در باره سخنان دستغيب در  ٣٠فروردين و در ديدار با طرفداران موسوی
آقای دستغيب که يکی از مرتجعين "با عقل و درايت" آخوندی ھستند و رند تشريف دارند مثل کسانی
ديگر مانند خاتمی و ھاشمی رفسنجانی وکروبی  ...که در زمان صدارتشان بردولت و ديگر قوا
جمھوری اسالمی سرمايه ھزاران اعمال جنايتکارانه را مرتکب شدند و بطور پايه شرايط کنونی
ريخته شد که بحق پر مشقت ترين دوران زندگی و فعاليت در صد ساله اخير از ھمه نظر و در تمام
ابعادش برای طبقه کارگر ايران و ديگر زحمتکشان است) .بعنوان نمونه می توان از خاتمی نام برد که
در زمان صدارتش يعنی حاکميت جنبش اصالحات سياسی بر ارکان جامعه ،به رھبری اين سيد خندان
که با عبائی شکالتی و خيلی تميز و مرتب بر تن و خنده ای موذيانه برلب ارتجاعی ترين قوانين را بر
عليه کارگران تصويب کردند ،قتل ھای زنجيره ای سازمان داده شدند ، ،به کوی دانشگاه تھران حمله
کردند و دانشجويان را زھرا گويان از پنجره ھا پرتاب و به قتل رساندند ،کارگران خاتون آباد از زمين
و آسمان به رگبار بسته شدند ،خيابانھای شھر بابک را با خون کارگران گلگون نمودند ،ميليونھا کارگر
ايرانی افغانی تبار را در بدترين حالت و با توھين و تحقير و ضرب و شتم اخراج کردند $1و (...حاال
که دار و دسته شان يعنی اصالح طلبان اصولگرا ) موسوی چی ھا( در جنگ قدرت با دار و دسته ی
ديگر يعنی دولت نظاميان سرمايه به سردمداری تير خالص زنی چون پاسدار احمدی نژاد از اريکه
قدرت به زير افتاده و در جبھه ضعف قرار گرفتته اند ،از يک طرف برای زنده ماندنشان و و امتيازی
گرفتن برای سرمايه داران جبھه خويش ،خود را به جنبش توده زحمتکش می چسپانند ،ولی برای
اينکه از راديکال شدنش جلوگيری نمايند و از طرف ديگر مانند گذشته نه چندان دور به يادشان افتاده
است که بايد تبليغ برادری بين اين دو دار و دسته نمايند  .البته دشمن اصلی يعنی کارگران وتودھھای
رنج و زحمت به پا خاسته را نيز فراموش نمی کنند ويادشان نمی رود .اين است که دستغيب در اين
سخنرانی برای مخالفان جمھوری اسالمی سرمايه که سی سال است جز کشتار و فقر و ناداری و
شکنجه و تجاوز از وجود جمھوری اسالمی شان بھره ای نبرده اند و ھرگز نخواھند برد ،به نام
محارب با خدا و پيغمبر دستور قتل و حتا سه روزآويزان ماندن جسد ھا بردار صادر می کند.
بر کسی پوشيده نيست که قتل عام ھای دھه  ١٣۶٠در ايام نخست وزيری موسوی اتفاق افتاده اند؛ و
ھمه سر دمداران قبلی و کنونی جمھوری ،ھمه اين دو دار و دسته رقيب ،و خود او بايد برای اين
کشتار عمومی زندانيان سياسی بی گناه محاکمه گردند .حاال آخوند دستغيب به پند و اندرز اين دو دار و
دسته دزد و آدمکش می پردازد.
البته که اعمال ضد انسانی حاکمان ديروز و امروز آن جامعه يکی و دو تا که نيست .اعمالی مثل
سنگسارزنان و تحميل فقر و نداری به مردم  ،به اعتياد و فحشا کشاندن ميليونھا جوان  ،کشتار مردم
کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و به کشت دادن بيش از يک ميليون انسان در جنگی ارتجاعی
و ھزاران اعمال ضد انسانی ديگر را مثل زندان کھريزک )که بحق آشوويتس نازيان آلمانی -اردوگاه
مرگ لقب گرفته است( و  ..از آنان سر زده است .
اين سيد مرتجع با رجوع دادن شنوندگان خويش به ايام قبل و بعد از انتخابات چنين می گويد:
"پيش از انتخابات ھر دو گروه با ھم تبليغ می کردند و چقدر با يکديگر دوست بودند تا اينکه وضع به
اين صورت شد که به يکديگر نسبت تکفير دادند؛ شيعه اثنی عشری را گفتند که تو کافر ھستی! به يک
عده ای گفتند شما محارب ھستيد!" سايت جرس  ٣٠فروردين ١٣٨٩و بعد شروع می کند به تعريف از
محارب و در باره شان با رجوع به آيه ای ارتجاعی و سرنوشت چند نفر قربانی اجتماع زمان محمد
که فرار می کنند و در يمن دستگير می شوند و به قتل شان می رسانند چنين می گويد :

"ﯾعنی :قطعا جزای آنان که با خدا و رسولش می ستيزند و می کوشند در زمين
در راه تبھکاری؛ آن است که به سختی کشته شوند ﯾا به دار آوﯾخته شوند ﯾا به
سختی برﯾده شود دستھا و پاھای اﯾشان از برابر ﯾکدﯾگر ﯾا رانده شوند از زمين؛
اﯾن است برای اﯾشان خواری در دنيا و برای آنھاست در آخرت عذابی سنگين.که
حضرت دستور دادند که چون اﯾنھا آدم کشته اند باﯾد کشته شوند بعد ھم به
مدت سه روز به دار آوﯾزان بمانند ".ساﯾت جرس  ٣٠فروردﯾن ١٣٨٩
مرتجعين مثل اين آخوند ھم می دانند که در ھر فصلی بايد چه کنند و چه چيزھائی را برای از ميدان به
در کردن توده ھای ميليونی و انحراف افکار عمومی و ايجاد رعب و وحشت تبليغ و تودھھا را تھديد
به آن نمايند .اين ھا می دانند که اين مردمی که در فقر و گرسنگی بسر برده ومی برند و جمھوری
اسالمی را بعنوان اولين مانعی می بينند که بايد از سر راه بر دارند تا به حداقل آزادی و رفاه برسند ،و
 ١١ماه است که با تمام سرکوب و کشتار و تجاوزی که از جانب برادران پاسدار شان و ديگر نيروھای
سرکوبگر مانند زندانبانان و قاضيان مرتجع و ضد انسان بيدادگا ھھا ،در خيابان ھا و زندانھا انجام
گرفته ،ھنوز در ميدان ھستند و شعار و خواست ھايشان راديکالتر ھم شده است را ،نمی شود به آسانی
عقب راند .پس از يک طرف برای مردم شاخ و شانه می کشد و به خيال خويش آنھا را تھديد به مرگی
فجيع تر از قبل مانند دست و پا بريدن و يا آويزان کردن شان بردار می نمايد؛ از طرف ديگر به دار و
دسته ھای در حکومت و از حکومت رانده شده ی حامی منافع سرمايه داران که وجود نحس و ننگ
آور و نکبت بارشان از حرکت توده ھای رنج و زحمت به وحشت مرگ افتاده است  ،راه و چاره نشان
می دھد و برای رسيدن بدين منظور است که اندرز می دھد و اين دو دار و دسته ی آدمکش را به
صلح و صفا دعوت می کند .در حالی که برای اين آخوند اصالح طلب و ليبرال شده ی طرفدار مدنيته
ﷲ نبی جزای مخالفين به دار آويختن و دست و پا بريدن ،به رسم عصر جاعليت می باشد .اين ھمه
برای رعب و ترس ايجاد کردن برای کارگران و توده حق طلبی است که نزديک به  ٧٦درصدش در
زير خط فقر زندگی می کند و  ٤٠درصد ش حتا مجبور است که با روزی نزديک به دو دالر
آمريکائی يعنی در معرض تھديد مرگ زودرس زندگی را بگذارانند ،است.
اما آقای دستغيب و ديگرانی مثل خودش بايد بدانند ،اگر توده ھای رنج کشيده شده را با اعمالی چون
کشتار در خيابان و شکنجه و تجاوز در زندانھا و توھين و تحقير به خانوادھھای داغ ديده در موقع
تحويل جنازه عزيزانشان و ضرب و شتم خانوادھھای زندانيان سياسی در درب زندانھا و بيدادگاھھای
شان )که حتی به مادر  ٨٠ساله نيز رحم نکردند و ريز ضربات باتوم گرفتند به نحوی که کارش به
بيمارستان کشيده شد اما او به روی ديگران لبخند زد و "گفت ما پيروزيم و آنھا رفتنی" ،سوزاندن
جنازه ھا با اسيد برای اينکه شکنجه شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن شان افشا و اصلن شناخته
نگردند ،نتوانستيد شکست شان دھيد ،به طريق اولی با اين خط و نشان کشيدنھا نمی شود ميليونھا
کارگر و توده زحمتکش از زن و مرد و پير و جوان را که بر حقوق خويش آگاھی يافته اند ترساند.
شما ای حاکمان ديروز و امروز ،خوب گوش ھای ناشنوای تان را باز کنيد ،کارگران و زحمتکشان
فرياد می کشند و می گويند" :سرمايه از روز ازل نبوده سرمايه دار حق ما را ربوده" " ،زندگی مرفه
حق مسلم ماست"" ،مرگ بر دزدان اموال عمومی"" ،مرگ بر ديکتاتور"" ،مرگ بر خامنه ای"،
"دولت جالدی می کند ،رھبر حمايت می کند ،پس مرگ بر اصل واليت فقيه"" ،زنده باد اتحاد کارگر
دانشجو معلم" .بدانيد و مطمئن باشيد با درايتی که طبقه کارگر ايران کسب کرده است و با توجه به
توازن طبقاتی موجود در اول ماه مه امسال درسی فراموش ناشدنی و مھم به ھمه شما خواھد داد.
آری کارگران و زحمتکشان و توده ھای مردم چنين خواست ھائی را دارند .آنھا را با ھيچ تھديدی
ديگر نمی توان از حرکت باز داشت ،چون آن مصائبی را که ھر روزه در کارخانه و کارگاه و مدرسه
و دانشگاه و بيمارستان و خيابان تجربه می کنند ،چرا بايد ازتھديد به آن بترسند .شما و ھمه ی سرمايه
داران بدانيد که کارگران يعنی ھمان يقه آبی ھا ،ھمان کفش ملی پوش ھا ،ھمان ھائی از ميدان شوش به
پائيين در مخروبه ھائی به نام خانه زندگی که چه عرض کنم با بخور و نمير و يک شکم گرسنه و
يک شکم سيرروزگارتلخی می گذرانند و ھر روز ميلياردھا تومان بر سرمايه شمايان می افزايند ،دارند

می آيند ،آری دير نيست که آنھا مانند سيل بنيان کن برای شمايان برسند .آنھا با ورودشان به جنبش
برای آزادی و دموکراسی ،برای نان ،مسکن و آزادی ،برای ھمه ،و با استفاده از ھمين شرايط موجود
که دار و دسته ھای شما را شقه کرده است ،خويش را سازمان داده و با متشکل شدن در تشکل ھايشان،
به عنوان يک طبقه و در نقش رھبری کننده جنبش حی و حاضر که با شرکت ميليونھا کارگر و
زحمتکش زن و مرد ،معلم و پرستار و دانشجو و دانش آموز دختر و پسر جاری است به ميدان می
آيند .می آيند تا خواب را از چشمان از حدقه در آمده سرمايه دارانی مثل شما آقايان و خانم ھای
اصولگرا و اصالح طلب و ليبرال و ملی مذھبی و ھر سرمايه دار ديگری که ميلياردھا تومان از
دسترنجشان را دزديده ايد بربايند و اين شکاف بين دار و دسته ھا ئی که شما پند و اندرز شان می دھيد
تا يکديگر را کافر و مرتد ننامند عميق تر کنند .اموال غارت وغصب شده را از طبقه شما غاصبان
گرفته و به صاحبان اصلی که جز خود و ديگر رنج ديدگان آن جامعه از کارگر بيکار شده گرفته تا
کارگر ايرانی افغانی تبار نيستند ،برگردانند .آری ھمان ھائی را می گويم که امامتان در روز اول ماه
مه  ١٣٥٨به سرمايه داران درباره شان اين اندرز را داد "کارگران خود را در يابيد که اگر آنھا بلند
شوند نه ما می مانيم و نه شما" .بدانيد! اين بار ،کارگران می آيند  ،با تشکل ھای توده ای طبقاتی
شان)ستيز طبقاتی( می آيند ،با استراتژی و سياست ضد سرمايه و سوسياليستی شان می آيند ،آنھا برای
اينکه يک نسل شان و شايد چندين نسل به فساد کشيده نشده و تباه نگردند و خود و فرزندانشان در
نداری و فقر و زندگی تير وتار نپوسند ،چاره ای جز آمدن ھم ندارند .آنھا خواھند آمد که ھمه ثروت
و اموال ربوده شده را مصادره و در اختيار خود بگيرند ،آنھا می آيند تا با لغو قوانين تيعيض آميز
اسالمی تان و واژگونی نظم سرمايه ساالرتان و انحالل تمام نيروھای سرکوبگر تان ،مانند سپاه و
بسيج و ارتش و غيره ،خود و جامعه را از قيد و بند سيستم سرمايه دارانه و اسالمی تان رھا کنند و
نھال آزادی و رفاه را بر خرابه ھا ی آن بکارند .آنھا می آيند تا بر جای جامعه نکبت بار کنونی تان،
جامعه ای بسازند که به جای ايجاد فقر و نداری ،توليدات خود را در اختيار آحاد مردم جامعه برای
رشد ونمو دادن به استعدادھای نھفته شان قرار دھد .و به شما ھا نيزخواھند فھماند که دستورات عصر
جاعليت تان فقط به درد انداخته شدن به زباله دانی تاريخ می خورند و بس .شما و رھبر و ديگر
ھمپالکی ھايتان نيز ھر چقدر دلتان می خواھد ،فعلن جفنگ بھم ببافيد و بسان خرانی که تا چندی قبل،
)لبته اکنون از چپاول و غارت دسترنج کارگران به ماشين ھای آخرين سيستم و ضد گلوله سواريد(.
که شما را ازاين منزل به آن منزل برای پخش خرافات می بردند ،شلنگ تخته انداخته وعرعر بکنيد،
سر جايتان خواھند نشاند .زيرا که کارگران و زحمتکشان به اين نتيجه در زندگی و فعاليت روزانه
شان رسيده اند که چاره شان فقط تشکل و مبارزه متحدانه بر عليه ھمه ی سرمايه داران چه دار ودسته
ی حاکم يعنی دولتيان نظامی و اقمار شان و چه اصالح طلبان فعلن رانده شده از قدرت و فريبکار
است .چاره شما نيز يا مرگ در ميدان مبارزه طبقاتی حال وآينده و يا قبول يک زندگی شرافتمند انه با
دست رنج خويش است .البته اگر زنده مانديد!! اين را کارگران و توده ھای رنج ديده و شکنجه شده،
برای شما و ديگر سردمداران نظام انسان کش تان مانند رئيس جمھور دورغگوو...تضمين خواھند
کرد ،زيرا که از يک طرف مبارزه سخت و قھرآميز در پيش است و از طرف برای کارگران نگه
داشتن حرمت و کرامت انسانی حتا فتوا جالدی دادن ھائی مانند شمايان ھم ،مھم است.
ما کارگران و زحمتکشان نمی توانيم نه چيزی را فرموش کنيم و نه ببخشيم.
حميد قربانی
 ٦اردی بھشت ١٣٨٩
 ١$در جريان يورش نيروھای سکوبگر به کارگران و فعالين کارگری و ديگر دوستداران کارگران در
پارک الله ،روز اول ماه مه سال قبل و برگزاری مراسم بھمين مناسبت که حداقل  ١٣٠نفر دستگير و
تعداد زيادی حتا مردمی که به پارک آمده بودند تا نفسی بکشند ،مورد شتم و ضرب قرار گرفته و
توھين شنيدند و مصدوم شدند و ھنوز ھم پرونده برخی از دستگير شدگان در جريان است ،چند نفر از
اين ھمطبقه ايھايمان نيز دستگير شدند .تا چندی قبل يکی شان در سلول ھای انفرادی زندان اوين و در

بدتيرين شرايط زندانی بود .من بعنوان کسی که در ھمان زمانی که اصالح طلبان با شعار "ايران برای
ھمه ايرانی ھا" مشغول حمله ھای شبانه به محل و زيست محقرانه و کار اين زحمتکش ترين و بی
حقوق ترين قشر طبقه مان بودند ،برای نوشتن مطلبی در اين رابطه کمی بيشتر با زندگی اين عزيزان
آشنائی ونيز درد و رنج شان را بيشتر شناختم .شرکت اين کارگران زحمت و سختکوش و کم بھره
ترين بخش از طبقه کارگر ايران از توليدات خود ،در جشن اول ماه مه که می دانستند چقدر برايشان
مخاطره آميزاست و آزادی شان را به خو.د و خانواده و کليه کارگران در ايران تبريک می گويم .باشد
که اين ھمبستگی طبقاتی در تمام ابعاد بين طبقه مان گسترده و عميق تر گردد که خاصه در شرايط
کنونی و برای پيشبرد مبارزه مان حقيقتن مورد نياز است.

