين، تکامل و تضمين آزادی های دمکراتيک است
نيروهای اجتماعی و احزاب و سازمان های سياسی وفادار به انقالب بزرگ مردم ايران و 
تحکيم پيروزی آن، شخصيت های ذی نفوذ مذهبی و غير مذهبی آزاديخواه ـ همه با هم بايد 

های دمکراتيک را، که بعد از رهايی کشور از يوغ سلطه امپرياليسم، بزرگترين آزادی 
دستاورد انقالب است، حفظ کنند و آن را، مصون از هرج و مرج و سوء استفاده ضد انقالب، 

وظيفه مقامات مسئول نيز تضمين آزادی های دمکراتيک است، نه . توسعه و تکامل بخشند
ی مختلف و انتقادات، بلکه بر مبنای تدوين و تصويب قانون فقط بر مبنای تحمل انديشه ها

   .  خدشه آنبیتضمين کننده آزادی های دمکراتيک و اجرای 


