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  اصوليت انقالبی و نان به نرخ روز خوردن اسالمی
  

قادر  که سخنانی بر زبان نياورشت سر کسی  و يا پپسند مديگرانه خود نمی پسندی به قديمی ھا می گفتند آنچه ب

لمانی عصر روشنگری به اين صورت ا ھمين سخنان را کانت فيلسوف .نباشی آنھا را در پيش رويش نيز بازگو کنی

  ). کانت(ھر کسی بگوئیه چنان باش که بتوانی ب: بيان کرده است

ايران و يا در عرصه گيتی زندگی کرده و  قرنھا مردمی است که در سرزمين ۀسخنان حکمتی است که تجربدر اين 

را برای پرتو افکندن به راه آينده تدوين و جمعبندی نموده و به نسل بعدی ارائه کرده  از سير حوادث آموخته و آن

  . اند

کمونيستھا موظفند از .  سخن خواھيم گفتاصوليت انقالبیما کمونيستھا اگر بخواھيم آنرا به زبان علمی برگردانيم از 

 اساس وزش باد و شيوع افکار عمومی نامناسب رنگ هصوليت کمونيستی در ھر شرايط دفاع کنند و نه اينکه با

وقتی حزب ما تشخيص می دھد . دور افکننده عوض کرده ھمرنگ جماعت شوند و دفاع از اصوليت انقالبی را ب

سراپا جعلی و مملو از دروغ و سخنرانی خروشچف  در مورد شخصيت استالين و ساختمان سوسياليسم در شوروی 

نخست در خارج شوروی توسط سازمان امنيت " محرمانه"تحليلھا ی نادرست بوده است، وقتی ھمان گزارش 

مريکا پخش می شود و از آن تاريخ رويزيونيستھا، تروتسکيستھا، اپورتونيستھا، ضد انقالبيھا به جعل تاريخ ا

 جھان انجام می دھند آنرا به گردن رفيق استالين می گذارند، ۀصمشغولند و ھر عمل زشت و نکوھيده که در عر

ببينيد چقدر مضحک است که . اصوليت انقالبی حکم می کند که در برابر اکاذيب و فتنه گريھای دشمن قد علم کند

قای آ. عده ای رھبر سازمان مجاھدين خلق را که سازمانی ضد کمونيستی است متھم می کنند روشھای استالينی دارد

 می تادان کردن اجباری اسهمحمد خوش چھره استاد دانشگاه در مورد اعمال نفوذ حکومت در دانشگاه و بازنشست

  :گويد

متاسفانه برخی می خواھند اين مشکالت را با برخی روش ھای انحرافی استالينی حل کنند که در برخی سطوح  "

جائی می رسد که ھيتلر را ه حتی کار ب.". ی چربش دارداجرائی با مالحظات سياسی و جناحی بر مصالح و منافع مل
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ما از اتھامی که در اين عرصه به چنگيز خان و تيمور لنگ خواھند . ھم متھم کنند که روشھای استالينی داشته است

  . زد سخنی از پيشگوئی بر زبان نمی رانيم

 بورژوازِی امپرياليستِی ضد انقالِب يافتۀ سازمانآنوقت حزب ما نمی تواند با اين ُکر دستجمعی و موج تبليغاتیِ 

وجود نيامده تا ھمدست و ھمرنگ ه حزب ما ب. جھانی ھم آوا شود، زيرا آنوقت ھمدست دروغگوھا خواھد شد

آنھا که اين بديھيات را نمی . وجود آمده تا با دروغھای دشمنان طبقاتی مبارزه کنده دروغگوھا شود، بلکه برای آن ب

آنھا بايد نخست ھويت سياسی ايدئولوژيک . ت حضورشان در اجتماع حقيقتا پرسش انگيز استفھمند، داليِل عل

اصوليت انقالبی حکم می کند که حقايق را به مردم گفت حتی اگر در شرايط کنونی تناسب . خويش را روشن کنند

. روتسکيستھا قرار گيردقوای طبقاتی صدای ما تحت الشعاع بوقھای گوش خراش امپرياليستھا و رويزيونيستھا و ت

 تاريخ ھميشه از کسانی دفاع خواھد ۀتجرب. جھان در حال تحول است و وضعيت ھميشه به اين صورت نمی ماند

کرد که بر اصوليت انقالبی متکی بوده اند و مردم نيز به کسانی اعتماد خواھند کرد که به روی اعتقادات و سخنان 

اين نوع پافشاری از اعتقاد محکم .  نامناسب پافشاری کرده انددرست اصولی خويش در شرايط مناسب و يا

حزب ما در گذشته سياست اصولی خويش را در رد نظريات .  ايدئولوژيک و صميميت پرولتری منشاء می گيرد

 مردم و بی توجھی به خيل عظيم کارگران و دھقانان بوده ۀجنبش چريکی که ناقض حزبيت و بی اعتمادی به تود

 انقالبی آنھا، بارھا بيان کرده است و تسليم فضای تبليغاتی ضد حزبيھا ۀعين تجليل از آرمانپرستی و مبارزاست، در 

حزب ما ھميشه روحانيت و مذھب را ارتجاعی دانسته ولی ميان روحانی مترقی با روحانيت ارتجاعی . نشده است

ب ما را دنبال می کنند می دانند که حزب ما کسانيکه نظريات حز. تفاوت قايل بوده است و از آن دفاع کرده است

غنی سازی اورانيوم را حق مردم و کشور ايران می داند و از حقوق ملل حمايت می کند و تالشھای امپرياليستھا و 

صھيونيستھا را که ايران را از اين حق طبيعی خود محروم کنند محکوم می نمايد، حزب ما حقوق بشر را تجزيه 

و خواھان ارتقاء آن تا حذف مالکيت خصوصی بر وسايل توليد است و ھرگز چون فضای عمومی بردار نمی داند 

برای چند تا روشنفکر ليبرال ايرانی آماده است، حاضر نيست پشت جنايات جمھوری اسالمی سنگر بگيرد تا بر 

. ورد دفاع قرار دھدجنايات امپرياليستھا و صھيونيستھا در سراسر جھان چشم ببندد و حقوق بشر را گزينشی م

 ضد ستمگران حمايت کرده ه ملتھای تحت ستم و مستعمرات بۀحزب ما مخالف استعمار است و ھميشه از مبارز

اين جھت ه حزب ما مخالف تجاوز و اشغالگری است و چنين اعتقادی يک اصل بديھی دموکراتيک است و ب. است

 ضد هراق در عراق و خلق افغانستان در افغانستان ب در فلسطين و لبنان و يا خلق عوقتی حماس و حزب هللا

 سياسی دارای ماھيت ملی حمايت می کنيم و برای ۀاشغالگران برای رھائی ملی مبارزه می کنند، ما از اين مبارز

 و طفره رفتن و حمايت از امپرياليسم و صھيونيسم خودمان را پشت دوستی جمھوری اسالمی و حماس و حزب هللا

.  لجبازی و کينه توزی گروھی نيستۀ طبقاتی مبارزۀمبارز. ی اسالمی اين سازمانھا پنھان نمی کنيميا ايدئولوژ

 انقالبی الزامی می ۀحزب ما از دموکراسی طبقاتی و پيگير دفاع می کند و سرکوب و نابودی ستمگران را در مبارز

ھمين جھت حزب ما مخالف آن است که ه  کرد و بداند و در آينده نيز از آن با تبليغ اعمال قھر انقالبی حمايت خواھد

آزاديھای بی " اساس مد روز بر اين مفاھيم پيرايه ليبراليسم بپوشانند و آنھا را در قالب کاالھای قابل فروش مانند هب

 بورژوازی خونخوار و خونريز و استعمارگر آدمخوار ساخته و به بازار ۀمطابق ذائق" لغو اعدام"و يا " قيد و شرط

حزب ما ھرگز ماھيت دموکراسی را که طبقاتی است نفی نمی کند و ھرگز حاضر نيست از يک . رضه کنندع

طورکلی يک تئوری ه سياسی و افشاءگرانه آنھم در شرايط مشخص، در مورد مفھوم اعدام ب -موضعگيری تاکتيکی

نفی کند و از لغو اعدام يک پوچ و غير طبقاتی عمومی با ابراز انزجار گوشخراش از خشونت، قھر طبقاتی را 
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در اين زمينه . خورد مردم دھده ئيد کند و بأفضيلت غير طبقاتی بسازد تا تروريسِم آشکار و پنھان بورژوازی را ت

ھا می توان اين سياھه را ادامه داد و نشان داد که حمايت از اصوليت انقالبی و شنا کردن خالف جريان آب به چه 

  .ن جھت از اصوليت انقالبی حمايت می کندحزب ما به اي. مفھوم است

سرنوشت کسانی را که از اين نوع اصوليت دفاع نمی کنند و يا بنا بر ماھيت طبقاتيشان نمی توانند دفاع کنند می 

آنھا برای دروغ گفتن تئوری تقيه را دارند . در اين ميان وضع روحانيت از ھمه اسفناکتر است. شود پيش بينی کرد

را " مصالح اسالم"ف از عمل امروز و توسل به عمل فردا که مغاير امروز است اصل معروف و برای انصرا

اگر تجاوز به عنف جرمش قتل است در . کليد سحرآميزی که با آن می شود کثيفترين اعمال را توجيه کرد. دارند

لب و عملی نکوھيده است، اگر تقلب در انتخابات تق. ھر قربانی تجاوز کرده خدمت منافع اسالم عزير می توان ب

اگر زير . در انتخابات تقلب کرد" مصالح اسالم"نام نامی ه ی مردم را در نظر نمی گيرد، می توان بأبرای اينکه ر

 عملی نادرست است و به مصداق متولی که احترام مسجد را نگاه ندارد ديگران از مسجد آبريزگاه ،پا گذاردن قانون

اگر می شود . ه زير پای ھر کس و ناکسی می رود و مورد احترام کسی نيستخواھند ساخت، آنوقت قانون ب

زير پا گذاشت آنوقت دِر آن مجلس را ھم می شود " مصالح اسالم"خاطر ه  مجلس را بۀمصونيت پارلمانی نمايند

  . بست

ه  يا گروھی بوسيله و ابزاری است که می شود در ھر موقع که مصلحت ايجاب کند آنرا عليه فرد" مصلحت اسالم"

 آنھا را سراپا آلوده کرد و به ،می توان افراد و يا گروه ھا را به وسط گود آورد" مصلحت" اساس اين هب. کار گرفت

. طوريکه از بی آبروئی قادر نباشند آبروريزی کننده  ب،دستمال آنھا را دور انداخت کثافت کشيد و سپس مانند قاب

ما در اينجا کامال با فقدان اصوليت انقالبی روبرو . د و گروھش درآمده استاين وضعيتی است که بر سر احمدی نژا

فرمانده سپاه . را با بوقلمون صفتی شالوده ريزی کرده است" مصلحت اسالمی"فقدان اصوليت، تمام اين . ھستيم

سپاه : "ھديد کردت) توفان -کدامشان انحرافی نيستند"(جريان انحرافی"دستور بيت رھبری در حمله به ه پاسداران ب

که  البته اين". مور دستگيری عوامل انحرافی استأپاسداران به عنوان ضابط قوه قضائيه، و با حکم دادستان م

چندان دور ھمين نه  ۀپاسداران برای دستگيری کسی منتظر حکم دادستان است قدمی به پيش است چون در گذشت

که زنده بود سپاه پاسداران را  خمينی تا زمانی. انجام می دادبدون حکم دادستان " مصلحت اسالم" اساس هکار را ب

ولی حال خمينی مرده و سخنانش ھم به . از دخالت در امور سياست  و موضعگيری به نفع اين يا آن حزب منع کرد

يات  ھائی که در قيد حفراموشی سپرده شده است و از اين گذشته در مذھب شيعه سنت بر اين است که فتاوی آيت هللا

 ت، حکم آي ھای بعدی بسته می شد و کالِم نخستين آيت هللا اعتبار ساقط است و گرنه دکان آيت هللاۀنيستند از درج

  .قرآن را پيدا می کرد

 وظايفی را برای خودش قايل است که "دفاع از اسالم"و " دفاع از انقالب "ۀھر صورت سپاه پاسداران به بھانه  ب

 پوشالی قضائيه در حمايت از دست اندازيھای ۀصادق الريجانی رئيس قو. ديگر حد و مرزی بر آن متصور نيست

 که برخی در  اين نھاد فقط يک نيروی نظامی نيست و جنجالی: "سپاه با در دست گرفتن ھمان کليد سحر آميز گفت

تعابيری که در .  اينھا نيروھای نظامی صرف ھستند برخالف قانون اساسی استدوران اصالحات مطرح کردند که

قانون اساسی برای پاسداران انقالب آمده، تعابيری است که در آن دفاع از اسالم و مکتب اسالمی ھم ھست و اين 

  ". يک مبنای بسيار مھم در عملکرد سپاه است

 وی است و اگر بخواھند به آنجا دست درازی کنند ۀز وی کابينخط قرم"که احمدی نژاد تھديد کرد که  بعد از اين

نه تنھا خط : "، احمد توکلی يکی از اصولگرايان در مجلس شورای اسالمی گفت"حتما به کشور آسيب وارد می شود
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قرمزی برای رسيدگی به اتھام رئيس جمھور، وزراء و اعضای ديگر کابينه وجود ندارد، بلکه قانون اساسی، قوه 

رئيس جمھور در صورتی که معتقد است اين بازداشت ھا سياسی است، . ائيه را باالتر از مقامات نشانده استقض

می بايد برای حل اختالف با قوه قضائيه به رھبر جمھوری اسالمی مراجعه کند، نه اين که تھديد کند به مردم روی 

نام محمد جعفر منتظری بيان ه  ديوان عدالت اداری برئيس".  خواھد آورد و مسايل را با مردم در ميان خواھد گذارد

برای برخورد قضائی با متخلف ھيچ خط قرمزی جز قانون وجود ندارد و اين که گفته شود فالن مقام يا فالن : "کرد

 روحانيت مبارز ۀنام رضا اکرمی عضو جامعه يکی ديگر از ايادی خامنه ای ب". نھاد خط قرمز ماست، بی معناست

چه آقای احمدی نژاد خوشش بيايد و چه خوشش نيايد، قوه قضائيه و : " تھران در مجلس اسالمی گفتۀدو نماين

باره ھوادار  يکه  ايادی خامنه ای بۀھم". دستگاه اطالعاتی برحسب وظايفشان متخلفان را دستگير خواھند کرد

باره  يکه و در عوض احمدی نژاد ب. ندقانون اساسی جمھوری اسالمی شده اند و به اعتبار قوه قضائيه تکيه می کن

  .ی ولی فقيه ارزشی نداردأی آنھا پشيزی در مقابل رأمی خواھد به مردم رجوع کند ھمان مردمی که ر

احمدی نژاد در سخنرانی خويش اشاره کرده بود که در ايران اسکله ھای غير مجاز توسط سپاه پاسداران بنا شده که 

اين اقدام که نامش را می شود . نی برادارن قاچاقچی کاال وارد ايران می کننداز طريق آنھا به صورت فراقانو

آنھا نه  تنھا عوارض به دولت نمی دھند، نه تنھا گمرک را . دنبال دارده جنايتکارانه گذارد، عواقب خطرناکی ب

می شوند، نه تنھا در ميان بيکار کرده اند، نه تنھا توليدات داخلی را نابود می کنند و موجب بسته شدن کارخانه ھا 

تجار بازار که متحد خودشان بودند نا آرامی و ورشکستگی ايجاد می کنند، نه تنھا مفت خوری و فقدان امنيت را با 

خويش می آورند، با اين اعمال خويش سبب می شوند که فقر دامن اجتماع را بگيرد و شکاف طبقاتی ميان اکثريت 

ما . ه خود را صاحب ايران دانسته و به کسی حساب پس نمی دھند افزايش يابدمردم و مشتی مافيای در قدرت ک

در کنار اين .  مافيائی ايجاد شده اند که ثروتھای افسانه ای از اين راه به کف آورده اندۀشاھديم که طبقات نوخاست

ان نيز در دستور کار خسارات اقتصادی و اجتماعی نظارت امنيتی نيز بر اين اسکله ھا وجود ندارد و قاچاق انس

مريکائی و اسرائيلی است و سازمان جاسوسی موساد به ااين مرزھای مافيائی محل عبور و مرور جاسوسان . است

دستگاھھای . راحتی وارد ايران و خارج از ايران بکنده مورين خويش را بأاين امر اشاره کرده بود که توانسته م

به کشور آسيب وارد می "احمدی نژاد وقتی می گويد . ا پول و رشوه  خريددزد و فاقد اصوليت انقالبی را می شود ب

. معنايش اين است که من مدارکی را که از شما در دست دارم رو خواھم کرد و حقايق را به مردم خواھم گفت" شود

لح مردم  ضد مصاه ھمدستی با مافيای قدرت بۀپرسش اين است که تا کنون چرا ساکت بودی؟ آيا اين سکوت نشان

  .ايران نبوده است؟ بوقلمون صفتی و رنگ عوض کردن در اسالم ناب محمدی گويا حد و مرزی نمی شناسد

جناح خامنه ای زبان به اعتراض . از ھم اکنون دعوای سختی بر سر تقلب در انتخابات مجلس آينده در گرفته است

. پرداخته است"  ميليون شھروندان٩نی پول در ميان توزيع غيرقانو"باز کرده که احمدی نژاد در انتخابات گذشته به 

برخورد با تخلفات دولت از "علی اکبر اولياء عضو کميسيون عمران مجلس اعالم کرد که نمايندگان مجلس در 

اتفاقات ماه ھای اخير، اصولگرايان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافيان دولت :" و اضافه کردندمصمم ا" قانون

  ."ا برای بررسی و برخورد با چنين تخلفاتی فراھم نموده استکرده و زمينه ر

اين شکل تنظيم کرد که دولت در انتخابات تقلب نموده است، تخلفات غير قانونی انجام ه اين اتھامات را می توان ب

ی کرده  قانون اساسی اتھام زده است، مقابل تصميمات رھبری ايستادگۀداده، به سپاه پاسداران با تعابير خودسران

باره حامی اصوليت شده است، مدعی است ھمه افراد در مقابل  يکه  خامنه ای که بۀاکنون دارو دست... است و

" اصوليت"امروز . قانون مساوی ھستند و ھر تخلفی را قوه قضائيه رسيدگی کرده و گناھکاران را مجازات می کند
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اگر تا ديروز دستگيری افراد و پرتابشان به درون حفره . حکم می کند که به قوه مقننه و قوه قضائيه احترام گذارد

ھای انفرادی اصولی بوده و آقای رئيس جمھور ھم زير آن را امضاء کرده است و قاضی مرتضوی را در کنار خود 

پرورده است، حاال نمی شود بر سر دستگيری اسفنديار رحيم مشائی و بقائی و ساير ياران رئيس جمھور دبه در 

حکم می کرده بی حساب و کتاب گدا پروری کرد و به مردم رشوه داد تا در " اصوليت"گر تا ديروز ا. آورد

انتخابات شرکت کنند و ثروتھای ملی را در راه نيات و منافع شخصی بر باد داد، امروز نمی شود با استناد به ھمان 

  .رد و آنھا را به صالبه کشيداز غارت سپاه پاسداران که راز ھمه دانسته ای بود انتقاد ک" اصوليت"

ی مردم نيست أی رأحکم می کرد برای تصميمات مجلس ارزشی قايل نبود و مدعی شد ر" اصوليت" اگر تا ديروز 

جای ھمه تصميم می گيرد، امروز نمی شود به حقانيت مجلس صحه گذارد و آنرا قوه ای در کشور ه ولی فقيه ب

 اين جناحھا در زير پا گذارادن آنچه که امروز از آن به ۀھم. آنرا ندارددانست که رئيس جمھور حق ناديده گرفتن 

  . شرکت فعال داشته اند،عنوان اصول ياد می کنند

.  مردمیۀ معنوی دارد و نه پشتوانۀاين است که سخنانشان نه پشتوان. آنھا مصلحتی است اصوليت نيست" اصوليت "

ا تحقير کرده و به زير پا گذاشته اند، خودشان نخستين قربانيان اين تجربه ھميشه نشان داده است آنھا که اصوليت ر

بی توجھی بوده اند و در شرايطی قرار می گيرند که ديگر نمی توانند به آنچه از دست داده اند بياويزند و توسط آن 

نون حتی قانون خودشان، تمام اقدامات غير قانونی، تمام عمليات فراقانونی، تمام لگدمال کردن قا. مردم را بسيج کنند

با اطالع ھر دو جناح بوده است و مشترکا به ... ھمه رشوه خواری ھا و دزديھا، تقلب در انتخابات و سرکوبھا و

ھر دوی اين جناحھا خالفکار و ناقض اصوليت اند و طبيعتا نمی توانند و مشروعيت ندارند . انجام رسيده است

. اصول آنھا ھميشه مصلحتی و موقتی و منفعتی و گزينشی بوده است. کنندمتقابال ھمديگر را به نقض اصول متھم 

پردازد، ديگر قادر نيست به نقض آن توسط رقيب نقض اصول بوقتی يک گروه و يا جريان فکری فرصت طلبانه به 

حت مصل" اساس هباره اصولپرست شده اند اين اصول را ھميشه ب يکه  خامنه ای که بۀدارو دست. ايرادی بگيرد

  . تفسير می کنند،که در حقيقت مصلحت حکومت مافيائی باشد" اسالم

 فرق کمونيستھا با ضد کمونيستھا، با بورژواھا، با مذھبيون و ھمه فرقه ھای ايده آليست که مالکيت خصوصی بر 

 با کرد و  اجتماعی بايد بر اصوليت تکيهۀدر مبارز. وسايل توليد را مقدس می شمارند از جمله يکی در ھمين است

احترام به اصوليت و جا انداختن آن سد بزرگی در مقابل انحرافات و يا سودجوئی ھا و فرصت طلبان سياسی ايجاد 

البته کسی می تواند متکی به اصوليت انقالبی باشد . بوقلمون صفتان ھمواره فاقد اصوليت انقالبی ھستند. خواھد شد

ند و از آنھا نيرو بگيرد و به اين جھت در شرايط سخت فشار دشمن  کارگر، به توده ھای خلق تکيه کۀکه به طبق

  .توانائی مقاومت داشته باشد تا از اين مبارزه سربلند بيرون آيد

 مقننه و قضائيه را نگه داشته بود، اگر به ۀفرض اگر احمدی نژاد حرمت قانون را نگاه داشته بود، اگر حرمت قوه ب

درازيھای خامنه ای زبان درازی داشت و  ھا را به جای می آورد در مقابل دستمردم احترام می گذاشت و حرمت آن

می توانست مردم را به کمک بخواھد و اسناد را رو کند، ولی وی فرصت را از دست داده است، مورد نفرت 

يت و خاطر ھمين فقدان اصوله وی ب. عمومی است و دستش در تمام سرکوبھا و در تمام عوامفريبيھا رو شده است

 نورانی دور سرش و دروغھائی که گفته است قادر نيست با ھيوالی رھبری که زنش را ۀرنگ عوض کردن و ھال

ولی . به وی حرام می کند و زن ھمه ھوادارانش را به قاضی مرتضوی در زندان کھريزک حالل می کند در بيفتد

خود روا نمی ه وی نتوانست رفتاری را که ب. دسف نخواھد شأفقيه وی را در چاه زباله خواھد انداخت و کسی ھم مت

  . دارد در مورد ديگران محکوم کند
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