سرقت روز کارگر با شعار"استقرار عدالت اجتماعی" فريبی ديگر!
در حاشيه "فراخوان سراسری "ايرانيان" به مناسبت روز جھانی کارگر"
روز کارگر ،خروشيدن از بيداد نابرابری طبقاتی ست! روز روشن کردن شعله ھای خشم زير پای
طبقه دزد و غارتگر و تجاوزگر بخاطر ستمگری و ظالمی آن! روز به زير کشيدن طبقه دورغگو،
فرييکار و شارالتان است! روز بيرون کشيدن دسترنج زحمتکشان از حلقوم سرمايه دار زالو است!
روز در ھم کوبيدن ماشين استثمار و دستگاه سرکوب دولتی! روز گرفتن حق است! و حق را با
خواھش و تمنا نميگيرند حق را با قھری که به ستمديدگان تحميل شده مطالبه ميکنند! زيرا که اين "
عادل " دست ساز طبقه استثمارگر است ترساندن طبقه استثمار شده و محروم! خدايی که "
خدای
ِ
قھار" است و نه " مھربان" و دلسوز! "خدايی" که ميگويد ما برخی ھا را بر برخی ھای ديگر برتر
قرار داديم! روزکارگر روز آرايش صفوف ستمديدگان بر عليه ستمکارانی ست که مانند خدايشان
ظالمند!
روزيست که کارگران برای اعتراض به ظلم و ستمی که از جانب سرمايه داری و سرمايه داران زالو
صفت برآنان تحميل ميشود به خيابانھا ميريزند ،و در ظرفھای مبارزاتی که با پيمودن ناھمواری ھا و
سنگالخ ھای مسير مبارزاتی آنھا را ساخته اند مطالبات خود را مطرح می کنند ،و ھمه ميدانيم که در
حق داشتن ظرف مبارزاتی ندارند ،چرا که خدای "عادل" فرمان رانده که "برخی ھا
ايران کارگران
ِ
را بر برخی ھای ديگر برتر قرار داده" ،پس اگر کارگر و زحمتکشی خواست در برابر نابرابری
حقوقی اعم از سياسی و اقتصادی بايستد از فرمان "خدای مھربان و عادل زورگويان" سرپيچی نموده
و سزايش زدن گردن او ھر کس که از حقوق او دفاع ميکند!
تاريخ و مفھوم " عدالت اجتماعی" در اسالم ناب محمدی!
آيا نميشود حدس زد که در صدر اسالم با "وحی شدن" آيه ی "ما برخی از شما را بر برخی ديگر از
شما برتر قرار داديم" به محمد  ،او وضعيت اجتماعی را بوجود آورده است؟ اين آيه چه نابرابری
علنی و آشکار را دامن نزده است؟ و اين زورگويی و اين قھاری چيزی جز برجسته ساختن جايگاه
طبقاتی محمد و ساير پيامبران دينی ميباشد که ھدفشان مصون ماندن ثروتمندان زورگويی بوده که از
دسترنج رنجبران روز به روز فربه تر ميشدند .آيا نميشود تصور کرد که چه گردنھايی بخاطر
برافراشته شدن شعله ھای خشم محرومان و ستمديدگان از تن آنان جدا گرديده؟ اين تصور به ھيچ وجه
سخت نيست! مگر سی و دو سال نيست که ما ھر روز شاھد ھستيم که معترضين به نابرابری طبقاتی
در ايران را ميگيرند و به اسم محارب و ُمشرک و منافق شکنجه و تجاوز ميکنند و بعد ھم مي ُکشند؟ در
اسالم چيزی به مفھوم واقعی عدالت اجتماعی بدليل ماھيت طبقاتی " خدای عادل" نمی تواند وجود
داشته باشد ،و اين ھمان موضوعی ست که امپرياليسم را " شيفته خدا و دين" ميکند .دستورات الھی که
از قبل برای محرومان و استثمارشدگان بريده و دوخته اند که تو بايد به آنچه که "خدای عادل" برای تو
خواسته راضی باشی ،و خشمت را فرو خوری زيرا که بھشت در انتظار توست؟ نه يک کلمه کمتر نه
يک کلمه بيشتر!
پس از سی و دو سال که خمينی جالد و دار و دسته کارگر و زحمتکش ُکش آن احکام "الھی" را در
ايران حاکم نمودند ،پس از سی و دوسال که خمينی در تاريخ معاصر ثابت کرد که دين يک ابزار

بسيار مقبول برای طبقه غارتگر است تا به وسيله آن بتواند طبقه محروم را فريب دھد ،آنرا استثمار
کند و اگر صدايش از ظلم و نابرابری بلند شد آنرا به "حکم الھی" سرکوب کند ،امروز شاھديم که
ميرحسين موسوی ،سارق تمام سمبل ھای مبارزاتی کمونيست ھای ايران و جھان،ھمان جنايتکاری که
دستانش به خون تمام کمونيست ھای ضدامپرياليست و ساير مبارزين راه رھايی از سلطه غارتگری و
جنايتکارانه امپرياليسم آغشته است ،شعار " استقرا عدالت اجتماعی" را برای فريب طبقه زحمتکش و
محروم ايران بر زبان ميراند .استقرار عدالت اجتماعی آنھم در جمھوری اسالمی از نوع دوران
طالبی امام جالدش و نه يک کلمه کمتر و بيشتر! چه خوش خدمتی بيشتر از اين برای ربودن گوی
سبقت از جناح جنايتکار رقيب در ربودن دل "دلسوز" امپرياليسم آمريکا!
راستی چرا ميرحسين مدام بر طبل " جمھوری اسالمی ،آنھم از نوع دوران طاليی امام جالد ،نه يک
کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر را ميخواھد؟ و راستی چرا عده ای تصميم دارند بخاطر جمع کردن
"نادانھا" ی بيشتری به دور ميرحسين از او تصوير يک " ناجی" بسازند؟ و اساسن ناجی در دين ھا
از جمله در دين اسالم به چه معنايی ست؟ ناجی چه طبقه و دسته و گروھی وقتی که "خدای عادل"
شان از قبل برای آنھا جواب صورت مسئله را داده" :ما برخی ھا را بر برخی ھای ديگر برتر قرار
داديم".
ميرحسين و ھم قطارانش برای اين بر اھداف و شعارھای "انقالب" شان ميکوبند:
يک :تجارب آن دوران خونين که تا به امروز ھم ادامه دارد ،دوران خونينی که دست تمام اين جانيان
از پاسدار گنجی تا محسن سازگارا و ميرجسين موسوی و رفسنجانی و خامنه ای ...به آن خونھا ،خون
مبارزين ضدامپرياليست ،ضد نابرابری ھای اجتماعی و اقتصادی آغشته است،به اين نوکران
امپرياليسم ثابت کرده که می توانند در " صحنه" شعارھای مردم فريب دھند ،مثل شعار " مرگ بر
آمريکا" و در پشت صحنه مخالفين واقعی سلطه گری آمريکا را بگيرند و شکنجه و تجاوز کرده و
ب ُکشند و سر به نيست کنند! و البته اين ُکشت و ُکشتار ميسر نميگرديد و نميگردد مگر با کمک
ضدکارگرھايی چون فرخ نگھدارھا که با قرار گرفتن زير پرچم پرافتخار چريکھای فدايی خلق در
سازمان ضدکارگر اکثريت منفور و خائن استفاده ميکرد و ميکند که به کارگران رھنمود " ساعات کار
بيشتر برای تودھنی زدن به امپرياليسم آمريکا" را ميداد تا به اين وسيله شعار مردم فريب " مرگ بر
آمريکا" ی خمينی جالد را نيز حمايت کند! شعار " مرگ بر آمريکا" يی که موسوی چنين از آن
تعريف ميکند:

) نقش و اھميت کارکرد شعار »مرگ بر امريكا« براى جمھوری اسالمی از زبان ميرحسين موسوى
نخستوزير خمينى در شھريور سال
٦٧
وی پس از آتشبس جنگ ايران و عراق و پس از قتلعام زندانيان سياسی در سال  ٦٧ھشدار مىداد
که» :در شرايط جديد و بعد از جنگ بايد بسيار دقت كنيم .اھداف و شعارھاى انقالب نبايد تغيير كند«.
زيرا »شعار مرگ بر امريكا… مھمترين ابزار براى مقابله با گروھھاى كمونيستى ،مائوئيستى و
منافقين بود و شعار مرگ بر آمريكا بيش از دستگاھھاى اطالعاتى در از بين بردن اين گروھھا نقش
)جمھورى اسالمى ١٢ -شھريور .(٦٧
داشته است«

منبع ( http://www.degarguny.com/typo3/index.php?id=17&t=976 :
آری!با شعار مردم فريب " مرگ بر آمريکا" ميرحسين و ساير جنايتکاران رژيم "الھی" چنان خودش
خدمتی به منافع آمريکای خون آشام ،يعنی کشتار گروه ھای کمونيستی ،مائوئيستی و مجاھدين ميکند
که امپرياليستھا به ويژه امپرياليسم خون آشام آمريکا منافعش را تضمين شده ميباشد! در اصل با کشتار
ضدامپرياليستھا ديگر چه کسی باقی مانده بود که با غارتگری دسترنج کارگران و محرومان مخالفت
کند؟ و امپرياليسم خون آشام آمريکا چه چيز بھتری از اين " شعار مردم فريب" ميخواست که گردن
مخالفين واقعی سلطه گری و غارتگری آمريکا را زده بود ،يعنی دلسوزان واقعی کارگران و
محرومان ،آمريکا ديگر الزم نبود که "ھزينه" نظامی برای اين نوکران متحمل شود تا منافع آنرا
پاسداری کنند ،آنھا طبق " فرامين الھی" با فرمول " ما برخی را برتر از برخی قرار داديم"منافع طبقه
غارتگر را پاسداری ميکردند .اين رژيم اگر يک لحظه فراموش کنيم که " الھی" بود ،اگر به راستی
" ضد آمريکا"يی بود آيا کارگران ،و ستارگان راه رھايی از سلطه آمريکا و ساير قلدران دنيا را می
ُکشت؟ آيا انقالبيون واقعی که بر عليه ستم و بيداد شاه ظالم نوکر امپرياليسم بپا خاسته بودند را
مي ُکشت؟ که امروز برای " آب توبه " ريختن بر سر يکی از قصاب ھای رژيم يعنی ميرحسين کليپی
ھم ميسازند و اسم " کشتار زندانيان سياسی دھه شصت " را ھم " گفتگوھای مھم در باره فاجعه ملی
 "۶٧ميگذارند ،و نماينده " امام جالد" ،باقر بختيار را ھم مامور سخن گفتن در باره قتل عام زندانيان
سياسی مکنند تا " کی بود کی بود ما نبوديم" راه بيندازد تا دستان ميرحسين قصاب کمونيستھا و ساير
نيروھای مبارز ضدامپرياليست را بخيال ابلھانه خود پاک کند! جنبش سبز علوی و طرفدارانش به ھر
دری ميزنند تا مسير سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم را منحرف ساخته و زمان بقای رژيم آدم
ُکش اسالمی وابسته به امپرياليسم بخرند .زيرا بخوبی ميدانيد که چه سرنوشتی در انتظار آنھا و ساير
جناح ھای جنايتکار رژيم ميباشد.
دو  :اسالم مانند ھر دين ديگری بدليل ذات و ماھيت طبقاتی اش يکی از مقبول ترين رژيم ھا برای
امپرياليستھا به ويژه امپرياليسم آمريکا ميتواند باشد که خود آن يعنی اسالم ،سابقه تاريخی و رسالتی
ريشه ای در کشتار کارگران و محرومان و حق طلبان داشته اشت .نمونه بارز آن ھم علی امام اول
مسلمان شيعه ميباشد که در جنگ نھروان  ١٠٠٠سر از تن "خوارج" را جدا ميکند و بعد ھم توسط
ظالمان "پدر يتيمان" لقب ميگرفته ،پدر يتيمانی که زنان آن ھزار خوارجی را که گردن زده بود به
"تصرف" خود و پيروانش در مياورده و "پدر" آن بچه ھايی که با شمشيرش يتيمشان ميکرده ميشد.
اما اين "خوارج" چه کسانی بودند؟ طبق گفته عباس مظاھری که با يک ديدگاه سوسياليستی به برخی
از سوره ھای قرآن پرداخته است) لينک آنرا در زير اين نوشته قرار ميدھم و توصيه ميشود که
جوانان حتما به اين نوار صوتی گوش کنيد( خوارج يک جنبش دھقانی بوده که در آنزمان بدليل
وضعيت سخت معيشتی و ظلمی که به آنان وارد ميشده برای حق خود مبارزه ميکرده و علی آنان را
بنا به " فرامين الھی که به محمد " وحی" شده آنان را گردن ميزده ،برای اينکه آنان در برابر آنچه
"خدادای" بوده نافرمانی ميکردند پس کافر و ُمشرک و محارب بوده و ريختن خونشان واجب کفايی
بوده و " است"!
"فراخوان سراسری " ايرانيان" به مناسبت روز کارگر" نه تنھا روزکارگر را سرقت ميکند ،و آنرا به
جنبش سبز علوی نسبت "پيوند" ميدھد بلکه با اينکار شعار " عدالت اجتماعی" را سوار مبارزات
کارگران کند و ميرحسين اين قصاب کارگران و مدافعين دلسوز حقوق کارگران و محرومان را سوار

مبارزات کارگران گرداند تا باز ھم مبارزات برحق کارگران را که از ظلم و ستم و نابرابری "
خدادادی" به تنگ آمده اند را به عقب براند .و برای آنکه فريبکاری خود را به پيش برند بسياری از
مطالبات کارگران را در "فراخوان مشترک" خود گنجانده اند و از واژه " ايرانيان" ھم استفاده کرده
اند تا فريبکاری خود را محکم تر کنند ،که اگر اينان به راستی مدافع کارگران بودند بجای استفاده از
واژه ايرانيان از واژه " برخی از ايرانيان" استفاده ميکردند! به راستی اينھمه وقاحت  ،اينھمه دورغ
و رياکاری را با چه صفتی ميتوان تعريف کرد؟
باز
اما کارگران و تمام کسانی برعليه ظلم و نابرابری "خدادادی" )طبقه دزد دورغگو و حقه ِ
استثمارگر( مبارزه ميکنند بخوبی ميدانند که "استقرارعدالت اجتماعی" ميرحسين چيزی جز ھمان
گردن زدن معترضين و مخالفين نابرابری طبقاتی نيست! و اينبار ھم باز " مبلغين" جنبش سبز علوی
با اينکار ماھيت رياکارانه ميرحسين جنايتکار و دارو دسته او را به نمايش گذاردند! و جالب اينکه اين
فراخوان به زبان انگليسی ھم ترجمه شده تا بتوانند سازمانھا و احزابی مانند حزب توده منفور و
سازمان اکثريت منفورتر را به دور خود جمع کنند! البته فراموش نکنيم که چند سال پيش بود که رضا
پھلوی اين دزد و غارتگر دسترنج کارگران ايران که زندگی انگلی خود و ھزار فاميلش را از آن
ميگذراند نيز " دلسوز" کارگران ايران شده بود ،و اين انگل فسيل فکر گمان برده بود که تاريخ
خوردن حق خدمتکار را که کارش را به دادگاه کشانده بود را فراموش ميکند ،که حتی حق او را ھم
باال کشيده بود!

از آنجايی که در " فراخوان سراسری ايرانيان به مناسبت روز کارگر" ،از عدالت اجتماعی که " سی
و دوسال" است برقرار نگرديده سخن رفته بود ،و ميرحسين موسوی رھبر جنبش سبز علوی نيز "
شعاردھنده" "استفرار عدالت اجتماعی" زير چتر حکومت اسالم ناب محمدی ست ،شايد بد نباشد که
قسمتی از سخنرانی عباس مظاھری که در سال  ٢٠٠۶در اتاق سوسياليستھا در پالتاک ضبظ شده را
عينا برايتان در زير پياده کنم بخوانيد تا به مفھوم واقعی " عدالت اجتماعی اسالمی" در "حکومت عدل
علی" و پيامبرش محمد " راستين" ،که صفت برازنده تر از اينھم برای او پيدا نميشود ،پی ببريد ،لينک
اين سخنرانی که به نظر اين قلم برای جوانانی که ميخواھند اصولی و از يک ديدگاه علمی به قرآن
وجايگاه طبقاتی قرآن بپردازند تا بيشتر به ماھيت ضدکارگری رژيم اسالمی و تمام جناح ھای آن پی
ببرند را قرار ميدھم .با اميد ھر چه منسجم تر شدن تشکلھای کارگری در جھت سازماندھی شدن برای
سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی با تمام جناح ھا و دسته ھای دزد و جنايتکار
آن!
صبا راھی دھم اردبھشت ١٣٩٠
بخشی از سخنرانی عباس مظاھری که آنرا برای آگاھی شما خواننده محترم از روی فايل صوتی
سخنرانی ايشان پياده نمودم:
)...در تاريخ اسالم وقتی که حضرت محمد ،در جنگی که با مکيان داشت و پيروز شد و مکه را فتح
کرد،حتی اقدام به آزادی بردگان نکرد ،حتی نگفت که برده ھا بايد آزاد شوند،براش کافی بود که
اشراف قريش اشراف مکه اسالم بيارن،ولی ھيچ سخنی از آزادی برده ھا نبود ،البته در بعضی از
آيات ميومد که بايد با برده ھا رفتار بھتری داشته باشيد ،يک نوع باصطالح برده داری پدرساالرانه،
ولی اصل برده داری ھمچنان محفوظ ماند،نه تنھا اصل برده داری کآل اختالف طبقاتی در قرآن به

صورت يک سرنوشت محتوم خدادای قلمداد شده ،يعنی خدا در قرآن ميگه که ":ما بعضی از شما را
بر بعضی از شما برتر قرار داديم،و اين تصميم ما بوده و شما حق نداريد نسبت بھش احساس حسادت
بکنيد يا عليه ش اقدامی بکنيد در نتيجه مبارزه طبقاتی کامال در قرآن نفی ميشه ،و اينکه طبقات چيزيه
که در منطق قرآن در واقع وجود داره ،حتمی يت داره ،و خدا خواسته اين وضعيتو ،و اين خواست خدا
بوده و در نتيجه ما ھيچ حقی نداريم که عليه اين طبقات بجنگيم ،با اين طبقات مبارزه بکنيم ،با سيستم
طبقاتی ،و جھاد اصال به اين معنا نيست ،در حاليکه در اون زمان خيلی از ما از جمله مثال مجاھدين
حتی بعدن فريب اين آيات رو ميخوردند ،و اين آيات رو در واقع در اين جھت می فھميدند و ميخواستند
بفھمند که جھاد برای مبارزه طبقاتی ھست ،و حتی مجاھدين و خيلی از مذھبی ھای آنزمان و خيلی ھا
فکر ميکردند که اسالم خواستار جامعه بی طبقه است ،اسالم ميخواد طبقات رو از بين ببره ،اسالم ھمه
رو برابر ميدونه،بله در اون زمانی ھم که مکه فتح شد،پيغمبر گفت سيد قريشی يعنی اشراف قريش با
بالل حبشی که سمبل برده بود و خودش ھم يک برده بود،اينھا برابرند ،ولی برابر از نظر چی؟ برابر
از اين نظر نيستند که اون برده آزاده ،اون برده ھمچنان برده است ولی در برابر خدا برابره ،يعنی اگه
يک زمانی کشته بميرن برن اون دنيا بله در اون دنيا اينھا برابرند ولی اين مفھوم دنيوی نداشتش ،در
اين دنيا اين برده بود و اون برده دار ،تفاوتی اين آيه براشون بوجود نمی اورد،برده ھا نميتونستن به
موجب اون خواستار آزادی خودشون بشن ،اصال اين مفھومی نداشت ،آزادی برده ھا ،برده ھا بايد
برده می موندند ،و آيات بسياری در قرآن ھستش که رفتار شوھرھا با زنھای خودشون ،چون مردھا
حق داشتند تعداد زيادی کنيز داشته باشن و مرزی نداشتش؛ بستگی به امکان ماليش بود ،و رفتاری که
حتی در بستر با زن ميشد يا با کنيز ،تفاوت فاحشی داشت ،من نميخوام وارد جزئياتش بشم ،خالف
عفت عموميه ،در خيلی از کتابھای اين چيزھای نوشته شده که واقعا بيانش حتی باعث شرمساريست،
بھر حال ،جھاد و کلمه جھاد به اين مفھوم در واقع يک فريب بزرگ بود و از نظر طبقاتی در واقع
ھيچ ارتباطی به محو طبقات نداشت بلکه ارتباط داشت به درگيری با دگرانديشان ،جھاد به مفھوم در
واقع اگر درست بخوايم ترجمه کنيم به مفھوم جنگ با دگرانديشان بود ، ،در قرآن  ١١۴سوره وجود
داره ،اين  ١١۴سوره  ١١٣تای اونھا ھميشه با بسم اله الرحمن الرحيم شروع ميشه ،يعنی بنام خدای
بخشنده و مھربان و فالن ،تنھا يک سوره يعنی سوره توبه بدون اين بسم اله شروع ميشه يعنی اونجا
خداوند ديگه ھيچ مھربانيشو نميخواد نشون بده ،اون در واقع سوره ايی ھستش که خدا به مشرکين و
کفار يعنی به مفھوم ديگه دگر انديشان ،در واقع اعالن جنگ داده ،و در اونجا اعالم ميکنه که َوقَاتِلُ ْ
وا
ْال ُم ْش ِر ِكينَ َكافﱠةً َك َما يُقَاتِلُونَ ُك ْم َكافﱠةً ،مشرکين رو ب ُکشين ،حتی يه جايی ميگه که پناه بگيرين مخفی بشين
وقتی که مشرکين و کفار ميان رد ميشن،بھشون حمله کنين اونارو بگيرين ب ُکشين ،کشتار مشرکين
کشتار دگرانديشان در واقع ھدفيه که برای جھاد مشخص شده ،جھاد برای نابودی دگر انديشانه ،نه
برای استقرار عدالت اجتماعی!(
لينک "فراخوان سراسری ايرانيان به مناسبت اول ماه مه روز جھانی کارگر"
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=31598
لينک سخنرانی عباس مظاھری تحت عنوان:
نقد و بررسی آيات "جھا ِد" قرآن از ديدگاه سوسياليستی
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