در دفاع از ارزشها و پرنسیبهای انقالبی و کمونیستی به پا خیزیم ( نگاهی به برخوردهای نادرست بهرام رحمانی بر علیه رفقای اتحاد سو سیالیستی
کارگری )
بنفشه کمالی
8نوامبر 3122

اعتراض نکردم
اول به سراغ یهودی ها رفتنداعتراض نکردم
من یهودی نبودم  ،اعتراض نکردم
پس از آن به لهستانی ها حمله بردند
من لهستانی نبودم و اعتراض نکردم
آنگاه به لیبرالها فشار آوردن
من لیبرال نبودم  ،اعترض نکردم
سپس نوبت به کمونیستها رسید
کمونیست نبودم  ،بنابرین اعتراضی نکردم
سرانجام سراغ  ،من آمدند
هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراض کند
( بر تولت برشت )
در هاٍ سپتاهثر ّ اکتثر  3122شاُذ درج چٌذ هطلة تَ قلن تِرام رحواًی ( "حولَ تَ تِرّز خثاز چَ هعٌی دارد 24 ،سپتاهثر " " 3122سقْط آزاد اتحاد سْ سیالیستی
کارگری تَ ّرطۀ ُرزگی سیاسی  21سپتاهثر  " ، " 3122یاٍّ گْیی ُای هحفل ایرج  -رضا پایاًی ًذارد32سپتاهثر  " 3122رضا هقذم در راٍ دادگاٍ اًقالب اسالهی  9 ،اکتثر
 ّ " 3122چٌذیي هطلة دیگر کَ در ُویي راتطَ ًْشتَ شذٍ است تْدین  ،ایي هطالة در سایتِای فارسی زتاى * هْجْد هیثاشٌذ  .هقاالت ًام تردۀ تِرام رحواًی عوذتا ،
حاّی ترخْرد ُای ًادرست  ،غیراصْلی  ،هخرب ّ هغایر تا پرًسیثِای اًقالتی – کوًْیستی در قثال رفقای فعال ّ اعضای تا ساتقَ ّ هثارزیي قذیوی هتشکل در تشکیالت
اتحاد سْ سیالیستی کارگری تْدٍ است .
در مقاالت نامبردۀ باال و مقاالت دیگری که ایشان ( بهرام رحمانی ) در همین زمینه نوشته اند  ،با برخوردهای غیراصولی و تخریب کننده در قبال

رفقا ایرج آذرین و

رضا مقدم که از مبارزین شناخته شده ای در جنبش کمونیستی و کارگری ایران هستند  ،سعی کرده که این رفقا را تخریب کند  .رضا مقدم و ایرج آذرین  ،در زمرۀ
مبارزان قدیمی و پی گیر جنبش چپ و سو سیالیستی – کمونیستی هستند  .سابقۀ مبارزاتی این رفقا در  4دهۀ گذشته گواه روشنی از تالش قاطعانه و پیگیرانۀ آنا ن بر علیه
رژیم دیکتاتوری جمهوری اسالمی و سیستم و دولت حامی استثمارگران و سرمایه داری هار در ایران بوده است  .این رفقا با ایستا دگی در مقابل رژیم درنده خ و و ضد کارگری
و ضد زنان در ایران  ،همواره و مانند هزاران مبارز کمونیست و انقالبی دیگر ،رنج زندگی در تبعید و مبارزه طوالنی و مست مر را در راه تحقق جامعه ای سو سیالیستی  ،با
تمام سختی ها و فراز و نشیبهای آن صادقانه به جان خریده اند و در این راه به فعالیت مداوم سیاسی مشغول بوده اند  ،بدون ش ک این رفقا نیز به مانند بسیاری از مبارزین و
فعالین جنبش کمونیستی  -کارگری درمسیرطوالنی زندگی مبارزاتی و سیاسی خویش  ،طبعا دارای کمی و کاستیها و اشتبا هاتی بود اند که بخودی خود هر انسانی که دست به
مبارزه سیاسی – انقالبی میزندو هدفش نه فقط تفسیر جهان  ،بلکه تغیر آن است و به همین دلیل وارد عرصۀ مبارزاتی میشود  ،نیز ممکن است که دچار اشتباهاتی
هم بشود که در این زمینه نه خو د اشتباه بلکه چگونگی بر خورد به اشتباه مهم میباشد کما اینکه این اصل در مورد همۀ مب ارزین صدق میکند و هیچ فرد مبارزی از آن مبری
نیست
چندش آورتر ،غیر اصولی تر و دشمنانه تر از همه  ،کامنتهای بخشا بسیار مخرب  ،کینه ورزانه ،زننده و آزار دهنده ای است که در زیر مطالبی که بهرام
رحمانی نوشته و بر علیه رفقای ا  .س  .ک آورده شده است میباشند  ،لحن کامنتها مشمئز کننده ( واقعا کلمۀ دیگری را نمیتوان در این مورد بکار برد ) و سر سام آور و
کینه توزانه  ،در قبال رفقای ا.س .ک میباشد و هر انسان آزاده و با پرنسیبی  ،به جای کامنت گذاران این کامنتها  ،عرق شرم بر پیشانی اش مینشیند  ،زهی پرنسیب و درستی
و انسانیت و اخالق در این افراد ...واقعا انسان از خواندن بخشی از

این کامنتها دچار شرم که بقول لنین  ،یک خصوصیت انقالبی است ،به جای نویسندگان

این کامنتها میشود
کامنتها مملو از کینه  ،نفرت  ،اتهام و فحاشی به رفقای اتحاد سو سیالیستی کارگری میباشد و رعشه بر اندام هر انسانی که ذره ای احساس انسانی و آزادیخواهی و انصاف و
صداقت داشته باشد میاندازد وبعضا عاری از هر گونه وجدان انسانی  ،انقالبی و پرنسیبهای رایج و متداولی که بین مبارزین و انقالبیون هست و باید باشد  ،میباشند و برای این
کامنت گذاران هیچ اخالق و پرنسیبی وجود ندا رد  ،به جز بی پرنسیبی  ، .متاسفانه تنها نیروهایی که از اینگونه برخوردهای ناسالم و مخرب  ،به افراد و احزاب و تشکلهای

انقالبی -کمونیستی و مبارز سود میبرند  ،طبیعتا در درجه اول رژیم استثمارگر و ضد انسانی جمهوری اسالمی با افراد ،ارگانها و نیروهای
سرکوب و ارتجاعی خود میباشد ودر کنار آنها نیروهای راست ،و ضد کمونیست هم از شادی در پوست کثیف خود نمی گنجند  ،نمونه هایی از
این کامنتها را در زی ر مطالب بهرام رحمانی  ،در سایت اتحاد کارگری{ } 2میتوان یافت .متاسفانه بهرام رحمانی با افتخار  ،بخشی از اینگونه کامنتهای بغایت مخرب را در
زیر یکی از نوشتهای خود درج کرده اند  .در زیر چند تا از این کامنتها را را برای آگاهی خوانندگان از محتوی این کامنتهای بغایت مشمئز کننده  ،که من با ناباوری و بیزاری
مجبور به خواندن آنها شدم را می آورم (کامنتها همانطور که توسط کامنت گذاران نوشته شده اند درج گردیده  ،بدون تغیر در آنها )

کاهٌت اّل  ،هجیذ ا
" ثشداشتٍ يصبحجّ ثٓشٔص خجبص دس تی ٔی کٕيهّ ٔ اْبَت ثّ ٔی لبثم اَتظبس ٔ خٛهی طجٛؼی اعت .چٌٕ ا ٍٚگشِٔ ضذ کبسگش آرس ٬ٍٚحغبة ثبص کشدِ ثٕد کّ آلبی خجبص ثّ گشِٔ
آَٓب يی پَٕٛذد ايب حبال فًٓٛذِ اَذ کّ أ يثم آَٓب فکش ًَی کُذ .دس َتٛجّ حال کبس آَٓب شکغتٍ شخصٛت أ ٔ دس حذ ايکبٌ يشػٕة کشدَش يی ثبشذ .آُٚب ًْ ٍٛکبس سا دس يٕسد ٚذی
خغشٔشبْی ٔ يحغٍ حکًٛی ٔ  ...اَجبو دادَذ .ا ٍٚجُجش چُبٌ ثی صبحت اعت کّ جٛغ کغی دس ًَٛبٚذ"
2011-09-16 11:43:38

کبيُت دٔو ًْ :بٌٕٚ
" ا ٍٚجشٚبٌ عٕعٛبنٛغت کبسگشی ْشگض عبصَذِ َجٕدِ ثهکّ ٔٚشاَگش ٔ کبيال ضذ کبسگشی ػًم کشدِ اعت .ايب آُٚب دس طٕل ا ٍٚچُذ عبل يٕفمٛتٓبی سا ثذعت آٔسدِ اَذ .يٕفمٛت
ا ٍٚگشِٔ اػضاو جبعٕط ثّ دسٌٔ تًبو احضاة ٬عبصيُٓبَٓ ٬بدْبی يذَی ٔ کبسگشی يی ثبشذ .حضٕس لجهی آلبی ثٓضاد عٓبثی دس کًٛتّ ًْبُْگی ٔ نٕ دادٌ داَشجٕٚبٌ آصادٚخٕاِ ٔ
ثشاثشی طهت ًََّٕ ثبسص أ ٍٚالؼٛت اعت"
2011-09-16 15:01:03

کامنت سوم رزگار
"ساعتش ا ٍٚتُٓب آلبٖ ثٓضاد عٓشاثٗ َٛغت كّ گزشتّ خشاثٗ داسد ثهكّ اسثبثبَش ْى ٔ ْ ش كذاو ثّ َٕػٗ ًْ ٍٛگزشتّ ثٓضاد سا داسَذ .اص ا ٍٚآة اص عش چشًّ آنٕدِ اعت .ثب تٕجّ ثّ
ا ٍٚگزشتّ شٕو ٬يب اَغبَٓبٖ آصادِ ٔ كًَٕٛغت َجبٚذ ثب ا ٍٚػُصشْبٖ پهٛذ ٔاسد دٚبنٕگ ثشٕٚى .دس ػٕض يب ثبٚذ ثّ فؼبن ٍٛكبسگشٖ سٔكُٛى ٔ ًّْ ثب ْى يٕاظت ثبشٛى كّ ثٛشتش اص
ا ٍٚجُجش كبسگشٖ آنٕدِ َشٕد .آلبٚبٌ سضب يمذو ٔ اٚشج آرس ٍٚاص جُظ يب َٛغتُذ آُٚب آديٓبٖ يثم ايثبو عٓشاثٗ سا دٔس خٕد ثّ كشا ّٚگشفتّاَذ تب اص ا ٍٚطشٚك َفبق َفشت سا دس
عُُذج . ٬دسٌٔ يب ثٕجٕد ثٛبٔسَذ"
2011-09-19 19:34:20

کامنت چهارم  :جالل

"ْى اكٌُٕ ٔ الؼٛتٓب سٔشٍ شذِ ٔ تشدٚذ٘ َٛغت كّ گشِٔ جبدِ صبف كُٓب٘ جًٕٓس٘ اعالي( ٙآرس – ٍٚيمذو) ثبػث فشٔپبش ٙكًٛتّ ًْبُْگ ٙشذِ اَذ .انجتّ ثشا٘ ثشخ ٙاص فؼبنٍٛ
كبسگش٘ كّ لجال اص ا ٍٚكًٛتّ كُبسگٛش٘ كشدَذ ,كُبسگٛش٘ يحًٕد صبنح ٙچٛض٘ تبصِ َٛغت .يب ثّ يٕلغ ا ٍٚخطش سا ثّ سلمب اػالو كشدٚى ٔن ٙثشخ ٙاص دٔعبٌ ثخبطش َضدٚكٙ
جالل ,اسثبثبَشبٌ ثب ا ٍٚجًبػت ضذ كبسگش ,عكٕت كشدَذ .حبال دٚگش اعتؼفب فبٚذِ َذاسد چٌٕ غذِ عشطبٌ تشكٛذِ ٔ تُٓب ساِ حم يُحم كشدٌ كًٛتّ ًْبُْگ ٙاعت .كشدعتبٌ"
2011-09-22 13:16:15
کبيُت پُجى عٕساٌ گفت :
"عالو ثّ ثٓشاو ٔ کبيُت گزاساٌ ٔ خغتّ َجبشٛذ ثشای کبس ثذعتبٌ يئتشو عبٚت اتحبد کبسگشی .اُٚجب يی خٕاْى َکتّای ثّ اطالع شًب ثشاعُى .يٍ فکش يی کُى اَتمبد اص يحفم آرسٔ ٍٚ
يمذو خٕة ٔ ثجب اعت ايب ٚک َبػذانتی ثّ چشى يی خٕسد .اَ ٍٚبػذانتی ػجبست اص أ ٍٚالؼٛت اعت کّ ا ٍٚتُٓب يحفم سضب ٔ اٚشج َٛغت کّ ثّ جبدِ جًٕٓسی اعاليی ٔ کم
عشيبّٚداسی تجذٚم شذِاَذ .اگش لشاس اعت کّ يُبفغ يشدو دس يحٕس يجبسصِ ثبشذ ٔ اگش لشاس ثش ا ٍٚاعت کّ احضاة اثضاس ثبشُذ َّ ْذف ٬آٌ ٔلت ثبٚذ ثّ خشاة کبسی ثم ّٛاحضاة ْى
.حًهّ کشد"
2011-09-24

سیر طوالنی اینگونه کامنتهای مخرب و بر خاسته از فرهنگ لمپنیزم و خشونت بار ،همچنان ادامه دارد و بعد از خواندن این کامنتها تنفر و
انزجار خواننده از اینگونه برخوردها ی غیر اخالقی  ،غیر اصولی بیشتر و بیشتر میشود
متاسفانه  ،بهرام رحمانی  ،چنان غرق نفرت به رفقای قدیمی خود شده است که از برخوردهای ما کیا ولیستی نیز پروا نداشته است واز نام زنده یاد فرزاد کمانگر برای
پیش برد ادعاهای خود را علیه رفقای ا .س .ک استفاده نموده و از شعری که در وبالگ شخص دیگری به همین نام ( فرزاد کمانگر ) که این شخص در قید حیات است و
دانشجو میباشد  ،بر علیه رضا مقدم استفاده کرده و این دانشجویی را که تشابه اسمی با زنده یاد فرزاد کمانگر دارد را به جای فرزاد کمانگر اصلی قرار داده و به این وسیله
خواستند که " بد طینتی و بد سرشتی " رفیق رضا مقدم را به زعم خود ( بهرام رحمانی ) ثابت کنند و حقانیت خود را نشان دهندو از اسم و اعتبار زنده یاد فرزاد کمانگر سوء
استفاده کردند .عالوه بر آن  ،ایشان ( بهرام رحمانی ) همچنین از دستگیری یک جوان دیگر  ،به نام محسن حکیمی که بنظر میرسد عضو نهضت آزادی بوده است و دستگیر
شده است  ،نیز استفاده کرده واو را به جای محسن حکیمی که مترجم و نویسنده و عضو کانون نویسندگان است را نام برده و عجوالنه و بدون تحقیق و توجه به اینکه این
اشخاص  ،همان کسانی که مورد نظر او میباشند  ،نیستند و فقط تشابه اسمی با آنها دارند را افراد اصلی ( زنده یاد فرزاد کمانگر و محسن حکمی  ،مترجم و نویسنده و عضو
کانون نویسندگان حساب کرده  ،و دستگیری او( محسن حکیمی ،جوان ) را نیز به حساب رفقای اتحاد سو سیالیستی کارگری گذاشته است  ،با تاسف باید بنویسم که وقتیکه برای
بهرام رحمانی روشن شد ( اگر قصد اواز بردن این اسامی عمدی نبوده و اشتباهی از طرف او شده باشد  ،بدون اینکه خود تعمدا خواسته باشد ) که این فرزاد کمانگر و آن
محسن حکیمی  ،اشخاص دیگری هستند و فقط تشابه اسمی با آن دو نفر دیگر دارند  ،اشتباه خود را تصیحح نکرده و ایشان ( ب .رحمانی ) طوری برخورد کردند که انگار آب
از آب تکان نخورده است ،حداقل کاری که بهرام رحمانی میتوانست و میتواند انجام دهد  ،این بوده و هست ( هنوز دیر نشده است ) که موضعی کمونیستی و اصولی اتخاذ
میکردند ویا هنوز اتخاذ باید بکنند و با انتقاد از خود ،این اشتباه بزرگ خود را جبران کنند و از رفقایی که مورد اتهام واقع شده اند پوزش بطلبند ،باشد که پوزش ایشان از
رفقای ا.س .ک شاید که از زیانهای ناشی از برخوردهای مخرب وارد شده به این رفقا  ،توسط بهرام رحمانی و کامنت گذاران کینه توز و خشن  ،قدری کاسته گرددو در عین
حال  ،به رشد جو سالم در میان نیروهای سیاسی چپ انقالبی کمک نماید  ،متاسفانه بهرام رحمانی تاکنون اینکار را در این رابطۀ مشخص انجام ندا ده اند  ،شاید بزودی اینکار
را انجام دهند و فصل جدیدی در رابطه خویش با این رفقا بگشایند و آغاز سنتی درست و پیشرو برای سایر مبارزین و انقالبیون باشند

کمونیستها و انقالبیون از انتقاد و انتقاد از خود هراسی ندارند و بقول لنین به مردم دروغ نمی گویند
مهمتر ،دردناکتر و غیر قابل قبول تر از همه  ،سکوت کشنده و اعتراض نکردن تقریبا دسته جمعی  ،افراد ،سازمانها و تشکالت چپِ انقالبی و سو سیالیستی ،
نسبت به حمله های کینه جویانه ،اتهامات و تخریب شخصیت رفقا ایرج آذرین و رضا مقدم میباشد که به شیوه ای مخربانه  ،سیستماتیک و بر خالف پرنسیبهای پرولتری و به
شکلی نادرست و غیر رفیقانه از طرف بهرام رحمانی و بخشا کامنت گذاران  ،صورت گرفته است .
شروع ماجرا از این قرار بود ک ه یکی از فعالین جنبش کارگری و سخنگوی سابق کمیته هماهنگی بنام بهروز خباز در مصاحبه ای که تلویزیون کومه له با ایشان داشته ( نکاتی
پیرامون یک مصاحبه  5سپتامبر  ، ) 3122به زعم و نظر یکی دیگر از فعالین جنبش کارگری به نام بهزاد سهرابی ( در مطالبی که ایشان نوشته است به نام  "،باز هم
تحریف  ،تحریف  6 ،سپتامبر  " 3122و مطلب دیگری به نام "جنبش کارگری نیازمند صداقت است نه تحریف" ) بهروز خباز اظهارات غیر واقعی در مورد موقعیت خویش
اظهار داشته که این مطالب (بهزاد سهرابی ) باعث شده بود که بهرام رحمانی برای دفاع از بهروز خباز اقدام به نوشتن مطلبی در همین رابطه نماید ( حمله به بهروز خباز چه
معنی دارد .مطلب بهرام رحمانی  24سپتامبر  ) 3122در همین مطلب و در مطالب بعدی که بقلم بهرام رحمانی نوشته شده است  ،ایشان به طرح مسا ئلی چون سو لیداریتی
سنتر  ،کمیته هماهنگی و دستگیری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و قضیه استعفای خویش را از کمیته مرکزی حزب کمونیس ت ایران و نامۀ رفقا رضا و آیرج آذرین و به
نقل از بهرام رحمانی " محفل رضا مقدم – ایرج آذرین"  ( ،این اسمی است که بهرام رحمانی برای نامیدن تشکل اتحاد سو سیالیستی کارگری بکار میبرند ) را به حزب
کمونیست ایران  ،مبنی بردر خواست این رفقا ( اتحاد سو سیالیستی کارگری ) از کمیته مرکزی ح .ک.ا برای تقاضای اخراج بهرام رحمانی از طرف رفقا رضا مقدم و ایرج
آذرین  ،به زعم بهرام رحمانی مطرح شده بود .نوشته های بهرام رحمانی در این باره ( در آرشیو سایتهای فارسی زبان  ،سایت خود بهرام رحمانی و سایت اتحاد کا رگری و
غیره برای عالقمندان موجود میباشند ) بخشی از مطالب  ،بهرام رحمانی پر از برخوردهای نادرست  ،غیر مسئوالنه و مخرب نسبت به رفقای اتحاد سو سیالیستی کارگری
میباشد  ،ایشان این رفقا را  ،خصوصا رضا مقدم و ایرج آذرین را مکرارا مورد حمله قرار داده وبا وارد کردن اتهامات گوناگون به این رفقا آنها را با عناوینی مثل

همراه و کمک دهنده رژیم ضد بشری جمهوری جعل و سر کوب نامیده و سعی در تخریب شخصیت آنها نموده است  ،دردناک ترو تاسف بارتر از همه این است که با
وجودی که صدها فرد و تشکیالت چپ – انقالبی ناظر این برخوردهای مخرب هستند  ،هیچ شخص و تشکل انقالبی  -سو سیالیستی برای رد این اتهامات و دفاع از این رفقا (
رفقای اتحاد سو سیالیستی کارگری ) اعتراض

ننموده و موضع گیری نکردند  ،بقول بر تولت برشت " دریغا  ،ما که زمین را آمادۀ مهربانی میخواستیم کنیم ،

خود نتوانستیم مهر بان باشیم " آری ما که هر کدام برای دنیایی انسانی و عاری از استثمار و استبداد و عاری از خود بیگانگی به معنای مارکسیستی آن مبارزه میکنیم،
قلم میزنیم  ،تظاهرات و کمپین میگذاریم و به دفاع از زحمت کشان و کارگران و کودکان و زنان سراسر کرۀ پهناور زمین و گیاهان و پرندگان و محیط زیست و هر مو جود
زنده ای که به او ستم شده و به کمک ما نیاز دارد میشتابیم و بلند میشویم  ،متاسفانه در برابر مخرب ترین وغیر اصولی ترین برخوردها به مبارزین و رفقایمان ودر جلوی
چشما نمان  ،جرئت اعتراض کردن نداریم  ،در مقابل کوه عظیمی از اتهامات و انواع و اقسام برخوردهای غیر پرولتری و نادرست سکوت پیشه کرده و همگی شاهد و

باعث تقویت و اشاعۀ اخالق و رفتارهای منحط بورژوایی و کینه توزانه و بهره جویانه و خودخواهانه میشویم و اعتراضی نمی کنیم  ،اخالق و پر نسیبهای با ارزش
پرولتری -سو سیالیستی  ،حاوی همبستگی  ،مبارزه با بی عدالتی ،مبارزه با جعل و تحریف از یک طرف وتالش در جهت و رشد و
ترویج جَ و اعتماد و رفاقت وهمبستگی پرولتری و صمیمیت و انتقاد و انتقاد صادقانه از خود  ،از طرف دیگر که طبیعتا همه این خصو
صیات و رفتارها از آگاهی سیاسی و انقالبی پرولتری سر چشمه میگیرد .
برخوردهای بدینگونه غیر اصولی و مخرب  ،به مانند  ،برخوردهای بهرام رحمانی و کامنت گذارانی از این دست  ،فقط به جَ و ناسالم در
بین تشکالت و افراد مبارز و انقالبی دامن می زنند و باعث دلسردی و اشاعه بی اعتمادی در میان کارگران و اقشارمختلف زحمتکشان و
آزادیخواهان و جوانان با انگیزهای پر شور انقالبی  -مبارزاتی خواهد شد و به جای پیشبرد مبارزۀ سو سیالیستی  ،مانع پیشروی آن خواهد
شد
با برخوردهای رشد دهنده و سازنده و انتقاد از خود و اصالح و تغیر خویش در جهت اهداف انقالبی  ،سعی در تعمیق و غنا بخشیدن به پرنسیبها و ارزشها و اخالقیات
کمونیستی بکنیم  .سعی در استمرار و پیشبرد آ گاهی کمونیستی و طبقاتی داشته باشیم و بدنبال تحقق اهداف و چشم ا نداز انقالبی – سو سیالیستی  ،بجای تخریب یکدیگر باشیم
و با قبول مسئولیت انقالبی – کمونیستی در این زمینه با قلم و رفتار خود  ،جنبش کارگر ی  -سوسیالیستی را ارتقاء دهیم
htt://www.newoctober.com
banafshekamali@gmail.com
behroozs21@googlemail.com
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