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 ع ممنوی کارگرنيهتک حرمت فعال

١٣٨٧م شهريوربيستشنبه چهار                                                                                            یديرضا رش     
 

به جای  اين نوشته  .سايت افق روشن نيز اقدام به درج آن کرده است نام مزدک بهراميان متنی نوشته وشخصی به  اخيرا

جهت سياسی هم از زرافشان نموده وناصر  عليرضا ثقفی و قایآ   جملهين و فحاشی به چند نفر ازنقد سياسی اقدام به توه

سوال (  باشی که بتوانی از حقوق کارگران دفاع کنیکارگر  گويا بايد ،کارگری راداردش عقب مانده کارگرنمايندگی گراي

 من فقط به متد برخورد اين گرايش شده است و  ش کارگری بهجنب سطح  زيادی در نقدهای ) انون اعضای ک ايشان از۶

 کمتيهدر مدتی هم  و بود می شناسم له بم  ياری زلز شورایزمانی که ايشان در من عليرضا ثقفی را از.ايشان می پردازم

 يا جدا کردند  پيگيری  کميته از  راه خود راکس ديگری به چه علتیهر يا  اينکه ثقفی ،داشتيمهم همکاری  با پيگيری  -

 بر متد به طلبد من اينجا سعی می کنم   میشود بحث ديگزی را ليت اجتماعی میچه انگيزه ای وارد فعافردی باهر اينکه

 است در سالی  چند ثقفی  آقای  .ذارمگمی   آينده قضاوت  نقد سياسی نوشته ايشان را به و   بپردازم آقای بهراميان  خورد

اجتماعی گام برمی جهت ايجاد تشکلهای  در به توان فهمش  و به اندازه  ارد وآمد د و گارگری رفت فعالين   محيط های 

 بر کينه و  تفرقه وه هايست کهاينجا قصدم نقد شيودر بپردازمفعاليتهای ثقفی  من دراين نوشته قصد ندارم به شرح . دارد

چند جنبه توصيه های دوستانه ای را از. دهد نقد رواج  و روش يک سنت به عنوان  خواهد  می  خوزدهای شخصی را

:صحنه فعاليت اجتماعی دور کنندازميخواهند با چنين شيوه های بورژوايی حريف را به آقای بهراميان وساير کسانيکه   

ش مردم جنبسرکوبگران  عبادی و  شيرين،يزدی بورژوازی چون ابراهيم  دالالن واسطه گر کنارقراردادن ثقفی در -١

تنها تطهير چهره کريه نوکران  )۶٠ کشتارهای دهه فرماندهان( گنجی و محسن سازگارا کردستان چون اکبرمتعرض در

با آبرنگهای  سرمايه داری حاکم بر ايران است که درمقاطع مختلف سعی می کنند که جمهوری اسالمی را  شناخته شده 

.پوشانندمدنی رنگ کنند وچهره سرکوبگر و ارتجاعی آنرا ب  

خواندن ايشان تهمتی است که آقای بهراميان خودش نقش دادستان و  امپرياليستها و دست نشانده   منتثب کردن ثقفی به -٢

است بی شمار ......ونيست  قايل  را با هم داشته و به شيوه معمول محاکم بورژوايی ارزشی برای حرمت انسانی قاضی 

تمام ابعاد سرهم رديف شده است واين نوشته درپشت  ای اثبات چه ادعای سياسیاين دست که معلوم نيست براتهاماتی از

نوشته رگه های خالل  همچنين در،کندکارگری باز جنبش مشکالت گره ای از معين وروشنی که بتواندپراتيک  فاقد ارايه

ن خبر دست پليس امينت را برای منتثب  که اي،تپهکارگران هفت آقای ثقفی به  ازجمله دادن پول توسط  پليسی وجود دارد

و بدبينانه افکنانه  شيوه های تفرقه   رواج اين گونهمن ضمن محکوم کردن  .را باز ميگذارد  فعالیبه هر  > اتهام <کردن

اعالم  سايت افق روشن را درج چنين مطلبی توسط از  همچنين اظهار تاسف خودم را،نوشته هايی  پليسی توسط چنين و

ادامه رسالت خدمت به جنبش کارگری توجه بيشتری را نسبت به درج دريدوارم گردانندگان سايتهای خبری ام می کنم و

 نقد سياسی متمرکز کنند که  همچنين به آقای بهراميان توصيه ميکنم ذهن و وقت خودرا به٫ داشته باشند اينچنين مطالبی
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