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قشريون راست گرا در جبهه حاکميت از آزادی مطلق بدون هيچ گونه پايبندی به 

ن ها که خود را حافظ و نگهبان قانون اساسی جمهوری اسالمی آ قانون اساسی برخوردارند،
معرفی می کنند، به خود اجازه می دهند نه تنها در حرف ها و نشريات خود، بلکه عمال آنچه 

مين آزادی های فردی و اجتماعی در نظر گرفته است، لگد مال تضرا که اين قانون در زمينه 
 مراکز فروش کتاب هر سازمانی که موافق مطلق ، به مجامع، سخنرانی ها و دفاتر ودکنن

نظريات آنان نباشد، حمله برند و بسوزانند و افراد را مجروح کنند و به کمک افراد خود در 
اين گروه .  انقالبی عليه آنان پرونده بسازند و مردم کم آگاه را عليه آنان بشورانندینهادها

اولين ) 59بهمن (عات ويس روزنامه اطالهای هوادار چماق و کسانی که به قول سرمقاله ن
آنان را به ديده تحسين می نگريستند، بهترين امکان را برای ضد انقالب » اقدامات درخشان«

آن ها فراموش کردند که برای ضد انقالب خريدن چند . و ماجراجويان حرفه ای فراهم کردند
و جا زدن آنان در صفوف » جان به لب آمده«صد مزدور قاچاقچی و هروئين فروش 

  . و تحريک جوانان متعصب کم آگاه، از آب خوردن آسان تر است» حزب اهللا«اداران هو
، به تظاهرات مخالف  در سایه عمل قشریون راست گرا با کمال آزادیضد انقالب

 آتش هی به نام حزب الخود با سنگ و چماق و اسلحه گرم حمله می کند، کتاب فروشی ها را
پرياليستی را غارت می کند و با بهره گيری از شيوه می زند، کلوپ احزاب و دستجات ضدام

های چماقداران راست گرا آن قدر جسور شده است که ديگر به سخنرانی ها و حتی به مراکز 
حزب جمهوری اسالمی که مهمترين سازمان ائتالف دولتی و اکثريت مجلس شورای اسالمی 

  .است، حمله می کند
زات دشمنان انقالب يعنی در جهت پايمال بخشی از نيروهای قشری افراطی به موا

  .کردن آزادی های ضرور برای قوام گرفتن نظام جمهوری اسالمی عمل می کنند
زيانبار مرحله کنونی انقالب » ويژگی های«چنين است با کمال تاسف، يکی از 

  .ايران


