بهرام رحمانی زیر آوار دورغهای خودش مدفون شد
رضا مقدم –  11اکتبر 2011
آقای بهرام رحمانی در زیر آوار سنگین دروغهای خودش مدفون شد .ایشان دو روز
متوالی (یکشنبه  11و دوشنبه  11مهر) هر روز اطالعیه ای داد و درهر دو نوشت که
این که با این نوشته از کمپین هرزه گویی به اتحاد سوسیالیستی کارگری دست بر می
دارد ! ما هیچگاه مایل نبودیم با آقای رحمانی طرف بحث شویم ،و علل سیاسی ای که ما
را واداشت این بار به هرزه گویی هایش پاسخ دهیم را در اطالعیه کمتیه اجرایی مان
(ناتوانی در سیاست ،قدرتنمایی در هرزه گویی) ذکر کرده ایم .حاال که ایشان خود
اعتراف می کند که قافیه را باخته و دست از این هرزه گویی ها بر می دارد ،ما
خوشحالیم که می توانیم بجای پاسخگویی به بافته های ایشان مستقیما به مضامین سیاسی
ای که در پشت این کمپین پنهان بود ،بپردازیم.
دروغگویی ،اتهام زنی و پرونده سازی بهرام رحمانی برای فعالین جناح چپ جنبش
کارگری چنان مشمئز کننده بود که حتی مشوقان و مدافعانش را سرافکنده و شرمسار
ساخت .بهرام رحمانی با الگو برداری از روزنامه کیهان و حسین شریعتمداری با پرونده
سازی برای فعالین جناح چپ جنبش کارگری آغاز کرد و با الگو برداری از طائب که
برای سرپوش گذاشتن بر کشتن فجیع ترانه موسوی (یکی از کشته شدگان اعتراضات
مردم ایران در تابستان  )11یک ترانه موسوی جعل کرد ،پیش رفت .بهرام رحمانی
ابتدا یک فرزاد کمانگر که فی الحال زنده و دانشجوست را بجای معلم جانباخته فرزاد
کمانگر جعل کرد و شعرش را علیه ما بکار ببرد .در ادامه بهرام رحمانی در لباس دبیر
کانون نویسندگان در تبعید یک محسن حکیمی که از فعالین جوان نهضت آزادی است را
بجای محسن حکیمی که مترجم و عضو کانون نویسندگان در ایران است جعل کرد ،به
دروغ خبر دستگیری وی را با امضای کانون نویسندگان در تبعید منتشر ساخت و با اتکا
به این دروغ بزرگ خود ساخته علیه سوسیالیستهای جنبش کارگری ،ننگ جعل آدم در
مباحثات میان چپها را به نام خود به ثبت رساند و نوشت« :مادام که رضا می خواهد از
من به کانون نویسندگان ایران شکایت ببرد خبر «خوشی؟ !» هم به او بدهم .این خبر
«خوش؟» ،این است که چند روز پیش مامورین امنیتی حکومت اسالمی ،محسن
حکیمی ،عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و فعال کارگری را همراه با چند
روزنامه نگار دستگیر کرده اند ،می توانید در این مورد به اطالعیه کانون نویسندگان
ایران در تبعید مراجعه کنید .شما که چند سال پیش دشمنی خود با محسن حکیمی به اوج
رسانده بودید و به او شورای نگهبان حکومت اسالمی خطاب می کردید اکنون فرصت

خوبی است که پرونده او را هم سنگین تر کنید و فرصت را از دست ندهید !" (رضا مقدم
در راه دادگاه انقالب اسالمی! یک شنبه هفدهم مهر )13
همانطور که دوستان و مشوقان بهرام رحمانی شاهدند وی از هیچ و پوچ درباره
دستگیری محسن حکیمی و واکنش ما یک داستان تخیلی بیمارگونه ساخته و علیه فعالین
جناح چپ جنبش کارگری معرکه گرفته است .خوشبختانه محسن حکیمی دستگیر نشده و
اگر هم میشد برای ما "خبر خوشی" نبود .دستگیری محسن حکیمی برای بهرام رحمانی
خبر خوشی بود زیرا برای معرکه گیریش علیه فعالین سوسیالیست جنبش کارگری بدرد
می خورد .االن که دروغ بودن خبر دستگیری محسن حکیمی آشکار شده بهرام رحمانی
و شرکا عزا گرفته اند که چرا دستشان رو شده و آرزو دارند که کاش خبر دستگیری
محسن حکیمی صحت داشت و به این افالس سیاسی نمی افتادند و به همین علت اینها تا
امروز 22 ،مهر ماه 12( ،روز بعد اطالعیه کانون) هنوز خبر دروغ خود را تصحیح
نکرده اند .هر فرد و نهاد و سازمانی ممکن است به اشتباه خبر نادرستی را منتشر کند.
در همه فرهنگها ،مکاتب و مذاهب تائید خبر بد ،در اینجا دستگیری فعالین سیاسی ،با
اظهار تاسف همراه است و تکذیب خبر بد همراه با مسرت و شادمانی است .چرا 14
روز است کانون نویسندگان در تبعید و بهرام رحمانی با شادی و خوشحالی خبر خوش
دستگیر نشدن محسن حکیمی را همراه با اظهار تاسف از اینکه چنین خبر نادرستی را
منتشر کرده و باعث ناراحتی فعالین اپوزیسیون شده اند ،اعالم نمی کنند؟ به یک دلیل
ساده .حقیقت به نفع فعالین سوسیالیست جنبش کارگری است و آقای رحمانی ،همانطور
که همگان شاهدند ،برای مقابله با آنها هر حقیقتی را کتمان می کند ،به هر دروغی
متوسل می شود و از هیچ نوع پرونده سازی ابا ندارد.
در نوشته ما قبل آخر بهرام رحمانی (رضا مقدم در راه دادگاه انقالب اسالمی! ،یکشنبه
هفدهم مهر  – 1330نهم اکتبر  )2011آمده است" :در روزهای اخیر ،بسیاری از رفقا
و دوستان فعال جنبش های اجتماعی در داخل و خارج کشور ،از طریق امیل ،تلفن و
حضوری از من سئوال کرده اند که آیا مناسب است مطالبی علیه فحاشی های این محفل
بنویسند؟ جواب و پیشنهاد صریح من به آن ها نه بود .در این جا نیز پیشنهاد من به
سازمان ها و احزاب و فعالین و نیروهای سیاسی چپ و کمونیست این است که اهمیتی
به فحاشی های این محفل ندهند".
اما درست فردای آنروز و در نوشته آخر وی (امر مبارزه طبقاتی مقدم بر هر کشمکش
فردی و جمعی است! ،دوشنبه هجدهم مهر  - 1330دهم اکتبر  ) 2011آمده است" :در
این مدت بسیاری از رفقای فعال نیروهای جنبش کارگری کمونیستی و فعالین سیاسی
آزادی خواه و برابری طلب از داخل و خارج کشور ،از طرق مختلفی چون تلفنی،
امیلی ،سفارش و دیدار حضوری به من توصیه و پیشنهاد کرده اند که بیش از این به این
فحاشی ها جواب ندهم و ادامه آن مضر است"" .اما با این وجود ،اگر رفقایی که در این
کمپین هیچ نقشی نداشتند اما احتماال با خواندن جواب های من به این کمپین فحاشی،
ناراحت شدند و انتقاد دارند ،صمیمانه پوزش می خواهم!"

روز یکشنبه بهرام رحمانی به دروغ ادعا کرده بود که می کوشیده تا "بسیاری از رفقا و
دوستان فعال جنبش های اجتماعی در داخل و خارج کشور" و همچنین "سازمان ها و
احزاب و فعالین و نیروهای سیاسی چپ و کمونیست" که می خواستند حمایت علنی خود
را از پرونده سازی های او ابراز دارند ،برحذر بدارد چرا که برای آبرو داری نزد در و
همسایه هم که شده اعالم پایان دادن به دروغگویی هایش علیه فعالین گرایش چپ جنبش
کارگری نمی خواسته نشانه ضعف و شکست اتهام زنی هایش تلقی گردد .اما ،دوشنبه
روز بدی بود .روز اعتراف بهرام رحمانی به دروغگویی .روز دوشنبه ،وی ناچار شد
بنویسد که "اکنون باز هم بسیاری از رفقا تاکید داشتند مطلبی را که دیروز نهم اکتبر ،به
نام «رضا مقدم در راه دادگاه انقالب اسالمی !» منتشر کرده ام و در پایان آن تاکید نموده
ام که دیگر بیش از این به این کمپین فحاشی علیه خود ادامه نخواهم داد ،آن را به
صورت جداگانه هم منتشر کنم .چون که آن موضع در آخر آن مطلب آمده و چندان
برجسته نیست" .وی همچنین مجبور شد تا علنا به دروغگویی روز گذشته اش اعتراف
کند که نه تنها حمایتی در کار نبوده است که وی آنها را بر حذر بدارد بلکه حتی مدافعان
و مشوقانش هم دیگر ادامه یاوه گویی هایش را مضر می دانند .نه تنها این بلکه بهرام
رحمانی علنا ناچار شده از مدافعان و مشوقان و رفقایش که از خواندن دروغهای تهوع
آورش ناراحت شده اند پوزش (البته از نوع صمیمانه اش) بخواهد.
در تمام این سالهایی که بهرام رحمانی بعنوان عضو شاخص محافل بدگویی و بهتان زنی
سرگرم پرونده سازی علیه فعالین گرایش چپ و سوسیالیست جنبش کارگری بود و ما با
بی اعتنایی به وی وقعی نمی گذاشتیم ،می دانستیم که پرنسیپ های سوسیالیستی همواره
یک عامل کنترل کننده برای رفتار و اخالق سوسیالیستهاست و آقای رحمانی فاقد آن
است .ایشان در نوشته روز دوشنبه اش (امر مبارزه طبقاتی مقدم بر هر کشمکش فردی
و جمعی است!) فلسفه حاکم بر رفتارش را اعالم کرده و بدین نحو بر بی پایه بودن
اتهامات و پرونده سازیهایش علیه جناح سوسیالیست جنبش کارگری اذعان داشته است.
از نظر بهرام رحمانی که خودش را در بین سوسیالیستها جا زده "اما روشن است که در
بین دعوا کسی نرخ تعیین نمی کند ".مطابق همین فلسفه رفتاری است که وی خود را
مجاز می داند تا "در دعوا" علیه مخالفانش به هر دروغگویی ،اتهام زنی ،پرونده سازی،
ساختن فرزاد کمانگر و محسن حکیمی جعلی ،سوء استفاده از موقعیت دبیریش در
کانون نویسندگان در تبعید و غیره متوسل شود .اکنون بهرام رحمانی علنا اعالم کرده
است که چرا نباید از وی داشتن یک وجدان حقیقت جو را انتظار داشت .نزد فعالین
سوسیالیست جنبش کارگری حقیقت همیشه انقالبی است و حقیقت جویی در مرکز
تحلیلهایش قرار دارد .طبقه کارگری که حتی از داشتن تشکلهایش محروم است چه نقطه
اتکایی باالتر از حقیقت جویی می تواند داشته باشد؟
با این نوشته اتحاد سوسیالیستی کارگری دیگر مستقیما بحثی با بهرام رحمانی نخواهد
داشت .ما هیچگاه بهرام رحمانی را طرف بحث خود ندانسته ایم .وی همیشه خودش را
قاطی بحثهایی کرده است که ما با دیگران داشته ایم .این بار هم اتهام زنی و فحاشی های
بهرام رحمانی به ما هنگامی شروع شد که تلویزیون کومه له در پی اطالعیه کمیته

هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ،مصاحبه بهروز خباز را از روی
سایت خود حذف کرد ! بهرام رحمانی خاکریز اول بود و با فروریختن آن سپاه پنهان این
کمپین رسوا گریخت .وی حتی در لیست دشمنان ما هم قرار نداشت و ندارد .بهرام
رحمانی ارزانی آنهایی که با وی حشر و نشر و همکاری سیاسی دارند.
این قبیل کمپین ها نمی تواند ،کما اینکه نتوانست ،سابقه و دستاوردهای سوسیالیسم
کارگری را در نقطه عطف های جنبش کارگری و جنبش دانشجویی خدشه دار کند .ما به
مرور و در فرصت ها و مناسبت های دیگری کارنامه جدال های سیاسی سوسیالیسم
کارگری با چپ خرده بورژوائی و غیر کارگری را از نظر تاریخی و تحلیلی مرور
خواهیم کرد.

پیوست ها:
 - 1خبر دستگیری محسن حکیمی و اطالعیه کانون درباره آن

طایت جزص
بازداشت یک فعال سیاسی دیگر؛ محسه حکیمی فعال رساوه ای
چِارػٌثَ ۳۱ ،هِز۳۱۳۱ ،
چکیذٍ ّ :ی اسجولَ جْاًاى ُوظْ تا ًِضت آسادی تْد کَ پض اس اًتخاتات  ّ 88در جزیاى تاسداػت
ُای گظتزدٍ غیزقاًًْی تاسداػت ػذ….
هحظي حکیوی اس کٌؼگزاى هذًی ّ جْاًاى ًشدیک تَ ًِضت آسادی ایزاى ًیش تاسداػت ػذ.
تَ گشارع جزص ،هحظي حکیوی اس فعاالى حْسٍ تکٌْلْژی ارتثاطات ّ کارػٌاطاى حْسٍ ایٌتزًت ّ
فعاالى رطاًَ ای ،اهزّس در دّر جذیذ تاسداػت فعاالى رطاًَ ای ّ رّسًاهَ ًگاراى تاسداػت ػذٍ
اطت.
هحظي حکیوی ،فزسًذ یکی اس اعضای فعال ّ قذیوی ًِضت آسادی ایزاى ّ ،خْد اس جْاًاى ًشدیک
تَ ایي جوعیت طیاطی اطتّ .ی طال ً ۸۸یش چٌذ ُفتَ تاسداػت تْد.
ّی اسجولَ جْاًاى ُوظْ تا ًِضت آسادی تْد کَ پض اس اًتخاتات  ّ ۸۸در جزیاى تاسداػت ُای
گظتزدٍ غیزقاًًْی تاسداػت ػذ.
————————————————دستگیری وىیسىدگان و روزوامه وگاران در جمهىری اسالمی ایران

کاًْى ًْیظٌذگاى ایزاى در تثعیذ
در اخثار رّس طیشدُن هِز هاٍ  ، 0931آهذٍ اطت کَ هحظي حکیوی ًْیظٌذٍ ّ اس اعضای کاًْى
ًْیظٌذگاى ایزاى ،هحوذ حیذری ّ هِذی افؼارًیک اس رّسًاهَ ًگاراى فعال تَ یک تارٍ دطتگیز ػذٍ
اًذ.
پزطغ ایي اطت کَ چزا؟
ظاُز قضیَ ایي اطت کَ ُیچ رّیذاد تاسٍای پیغ ًیاهذٍ کَ دطتگیزی کًٌْی ًْیظٌذگاى ّ رّسًاهَ
ًگاراى را تْجیَ کٌذ؛ ّلیّ ،اقعیت ایي اطت کَ رژین تثَکار جوِْری اطالهی ُویؼَ تزفٌذی در
آطتیي دارد ّ ُوْارٍ در پی پیغ گیزی اس رّیذادُاطت تا حاکویت طزاپا ًکثت ّ تیزٍ رّس خْد را اس
هِلکَ ای کَ تَ آى دچار اطت ًجات تخؼذ.
جوِْری اطالهی ،تی آیٌذٍ ّ دچار تحزاى اطتُ .ویي اهز ،اًگیشٍ ُویؼگی ایي رژین را در طزکْب
ّ ُجْم تَ ُوَ عزصَ ُای سًذگی فزٌُگی ،طیاطی ،اجتواعی ّ اقتصادی هزدم ایزاى تؼکیل هی
دُذ .طیاطت جوِْری اطالهی در ُجْم تَ عزصَ آسادی تیاى ،تَ عٌْاى یک سهیٌَ رّػي ّ تاتٌاک
در هثارسات اجتواعی هزدم ایزاى ًیش دارای ُویي اًگیشٍ اطت .تَ ّیژٍ اکٌْى کَ در جاهعَ ها
هثارسات داًؼجْیی ّ کارگزی در اّج تاسٍای تَ پیغ هی رّد ّ اعتصاب دالّراًَ کارگزاى
پتزّػیوی هاُؼِز ّ هثارسات داًؼجْیاى در تزخی اس داًؼگاٍ ُای کؼْر ،تزای احقاق حقْق حقَ
خْد ّ در راطتای آسادی تیاى ،تؼکل ّ طاسهاًیاتی ػاى اداهَ دارد ّ دیگز کارگزاى جاهعَ ها ًیش سیز
تیرحواًَتزیي ُجْمُا دطت تَ هثارسٍ ای طزًْػت طاس سدٍ اًذ؛ طثعا ّجذاى تیذار رّسًاهَ ًگاراى
ّ ٌُزهٌذاى ّ ًْیظٌذگاى در دفاع اس ایي هثارسات ،آّردگاُی طت کَ صذا ّ طیوای تِی دطتاى
جاهعَ ها را تَ ًوایغ هی گذارد ّ ُن دلی ُوگاى را تزای فزّپاػی ًظن عقة هاًذٍ جوِْری اطالهی
تزهی اًگیشد.
ُجْم هذاّم تَ رّسًاهَ ًگاراىًْ ،یظٌذگاىٌُ ،زهٌذاى ّ فعالیي عزصَ ُای گًْاگْى جٌثغ ُای
اجتواعی ،طیاطت ُویؼگی رژین جوِْری اطالهی طت ّ ایي طیاطتُ ،وْارٍ اس طْی ُوَ اًظاى
ُای آسادی خْاٍ ّ تزاتزی طلة هحکْم ػذٍ اطت.
کاًْى ًْیظٌذگاى ایزاى در تثعیذ ًیش در ُویي راطتا ،طلطَ ّ ُجْم آسادی کغ جوِْری اطالهی را
هحکْم هی داًذ ّ در افؼای ایي طیاطت ًاهزدهی اس پا ًخْاُذ ًؼظت.
کاًْى ًْیظٌذگاى ایزاى در تثعیذ  01هِز هاٍ 0931

 – 2نشانی وبالگ فرزاد کمانگر که بهرام رحمانی وی را بعنوان معلم جانباخته فرزاد کمانگر جعل
کرد تا از شعرش علیه ما استفاده کند.

وی در معرفی خودش نوشته است که" :نامم را برادرم فرزاد نهاد ونام خانوادگیم برگرفته از
نام طایفه ای بزرگ در کردستان است .در سال های جنگ وخون در سنندج به دنیا آمدم در کامیاران
بزرگ شده ام ودرحال حاضر درشهر سنندج زندگی میکنم.
لیسانسم مهندسی صنایع است ودر حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی هستم.به
فلسفه وادبیات عالقه زیادی دارم/همیشه مینویسم اما نه آشکارا .
برای آنانی که میخواهند مرا بشناسند!"
http://www.sorodekhashm.blogfa.com/post -39.aspx

