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، که نقطه مقابل نظم انقالبی برپايه ر و گفتارقانون شکنی و عدم مسئوليت در  کردا
چون موريانه ای در بنيان انقالب مردم ايران رخنه کرده، آن را به قوانين انقالبی است، 
  .ويرانی تهديد می کند

از يک سو عوامل ضد انقالب، ماموران ساواک و عناصر ناآگاهی که آ لت دست می 
خود چماق ، خود قانون وضع می کنند و گيرندقانون اساسی کشور را به مسخره می شوند، 

گاه کتاب . پياده می کنند» حزب اهللا«ها را از آستين بيرون کشيده قوانينشان را به نام 
، گاه به زنان بی فروشی ها را به آتش می کشند، گاه در دفاتر احزاب بمب می گذارند

آزادی . می کنند» ازیپاکس«آن را » سرزده«احترامی می کنند، گاه نيز به خانه مردم 
اجتماعات، آزادی احزاب، آزادی بيان، آزادی عقيده و تمام آزادی های ديگر مصرح در 

 مردم ايران با خون ده ها هزار شهيد به دست آورده اند، به بازيچه دست ، کهقانون اساسی
  .آنان تبديل شده است

ارند که بايد حافظ ارگان های دولتی يا اصوال توجهی به اين خطر نداز سوی ديگر، 
قانون اساسی باشند، و يا عمق آن را درک نمی کنند و به همين دليل در جلوگيری از اين 

  .قانون شکنی ها عمال کوچک ترين تکانی به خود نمی دهند
ما که همانند تمام انقالبيون راستين، مدافع احساس مسئوليت در کردار و گفتاريم، نمی 

 ديگری بيافزاييم، هر چند با کمال تاسف می بينيم که قانون »یيا«ها، » يا«خواهيم بر اين 
که بدون احساس مسئوليت، با  نيز هستندکسان ديگری . شکنی منحصر به ضربه چماق نيست

  .قلم و بيان در نقض قانون اساسی کشور با يکديگر مسابقه گذارده اند
نی و خودسری تا آنجا يک جا استانداری مانند استاندار کرمانشاه، در مقام قانون شک

می داند و کسی چون رفيق رضا » خط امام  «پيش می رود که خود را قاضی تشخيص 
شلتوکی عضو هيئت سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران را، که نامش به عنوان مظهر 
مقاومت در برابر رژيم شاه مخلوع در ميان قشرهای وسيع مردم ايران شهرت دارد و بيست 

ز بهترين دوران زندگی خود را با بسياری از مبارزان ضد رژيم پهلوی، چون و پنج سال ا
زنده ياد طالقانی، آيت اهللا منتظری، آيت اهللا ربانی شيرازی و ديگران در زندان آريامهری 

از حق شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی » عدم حسن شهرت«گذرانده است، به بهانه 
ب توده ايران محروم می کند و به دستور مقامات باالتر وقعی به عنوان نامزد نمايندگی از حز

  . می کند»گردن کلفتی«نمی گذارد و صاف و ساده در برابر قانون 
 حوزه انتخابات گرگان رفيق اصغر يس هيئت اجرايی مرکزدر جای ديگر، رئ

 انصاری، يکی ديگر از نامزدهای نمايندگی مجلس شورای ملی از حزب توده ايران را به



اين که در مهاجرت سياسی اجباری بوده است، از حق شرکت در انتخابات محروم » دليل«
ست که تصميم غيرقانونی خود را روی کاغذ آورده روامی کند و در اين حق کشی چنان بی پ

  :می نويسد
 وارد ايران 58شما چون در مهاجرت در شوروی زندگی می کرديد و آبان ماه سال "

انقالب نداشته و مشکالتی را متحمل نبوديد، بدين وسيله از شما سلب شديد، چون سهمی در 
  ."صالحيت می شود

چقدر از مبارزان ضد رژيم بودند که در : قانون بپرسد» مفسر«يکی نيست از اين 
  دوران آريامهری يا در زندان و يا در مهاجرت به سر می بردند؟

چه می کرده اند، به خود اجازه چگونه کسانی که معلوم نيست در اين مدت کجا بود و 
به مبارزينی که ده ها سال از عمر خود را در مبارزه به خاطر استقالل و آزادی می دهند 

ميهن گذرانده و در اين راه رنج مهاجرت، تبعيد و زندان را بر خود هموار کرده اند، خرده 
 مجاز است و تانشايد در نظر اين آقايان مهاجرت به فرانسه، آمريکا و انگلسبگيرند؟ 

 و تازه چه کسی به اين آقايان اجازه !مهاجرت به اتحاد شوروی ـ کشور زحمتکشان ـ کفر؟
؟ کدام ماده قانون داده است که پيشداوری و قضاوت ذهنی خود را جانشين قانون کشور کنند

انتخابات مجلس شورای ملی و يا اصلی از اصول قانون اساسی، کسی را به دليل مهاجرت از 
  حق نمايندگی محروم کرده است؟

کم سوادی از » دليل«سومی، رفيق کارگر ما سيد جليل کوشکی را در مرودشت به 
  : حق نمايندگی محروم می کنند و به او می گويند

خواندنت خوبست، اما چند غلط اماليی داری و کميسيون رای بر اين داد که شما «
  »!حذف شويد

شته شده است که نامزد نمايندگی بايد ديکته بی غلط در کدام ماده قانون انتخابات نو
بنويسد؟ اصوال در سراسر ايران، جز يک اقليت روشنفکر کيست که بتواتد ادعا کند هر متنی 
را به او ديکته کنند، غلط اماليی نخواهد داست؟ داشتن سواد نوشتن و خواندن، که در قانون 

ب شدن ذکر شده، به معنای ديکته بی غلط انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان شرط انتحا
ايراد بنی اسراييلی آقای ممتحن، به خصوص در کشوری که اکثريت مطلق . نوشتن نيست

  .زحمتکشان آن از نعمت سواد محرومند، بی اساس تر و بی منطق تر است
متاسفانه نمونه های فراوانی از اين گونه قانون شکنی ها و خودسری ها از طرف 

ولتی، دربرخورد با مسايل مختلف زندگی سياسی و اجتماعی کشور می توان ارائه مسئوالن د
  .داد

ما معتقديم که در هر انقالب نابسامانی هايی ممکن است بروز کند و هرگز نبايد 
 خرد را بزرگ، غيرعمده را به عمده تبديل کرد و آن ها را وسيله تشديد اختالف و مسايل

اما چشم پوشی از . آری مسايل خرد و غيرعمده را. ر دادتشديد تضادهای درون خلقی قرا
کند و سازندگی کشور موکول به رعايت اصولی که جامعه انقالبی ما بايد برپايه آن ها رشد 

  .دقيق آن هاست، جايز نيست
محروم کردن افراد از حقوقی که طبق قانون اساسی به آن ها تعلق می گيرد، بنيان 

ه بر اين قانون مبتنی است، متزلزل می سازد و در اين ارتباط جمهوری اسالمی ايران را ک
سرپرست وزارت کشور  مهدوی کنی،سالم حجت االاست که ما می خواهيم با ديگر به گفته 

  : آن کهو عضو شورای نگهبان بازگرديم و ببينيم گفته ايشان درباره
رای ملی بشود هرکس صريحا اعالم کند من مارکسيستم نمی تواند نماينده مجلس شو"

، با قانون "و اگر عده ای به اين دليل معذور شده اند مغاير با قانون اساسی نبوده است
انتخابات مصوب شورای انقالب و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تا چه حد مطابقت 

اين بحث اصولی است که ما می خواهيم يک بار برای هميشه، به کليه کسانی که از . دارد



 حزب توده ايران روبرو می شوند، پاسخ نطق و قانون و نه از موضع چماق باموضع م
  .قانونی بدهيم

نخست به اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون انتخابات، که با موضوع مورد 
  .کسيست ها تماسی پيدا می کند، مراجعه کنيم ما، يعنی سلب حق نمايندگی از ماربحث

نه در قانون اساسی و نه در قانون انتخابات، ما به موردی برخورد نمی کنيم که از 
حقوقی ) چه مارکسيستی و يا چه غيرمارکسيستی(گروه يا دسته ای به دليل ايدئولوژی آنان 

 قانون اساسی، هيچ کس حق ندارد ايدئولوژی و يا عقيده 23 حتی طبق ماده .سلب شده باشد
  .کسی را بپرسد

کسانی که می خواهند حق نمايندگی مجلس شورای ملی را از مارکسيست های البد 
 قانون انتخابات استناد می کنند 9 قانون اساسی و ماده 26سلب کنند، به اصل » بدون تقيه«

اعتقاد «و در دومی » نقض نکردن موازين اسالمی«که در اولی آزادی احزاب مشروط به 
ب شدن به نمايندگی مجلس شورای ملی تعيين شده شرط انتخا» به نظام جمهوری اسالمی

  .است
ما در قانون اساسی و در قانون انتخابات، که هر دو را، به خصوص به منظور 
نوشتن اين مقاله، برای چندمين بار به دقت مطالعه کرديم، مورد ديگری نيافتيم که کسی بتواند 

س سلب صالحيت کند، خرسند آنان، از مارکسيست ها در مورد نمايندگی مجل به دستاويز
خواهيم شد اگر مدعيان بتوانند بر اساس قوانين مصوب در دوران انقالب و نه برپايه قوانين 

اما موارد فوق الذکر، . آريامهری، موارد ديگری را برای اثبات گفته های خود شاهد بياورند
ای اثبات نظر که در قانون اساسی و قانون انتخابات وجود دارد، کوچک ترين زمينه بر

 .مدعيان سلب صالحيت مارکسيست ها از نمايندگی مجلس شورای ملی به دست نمی دهد
قانونگزار در . زيرا در اين دو قانون اصوال مسئله عقايد ايدئولوژيک اصوال مطرح نيست

 اسالمی را نقض موازين اسالمی و اساس جمهوری«قانون اساسی نوشته است، هر حزبی 
  .خود آزاد است در فعاليت »نکند

نقض «آنچه طبق قانون اساسی، به عنوان شرط آزادی فعاليت احزاب ذکر شد، 
طبق اين ماده قانون اساسی، . موازين اسالمی و اساس جمهوری اسالمی است» نکردن

را نقض » موازين«احزاب با هر ايدئولوژی، از جمله احزاب مارکسيستی، تا زمانی که اين 
وجود احزاب، نمايش اختالف ايدئولوژی و سياست است، . ود آزادندنکرده اند، در فعاليت خ

و قبول آزادی احزاب در قانون اساسی، قبول ايدئولوژی ها و سياست های مختلف در بطن 
 از مجلس محمد عليشاهمگر ما مفهوم حزب را چنان بفهميم که . جمهوری اسالمی ايران است

رای ملی بماند، به شرط آن که در سياست مجلس شو: "شورای ملی می فهميد و گفته بود
  !"مداخله نکند

اعتقاد به نظام جمهوری «اما در قانون انتخابات ماده ای وجود دارد که در آن 
نظام «. به عنوان شرط انتخاب شدن به نمايندگی مجلس شورای ملی ذکر شده است» اسالمی

هر نظامی يک نهاد . تینه ايدئولوژيک و عقيد. يک مفهوم سياسی است» جمهوری اسالمی
يک مفهوم سياسی است و نه ايدئولوژيک و » نظام جمهوری اسالمی«اين که . سياسی است

زردشتی، کليمی و (عقيدتی، از آن جا معلوم می شود که نمايندگان خلق های غيرمسلمان
و . با آن که ايدئولوژی اسالمی ندارند، حق دارند، در مجلس نماينده داشته باشند) مسيحی

 قانون اساسی، همراه با تمام نمايندگان ديگر مجلس که ناگزير برخی از آنان 84طبق اصل 
در «ايدئولوژی اسالمی و برخی ديگر ايدئولوژی غير اسالمی دارند، در تمام مسايل کشور

  .داشته باشند» برابر تمام ملت مسئوليت مشترک
م و بر فهرست کسانی که از  قانون انتخابات را بيافزايي10اگر بر آنچه گفتيم، ماده 

اقدام کنندگان عليه انقالب و اساس جمهوری اسالمی، (حق انتخاب شدن محروم شده اند 
محرومين از حقوق اجتماعی، محجورين و ورشکستگان به تقصير، سردمداران رژيم گذشته 



نظر بيفکنيم  و به ) و اعضای ساواک، اعضای انجمن های نظارت بر انتخابات و غيره
توجه کنيم، ديگر برای هواداران سلب حت قانون در مورد داليل سلب حقوق نمايندگی صرا

حقوق نمايندگی مجلس شورای ملی از مارکسيست ها کوچک ترين روزنه اميدی در قانون 
  .باقی نمی ماند

اما در پايان می خواهيم بر اثرات تبعی . بحث ما درباره قانون به اينجا خاتمه می يابد
هر اظهارنظر از جانب يک مقام . ظهارنظرهای مقامات دولتی اشاره کرده باشيماين گونه ا

مسئول دولتی به عمل می آيد، می تواند به عنوان سياست دولت تلقی گردد و اگر چنين 
مضامينی داشته باشد می تواند دستاويز قانون شکنی ها و اعمال گروه های آشوب طلب قرار 

واند به سادگی از اين گفته که مارکسيست ها حق نمايندگی دست می تيک گروه چماق ب. گيرد
مجلس شورای ملی را ندارند، سوءاستفاده کرده، توده ای از عناصر ناآگاه را برای حمله بر 

چه اگر مارکسيست ها حق نمايندگی مجلس را ندارند، حق . يک ميتينگ انتخاباتی بسيج کند
کيل ميتينگ انتخاباتی را نيز ندارند و بنابراين شرکت در انتخابات را نيز ندارند، پس حق تش

  !»مجاز است«آن ها نيز » غيرقانونی«حمله به ميتينگ 
اما . اعالم می کند»تقيه«حزب توده ايران يک حزب مارکسيستی است و آن را بدون 
حزب ما اصوال مجلس . ايدئولوژی را شرط نامزدی نمايندگی مجلس شورای ملی نمی داند

 خود حزب ما هم  يک نهاد سياسی می داند نه مذهبی و عقيدتی، هم چنان کهشورای ملی را
حزب ما برنامه انتخاباتی خود را اعالم . يک حزب سياسی است و نه مذهبی و يا غيرمذهبی

کرده است و با آن که اکثريت نامزدان حزب مراحل قانونی را طی کرده و رسميت يافته اند، 
مارکسيست ها در جمهوری : ام حدت باقی مانده است کهاين سئوال برای حزب ما با تم

؟ و از آن اسالمی با قانون، منطق، مناظره و مباحثه سر و کار خواهند داشت يا با چماق
 خود مردم يا ارگان های دولتی و مقامات مهمتر، چه کسی بايد جلوی چماقداران را بگيرد؟

رابر ضد انقالب و خرابکاران است، به انتظامی که ماموريت اصلی آن ها دفاع از مردم در ب
به ترور مخفی " دست هر نامی و زير هر پرچمی به ميدان بيايند، خواه چون گروه فرقان

  .را ترور کنندآشکارا مردم » حزب اهللا«عنوان و يا به " بزنند
 هنگامی که مردم در معرض ترور اوباش و چماق به دستان قرار ،متاسفانه تاکنون

را بازی می کنند، تو گويی وظيفه آن ها » ناظر بی طرف«مات انتظامی نقش می گيرند، مقا
حقوق مصرح در قانون اساسی نيست، بلکه در بهترين شرايط جدا کردن طرف های دفاع از 

می تواند برای سرنوشت انقالب ايران در » بی طرفی«عواقب سويی که اين ! درگير است
آنگاه که توده های مردم تامين جانی و . تصور استدوران سازندگی داشته باشد، بيش از حد 

عقيدتی نداشته باشند، شکاف بين دولت و انقالب و توده ها هر روز عميق تر می گردد و ضد 
يرد و کمين می کند تا لحظه گگر می سنانقالب در انتظار فرصت مناسب، در اين شکاف 

  . دمساعد فرا رسد و ضربه نهايی خود را بر انقالب وارد ساز
اتحاد تمام . شکاف بين مردم را نه با چماق و نه با قلم و بيان عميق نبايد کرد

نيروهای مردمی رمز پيروزی بر دشمنان داخلی و خارجی انقالب، به سرکردگی امپرياليسم 
  .خونخوار آمريکاست


