کمونيستها و سرکوب بهائيان

يادداشتی انتقادی به مناسبت بازنشر سندی از رفقای »وحدت کمونيستی«

اميد بهرنگ –  ١٩مرداد ١۴٠١
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اهميت سند يا مقاله رفقای »وحدت کمونيستی« به نام »جمهوری
اسﻼمی ،سرکوب بهائيان و وظيفه نيروهای چپ« ) (١که برای
نخستين بار چهلويﮏ سال پيش در نشريه رهايی منتشره شد ،در
موﺿﻊﮔيری آن است .مقاله آزار ،شکنجه و اعدام بهائيان در دوران
اوليه به قدرت رسيدن جمهوری اسﻼمی را بهدرستی محکوم میکند.
اما اين مهم نبايد مانﻊ برخورد انتقادی به محتوی ،شکل و روش مقاله
مذکور شود .بدآموزی است اﮔر اين سند يا مقاله را هنوز امروزی
بدانيم و رويکردش را درست ارزيابی کنيم .به چند دليل:
يکم ،ارزيابی سند از جنبش بابيه و بخشی از آن که بعدها به دين
بهايی بدل شد ،به لحاظ تاريخی غلط ،نادقيق و غير مستند است .مقاله
ظاهرا ً با تکيه به تجربه فردی که احتماﻻً از تبار بهايی بوده و از اين
دين خارجشده نوشتهشده است .مقاله تصويری درست و واقعی از
ايدئولوژی اين نهضت قرن نوزدهمی ارائه نمیدهد .ارزيابیاش از
روابط سياسی بهائيان با سلطنت پهلوی و اينکه اغلب آنان در رفاه
نسبی بسر میبردند نيز واقعی نيست .بهائيان درمجموع مرغ عروسی
و عزای رابطه دربار پهلوی با روحانيت بودند.
حتی درجاهايی که مقاله در حال نزديﮏ شدن به موﺿﻊﮔيریهای
صحيح نسبت به ماهيت دين بهائی است نهتنها مشکل فوق را با خود
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حمل میکند بلکه با بهکارﮔيری کلمات نادقيق و متناقض به شکل
ناخواستهای به جو ﺿد بهائی پا میدهد.
دوم ،مقاله متﺄﺛر از جو بهائی ستيزی رايج آن دوران جامعه است.
مقاله قرار است به افشای جمهوری اسﻼمی بپردازد اما بخش اصلی
نوشته در افشای دين بهائی و حتی »نقش ارتجاعی بهائيان و هم خط
بودن جامعه بهائی با سرمايهداری بينالمللی و در خدمت نظام
)شاهنشاهی( بودنشان« است .مقاله با »اطمينان خاطر از ترويج
موذيانه جانبداری از آمريکا و اسرائيل توسط بهائيان« سخن میراند.
در افشای دين بهائی »نورعلی نور« میداند اﮔر کسی ﺛابت کند »بهائی
بودن شخص مشوق و انگيزه او برای ساواکی شدن يا حمايت از
اسرائيل« بوده است .مقاله حتی برای بهائيان »جرم تراشی« میکند.
جرم »بیطرفی« که به استنادش میتوان »بهائيان را درخور مﻼمت و
هم خط ارتجاع« دانست .مقاله تقريبا ً تفاوتی ميان »دين بهائی« و
»بهائيان« نمیﮔذارد .اين بیتوجهیها بيشتر بيان نقص نگاه –
جهانبينی و متد غالب بر جنبش کمونيستی در آن دوره  -است نه بی
دقتی در فرمولبندی و نگارش .درست است که دين بهائی مانند هر
دينی در جهان امروز به لحاظ ايدئولوژيﮏ خصلتی ارتجاعی دارد .اما
واقعيت ندارد که اين دين بدتر از دينهای ديگر است.
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سوم ،مقاله عاجز از توﺿيح دﻻيل دشمنی پايدار جمهوری اسﻼمی
با بهائيان است .سند جز اشارهای کوتاه تحت عنوان »زير سؤال بردن
خاتميت پيامبر اسﻼم ،منسوخ شمردن قرآن و بیﺛمری نهاد روحانيت«
توسط بهائيان که به خشم و غضب متشرعين پا داده ،مطلب ديگری
ندارد .ظاهرا ً برای نويسنده مقاله سه نکته فوق علی السويه بوده و به
لحاظ تفاوتهای ايدئولوژيﮏ اهميت چندانی ندارد .البته مقاله به مقايسه
خوبی دست میيازد .نويسنده »موقعيت بهائيان در جمهوری اسﻼمی را
با موقعيت يهوديان در نظام نازی هيتلری« مشابه میداند .متﺄسفانه اين
قياس مهم پی ﮔرفته نمیشود .شوربختانه پس از چهل سال دليل دشمنی
ادامهدار جمهوری اسﻼمی با بهائيان هنوز پاسخ درستی نگرفته است.
با قطعيت میتوان ﮔفت خمينی تنها در مورد بهائيان مکر به کار
نگرفت .حتی زمانی که در دوران اقامتش در پاريس »خدعه« زد و
ﮔفت همه در نظامش آزاد خواهند بود ،علنا ً در مصاحبهای عنوان کرد
که بهائيان چه بهعنوان »دين يا حزب« در جمهوری اسﻼمی هيچ
جايگاهی نخواهند داشت و از هيچ حقوحقوقی برخوردار نخواهند بود.
خمينی و بهطورکلی بنيادﮔرايان اسﻼمی از ابتدا با بهائيان
»پدرکشتگی« داشتند .اين »پدرکشتگی« هم ايدئولوژيﮏ بود هم
تاريخی  -سياسی .جنبش اجتماعی بابيه بهعنوان يﮏ جنبش اصﻼح
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دينی موجب شکاف بزرگ در تفکر شيعی شد .اين جنبش هرچند
نتوانست از چارچوب دينی ﮔسست کند و سرانجام نيز شکست خورد
اما در بنيانهای انديشه شيعی خلل وارد آورد .بابیها و بعدها بهائیها
انسان را مقدم شماردند ،خدا را تا حدی زمينی کردند و چهره انسانی به
پيامبر و امام زمان بخشيدند .همه اينها برای خمينی که خود دنبال
احياﮔری اسﻼمی تحت عنوان وﻻيت فقيه بود ،مسئلهساز بود .وﻻيتی
که میبايست نماينده خدا بر زمين باشد و از اساس ِاسﻼم و نهاد
روحانيت در برابر مردم حراست نمايد .خمينی برای عروج بنيادﮔرايی
اش بايد پيشاپيش با نحلههای رقيب مرز میکشيد و راه را بر هرﮔونه
تفسير تضعيﻒکننده از انديشه سياسی شيعه میبست.
به لحاظ سياسی  -تاريخی نيز خمينی ،انقﻼب مشروطه و به دار
کشيدن شيخ فضلﷲ نوری را حاصل کار »بابيان« میدانست .بسياری
از متفکران و فعالين مشروطه مستقيم و غيرمستقيم تحت تﺄﺛير افکار و
ايدههای جنبش بابيه – مشخصا ً شاخه سياسی آن يعنی ازلیها -قرار
داشتند .خمينی سرسختانه به دنبال انتقام مشروعه از مشروطه و
مسببان آن بود.
برای بنيادﮔرايان اسﻼمی و اغلب روحانيون ﺿديت با بهايیها
حربهای سياسی نيز محسوب میشد .اين ﺿديت ابزاری برای
چﮏوچانه زدن )از طريق نصيحت يا انتقاد( با رژيم شاه بود .اين
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درست است که برای خمينی بهائيان رقيبی ايدئولوژيﮏ محسوب نمی
شدند – آنﮔونه که کمونيستها درصحنه واقعی رقيبش بودند و فراتر
از نقد درون دينی نظير بهائيان ،اساسا ً ﺿد دين بودند .اما خمينی نمی
توانست به دليل نفوذ و توان سياسی سازمانی نيروهای چپ و اوﺿاع
بينالمللی مشخص از همان ابتدا کمونيستها را آماج قرار دهد) .وجود
اتحاد شوروی هم که نقاب سوسياليسم بر چهره داشت ،مزيد بر علت
بود (.خمينی بهائيان را بهعنوان آماج ايدئولوژيﮏ خويش برﮔزيد تا از
اين رهگذر بر طبل مخالفت با هرﮔونه دﮔرانديشی بکوبد و در ادامه
بتواند به شيوه فاشيستی بخشهايی از جامعه را از حقوق شهروندی
محروم کند يا رسما ً به موقعيت شهروند درجه دوم براند) .مانند زنان(
بهائی ستيزی جمهوری اسﻼمی همانند يهودیستيزی هيتلر اساسا ً
کارکردی ايدئولوژيﮏ برای کنترل و سرکوب فاشيستی کل جامعه
داشت .اين ستيز جلوهای از آينده ارتجاعی بود که بنيادﮔرايان دينی می
خواستند بر جامعه تحميل کنند ،طريقی برای تشجيﻊ و بسيج پايه
اجتماعیشان بود .از اين طريق پايه اجتماعی خمينی )همانند پايه
اجتماعی هيتلر( برای انجام اعمال جنايت کاراته تر ديگر آماده می
شدند .مقام بهائيان )مانند يهوديان( در نظام اداری يا سياسی و ميزان
ﺛروت يا جايگاه اقتصادیشان نقش تعيينکنندهای در تعيين اين آماج
ايدئولوژيﮏ نداشت.
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بیجهت هم نبود که بﻼفاصله اغلب حجتيه ایها )بهعنوان بخشی از
پايه فعال خمينی در دوره شاه که در صﻒ مقدم سرکوب بهائيان قرار
داشتند( سريعا ً قوه قضائيه را به انحصار خويش درآوردند .مشق و
تمرينهای قبل از  ،١٣۵٧آنان را بهاندازه کافی آماده ايفای نقش
جﻼدی کرده بود.
چهارم ،برسيم به اصل مطلب .منطق و روش برخورد نهفته در
سند رفقای وحدت کمونيستی نيز نادرست است .مقاله بازتاب ﮔسستی
از متد و جهانبينی غالب بر جنبش کمونيستی آن دوره نيست .تنها
تفاوت در موﺿﻊﮔيری سياسی بهتر است .منطق و متد نادرستی که در
برخورد به مسئله ايدئولوژی ،در برخورد به امر مخالفت و سرانجام
در چگونگی برخورد کمونيستها به »حقوق و آزادیهای دمکراتيﮏ«
هنوز با جانسختی ادامه دارد.
سند نهتنها اهميتی به مختصات پيکار ايدئولوژيکی که در جامعه
جريان داشت نمیدهد بلکه بيان درک تقليل ﮔرايانه از رابطه
ايدئولوژی با منافﻊ طبقاتی است .نويسنده در ارزيابی از دين بهائی تا
آنجايی پيگير »اعتقادات« شان است که منافﻊ طبقاتیشان را نشان دهد.
ﮔويا اصل »عدم دخالت در امور سياسيه«» ،معرف اصلی ماهيت اين
ديانت« است .معلوم نيست اﮔر بهائيان مانند بسياری از طرفداران
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اديان ديگر در سياست دخالت میکردند نويسنده دنبال چه »اصلی«
برای تشخيص منافﻊ طبقاتیشان میﮔشت .نويسنده مقاله تﻼش میکند با
برشمردن برخی فکت های جزئی و غير مهم مانند کنار آمدن بهائيان با
نظام سلطنت و قرار داشتن برخی از آنان در مقامهای اداری – نظامی
– امنيتی اين »منفعت طبقاتی« را توﺿيح دهد بدون اينکه باﻻخره
نشان دهد دين بهائی چگونه و به چه طريقی در خدمت روابط اقتصادی
– سياسی و اجتماعی – فرهنگی حاکم بر جامعه قرار داشته و به اين
معنا چگونه به منافﻊ قشر يا طبقهای در جامعه خدمت میکرد .به اين
رويکرد میﮔويند رابطه يﮏبهيﮏ ميان ايدئولوژی )منجمله در شکل
دينی( با منافﻊ طبقاتی برقرار کردن .تفکری مکانيکی ،اکونوميستی و
تقليل ﮔرايانه در جنبش کمونيستی که ريشه هر انديشهای را میخواست
مستقيما ً در پيشهای يابد .حالآنکه ايدئولوژیها پويشها درونی خويش
را دارند و تﮏخطی و پا بهپای منافﻊ اقتصادی تحول نمیيابند .درست
است که ايدئولوژیها در تحليل نهايی منفعت اين يا آن طبقه يا قشری
در جامعه را پوشش میدهند و با شيوه توليدی حاکم اتصال برقرار می
کنند اما بهعنوان جزئی از روبنا همواره از استقﻼل و خودمختاری
نسبی نسبت به زيربنای اقتصادی برخوردارند .اين نگاه محدودنگرانه
مانﻊ از آن شد که در مقطﻊ انقﻼب  ۵٧کمونيستها اهميت نبردهای
ايدئولوژيﮏ جاری در جامعه را دريابند و نگاهی همهجانبه به واقعيت
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مبارزه طبقاتی در ايران و نقش ايدئولوژی اسﻼمی در به سامان و
کارآمدتر کردن دولت ارتجاعی داشته باشند ،دولت بحرانزده و ﺿربه
خوردهای که خمينی از شاه به ارث برده بود .بر همين راستا نويسنده
مقاله به اين نتيجهﮔيری اساسا ً نادرست میرسد که »کار آيی
فاشيستهای نخبه آلمانی« را ناشی از »احيای سرمايهداری کﻼن«
بداند و »فاشيسم ﮔونه« خمينی را متعلق به کسانی که »چشم به
بازﮔشت توليد کوچﮏ« دارند .نه فاشيسم هيتلری به دنبال »احيای
سرمايهداری کﻼن« بود و نه »فاشيسم ﮔونه« خمينی »مدافﻊ توليد
کوچﮏ« بود .هر دو در يﮏ شرايط بحرانی با پوشاندن رخت
ايدئولوژی کامﻼ ً فاشيستی بر تن دولت بورژوائی )يکی به شکل نازی
در يﮏ کشور امپرياليستی و ديگری به شکل دينی در يﮏ کشور تحت
سلطه امپرياليسم( میخواستند بهتر و کارآمدتر از پس رقابتهای
سياسی درصحنه ملی و بينالمللی و نبردهای طبقاتی )و طبعا جنسيتی
و – مليتی( پيشاروی برآيند.
پنجم ،مسئله ديگر موﺿوع »بیطرفی« است .نوکتيز افشاﮔری
نويسنده مقاله از بهائيان »بیطرفی سياسی« آنان است .امری که بارها
در مقاله مذمت میشود .اين »جرمی« است که ازنظر نويسنده میتوان
آن را به لحاظ اخﻼقی و سياسی درخور مﻼمت و هم خط ارتجاع
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دانست .البته اين نکته در تناقض با ايده اصلی نويسنده مقاله قرار دارد
که تﻼش دارد بهدرستی بين »جرم جاسوسی« و »دين بهايی« ،تمايز
قائل میشود و »از ميان برداشتن مرتجعين را به معنای از ميان بردن
فيزيکی آنها« نداند .هرچند که در خاتمه نويسنده فراخوان از ميان
بردن آئين بهائيت از طريق برمﻼ کردن نظرات ﺿد علمی و ارتجاعی
شان را میدهد.
بیشﮏ به قول لنين ،کمونيستها در مبارزه با دين نياز به
ماترياليسمی رزمنده دارند .آيا اين امر را بايد به معنای از بين بردن
سريﻊ دين دانست؟ تجربه ساختمان سوسياليسم در قرن بيستم نشان داد
که دست شستن مردم از عقايد دينی کار آسانی نيست و امری زمانبر
است .اين امر در درجه اول نيازمند تغييرات اساسی در روابط
استثمارﮔرانه و ستم ﮔرانه حاکم بر جامعه است تا نياز به دين بﻼ
موﺿوع شود و سرانجام مانند بسياری از پديدههای متعلق به جامعه
طبقاتی به موزه تاريخ سپرده شود .بدون شﮏ اين پروسه بدون به
چالش ﮔرفتن آﮔاهانه عقايد دينی ميسر نيست .برمﻼ کردن نظرات ﺿد
علمی و ارتجاعی میتواند پايههای دين را تا حدی تضعيﻒ کند اما نمی
تواند آن را از ميان بردارد .فنای دين صرفا ً از طريق روشنگری
علمی  -هرچند ﺿروری – ميسر نيست .زمانی نياز به آسمان در ميان
انسانها برچيده خواهد شد که روابط اقتصادی – اجتماعی ميان
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انسانها بر روی زمين دستخوش تغييرات اساسی ﮔردد .با درک
سادهانگارانه از دين ،جايگاه آن ،دﻻيل توسل جستن بخشهايی از مردم
بدان ،و درک نازل از ﺿرورت و نحوه مقابله با دين نمیتوان افکار
مردم را متحول کرد.
برﮔرديم به بحث بیطرفی سياسی .برای اينکه بحث روشنتر شود
میتوان پرسيد که در جامعه آينده سوسياليستی مردم حق بیطرفی
سياسی را دارند يا خير؟ برای مثال در جامعه آينده بهائيان حق دارند به
دليل اعتقادات دينیشان بیطرفی سياسی خويش را حفظ کنند يا حتما ً
بايد سمت بگيرند؟
درست است که در تحليل نهايی »هر بيطرفی« خود بيان »طرف«
داشتنی است .اما همواره بخشهايی از جامعه هستند که به دﻻيل
ﮔوناﮔون نسبت به دولت يا سياستی بیطرفی اتخاذ میکنند .آيا بايد آنها
را به لحاظ اخﻼقی تحتفشار قرارداد و حتی کارشان را جرم دانست.
بدتر از آن مانند بسيجيانی برخورد کرد که در دوران جنگ ايران و
عراق هنگام تشيﻊ جنازهها عليه مردم تماشاچی شعار میدادند» :بی
طرف بیشرف«!
بیطرفی بخشهايی از جامعه میتواند بيان نارﺿايتی و مخالفت يا
نشانگر ناآﮔاهی سياسی ،يا به دﻻيل عقيدتی – مذهبی باشد (٢) .جامعه
سوسياليستی مانند هر جامعهای دستور کار خويش – را دارد .دستور
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کاری که بيان اعمال ديکتاتوری طبقه معينی است .رهبری چنين
جامعهای تﻼش میکند با قدرت هر چه بيشتر و تکيه هر چه فزون تر
به مردم اين دستور کارها را در جهت متحول کردن زيربنا و روبنای
جامعه در جهت محو هرﮔونه ستم و استثمار بهپيش برد .برای مثال در
جامعه سوسياليستی چارچوب مشخصی برای آزادی و فعاليتهای دينی
ﮔذاشته خواهد شد .اينکه هيچ دينی حق دخالت در آموزش همگانی
نخواهد داشت ،فرد ،ﮔروه و نهادی نمیتواند از دين و اعمال دينی
برای استثمار و انباشت سرمايه سود جويد يا خواهان احيای اصول
اقتصادی اجتماعی دينی برای اداره جامعه باشد و ...در اين چارچوب
دينداران میتوانند عقايد خود را تبليﻎ کنند و مناسﮏ خود را بهجای
آورند .بیشﮏ جلو ﮔذاشتن اين چارچوب در نقاطی با عقايد افراد
مذهبی تصادم خواهد داشت و تنش به وجود خواهد آورد .اين تنشها
بخشی از واقعيت عينی جامعه در حال ﮔذار سوسياليستی هستند .اﮔر
برخورد مثبتی به آنها صورت ﮔيرد اين تنشها خود میتوانند محرکی
برای تحول بيشتر جامعه ﮔردند .بهشرط آنکه سياست اقناع حداکثری
در پيشﮔرفته شود و به بحث ،جدل و مناظره فعال در سطح رسانهای
دامن زده شود .مناظره با کسانی که به هر دليلی بیطرف هستند يا
جانبدار دين يا نحله فکری معين بوده و يا مخالﻒ سياستهای رسمی
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دولت سوسياليستی و ايدههای کمونيستی هستند .مناظره بايد با مخالفانی
صورت ﮔيرد که از همه صاحبنظرتر و فرمولهتر هستند.
بیطرفی سياسی به نوعی همتراز امر مخالفت است و برخورد
مشابهی را می طلبد .يعنی بايد بهجای تحتفشار ﮔذاشتن بی طرف ها
و کﻼ مخالفين آزادیشان را به رسميت شناخت .اين کار صرفا ً بيان به
رسميت شناختن حق دمکراتيﮏ مردم در حفظ و ابراز عقايدشان
نيست .بلکه ﺿرورت فهميدن ديناميﮏهای پيشرفت جامعه
سوسياليستی و تشخيص درست از نادرست است که اِعمال چنين حقی
را الزامآور میکند .بدون جوشش فکری ،دامن زدن به مناظره با
مخالفين و کسانی که به هر دليلی ناراﺿی يا بی طرف هستند نمیتوان
به درک درستی از جامعه و جهان و چگونگی تغيير آن دستيافت.
)(٣
ششم ،نويسنده مقاله بهدرستی هشدار میدهد شتری که دم در خانه
بهائيان خوابيده بهزودی دم در خانه ديگران هم سبز خواهد شد.
ازآنجايیکه نويسنده قادر نيست حمله به بهائيان را بر بستر و زمينه
اقدامات کﻼنتر جمهوری اسﻼمی برای اِعمال همهجانبه ايدئولوژی
فاشيسم دينی قرار دهد ،وظايﻒ سبکی جلوی روی خواننده قرار می
دهد» :محکوميت سرکوب بهائيان و تميز دادن سرمايهدار بهائی از
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کارﮔر بهائی و بهائی ساواکی از بهائی خيال ﮔرا «.اين هشدار و اين
وظايﻒ محدود خود بازتاب نگرش محدود به دو پرسش اساسی و
هميشگی در هر زمينه ای است که بايد با آن مواجه شد .مشکل چيست؟
راه حل چيست؟
به لحاظ حقوقی ستمی که بر بهائيان رفته و میرود برخاسته از به
رسميت نشناختن آزادی عقيده و وجدان و حق دينداری و بیدينی در
جامعه است .اين حق را تحت هيچ شرايطی نمیتوان و نبايد
زيرپاﮔذاشت .حتی زمانی که يﮏ اقليت دينی نسبت به ديگر ستمهای
موجود در جامعه کامﻼً بیتفاوت باشد .برای کمونيستها مهم نيست که
اندازه و ابعاد ستم چه ميزان است ،چه جمعيتی از آن ستم در رنجند،
کسی که تحت ستم خاصی )به دليل مذهب ،مليت ،جنسيت و ﮔرايش
جنسی خود( قرار دارد متعلق به طبقات باﻻيی جامعه است يا طبقات
پايين جامعه .سرمايهدار بهايی است يا کارﮔر بهايی؟ برای کمونيستها
فرق ندارد که ستمديده نسبت به ستمی که بر او روا میرود چگونه
فکر میکند و چه حساسيتی نسبت به ستم بر خود و ستم بر اقشار و
طبقات ديگر از خود نشان میدهد .مسئله اساسی اين است که بتوان
ارتباط ستمهای ﮔوناﮔون با يکديگر و ارتباط اين ستمها با کليت نظامی
که با آن درﮔيريم را به همگان نشان دهيم و به طريق علمی ﺛابت کنيم
که چگونه هر يﮏ از ستمها در خدمت توليد و بازتوليد کليت نظام
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سرمايهداری قرار دارند و چرا تنها راه خﻼصی قطعی از اين ستمها
انقﻼب کمونيستی است.
منظر فوق متفاوت از منظر دفاع صرف از حقوق و آزادیهای
پايمالشده دمکراتيﮏ است .بسياری از کمونيستها – همانند نويسنده
سند وحدت کمونيستی – برای اﺛبات کمونيست بودن خويش تﻼش دارند
در درجه اول ﺛابت کنند از همه »دمکرات« تر هستند و بيش از همه
نسبت به آزادیهای سياسی و حقوق دمکراتيﮏ از حساسيت
برخوردارند .تفاوت است که از منظر و افق بورژوا دمکراتيﮏ به
ناحقیها و ستمهای رايج در جامعه نگاه شود يا از منظر کمونيستی.
منظری که مارکس آن را تحت عنوان دو ﮔسست و محو چهار کليت
فرموله و تدوين کرد .ﮔسست راديکال از مناسبات مالکيت سنتی و
ﮔست راديکال از ايدههای سنتی و همچنين محو تمايزات طبقاتی،
روابط توليدی استثمارﮔرايانه و روابط اجتماعی ستمگرانه و سرانجام
محو ايدههای حافظ اين تمايزات و روابط .از اين منظر ،محتوی و
روش دستيابی به آزادیهای سياسی و حقوق دمکراتيﮏ مردم متفاوت
از محتوی و روشهای بورژوا دمکراتيﮏ رايج است .از منظر
کمونيستی پايهایترين حق مردم ،حتی در جامعه سوسياليستی حق
ريشهکن کردن تمامی اشکال ستم و استثمار است .حقی که تا زمانی که
دولت  -حتی دولت سوسياليستی  -موجود باشد میتواند با آن در تضاد
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قرار ﮔيرد .البته که به لحاظ فرم بين آنچه بورژوازی تاريخا تحت
عنوان قوانين و حقوق دمکراتيﮏ عرﺿه کرده با آنچه کمونيستها می
ﮔويند شباهتی موجود است .اما به لحاظ محتوا ،تفاوت کيفی است.
بورژوازی بر پايه حق مالکيت خصوصی و دفاع از حق فرد در برابر
دولت عمل میکند و کمونيستها بر پايه حق اساسی مردم برای اينکه
جامعه را از تمامی نشانههای ستم و استثمار پاک کنند تا قادر شوند از
جامعه طبقاتی و نهادی به نام دولت ﮔذر کنند و به جهانی دست يابند که
در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگانی باشد.
کمونيستها مجبورند از بسياری فرم های دمکراتيﮏ ﮔذشته استفاده
کنند اما اين امر به معنای آن نيست که اين فرمها از محتوی جديد تﺄﺛير
نخواهند ﮔرفت و متفاوت نخواهند شد .ناديده انگاشتن اين تفاوتها بيان
تعصبات بورژوا دمکراتيﮏ جانسخت و ريشهدار در جنبش کمونيستی
است .جنبشی که تمايل داشته و دارد بر کليه ستمها – بهجز ستمی که
بر طبقه کارﮔر میرود  -مهر بورژوا دمکراتيﮏ زند و برای برطرف
کردن آن به اشکال مختلﻒ مرحله تراشی کند و به مردم ﺛابت کند که
از همه »دمکراتتر« است» .برای کمونيست بودن بايد کمونيست
بود (۴) «.کمونيستها نيازی ندارند ﺛابت کنند که از همه
دمکراتترند.
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رفقای وحدت کمونيستی در توجه دادن ديگران به مسائلی چون
مبارزه عليه اعدام ،برابری زن و مرد ،نقد ﻻيحه قصاص و مخالفت با
سرکوب بهائيان نقش مثبتی ايفا کردند اما تحليلشان از اين مسائل به
ميزان تعيينکنندهای آغشته به تفکرات بورژوا دمکراتيﮏ بوده است.
خود اين امر مانﻊ از تبيين صحيح و ارائه راهحل صحيح برای تحول
اساسی جامعه توسط آنان شد .امری که خود بحث جداﮔانهای را می
طلبد .باشد شايد وقتی ديگر!
منابﻊ و توضيحات:
 – ١اين سند اخيرا ً در صفحه فيس بوکی حسن مرتضوی مترجم پرکار آﺛار
مارکسيستی درجشده است .مقاله در لنيﮏ زير نيز قابلدسترس است:
https://vahdatcommunisti.files.wordpress.com/2021/09/d8acd985d987d988d8b1db8c-d8a7d8b3d984d8a7d985db8cd88cd8b3d8b1daa9d988d8a8-d8a8d987d8a7d8a6db8cd8a7d986-d988-d988d8b8db8cd981d987e2808cdb8cd986db8cd8b1d988d987d8a7db8c-da86d9be.pdf?fbclid=IwAR1Ulned1oogaF1MFAfdQB2evnOsiUdZ4HTf4MkP1tc2eXmY40D3lJRhes

 - ٢در دوران جنگ آزادیبخش ويتنام نحلههای دينی در ويتنام بودند که به
لحاظ عقيدتی اساسا ً صلحطلب بودند و بهکلی مخالﻒ شرکت در هر نوع جنگی
بودند .ولی ويت کنگ ها توانستند با کار اقناعی آنان را در فعاليتهای سياسی ﺿد
جنگ تجاوزکارانه آمريکا با خود متحد کنند .يکی از اشکال مقاومت راهبهای
بودايی در مقابل جنگ تجاوزکارانه امريکا خود سوزی در ميادين شهر سايگون
بود که آن زمان بر افکار عمومی جهان تﺄﺛير بسزايی ﮔذاشت .روشی که مبارزين
ويتنامی چندان با آن توافق نداشتند.
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 -٢برای بحث بيشتر درزمين ٔه چگونگی برخورد به مخالفت و مخالفين به
نوشتار »دمکراسی ،لنين ،رزا لوﮔزامبورگ و سنتز نوين« درجشده در دفتر دوم
»نقد و پژوهش«  /بهمن  ١٣٩٨رجوع شود .اين مجموعه در کانال تلگرامی زير
قابلدسترس است:
@obehrang
 -۴عنوان مقاله ای مهم از باب آواکيان که در شماره  ٣٨نشريه انقﻼب ارﮔان
حزب کمونيست انقﻼبی آمريکا در تاريخ  ١٢مارس  ٢٠٠۶منتشر شده است.
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