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  اشرف دھقانی

  ٢٠١٨ فبروری ٢۶
  

  ،با اعتراض عليه سرکوب دراويش
 !  وحدت صفوف مردم را تحکيم بخشيم

  

  کمونيستھا در ارتباط با ستم به فرقه ھای مذھبی و سرکوب آنھا توسط يک رژيم سرکوبگر چگونه بايد برخورد کنند؟

تا ، ھای دموکرات يا آزاديخوه ، ھم کسانی که با نام کمونيست خود را معرفی می کنند و ھم نيرو  ماۀًظاھرا درجامع

درستی و البته در روی کاغذ اعالم می کردند که بًعموما آنھا  . ال فوق جواب حاضر و آماده ای داشتندؤکنون به س

سرکوبگری ھای جمھوری اسالمی را محکوم کرده و از حق ھر فرقه مذھبی برای اين که بتوانند آزادانه مذھب 

درستی نسبت به اذيت و  آنھا ببه طور مشخص . دفاع می کنند، رکوبگری قرار نگيرند خودشان را داشته و مورد س

 اما  .حساسيت نشان داده اند،  شان را به گوش ديگران دارندۀآزار و سرکوب بھائيان که امکان رساندن صدای حق طلبان

بار ديگر طرح و به ،  يک گروه مذھبی ۀ جمھوری اسالمی به دراويش گنابادی به مثابۀ وحشيانۀحمل باله أمسامروز که 

، اما و اگر ھا جای دفاع و   آن نوشته ھای زيبای روی کاغذ رنگ باخته و حاالۀ، انگار که ھم روز تبديل شده ۀلأمس

يش وا سر دادن شعار هللا اکبر از طرف درً آنچه معلوم است عمدتا .پشتيبانی از ستمديده در مقابل ستمگر را گرفته است

که عبارت مذھبی ديگری جز ...  ھا ویشتت، زر ، کليمی ھا نين وضعی شده است واال شايد در مورد بھائی ھاباعث چ

  .می شدهللا اکبر به کار می برند طور ديگری برخورد 

 روزھای اخير دراويش گنابادی با رژيم به منظور برقراری يک حکومت مذھبی ديگر ۀبرخی مدعی شدند که مبارز

اوھام و خيال آيا چنين ادعائی از .  دھند که نبايد گذاشت دوباره يک رژيم مذھبی ديگر روی کار بيايداست و ھشدار می

 با اندکی توجه به خود واقعيت می توان ديد که  پردازی ناشی شده و يا داليل واقعی ھم وجود دارند که آن را ثابت کنند؟

ند که چنين ادعائی داشته باشند و نه پالتفرمی داده اند که اخوردارنه دراويش از چنان قد و قواره ای به لحاظ سياسی بر

   . بنابراين ادعای فوق دور از واقعيت بوده و حاصل ذھنی گرائی گويندگانش می باشد .از آن چنين نتيجه ای عايد شود

مدام بر به طور تنھا کافی است از ستم ھا و سرکوبھائی که جمھوری اسالمی جنايتکار در طی چھل سال حاکميت خود 

به ستمگری به طور واضح سادگی می توان دريافت که آنھا ، آنگاه باين گروه مذھبی وارد آورده اطالع حاصل شود

 و بنابراين جای ترديد نبايد باشد که آنھا حق - مذھبی اعتراض دارند ۀفرق يک ۀجمھوری اسالمی نسبت به خود به مثاب

به مقابله اين رژيم سرکوبگر و ستمگر در مقابل يورش ھا و سرکوبگری ھای ت که  و حقشان اسکننددارند که اعتراض 

  . برخيزند
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 ۀ مستمر جمھوری اسالمی با دراويش و مقابلۀعده ای ھم به واقع درست به دليل عدم اطالع از برخوردھای سرکوبگران

عليه رژيم ديکتاتور جمھوری  مبارزه ۀتصور می کنند که دراويش تنھا امروز به صحناين رژيم آنھا عليه ديکتاتوری 

 فقط امروز به  وبه ھمين خاطر می پرسند که چرا آنھا ھمراه ديگر توده ھا در مبارزه نبودند  . گذاشته اندیاسالمی پا

 دراويش گنابادی سخن می گويند که گوئی حتی آمدن مبارزه ۀ صحنبه "امروز"به گونه ای از ؛ و اعتراض برخاسته اند

 زندان اوين درکنار ديگر خانواده ھای زندانيان تازه دستگير شده در  آنھا در جلوۀتراضی و رزمجوياناز تجمع اع

اين افراد غير مطلع که امروز از واقعيت وجودی و مبارزات دراويش .  ھم بی خبر می باشند]جدی[جريان خيزش ديماه

ست ھائی ُ اصالح طلب که پ" مذھبی-  ملی"ابه فردی ، پرونده ای از اعمال رھبر مذھبی آنھا به مثگنابادی باخبر شده اند

بدون آن که توجه کنند که در اينجا نه بحث دفاع از مذھب دراويش و ،  می کنندذکرھم در دم و دستگاه رژيم داشته است 

 . شوندواقع ھيچ کمونيستی نمی توانند مورد تأئيد   واضح است کهکه -  می باشدرھبر مذھبی آنھا مطرح   و حالگذشتهنه 

، ضمن مرزبندی با نظرات  باور به آزادی انديشهۀبر زمينمی توان بايد و  اصل موضوع اين است که  واما بحث مھم 

  ! را تأئيد نمود حق طلبانه شانۀمبارز ستمگری بر آنھا را محکوم و ،عقايد و مذھب دراويش يا ھر گروه مذھبی ديگر

مطرح  دراويش گنابادی با جمھوری اسالمی ۀ حق طلبانۀم حمايت از مبارزاما و اگر ھای متعدد ديگری ھم در جھت عد

اين بخش از  و باز داشتن ديگر ستمديدگان جامعه از پشتيبانی نسبت به آنھاشده که ھمگی در خدمت ايزوله کردن 

ئی به آنھا چون در اين رديف می باشد که با زدن تھمت ھادراويش ال بردن شخصيت ؤبه زير س .  قرار داردستمديدگان

تا  شروع شد و بعد اين داستان ، و غيره  به دردھای توده ھای ديگرءبی اعتنا،  معتاد ، نادان ، ارتجاعی ،عقب مانده 

ميليونی ھمان قدر چند  جمعيت  اما اين نوع تيپ اجتماعی ساختن از يک . يافتادامهھم  مردان درويشتمسخر سبيل 

واضح است  . ايرانی ھا به دست داده شودکل است که چنان تصويری از شخصيت  هکوته بينانو نادرست  غير واقعی ،

 انکار نبابداگر چه  -  توصيف کرداينچنين با مذھب واحد را نمی توان بزرگ  يک گروه اجتماعی ياو ايرانی ھا کل  که

ر ضمن تمسخر رسم و رسومات و د. ھم وجود دارند... ، نادان و ، معتاد عقب ماندهد اافر ،  ھر جمعيتیکرد که در ميان

  .طرز لباس پوشيدن و آرايش سر و صورت ديگران ھم به دور از برخورد متمدنانه و آزاديخواھانه می باشد

 دراويش گنابادی با رژيم جمھوری اسالمی در پيوند با مبارزات ديگر نيروھای ۀال ھم مطرح است که آيا مبارزؤاين س

واقعيت  .  است که اھميت برخورد به اين امر را برجسته می کندسؤال مثبت به اين  درست پاسخ اجتماعی قرار دارد؟

 به خاطر اعتقاد به مذھبی غير گوناگونگروه ھای مذھبی ،  رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی دراين است که 

 گروه ھا با ستمگران و سرکوبگران از اين رو اين. تحت ستم و سرکوب قرار دارند، از آن که اين رژيم مبلغ آن است 

درست است که ھدف مبارزه آنھا رفع سرکوب و ستمگری و به دست آوردن آزادی برای . خيزندخود به مبارزه بر می 

 کارگران و ديگر گروه ھای اجتماعی برای سرنگونی رژيم ۀداشتن مذھب خود است ولی ھمين امر در راستای مبارز

يخواه جامعه گره خورده و با آنھا  نيروھای آزادۀ با مبارز آنھاۀدرست بر اين مبنا مبارزجمھوری اسالمی قرار دارد و 

  .در ارتباط می باشد

، عدم  خود در خدمت سرنگونی رژيم قرار داردۀنيز به نوبدراويش گنابادی ، در شرايطی که مبارزات  بنابراين

تضعيف نيروھای ی ابه معنمبارزات آن ، بی اعتنائی نسبت به آنھا و بدتر از آن تقبيح  پشتيبانی از آن مبارزات

به اھميت مبارزه با  بر چنين اساسی است که می توانيم . خواھد بودآزادی و دموکراسی ونی طلب برای رسيدن به سرنگ

 ۀخلل ايجاد کرده و مانع از پشتيبانی از مبارز) متفق شدن(در اين ھماھنگی و اتفاق می کوشند نظرات و ايده ھائی که 

 آنھا ۀديد نيست که ھر گونه تفرقه در ميان نيروھائی که با قدرت ھمجای تر .  بيشتر پی ببريم، دناين بخش از جامعه شو
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به ،  توده ھای تحت ستم ايران را تسريع کرد ۀ، اين دشمن مشترک ھم می توان امر سرنگونی ارتجاع جمھوری اسالمی

  . شدواھد ختمام  دشمنان ما ديگر ايران و به نفع جمھوری اسالمی و ۀ توده ھای ستمديدۀ کارگر و ھمۀضرر طبق

به مبارز روشنفکران کارگران و  نيروھای دلسوز جنبش و به خصوص ، بيش از ھر وقت ديگر الزم است که  امروز

بپردازند تا به خصوص در مورد چگونگی مبارزه گذشته و درس گيری از تجارب انقالبی  لنينيسم -  آموزش مارکسيسم

بدون  . درستی فرا گيرندبرا  لنينيستی –تعاليم مارکسيستی  طبقاتی در جامعه ۀچگونگی پيشبرد مبارز و با مذھب

 در ھر نقطه از توده ھا و بدون تجربه اندوزی از مبارزات انقالبی تر آثار مارکسيستیع  ھرچه عميق تر و وسيۀمطالع

د درست جھان نمی توان راه درست برخورد به مسايل گوناگون جامعه نظير آنچه امروز در رابطه با چگونگی برخور

وظايف سوسيال دموکراتھای "در زير دو پاراگراف از کتاب  .  دراويش گنابادی پيش آمده را دريافتۀبا موضوع مبارز

شکی نيست که البته متذکر شوم که .  لنين را نقل می کنم که در ارتباط با موضوع مورد بحث ما قرار داردۀنوشت" روس

 ، است نيستشده  روسيه در زمانی که کتاب مذکور نوشته ۀرايط جامعبحث بر سر يکسانی شرايط کنونی ايران با ش

 در ضمن الزم به يادآوری است که در متن زير منظور از  .نه آموزش لنين را متوجه شد و از آن آموختُبلکه بايد ک

  .می باشد" کمونيستھا"ھمان " سوسيال دموکراتھا"

 و به موازی بودن کامل کار انقالبی در اين دموکراتيک و سوسياليستیما به نزديکی تفکيک ناپذير ترويج و تبليغ  " ...

اين فرق عبارت از آن   .ولی بين اين دو نوع فعاليت و مبارزه فرق بزرگی ھم موجود است. و يا آن رشته اشاره کرديم

ه وازی روبژم با بور، ھم با اشراف مالک و ھ ً اقتصادی کامال تنھا بوده و در آن واحدۀاست که پرولتاريا در مبارز

که به سمت ) و آنھم نه ھميشه بلکه به ندرت(از خرده بورژوازی برخوردار است ری صروست و فقط از کمک آن عنا

؛   کارگر روس تنھا نيستۀ، طبق  سياسیۀ دموکراتيک يعنی در مبارزۀحال آن که در مبارز و . پرولتاريا گرايش دارند

، زيرا که آنھا دشمن حکومت  الی و طبقات در رديف وی قرار می گيرند، قشرھای اھ جميع عناصر مخالف سياسی

 عناصر مخالفی از بورژوازی و يا طبقات تحصيل کرده و  .مطلقه ھستند و به صور مختلف عليه آن مبارزه می نمايند

 غيره نيز در يا خرده بوژوازی و يا مليت ھای کوچکی که مورد تعقيب حکومت مطلقه ھستند و يا مذاھب و فرقه ھا و

  :که در ھمين راستا باز نوشته شده است  .."  پرولتاريا قرار گرفته انددر رديفاين مورد 

بايد نسبت به کليه طبقات و گروه ھای  - ضد حکومت مطلقه ه که مبارزيست ب-  کارگرۀدر خصوص روشی که طبق"

ش را اصول اساسی سوسيال دموکراتيسم که کر می شويم که اين روذ، داشته باشد مت اجتماعی و سياسی مخالف ديگر

سوسيال دموکراتھا از طبقات مترقی . ً، دقيقا تعيين نموده است بيان شده است" مانيفست کمونيست"در کتاب مشھور 

 اين  .پشتيبانی خواھند نمود... يعنی از بورژوازی عليه مالکيت ممتازه و صنفی و  ضد طبقات مرتجع هاجتماع ب

ه صلح و مصالحه ای را با برنامه ھا و اصول غير سوسيال دموکراتيک در نظر نداشته و آن را گون پشتيبانی ھيچ

، و اين پشتيبانی را ھم سوسيال دموکراتھا از اين   ضد دشمن معينه، پشتيبانی از متفق است ب  اين .ايجاب نمی نمايد

 نداشته برای خود متفقين موقتی ھيچ انتظاری ولی آنھا از اين . جھت می نمايند که سقوط دشمن مشترک را تسريع کنند

، از   ضد رژيم اجتماعی معاصره سوسيال دموکراتھا از ھر جنبش انقالبی ب .گونه گذشتی ھم به آنھا نمی کنند و ھيچ

 آنھا در راه احراز تساوی ۀ، از ھر صنف تحقير شده و غيره در مبارز ، از ھر مذھب مورد تعقيب ھر مليت ستمديده

  .)تأکيدات از خود لنين است (."تيبانی می کنندحقوق پش

 نسبت به ضرورت ،  عقيدتی اشۀ حقشان نسبت به جمھوری اسالمی و لفافهھائی که به دليل خشم و نفرت بآناميدوارم 

در مقابل اين رژيم سرکوبگر دچار ترديد شده ) حال به طور مشخص از دراويش گنابادی و(دفاع از اقليت ھای مذھبی 

  که برای سعادت مردم مبارزه میآزاديخواھانی ۀو ھمکمونيست ھا ده و فراموش نکنند که بر اين ترديد فائق آم ، اند
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 به وظايف دموکراتيک خود عمل نموده و خواھان برقراری وسيع ترين آزادی ھای دموکراتيک در جامعه کنند بايد

بر ،   تفرقه ايجاد کندمردممتحد وشد در صفوف  در مقابل دشمنی که به طرق مختلف می ک؛ و بر اين اساس باشند

، از ھر مذھب مورد  از ھر مليت ستمديده "،  و به قول لنين پافشاری کنند ستمديدگانۀھمبين اتحاد ضرورت حفظ 

  .کنند" ، از ھر صنف تحقير شده و غيره در مبارزه آنھا در راه احراز تساوی حقوق پشتيبانی تعقيب

، از حق آنھائی که ھمانند ما نمی انديشند دفاع کنيم و صفوف توده ھا عليه ديکتاتوری  تيک دموکراۀبکوشيم با روحي

  .حاکم را مستحکم سازيم

 ٢٠١٨ روریب ف٢٣ - ١٣٩۶ ]حوت[اسفندچھارم 

 

  


