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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  شيری. م  . أ
 ٢٠١٢ اپريل ٠٨  . ب
 

 اول يک سوزن به خود و بعد، يک جوالدوز به ديگران
  

  :شيری به. م. خطابيه ا

 ۀ آن و ھمچنين، حاميان سياست مداخلمنکران امپرياليسم و باورمندان به بشردوستی و دمکراسی گستری

  !خارجی در امور کشورھا صرفنظر از نوع رژيم حاکم آنھا

 

ه  خارجی، بۀمداخل» دستاوردھای «ۀدر اينجا فقط چھار تصوير از ميان تصاوير بيشمار منتشره در بار

ختلف را تقديم نموده مريکا در کشورھای ما نظامی امپرياليسم جھانی و در رأس آنھا امپرياليسم ۀخصوص مداخل

به » جوالدوز «ۀکه نسخ و به ھمنوايان و پيروان سياستھای دولتھای امپرياليستی پيشنھاد می کنم قبل از اين

ی، سوار بر اسب ئتحان کنند و بعد، در صورت کامروارا اول روی خودشان ام» سوزن«ديگران بپيچند، اين 

اصطالح سياسی در ھمان چھارچوب اصول اعتقادی ه اليتھای ب فعۀمراد، تا دلشان می خواھد بتازند و در ادام

 لومپن ۀ، اگر وقت و حوصله داشتند، به چرائی فراموش شدن واژزير ھمين چھار تصوير ۀخود، بعد ازمشاھد

 :نديشند و به نشانيھای زير ھم سر بزنندکه بعد از تصاوير داده شده، بي، (*)پرولتاريا

http://www.federaljack.com/?page_id=37933 
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  حقوق زن درکوه و دشت» سوزن«

  

 

  حقوق بشر غربی در پشت ديوار کاھگلی» سوزن«

 

 

  مکراسی و حقوق بشر سرمايه دارید» سوزن«

 

 

 مريکائیاسبک ه مقتوالن ب» غسل تمعيد«

  

 )Lumpenproletariat(لومپن پرولتاريا  - (*)
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اين اصطالح که در مباحث اجتماعی و سياسی اغلب ديده می شود، از نظر لغوی يعنی پرولتاريای ژنده 

خود را از دست داده که در ) نين، سيمای انسانیو ھمچ(پوش؛ ولی مفھوم دقيق آن يعنی قشرھای وازده و طبقه 

جوامع سرمايه داری اغلب در شھرھای بزرگ زندگی می کنند، دچار تباھی و وابستگی طبقاتی شده اند، از 

دورند، بدون شغل و حرفه ای خاص، بدون کار مفيد برای جامعه و چه بسا در شرايط سخت و ه جريان عادی ب

دزدان، چاقوکشان حرفه .  به ھر کاری ھر چند ناشايست و ضدانسانی تن درمی دھندسر می برند و احتمااله بد ب

 .ای، اوباش، ولگردان، روسپيان و جنايتکاران باجگير و نظاير اينھا از اين جمله اند

اثر شرايط رژيم اگرچه بسياری از عناصر قشر لومپن پرولتاريا سابقا کارگر يا خرده بورژوا بوده اند و بر 

سرمايه داری دچار بدبختی و سرگردانی و تباھی شده اند، با اين حال در اين وضع مشخص خود وابستگی 

آنجا فاقد عالئق . ھندويژه نسبت به پرولتاريا از دست می ده خويش را ب) ھمچنين، کيفيت ھای انسانی(طبقاتی 

از اين گونه عناصر، ارتجاع سرمايه داری اغلب .  مشترک و ھمبستگی طبقاتی زحمتکشان ھستندايدئولوژيک

برای مقاصد ضدملی و ضددموکراتيک خود استفاده می کند، آنھا را برای کثيف ترين امور اجير می کند و در 

 با پول سازمان جاسوسی ]اسد[ مرداد٢٨از جمله در کودتای . کودتاھا و توطئه ھا از آنھا استفاده می کند

 .استفاده شد...) شعبان بی مخ، پری بلنده، ثريا چھارچشم(چاقوکشان و اراذل و فواحش مريکا، از عده ای از ا

) ارتشھا و ارتشھای خصوصی(بورژوازی از بين آنھا افرادی را برای شرکت در گروه ضربتی فاشيستی 

ئی ھای و در راھپيما(مثابه اعتصاب شکن ه به ھنگام اعتصابات کارگری، از آنھا ب. را به مزدوری می گيرد

ند ھر رجل اخاطر پول حاضره قاتالن سياسی و آدمکشانی که ب. استفاده می شود) اعتراضی برای ايجاد اغتشاش

سياسی و اجتماعی مترقی را سر به نيست کنند، از ميان اينھا برگزيده می شوند و کانگستريسم سياسی از آنھا 

سر ه که اغلب از نظر زندگی در دشواری زيادی ب خالصه لومپن پرولتاريا با وجود اين. بھره برداری می کند

خود حاضر است به ھر کاری تن در دھد و اين ) و انسانی(می برد، به علت از دست دادن خصوصيات طبقاتی 

 .سرمايه داری و ارتجاع قرار می گيردۀ امر مورد استفاد

ده بورژوازی و گرايش دوران سرمايه داری با بيکاری مزمن خود، با ورشکست کردن اقشار مختلف خر

البته نبايد تصور کرد ھر فرد بيکار و .  ايجاد لومپن استۀدائمی به تشديد فقر و آوارگی زحمتکشان، سرچشم

لومپن پرولتاريا به آن ! وجه به ھيچ. درمانده لومپن پرولتارياست، ھر قدر ھم مدت بيکاری وی طوالنی باشد

ت داده اند، به فساد کشيده شده اند و فاقد ھر گونه وابستگی طبقاتی  خود را از دسۀافرادی اطالق می شود که طبق

 انقالب سوسياليستی و نابودی نظام سرمايه داری از ۀاين قشر در نتيج. ھستند) و احساسات و عواطف انسانی(

 .بين می رود

، )ھوشنگ ناظمی(، تأليف شھيد زنده ياد امير نيک آئين »واژه نامه سياسی و اجتماعی«کتاب : بازنويسی از

 .١٨۵صفحه 

 .افزوده من است(...) نوشته ھای داخل 

 

http://eb1384.wordpress.com/2012/04/07 

  ١٣٩١ ]حمل[ فروردين١٩

 


