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  !»راز عمل ماھرانه در مغز است«
  

بش جن«رنگين کمان در دورانی مطرح شد که ...«:ادعا می کند» سرخی رنگين کمان«شايان در مقاله . آقای س

ديگران ھم ھستند و خوب ھم ! ھدف از طرح رنگين کمان اين بود که نه خير...در ھمه جا يکه تازی ميکرد» سبز

ناميدن » رنگين کمان«از درون گيومه  سعی ميکند  بگويد » رنگين کمان«آقای شايان با بيرون آوردن . »...ھستند

 برای قرار دادن رنگ سرخ در مقابل انحصار طيف رنگارنگی از موسوی گرفته تا تظاھرات کنندگان مردمی،

  !!بود» سبز حسينی«طلبی 

دو رشته تضاد واقعی ولی با دو کيفيت .  بود از دو رشته تضاد که در ھم تداخل کرده بودنده ایجنبش اخير ملغم

ما تالش بنا بر ادعای ش» رنگين کمان«ۀ جبھ.  حکومت اسالمیين مرتجعين و تضاد مردم با مجموعتضاد ب. متفاوت

بر مبنای نقاشی يکنفر بود تا بتوانيد درون اين مجموعه به سازشکاری ھای آقای موسوی و » کارگران کمونيست«

له آنست که نه شما بلکه ھيچ أمس. »...ھم ھستند و خوب ھم ھستندديگران ! نه خير...«شرکاء انتقاد بنمائيد که 

 بين مردم و ارتجاع را ترسيم کرده و مردم را در مبارزات خط تمايزای نيروئی قادر نيست از درون چنين ملغمه 

کمپين يک ميليون «، »رنگين کمان«. بنمايد) يعنی رھبری(خودی شان عليه حکومت اسالمی ھدايت ه خود ب

. صف مردم و مرتجعين در تئوری و عمل بايد جدا شود.  ملغمه ھائی از مردم و مرتجعين ھستند...و» امضاء

ه شما ب.  سيزده آبان، شانزده آذر و عاشورا گرايش عينی مردم بود برای تشکيل جبھه مستقل خودروزھای مبارزاتی

  .ًناميدن آن ملغمه ارتجاع و مردم، عمال به آن درھم ريختگی رسميت داديد» رنگين کمان«عکس با 

جمعبندی از داليل شما موقع . اين نگرش شما و دوستان شما، آقای شايان در موارد مختلف خود را نشان ميدھد

لمان را به زانو در آورد تسليم يک اکه فاشيسم (!) چرا ملتی...«:شکست سوسياليسم و دفاع از آقای رحيمی ميگوئيد

باالخره بايد پذيرفت ...ويتنامی ھائی که پوشالی بودن آمريکا را اثبات کرده بودند...مشت تکنوکرات يلتسينی شد؟

دست مردم نبود تا از منافع ...می اين است که حاکميت دست شوراھا نبودحرف رحي...يک جای کار اشکال دارد

جنگ دراز مدت ...روستائيان بروند شھرھا را محاصره کنند...با اعتصاب سراسری. خود با چنگ و دندان دفاع کنند

  ».به ھوا بفرستندطالبان بازی در بياورند و ستاد متادشان را . چريک بشوند و سر بکوه و بيابان بگذارند...توده ای
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مريکائی با استفاده از نبود کشورھای اويژه امپرياليست ھای ه  امپرياليست ھا بدر عرصه جھانی، مجموع

سوسياليستی، تالش معينی انجام ميدھند تا مبارزات توده ھای خلق را دنبالچه يکی از دو قطب ارتجاعی امپرياليسم 

عنوان جھان مدرن و پايگاه دمکراسی معرفی ميکنند و از طرف ه  را باز طرفی خود. يا بنيادگرايان مذھبی بنمايند

ديگر مبارزات توده مردم کشورھای تحت سلطه عليه استعمار و استثمار امپرياليستی را تحت عنوان دفاع از 

، فرھنگ و ماھيت و ثروت بومی به کانال بنيادگرايانی که خود از قعر تاريخ در آورده و ساخته و پرداخته اند

روشن کردن مرز تمايز بين مبارزات مردم و اين دو پوسيده تاريخی برای رھائی از چنگال . کاناليزه می کنند

حزب کمونيست «باب آواکيان رھبر . سرمايه و ساختن جھانی نوين عاری از استعمار و استثمار، امری حياتی است

ايزی تصريح ميکند سمت گيری با ھر يک از اين کيد بر ترسيم چنين خط تمأبا تحليل مشخص و ت» مريکااانقالبی 

ه ًبرای مطالعه عميقتر لطفا به نوشته ھای باب آواکيان ب(دو پوسيده تاريخی منجر به تقويت ھر دوی آنھا خواھد شد 

  .)ويژه سنتز نوين مراجعه کنيد

 از يک طرف می وی. برخورد آقای شايان به حزب پرولتری و نيروئی ارتجاعی چون طالبان شايان توجه است

تو اول خودت را با اين فريب !...شورای بلشويکی! حزب بلشويکی! شما ھی رديف کن ستاد بلشويکی...«: گويد

بعد به پرستش شخصيت می ...قانع می کنی که اعضای حزب ھمه پاک و منزه و خالص و نميدانم چی و چی ھستند

منشور پيشنھادی برای «آيا . »(!)... ترتسکی رھنمود دادمائو گفت، استالين فرمود، پول پوت دستور داد،...رسی و

 را برای شما روشن صف دوستان و دشمنان انقالبله انقالب يعنی أشما، مھمترين مس» نيست ھای ايرانوحدت کمو

نکرده است؟ اعتصاب سراسری چه ربطی به طالبان بازی دارد؟ آخر اين چه ادبياتی است که موقع توضيح رابطه 

حساب می آورد؟ ه ستراتژی سراغ فتح بصره و موصل ميرود و طالبان بازی را جزء مبارزات مردمی بتاکتيک و 

چرا شما در روزگار تھاجم افسار گسيخته امپرياليست ھا و مرتجعين عليه تفکر کمونيستی، با رديف کردن مائو و 

 چرا شما فکر ميکنيد کارگران ايران استالين و پول پوت و ترتسکی، به تمسخر آموزگاران پرولتاريا می پردازيد؟

البته جھت ...«: باب آواکيان می گوئيدسنتز نوينسواد خواندن آثار مائو تسه دون را ندارند؟  شما که در برخورد به 

جلوگيری از ھرگونه سوء تفاھم احتمالی بايد به صراحت بگويم که به ھيچ وجه مخالفتی با توشه گيری از نظرات 

چگونه نظرات رھبر انقالب پرولتری » ...اسر جھان از آغاز جنبش کارگری تا حال حاضر ندارمفعالين چپ در سر

چين يعنی جماعتی معادل يک چھارم جمعيت جھان را نخوانده ايد؟ مائو نه تنھا از ھمان نخست بر مبارزه دو خط 

با سربرآوردن سرمايه کيد داشت، در جمعبندی از شکست انقالب در شوروی و مبارزه أدرون حزب کمونيست ت

ائی زمينه رشد بورژوازی علت وجود خاک بورژوه داری در چين سوسياليستی گفت در کشور سوسياليستی ب

انقالب کبير فرھنگی . ی فراھم ميشود که خود را در باالترين رده ھای حزبی و دولتی متمرکز می نمايدانوخاسته 

  .  يه داری بودزير کشيدن آن رھروان سرماه پرولتاريائی برای ب

آقای ۀ شايان برای تعديل عبارت نھائی مقال. آقای س.  در برخورد شما به انتقاد نيز جای پای نگرش فوق پيداست

  :می نويسد» رنگين کمان«ۀ رحيمی در مورد تنبيه نويسنده مقاله انتقادی عليه جبھ

اگر شما تنبيه ديگری در نظر داريد می .ستقصدم اين است که بگويم تنبيه مورد نظر ما ھمان تذکر رفيقانه ا... «

» جمعی از فعالين کارگری«آقای شايان توضيح نمی دھد وقتی سايت . »!توانيد با کاله بوقی توی خيابان ھا بگردانيد

ًبا روی باز به انتشار پاسخ و توضيحات ايشان و دوستان ايشان اقدام می کند، ديگر چرا بايد اجبارا از خود انتقاد 

برخورد فيزيکی، کاله بوقی، نگاه بغض آلوده و تذکر . را تنبيه بنمايد» خاطی« قول آقای رحيمی ه و نويسنده بکرده 

تعديل کلمه تنبيه به تذکر ھنوز ھيچ سنخيتی با استقبال از . جزء يک طبقه بندی ھستند و با استقبال از نقد تفاوت دارند
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. قاطی کردن صف مردم و ارتجاع است» !ی توی خيابان ھا بگردانيدبا کاله بوق..«رھنمود شما مبنی بر . نقد ندارد

داستان کاله بوقی تنبيھی از طرف توده ھا بود عليه رھروان سرمايه داری، ھمان کسانيکه در باالترين رده ھای 

سسات ؤ شوراھا و کميته ھای کارخانه و مجایه حزب و دولت پرولتری متمرکز شده بودند، ھمان ھائی که ب

جای سرخ بودن، تکيه را بر تخصص می ه لف، مديريت تک نفره را بر قرار کرده بودند، ھمان ھائی که بمخت

گذاشتند، ھمان ھائی که درھای دانشگاه ھا را بر روی کارگران و دھقانان بسته بودند، ھمان ھائی که بر وظايف 

سسه می دانستند، ؤا مزاحم بارآوری م محل ھای کار رمادری زنان تکيه ميکردند، ھمان ھائی که بحث سياسی در

و ...ھمان ھائی که تمرکز و ارجحيت را به شھرھا می دادند، ھمان ھا که توليد را نسبت به انقالب عمده می دانستند

 افشاءگری توده ھا، نه ۀگرچه کاله بوقی با حذف فيزيکی زمين تا آسمان تفاوت داشت و در عين حال مھمترين وسيل

روزنامه ھای ديواری بود، اما اين خود مبتال به زياده روی ھای معينی بود که ناشی از اھميت در کاله بوقی بلکه 

پرولتاريا اجازه نخواھد داد بورژوازی دولت . خور ندادن به نقش و جايگاه روشنفکران مخالف دولت پرولتری بود

ان دوران گذار به کمونيسم عنوه سم بًاما در ھمان حال بايد عميقا درک کند سوسيالي. پرولتری را سرنگون کند

  .ی بسيار پيچيده است و در آن وجود افکار مخالف کمک بزرگی برای کشف حقيقت استاپروسه 

  :آقای رحيمی در نظرخواھی دوم گزارشگران در بخش چھارم  می گويد

ی، سرنگونی حکومت ايرانۀ از تاريخ جامعدر اين مقطع ) ستراتژی مستقل طبقه کارگر(اين ستراتژی مستقل ...«

آقای » ...شورائی است و جايگزينی آن با حکومت انقالبی دمکراتيکسرمايه داری جمھوری اسالمی از طريق 

  :عھده گرفته است، می گويده وليت تعديل و توضيح اظھارات آقای رحيمی را بؤشايان که مس

ايشان بعد از معنا کردن » .به دمکراتيک بودن مرحله انقالب نيستمبارزه برای دمکراسی اما به مفھوم اعتقاد « 

اين حکومت مالزمه اش داشتن حقوق « :می گويد» )؟(دمکراسی عبارت است از حکومت مردم« : لغت دمکراسی

از آنجائيکه چنين تعريفی ھنوز تفاوتی با اصول ادعائی بورژوازی مبنی . »برابر اجتماعی، اقتصادی و سياسی است

  :ندارد، آقای شايان سعی ميکند حرف خود را توضيح دھد) آزادی، برابری، برادری «بر

، از بين رفتهبنابراين برای تحقق دمکراسی سياسی يک جامعه دمکراتيک الزم است که در آن استثمار انسان ھا ...«

 ابزار توليد که مانع از سيستم مبتنی بر کار مزدی ملغا و فاصله طبقاتی مبتنی بر مالکيت فردی گروھی اندک بر

کيدات أت(مين عدالت اجتماعی متحقق شده باشد أو تضمين و تاز ميان رفته اعمال حاکميت فرودستان می شود 

آقای فارسی . ايشان برای اطالع مفصل تر خواننده را به نوشته ھای آقای احمد فارسی رجوع ميدھد» )...اضافه شده

  :ددر مبحث حکومت جمھوری شوراھا ميگوي

اما، خوشبختانه دمکراسی آتن تا زمانی ...يای دست نيافتنی معرفی کندؤبورژوازی سعی می کند تا آن را يک ر...«

. »...که بشريت به اختراع خط و تاريخ مکتوب رسيد دوام آورد و تبديل به يک نمونه تاريخی از چنين حکومتی شد

نمی ... مرد و زن، کارگر و دھقان، شھر و روستا وگرچه آقای شايان چيزی در مورد تضاد کار فکری و يدی، 

کمونيستی  يا ۀ مشخصات جامع» يک جامعه دمکراتيک«گويد، با اين حال با نگاھی کلی به توضيح ايشان در مورد 

يک جامعه «خواننده تعاريف آقای شايان در مورد . نظرمی رسده ی در مراحل باالئی سوسياليسم باحداقل جامعه 

ًايضا توضيحات آقای فارسی در مورد نمونه ی تاريخی دمکراسی، حيران می ماند که باالخره و » دمکراتيک

ی دادن و انتخاب أ حق رخارجيانو برده ھا نمونه تاريخی آتن که در آن . دمکراسی کداميک از اين دو توضيح است

آقای » بدون طبقات«تند يا جامعه عھده ميگرفه نوبت، تصدی امور را به  گرچه بمردانشدن را نداشتند و در آن فقط 

  شايان؟
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ده روزی که دنيا را «کارگران برای کسب رھائی در کتاب فطری آقای شايان که مطالب جالبی در خصوص تالش 

 و بسط کسب تدريجی کنترل کارگریانقالب روسيه با ... «:ًنوشته جان ريد، يافته و شخصا معتقد است» لرزاند

ستاد «و دقت خاصی دارد مبادا کلمات دھان شيرين کنی چون » ...يف نھائی رسيدشوراھا به مرحله تعيين تکل

» يک جامعه دمکراتيک«را استفاده کند، روشن نمی کند باالخره » !شورای بلشويکی! حزب بلشويکی! بلشويکی

ه؟ گيرم جامعه ايشان ربطی ھم به ساختار اقتصادی يعنی روابط بين مردمی که در آن جامعه زندگی ميکنند دارد يا ن

 به مرحله سرمايه داری انحصاری رسيده باشد، آيا اکنونشما، » ...منشور پيشنھادی برای«ايران به قول تحليل 

ی مثل ايران ھمانست که در چين يا ادر جامعه تحت سلطه ) ان و دشمناندوست(صف بندی انقالب و ضد انقالب 

  مريکا؟ اروسيه يا 

و البد متحد طبيعی بودن بورژوازی ملی؟؟؟ با [ کراتيک بودن مرحله انقالب در خصوص اعتقاد به دم...«شما 

بسيار خوب حرف شما انقالب . می گوئيد اين اتھام است و نشانه سرسری خواندن مطالب شما» ]...پرولتاريا

 بيست تا در ايران امروز انبوھی از واحدھای توليدی با کمتر از پنج کارگر وجود دارد، حدود. سوسياليستی است

بيست و پنج در صد جمعيت ايران روستائی ھستند که بخش قابل توجھی از آن صاحب زمين ھای کمتر از پنج 

طرق مختلف در روستا جان سختی می ه ھکتار است، زنان ھيچگونه مالکيتی بر زمين ندارند و روابط فئودالی ب

خوب فردای سرنگونی جمھوری ...دتر است وکند، در مناطق اقليت ھای قومی مثل کردستان اين فاکتورھا شدي

ًاسالمی  با وجوديکه شما بحث روشنی در مورد ساخت نداريد اجبارا برای آنکه بورژوازی ملی متحد طبيعی شما 

اين خلع مالکيت نمی تواند منحصر به سرمايه ھای بزرگ باشد، چرا که در . نباشد بايد از آنھا خلع مالکيت بنمائيد

شما که از .  نوين ازسرمايه ھای بزرگ خلع يد ميشود ولی شما خواھان انقالب سوساليستی ھستيدانقالب دمکراتيک

استقالل طبقه و غيره دم ميزنيد، بايد بدانيد بعداز چنين تحول بزرگی مردم با تھاجم نظامی و محاصره اقتصادی 

ليست ھا شود و يا مانند پول پوت برای دامن امپرياه در چنين حالتی، دولت جديد يا بايد دست ب. روبرو خواھند شد

  .ضرب تفنگ راھی روستاھا بنمايده مين مواد غذائی، مردم را بأت

له که بورژوازی أدھقانان است و ھمچنين درک اين مس  در انقالب دمکراتيک نوين اما اساس وحدت کارگران و 

ی دوگانه دارد، يعنی ھنگاميکه جبھه خصلت ،)و نه بورژوازی کمپرادور يعنی کسانی چون موسوی(ملی يا متوسط 

دنبال اين جبھه خواھد افتاد و در ضعف جبھه خلق، از ه خلق به رھبری پرولتاريا، قدرتمند است بخشی از آن ب

مسائل دمکراتيک انقالب در زمينه اقتصاد يعنی اجازه دادن به رشد . بورژوازی امپرياليستی تبعيت خواھد کرد

ی چون ايران برای نابودی قطعی سرمايه داری کمپرادور و اکشورھای تحت سلطه وازی و اين در محدود بورژ

اعتصاب سراسری در کردستان در اعتراض به اعدام . فئوداليسم و قطع يد سرمايه ھای امپرياليستی اجبار است

  . عليه جمھوری اسالمی  بودمبارزات مردمتصويری قابل توجه از ... فرزاد کمانگر و

و بريده بريده صحبت کردن می نويسيد و می گوئيد حرف حسابت چيست؟ اين اعتراض و نقدی است شما از قناری 

، تحقير حزب پرولتری و ھندوانه ءبه ناروشنی در برخورد درون خلقی و برون خلقی، برخورد فرماليستی به شورا

 مقاله شرط بالغ نوشته آقای به(و غيره » نيروی ذاتی«و » تالش فطری«گذاشتن زير بغل کارگران با کلماتی چون 

علت سيطره ديرينه مناسبات توليدی متکی بر مالکيت خصوصی و مزمن ه ميداند بکارگر آگاه ). شايان رجوع کنيد

ًشدن بيماری تمايزات طبقاتی و روابط اجتماعی و کال فرھنگ و روبنای منطبق بر چنان مناسبات توليدی، در دنيای 

کارگر . ًخودی در جريان باشد، ناچارا اسير مناسبات کاالئی خواھد بوده ه که خودبگلوباليزه شده امروزی ھر آنچ

ً ميداند طبقه کارگر اساسا بر مبنای موقعيت تاريخی آن و رسالتی که بر عھده دارد تعريف ميشود و نه بر مبنای آگاه
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ی است، زيرا محصول جامعه ايست  ميداند طبقه کارگر بيان عام ستمديدگکارگر آگاه. افراد و يا گروه ھای کارگری

لد مجبور است نيروی کار خود را چون ؤکه در آن مناسبات کاالئی فراگير و او طبقه ايست که بعنوان کارکن م

و ) اتميزه کردن طبقه(خوبی تحليل باب آواکيان در مورد ريفا کردن طبقه کارگر ه  بکارگر آگاه. کاالئی بفروشد

 می فھمد برای انقالب پيروزمند پرولتری در ايران يا ھر کارگر آگاه. رک می کندعواقب چنين برداشت غلطی را د

ويژه تجارب عظيم پرولتاريا تکيه نموده دروس مثبت و منفی آنرا بيرون کشيده ه جائی ديگر بايد بر تجارب انقالبی ب

سيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم را طی علمی که تا به حال سه قله رفيع مارک(به تکامل و غنای علم انقالب يعنی مارکسيسم 

 ميداند برای رسيدن به جامعه جھانی کمونيسم بايد از مراحلی گذر کند که با کارگر آگاه. خدمت بنمايد) کرده

...) ميتهشورا، ک(ًديکتاتوری پرولتاريا مشخص ميشود و ميداند با وجوديکه چنين دولتی حتما بايد شکلی کلکتيو 

کارگر . له آنست که چنان کلکتيوی در راه چھار سرنگونی و دو گسست حرکت می کند يا نهأداشته باشد ولی تمام مس

 ميداند اگر بر جمعبندی ھای علمی از تجارب خود تکيه ننمايد باز در حاليکه مانند سال پنجاه و ھفت مشغول آگاه

نه، شورش عظيم زنان عليه خمينی علت آلودگی به ديدگاه مردساالراه سازمانيابی درون کارخانه ھا و محالت بود، ب

 دنبال کمون پاريس اين کم سوئی ديد خود را تا اولين ديکتاتوری پر افتخار پرولتری يعنی کارگر آگاه. را نخواھد ديد

 خواھد ديد در آن انقالب عظيم با وجود شوراھا ھنوز زنان حق رای دادن و انتخاب شدن کارگر آگاه. خواھد کرد

راھگشائی ھای، مارکس و انگلس يعنی آموزگاران پرولتاريا در مورد رھائی زنان، مارکس نداشتند و با وجود 

رغم دستآوردھای عظيم چين سوسياليستی در   ميداند علیکارگر آگاه. چيزی در مورد اين کمبود جمعبندی نکرد

. نقد زنانه قرار بگيردعرصه مبارزه عليه ستم بر زنان، تمام نگرش او بايد در زمينه ستم جنسی درون کوره آتش 

ويژه ه سوسياليسم در شوروی و چين وب ، کار عظيم جمعبندی از تجارب پرولتاريا در کمون پاريس،کارگر آگاه

ًرا چه و چه نمی نامد و عميقا ميفھمد بدون حزبی انقالبی که بر ) يعنی سنتز نوين باب آواکيان(انقالب کبير فرھنگی 

وليت انقالب را بر عھده گرفته باشند، سخن از ؤبيونی حرفه ئی باشد که مسز انقالخطی صحيح متحد و متشکل ا

  . پيروزی انقالب خواب و خيالی بيش نيست

  

   

 


