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!!!ی تازه بهزاد سهرابیحرف ها  
   م آذرماه هشتاد و ششهن بيست                                                                                             دانشوسفي
 

       

اگر . هزاد سهرابی امروز در نثار بدترين فحشها و تهمت ها به محسن حکيمی تمامی مرزها را پشت سر نهاده استب

. »فحش داده است« . کسی بپرسد که او چه گفته است پاسخش به طور واقعی يک جمله کوتاه دو کلمه ای بيش نيست

او سوای فحش .  موهن فحش های جمله قبلی است صفحه تمام سياه کرده است که هر عبارت آن تکرار چندش بار و۵

نه چيزی گفته است، نه چيزی برای گفتن دارد، نه چيزی آموخته است و  نه آموزگارانش چيز ديگری داشته اند که به 

در اين ميان تنها سؤالی که می تواند برای خوانندگان احتمالی وی مطرح شود شأن نزول اين فحشنامه . او ياد بدهند

ضرورت انتشار اين هجونامه برای وی چه بوده است و . ه شده است که او يکباره دست به اين کار زده استچ. است

از همه اينها مهمتر ديگرانی که اين ضرورت را به او گوشزد کرده اند، چه فکر می کنند و چرا در اين موقعيت 

ا يک کارگرم، عضوی از جنبش ضد سرمايه من عضو کميته هماهنگی نيستم ام. خاص به اين کار مبادرت نموده اند

پاسخ من به سؤاالت باال به صورت . چيزهائی را می نويسم که به صحت آنها باور دارم. داری کارگران دنيا هستم

  :بسيار خالصه  اينهاست

   :بهزاد سهرابی در زمره کسانی است که بر اساس يک برنامه ريزی حساب شده وارد  کميته هماهنگی شدند تا. ١

  .  کفه مخالفان رويکرد ضد سرمايه داری در کميته هماهنگی را سنگين سازند-

  . برای رفرميسم راست سنديکاليستی و حزب سازی بورژوائی باالی سر طبقه کارگر جای پائی فراهم کنند-

  .  در صورتی که موفق به حصول هدفهای فوق نشوند کميته هماهنگی را از هم بپاشند-

عده زيادی ديگر با اين هدف وارد کميته هماهنگی شدند و به محض عضويت، تالش خود را برای  بهزاد سهرابی و 

چيزی است که هر کارگر دارای . اين يک ادعا نيست. اجرای همين توطئه های از پيش تنظيم شده آغاز نمودند

ريخ ورود اين جماعت مأمور و تا. حساسيت به جنبش طبقاتی خود می تواند با چشمان باز واقعيت آن را نظاره نمايد

معذور، به کميته هماهنگی تاريخ شروع کشمکش عليه رويکرد راديکال سرمايه ستيز و هر جنب و جوش اين کميته 

از اين زمان است که افرادی با پشتيبانی همين عده خواستار . برای سازمانيابی ضد سرمايه داری طبقه کارگر است

از همين زمان است که افرادی با علم کردن شورای .  کميته هماهنگی می شوندمحو نام و نشان ضد سرمايه داری

از همين تاريخ . همکاری خواستار انحالل رويکرد ضد سرمايه داری در سنديکاليسم راست و چپ فرقه ای می شوند

ح کنند و سنديکاليسم و اينها به کميته رفتند تا کميته را برای عده ای فت. است که کميته هماهنگی اساسًا فلج می گردد

آنچه اينان در کميته می کردند ديگران در خارج . حزب بازی بورژوائی ماوراء جنبش کارگری را به کرسی بنشانند

از کميته، در کانال های تلويزيونی، در سايت های اينترنتی، در راه اندازی کمپين های تبليغاتی سراسر دروغ برای 

 آلت دست سرمايه جهانی، در تبليغ رفرميسم منحط سنديکاليستی و فرقه ساالری و صدها تبليغ نام و نشان اتحاديه های

  . راههای ديگر انجام می دادند
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او در جا به جای اين فحشنامه به صورت بسيار . فحشنانه کريه سهرابی به نوبه خود گواه صادق حرفهای باالست

دعوای او با فعالين ضد سرمايه داری . وزگاران اولترا رفرميست و راست خود را لو می دهدزشتی ماهيت خود و آم

سهرابی اين عمل . اين است که چرا دست در دست اتحاديه های ضد کارگری آلت دست سرمايه جهانی نمی گذارند

ی ضد سوسياليستی شريک نهادها! چشم همه کارگران ايران و جهان روشن!!! فعالين کارگری را راست تلقی می کند

و فعالين راستين ضد سرمايه داری و برای محو کار !!! در بسياری توطئه ها و کودتاهای سرمايه جهانی چپ هستند

لخ والساها، گای رايدرها، و نوکران حلقه به گوش کاخ سفيد و پاپ اعظم چپ !!!! مزدوری راست می باشند

  !! !!و محسن حکيمی ها راست می باشند!!! هستند

!!!! بهزاد سهرابی می گويد که فعالين ضد سرمايه داری راست هستند زيرا که به سنديکای شرکت واحد انتقاد دارند

افتخار بزرگ فعالين ضد سرمايه داری است که از مبارزه توده رانندگان واحد حداکثر پشتيبانی را  بعمل آورده اند و 

 راست نوع سهرابی در شرکت واحد را افشاء ساخته و برای به عمل خواهند آورد، در همان حال که رفرميسم

  .  کارگران نقد کرده اند

بهزاد سهرابی خودش به زبان بی زبانی می گويد که او و همانندانش گوش به فرمان ديگران به کميته هماهنگی رفتند 

وده ای وار برای ساختن سنديکاها تا رويکرد کميته برای ايجاد تشکل سرمايه ستيز توده های کارگر را با تقالی کور ت

آنها به کميته هاهنگی . جايگزين کنند و سنديکائی به سنديکاهای منحل در ملزومات نظم سرمايه جهانی اضافه نمايند

او درست در امتداد همين توطئه بافيها .  رفتند تا عليه فعالين راستين ضد سرمايه داری به هر توطئه ای دست بزنند

نه فقط او که سراسر .  برای حادترين انتقام از فعالين ضد سرمايه داری مغتنم شمرده استاست که فرصت را

آنها برای . دستوردهندگان و آمران و ناهيان وی از رويکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر بيشترين وحشت را دارند

چرا بهزاد .  دست بزنندکوبيدن و ضربه زدن به سازمانيابی ضد سرمايه داری طبقه کارگر حاضرند به هر کاری

سهرابی و شرکای آمر و ناهی، اين موقعيت مناسب را برای انتشار اين فحشنامه مطول عليه محسن حکيمی انتخاب 

اينها به اين نتيجه رسيده . حکيمی در زندانهای جمهوری اسالمی به سر می برد. دليلش بسيار روشن است. کرده اند

دولت اسالمی سرمايه فعالين راديکال سرمايه ستيز را درو می کند .  آورده انداند که مناسب ترين فرصت را به دست

شايد سهرابی نمی فهمد چه . پس اينان هم بايد برای خوشه چينی از آنچه بورژوازی درو کرده است وارد ميدان شوند

کارگری تا اين زمان اين کار در فرهنگ چپ حتی چپ غير. می کند اما دستور دهندگان به وی بسيار خوب می فهمند

ميزان هراس و وحشت رفرميسم راست و چپ  از رويکر ضد سرمايه . بعنوان پديده ای کريه مورد تقبيح بوده است

آنچه تا امروز وقيح ترين بوده است اينک برای توطئه . داری را می توان بسيار خوب از همين اقدام اينان حدس زد

اما اين . ر از سوی مخالفان اين رويکرد بسيار موجه به حساب می ايدعليه رويکرد ضد سرمايه داری طبقه کارگ

  . کاری است بسيار زشت  و به طور قطع هر کارگری آن را محکوم می نمايد
  

   دانشوسفي
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