
    

  بايد آزادی ياران انقالب را تضمين   قانون مطبوعات
  !و دست دشمنان آن را کوتاه کند
  بحث با ليبرال ها
  نه بر سر آزادی

 !که بر سر امپرياليسم بود

   26دوره هفتم،سال اول، شماره     
  ريال15 ـ 1358ماه داد ر خ23شنبه چهار

  
ه حقيقی خواه حقوقی، بر اساس هر شخصيت ضد استبدادی و ضد امپرياليستی، خوا

آزادی های مصرح در قانون اساسی جديد، بايد بتواند نشريه منتشر کند و عقايد خود را 
  .آزادانه بيان دارد

نچه به روشنی تمام بايد آ سياست حزب توده ايران درباره آزادی مطبوعات چيست؟
 کارگر ايران، پیدر پاسخ اين پرسش گفت اين است که، حزب توده ايران، حزب طبقه 

گيرترين مبارزات را در راه کسب حقوق و آزادی های دمکراتيک مردم ايران، در سراسر 
، امروز نيز که انقالب خونين خلق قهرمان ايران. تاريخ خود با قاطعيت تمام دنبال کرده است

در پيروزی مرحله اول خود، سد استبداد محمدرضا شاهی را در هم شکسته است، حزب ما 
طع ترين مدافع آزادی های به دست آمده است و آن چنان که در اسناد مختلف حزب بارها قا

ی از وظائف آن بايد حفظ حقوق اعالم شده، خواستار تشکيل جبهه متحدی از خلق است که يک
  .ادی های دمکراتيک خلق باشدو آز

جا که ، که در شماره گذشته نقايص آن را برشمرديم، از آناليحه قانونی مطبوعات
بازتاب روح انقالب ايران نيست، و آزادی های دمکراتيک را در بخش مهمی از آن، يعنی 
مطبوعات، خدشه دار کرده است، موافق سياست اصولی حزب ما در دفاع از آزادی های 

  .دمکراتيک نيست
از آنجا که قوانين، در تحليل آخر، چيزی جز انعکاس خواست ها و منافع طبقات 

در قوانين منعکس می شود ـ و بايد بشود ـ که پس  یانقالبهر  و از آنجا که روح .ميهن نيستند
ما خواستار آن قانون مطبوعات هستيم که روح انقالب  از پيروزی انقالب نوشته می شوند،

  .بزرگ مردم ايران در آن منعکس شده باشد
يجه اين که انقالب ايران، انقالبی است ضد امپرياليستی، ضد استبدادی و خلقی، نت

يکی از مهمترين دستاوردهای انقالب، آزادی های دمکراتيک، از جمله آزادی مطبوعات 
  .است و اين دستاورد می بايد در قانون مطبوعات منعکس گردد

از اينرو همواره در . ی مفهوم طبقاتی، عينی و نسبی استاارآزادی از ديدگاه ما د
زادی برای که؟ آزادی برای چه؟ آيا دشمنان آ: چهارچوب مصالح عمومی جامعه بايد پرسيد

و در شرايط امروزی ايران، در رابطه با اين پرسش ها، بايد مردم هم بايد آزاد باشند؟ 
 آزادی ، آنآيا بايد به دشمنان انقالب آزادی داد؟ و آيا بايد مدافع آزادی بدون مسئوليت: پرسيد



لطمه می زند نيز بود؟ ما، در شرايط که دانسته و ندانسته به دستاوردهای انقالب مردم 
مشخص ايران، که عمال امپرياليسم و ارتجاع از سويی با تمام نيرو دست اندرکار فتنه و 

به مسئله اصلی، قصد » آزادی ها«آشوبند و از سوی ديگر بورژوازی ليبرال با تبديل مسئله 
برخورد » آزادی« را دارد، در رابطه با سئواالت باال با مسئله در سايه گذاشتن امپرياليسم

  .می کنيم
تی از قما آزادی را در مفهوم عميق آن بررسی می کنيم، ما واز اين گذشته، 

حق کار، (در مفهوم عميق آن سخن می گوييم، هم به حقوق دمکراتيک ) آزادی(دموکراسی
 نظر داريم و هم به آزادی های )تحصيل، استراحت، مسکن، آموزش، بهداشت و غيره

 ما خواستار استقرار دمکراسی واقعی، )آزادی احزاب، مطبوعات و عقايد و غيره(دمکراتيک
و درست به خاطر . يعنی واقعيت بخشيدن به دمکراسی سياسی و اقتصادی در کشور هستيم

 و لذا ها اليحه مطبوعات را محدود کننده آزادیهمين برخورد با مسئله آزادی هاست که، 
  .مغاير با سياست اصولی خود در دفاع از آزادی های دمکراتيک می دانيم

اما اين به آن معنا هم نيست که ما خواستار آزادی، بدون قانون، بدون مالک و بدون 
آزادی به گمان ما نه مطلق است، نه انحصاری، مطلق کردن آزادی، جامعه . مسئوليت باشيم

 ما خواهان . انحصاری شدن آن هم راه به ديکتاتوری می بردرا به هرج و مرج می کشاند،
ما طرفدار قانونی هستيم که آزادی .  هستيم که دست دشمنان انقالب را کوتاه کند»قانونی«

  .ياران انقالب را تضمين کند
هستيم، مسئول در برابر مردم ايران، در برابر انقالب » آزادی مسئول«ما مدافع 

  .ايران
به گمان ما شرط . عات هم درست از همين ديدگاه برخورد می کنيمبا قانون مطبو

اساسی برای تحکيم و تثبيت آزادی های دمکراتيک، بازتاب يافتن خصلت ضد امپرياليستی، 
دمکراتيک و خلقی انقالب ايران در قانون اساسی جمهوری اسالمی است ما انتظار داريم که 

آزادی قلم، بيان، مطبوعات، (ی های دمکراتيکدر قانون اساسی جديد ايران از جمله آزاد
قانون مطبوعات نيز بايد بر اصول آزادی های مصرح در . تصريح شود) احزاب و غيره

در چنين قانونی می توان برای مواردی که خالف قانون . قانون اساسی جديد تدوين گردد
مصرح در قانون می توان بر بنياد آزادی های دمکراتيک . اساسی باشد، جرم تعيين کرد
به گمان ما، در اين قانون، به جای استفاده از ضوابط .  نوشتاساسی، قانونی برای مطبوعات

و به جای موادی که در » افترا«، »توهين«، »صالحيت اخالقی«کشدار قابل تفسيری چون 
اليحه «آن برخالف روح انقالب ايران، تفتيش عقايد در مطبوعات رسميت داده شده ـ و در 

  .به فراوانی ديده می شود ـ بايد از معيارهای عينی به سود انقالب استفاده شود» بوعاتمط
از اينجاست که به نظر ما، هر شخصيت حقيقی يا حقوقی، که در جنبش ضد 

و هم اکنون بر ضد امپرياليسم و ارتجاع و امپرياليستی و ضد استبدادی مردم شرکت داشته 
الب مبارزه می کند، بايد اجازه داشته باشد، نشريه منتشر در راه حفظ و تحکيم و گسترش انق

آزادی . معياری است که بين دوستان و دشمنان خلق مرز می کشد. کند، اين مالک عينی است
اين، آن قانونی است که روح . ياران انقالب را تضمين و آزادی دشمنان آن را محدود می کند

 .در آن منعکس استضد استبدادی و ضد امپرياليستی انقالب ما 


