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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١٢ اپريل ٢٩

  

   طبقاتی برای افزايش دستمزدۀمبارز

  از کنترل بازار آزاد تا مھار جنبش کارگری . ۵

  

  درآمد

اضافه توليد  (ئی متناقض و بحران زای توليد بورژواۀقتصاد سياسی و شيو علمی مارکس ـ انگلس درخصوص نقد اۀنظري

 سال گذشته بارھا عينيت يافته و در آزمايشگاه مناسبات اجتماعی و روابط ١۵٠کم در  دست) ـ گرايش نزولی نرخ سود

  :توليدی ثابت کرده است که

 بيش نيستیاداری متعادل افسانه  سخن گفتن از سرمايه . 

 خود نيستئی ھای دوره ی متالطم قادر به حل بحراندار سرمايه . 

 کند داری بحران را از يک نقطه به مرکزی ديگر منتقل می سرمايه. 

 به - امپرياليسم ۀ، ھيلفردينگ، بوخارين و به ويژه لنين در بارتھای رزا لوکزامبورگ، ليبکنيخ بعد از تئوری پردازی

 در فرايند فروپاشی متحزبو متشکل  کارگر ۀيح نقش ستراتژيک طبق و تصر-داری   سرمايهۀ باالترين مرحلۀمثاب

 :ھا نيز روشن است لفهؤ اين م- ارفورت ۀ مستقل از برنام-داری  سرمايه

 داری بدون وجود يک جنبش اجتماعی فراگير  ھای اقتصادی سرمايه ترين بحران ترين و بزرگ حتا عميق

ھای کارگر  ود و بدون حضور مادی يک حزب پيشرو و متشکل از توده کارگِر براِی خۀسوسياليستی تحت ھژمونِی طبق

) رياضت اقتصادی= نئوليبراليستی(ھای رفرميستی و حتا فشار بيشتر  تواند با يک سلسله سياست آگاه و سوسياليست، می

يشرفته و داری پ بحران جاری در تمام کشورھای سرمايه. از بحران عبور کند و خطر فروپاشی را پشت سر بگذراند

 : به اين آمار توجه کنيد. فرعی به وضوح اين واقعيت را نشان داده است

 به ترتيب دوازده و نيم، ھفده مميز سه و بيست و يک مميز ٢٠١٢ تا ٢٠١٠ھای  کاری در سال نرخ متوسط بی. يونان

کاری جوانان  نرخ بی.) نشوداعداد مميز دار را حروفی نوشتم تا ھنگام انتشار معکوس خوانده . (ھشت درصد بوده است

 و حذف دستمزد کارگران درصدی ۴٠ درصد و کاھش ١۶٠نسبت بدھی به توليد ناخالص داخلی .  درصد۵٠بيش از 

  .تمام خدمات حمايتی دولت از زمان اجرای طرح رياضت اقتصادی
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 ١١افزايش .  درصد۵٨ کاری جوانان نزديک به بی. کاری در سال جاری بيست و سه مميز شش درصد  نرخ بی.اسپانيا

 درصد توليد ١٣ھای پرداخت نشده قريب به  ، ارزش وام)٢٠١٢(درصدی نسبت بدھی دولت به توليد ناخالص داخلی 

  .ناخالص داخلی

. اُفت پنج مميز ھفت درصدی اقتصاد در سال جاری.  درصد٣۵کاری جوانان  بی.  درصد١۵کاری   نرخ بی.الگپرت

  . ليد ناخالص داخلی درصد تو٣۶٠بدھی دولت معادل 

. الگھای يونان و ايرلند و پرت ع بدھیبدھی ملی دو مميز ھفت برابر بيش از مجمو.  درصد٣١کاری   نرخ بی.ايتاليا

  .... درصد و١٢٠نسبت بدھی به توليد ناخالص داخلی 

 و ھر جای ديگربه پيش پولی يوروۀ ھای اقتصادی در حوز ھا را با روش ھای امپرياليستی نازی  که سياست- لمان ابه جز 

ھای  ھای مشابھی مواجه ھستند که در رسانه مريکا و انگلستان با بحرانايورو در کنار ۀ  ساير کشورھای منطق-برده است 

از   نيز وضع به ھمين منوال است و به رغم فقدان آمارھای شفاف، ايراندر. شود ھا پرداخته می چپ و راست مرتب به آن

کارسازی و وخامت  و بی) دو رقمی(کاری نامعلوم   درصدی و روز به روز تصاعدی و نرخ بی۴٠رکود تورمی تا تورم 

اگرچه شکست طرح . شود ھای دولتی منتشر می  در رسانهیا کشان آمارھای تکان دھنده معيشت کارگران و زحمت

 برخی محفل ھای ھپروتی ھا و تعميق فقر و فالکت توده ھای زحمت کش يک واقعيت مسلم است اما مندی يارانه ھدف

تلقی " انئيحاشيه نشينان و روستا"ھای انبساطی کاذب را يک گام مثبت برای  نژاد و سياست  ھای احمدی توانند چک پول می

 را از پشت ببندند و با حمايت فرصت IMFھای نئوليبرالی؛ دست کارشناسان  ترين سياست کنند و در حمايت از راست

. مھم نيست. توانند به جنبش کارگری ايران پشت پا بزنند ، تا می  و قابل فھم فالن کارگر ھفت تپهطلبانه از تحليل اشتباه

  . ُخنُک شود، خب بشود" انکشاف بورژوازی "ۀزير ساي" چپ"خواھد به نام  کسی که می

. زند ست و پا میترين بحران تاريخی خود د  تاکنون در عميق٢٠٠٨ از سال ١٩٢٩داری بعد از بحران  گفتيم که سرمايه

در اين زمينه . (مداران انجاميده است ر سياستييھا صرفاً به تغ تعرض راديکال کارگران کشورھای بحران زده به دولت

 من جمله ھای مختلف  در سايتمداران ر سياستييھا يا تغ ر سياستييتغ:  از ھمين قلم تحت عنوانیا بنگريد به مقاله

داری چندان روشن  حران و اين حد گسترده از تعرض کارگران، ھنوز افق فروپاشی سرمايه حاد از بۀبا اين درج). پورتال

  . نيست

ھای نئوليبرالی رياضت اقتصادی را  داری برای مھار بحران استمرار سخت تر سياست اگرچه تا اطالع ثانوی سرمايه

شود؛ با اين حال نقد   کارگر مشاھده نمیۀبه طبقترين نشانی از امتياز دھی  قاطعانه در دستور کار خود قرار داده است و کم

  . برخوردار استیا  مثل ھميشه از اھميت ويژه-کيد بر نقد آرای کينز و گيدنز أ با ت-سوسيال دموکراسی 

ھای رفاه چندان ممکن نيست، اما در عين حال بر اين  ايم که چرا امکان بازگشت دولت ھای متعدد گفته ما قبالً در نوشته

  :داری است  بحران سرمايهۀ که سوسيال دموکراسی ھميشه يک آلترناتيو قوی در دو عرصباوريم

 ھای اين سيستم کاپيتاليستی آمده است  که در آثار و سنتیا ھای شناخته شده کنترل بحران به شيوه. 

 اشتغال و ھای رفرميستی از جمله افزايش دستمزد؛ ايجاد ھای کارگری سوسياليستی از طريق برنامه مھار جنبش 

 ديگری که نقد سوسيال دموکراسی را در ألۀاما مس. چنان که در بخش چھارم اين مجموعه به اجمال گفته شد. رفاه نسبی

ھای وطنی بعد از افول خيزش سبز   است که سوسيال دموکراتیا دھد، تحرکات تازه  سياست ايران مھم جلوه میۀعرص

يارگيری از .  مطرح کنندآلترناتيو جدی در مقابل چپ سوسياليستن يک کوشند خود را به عنوا اند و می آغاز کرده

 گواه اين - از فدائيان اکثريت گرفته تا اصالح طلبان و سکوالرھا و مشروطه خواھان و غيره –ھای مختلف  جريان
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 سوسياليسم  که زمانی روشنفکران بريده از اردوگاه-ھای سياسی اقتصادی کشورھای اسکانديناوی   جذابيت. مدعاست

ھای  مندی نمونه ترين صورت شود و در حداقلی  به عنوان يک الگو طراحی می-زده کرده بود   موجود را نيز حيرتواقعاً 

 از اعضای اين نحله در سطح جھانی تا ايران، ھمان یا بخش عمده. آيد  جنوبی به ميان میوريایبرزيل و ترکيه و ک

 شوروی را به شاخی زيرچشم سوسياليسم چپ و ئیپاشی کمونيسم بورژوا ھستند که شکست و فرویا ھای بريده چپ

 تا زمانی که -ھا  آوردھای سياسی و اقتصادی بلشويک اند و به محض مطرح کردن دست راديکال و کارگری تبديل کرده

ما که «که کنند   بالفاصله از زبان سخن گويان خود به ما يادآوری می- مارکسيسم لنينيسم داشتند ۀريشه در چشم

طيف ديگری از سوسيال » !و... حاال يه درجه سوسيال دموکراسی... خودمون اون جا بوديم و ديديم که نشد

ھای مثالً آکادميک ضمن سوءاستفاده از عقب نشينی چپ سوسياليست بعد از فروپاشی سوسياليسم اردوگاھی با  دموکرات

که اساساً مبانی علم  بلھا نه فقط اتوپيک ھستند،  کنند که مارکسيستءخواھند چنين القا نگاھی تحقيرگرايانه و از باال می

مھرداد (ھای ليبرال وطنی  جمھوری خواھان و سوسيال دموکراتۀدر جريان يک پلميک نمايند. دانند اقتصاد را ھم نمی

تب رفاه موجود در متوسط مرۀ  کارگر و دفاع از ھژمونی طبقۀ درصدی طبق٢٠ بر اقليت - نادرست -کيد أبا ت) مشايخی

ھای رو به  ھر چند ھمان سوسيال دموکراسی... کشيد  جنوبی را به رخ مخاطب میوريای و برزيل و ترکيه و کنسوئد

داری  روند، اما شگفت اين است که ھواداران سرمايه  کارگر به شمار میۀامان طبق  بی ۀآورد مبارز انحطاط نيز دست

داران به کارگران جا   سر سرمايهۀتا امکانات و خدمات دولت رفاه را صدقکوشند  کنترل شده و چپ بورژوازی می

توجه به  شود و در نتيجه ما بی ھا دليل ديگر ناشی می ھای کينز از ھمين جا و ده باری اھميت نقد نظريه پردازی! بزنند

ھای جنبش کارگری ايران خواھيم  يت آينده نيز ادامه خواھيم داد و پس از آن وارد اولوۀھياھوھا اين روند را در دو مقال

  .شد

  

  گر دولت دخالت

ايستد و به تبع آن نيز ترين تفسير ممکن در جناح چپ بورژوازی میبينانهھای جان مينارد کينز در خوشتئوری پردازی

داری ايه توليد سرمۀھای ذاتی شيو خود ناگزير در تناقضئیھای رفاه و سوسيال دموکرات به دليل ماھيت بورژوادولت

 علمی نقد اقتصاد سياسی ۀ مادی سير تکامل اجتماعی تاريخ به مارکس و انگلس شيواگر کشف و شناخت. شوندگرفتار می

داری  خاموشی سرمايهۀ سوسياليسم را از پنجرافق روشنھای ايشان ھا و يافتهداری را آموخته و راديکاليسم آموزهسرمايه

 آدام ئیست، در مقابل تمام اھتمام جان مينارد کينز به اصالح نظام بازار، قطع دستان نامربرای انسانيت به ميراث نھاده ا

ھای انتقادی بزرگان سوسياليسم آشنا شکی نيست که کينز با افکار و نظريه. گر ختم شده استاسميت با تبر دولت مداخله

 کامالً متضاد مالکيت ۀف به آشتی دادن دو پديدتالش کينز معطو.  را مطالعه کرده است١٨٧١ و ١٨۵٧ھای بوده و بحران

 آزاد و يافتن راھی ميان سوسياليسم مارکس و ۀسو و بازار پول و سرماي  از يکئیاجتماعی وسائل توليد و کار غير کاال

 به عبارت ديگر کينز کوشيده است ميان دو قدرت ھميشه. ليبراليسم اقتصادی اسميت ـ ريکاردو از سوی ديگر بوده است

 چنين تالشی پيش از آن که ،ھای نئوکنسرواتيستخالف تبليغات رسانه. متضاد و آشتی ناپذير کار ـ سرمايه صلح ايجاد کند

ھای بازار صورت بسته  باشد، در راستای اصالح ھرج و مرج و ترميم گسست و شکست" سوسياليسم خزنده"به سوی 

ئولوژی ليبراليسم اقتصادی و قطع دستان  بود که حکم مرگ ايد١٩٢٩به يک مفھوم اين واقعيات تلخ ناشی از بحران . است

-ھای سرمايه بازار را صادر کرد و کينز تنھا زمانی وارد معرکه شد که بحران اقتصادی تمام اندام و جوارح دولتئینامر

ت در بازار آزاد و اختالل به اين تعبير کينز با وجود اشراف بر نقش مخرب آنارشی و رقاب. داری را سياه و تباه کرده بود

که داری نداشت، بل حران ذاتی سرمايهن علمی از بيياين دو پديده درنظام توليد اجتماعی، خالف مارکس نه فقط شناخت و تب
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ھای کينز مطب تئوری. داری را نشانه رفته بودزمانی به اين شناخت دست يافت که آوار بحران کنکرت حيات سرمايه

 مرگ ضرورت ناگزير و محتوم وشناساندن بيماری، از ئیبحران باز شد، اما مارکس ضمن شناسابرای درمان بيماری 

به اين ترتيب تالش کينز که در نھايت با ھمراھی طرح نو و ھمکاری دولت . داری بحث کرده بودھيوالی سرمايه

کاری کاست،  از نرخ تورم و بییاروزولت اگرچه تا حدودی به حيات محتضر اقتصاد بازار آزاد رمق بخشيد و تا اندازه

ش به آدام اسميت و مقلدان. ه انجاميد از انباشت پيروزمند سرمايیااما در نھايت اين جنگ جھانی دوم بود که به دور تازه

 قطعی و باورمند رسيده بودند که ۀھای اعداد و ارقام به اين نتيجوار و سنجش و پردازشياری انواع ترفندھای رياضی

-آنان بی. داری مستلزم کنار کشيدن دولت و آزادی مطلق بازار استيابی به بھشت موعود سرمايهتوفيق سرمايه و دست

کاری و توجه به بی گی بازار بورس و انباشت سود ناشی از افزايش اعتبار سھام و بیتنا به عوارض تبادل سھام و آشفتاع

ويليام . دادندداری بازار آزاد را به خارج از اين نظام نسبت میران، وقوع ھرگونه بحران در نظام سرمايهاشتغال کارگ

آيند و ھای آفتاب تشبيه کرد، که در مدت زمان کوتاھی می ھای اقتصادی را به لکه بحران١٨٧٧ھای استانلی جونر در سال

در خصوص لزوم کنار " ثروت ملل "ۀز انگليسی نيز با پدر خواندشومپيتر اتريشی و رابين! گیبه ھمين ساد! روندمی

داری را با ابرھای فتابی سرمايه تمام آسمان نيمه آ١٩٢٩بحران . ی بودندأ اقتصاد ھم رۀماندن دولت از دخالت در حوز

افه بدون تقاضا توليد اض. بست خوردرقابت سودآور در بازار تبادل سھام به بن. آسا پوشاندوفانی و رگبارھای مرگط

 داروی ئیسسات مالی سقوط کردند و از آستين بازار آزاد نيز دست نامرؤھا و مبانک. ھا شغل از ميان رفتميليون. ماند

 ۀدر چنين شرايطی کينز فقط به امکان شکنندگی بازار آزاد پی برد و خالف مارکس که به اين نتيج. شفا بخشی بيرون نيامد

 و ئی توليد بورژواۀھای بازار آزاد و جمع کردن شيوھا، شکستن تمام حلقه راه عبور از اين بحرانعلمی رسيده بود که تنھا

 دولت ۀنی به غايت تقليل گرايانه به مداخليياستقرار مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد و لغو کارمزدی است، کينز در تب

  . برای مھار بحران تمکين کرد

به . داری حاکم شده بود سرمايهۀنظام توليد مبادل مقدسی بر تاپتيست سی ھمچون آي پولی جان بۀ نظري١٨٠٣از سال 

دار، بنياد ثبات بازار آزاد تا آن جا نيرومند بود که حتا در صورت فقدان تقاضا برای يک کاال سرمايه بیۀموجب اين نظري

کم بخشی از توانست دسترا که بازار میچ. ھای گروھی و اخراج دسته جمعی کارگران نداشتکارسازی اجباری برای بی

 ۀتوانست دستمزد کاھش يافت دار می مصرف برساند و از طريق فروش اين کاالھا سرمايهۀکاالی توليد شده را به عرص

 در اين نظام فکری !شدمانده میبه اين ترتيب ھمين مزد باعث مصرف کاالھای باقی. گروھی از کارگران را بپردازد

دار ناگزير است برای توليد، مواد خام بخرد و کماکان بخشی از اين پول برای پيشگيری از استھالک همنسوخ سرماي

 به دو شکل نوسازی ابزار توليد يا دستمزد و غيره يک بار ديگر وارد ئیھاچنين پول. مانددار میوسائل توليد نزد سرمايه

گيرد و  رسد، کارگر مزد میتوليد به سامان می. گرددود باز میشود و اقتصاد به روال عادی خجريان مبادله و بازار می

  . شوندکار شدگان دوباره استخدام می بی

 صحيح پای ۀکينز بر اين نکت.  باطل را از اساس زدۀ اين نظريۀپنب" تئوری عمومی اشتغال، بھره و پول"کينز در کتاب 

گردد و تضمينی برای شود، الزاماً به بخش توليد باز نمیسسات مالی وارد میؤ مۀ پول مردم که به خزانۀفشرد که ھم

دار به محض آگاھی از عدم بحران به کينز نشان داد که سرمايه. ھا وجود نداردگذاری مجدد به اعتبار اين پولسرمايه

 کارگران کاری جمع ديگری ازکشد و کاھش توليد به بیگذاری کنار می تقاضای کافی برای فروش کااليش، از سرمايه

ھم به بحران ھای خود را به بانک بپردازد، الجرم بانک دار نتواند سود واممضاف به اين که اگر سرمايه. انجامدمی

دھد و کارسازی دامنه می بیۀاز طرف ديگر استمرار ھمين کمبود تقاضا، به ادام. شودگی دچار مینقدينگی و ورشکست

- در ارزيابی ھمين جنبه. کندھای نظام اقتصادی سرايت میگيرد و به تمام بخشمیدر تلفيق با سقوط نرخ سود بحران اوج 
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  .  بود که کينز به دخالت دولت رسيد١٩٢٩ھای بحران 

داران انفرادی ابتکار عمل را به دست گيرد و از موضع ن گرديده و دولت به جای سرمايهييھا بايد تعگذاری سرمايهۀپيمان«

 بگذارد و از طريق ساختن خانه و دولت بايد قرضه اخذ کند، سرمايه.  بازار دخالت کنديک متصدی مستقل در کار

  » .کارخانه بر سطح استخدام کارگران بيفزايد و بخشی از سود به دست آمده را به حمايت از مردم اختصاص دھد

)J.M.Keynes, 1936, PP.152-9(  

ھای مالی، ھای جنگ سياست ويرانیۀھا بر پايت سه دھه دولتدر مد.  کينز آمدۀجنگ جھانی دوم به ياری تحقق نظري

ھای گذاریدرصدی از سود سرمايه. استخدام کارگران روند صعودی به خود گرفت.  پول را کنترل کردندۀمالياتی و بھر

 خدمات مده به ارتقای سطحآورد سودھای به دست آ گذار و متصدی از رهدولت سرمايه. دولتی به جيب کارگران رفت

گان، پرداخت يارانه به بھداشت و کاری، صندوق بازنشست بیۀمين اجتماعی، بيمأھای ت مک کرد حمايت از بيمهعمومی ک

ترين شکل آن در درمان و آموزش و حمل و نقل و ساير خدمات موجود، سطح متعارفی از رفاه به وجود آورد که عالی

  . کشورھای اسکانديناوی شکل بسته است

ثير قرار أ ھفتاد بھای انرژی خيز بلندی برداشت و افزايش شديد قيمت نفت، بھای مواد خام و اوليه را تحت تۀ دھدر آغاز

دستمزدھا کاھش و .  رشد اقتصادی متوقف شد و به تدريج شکل نزولی به خود گرفتۀھای باال رونددر نتيجه ستون. داد

کارسازی و   از جمله مقابله با بی- برای دفاع از حقوق کارگران ھای کارگری اتحاديه. ھا افزايش يافتسازی کاری بی

داری ناگزير بود برای کسب سود مورد نظر  سرمايه. نبرد فراخواندندداری را به  ھای سرمايه دولت-کاھش دستمزدھا 

) stageflatione(کاری کارگران ناگزير به يک رکود تورمی قيمت کاالھايش را افزايش دھد، اما کاھش دستمزدھا و بی

 از ی ا توليد، شکل تازهۀ سی از اساس متفاوت بود، اما باال رفتن ھزينۀ ھفتاد با بحران دھۀاگرچه بحران دھ. انجاميد

کارھای کينز ديگر پاسخ  گوی کنترل ست که در چنين صورتی راه اطبيعی. داری حاکم کردبحران را بر جھان سرمايه

  .دانست کارھا را عامل بحران می داری ھمان راه ايهطنز تلخ تاريخ سرم. بحران نبود

داری تاچريستی ـ ريگانيستی ـ دنگ شيائوپيستی، برای کنترل لوژی نئوليبراليسم از طريق دولت ديکتاتوری سرمايه ئو ايد

  ...ھای کارگری را متالشی کرد و دوران ديگری از تباھی آغاز شدبحران وارد عمل شد و در نخستين گام اتحاديه

  

  ... ادامه دارد

  :بعد از تحرير

  :برشت در شعری سروده است.١

  .....راستی را که به دورانی سخت ظلمانی عمر می گذاريم

  آن که می خندد....

     ھنوز خبر ھولناک را

  .                                           نشنيده است

بر لبانت جراحی می شود که خبر تلخ حبس رضا شھابی را می  خنده ھای ناشی از شادی آزادی ابراھيم مددی زمانی 

  ..........شنوی

ظرفيت ۀ پيچيده و عجيبی است و خرده بورژواھا آدم ھای شگفت ناکی ھستند که با وجود ھمۀ خرده بورژوازی طبق.٢

. يست ھا شده اند شان در عصر امپرياليسم، در مواردی موی دماغ جنبش کارگری و چپ ھا و سوسيالۀھای ترقی خواھان

خطر خرده بورژوازی وقتی به شکل يک بيماری عود می کند که به صورت فردی يا ! و می شوند کماکان ھنوز ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

خرده بورژوا زمانی به " روشن فکران"حال و مآل . چپ می پردازد" نقد"کافه نشين به " روشن فکران"گاه محفلی از جاي

کارگر از متن جامعه به پشت پيسی ھا عقب ۀ باط شان با جنبش مادی طبقوخامت می گرايد که در يک مدت طوالتی ارت

پرولتر (دو ) پرولترھابورژواھا و (شايد اگر مارکس و انگلس اکنون در کنار ما بودند عالوه بر بخش ھای يک . می نشيند

رژواھا اختصاص می ن موضوع مبرم پرولترھا و خرده بوييدر مجموع بخش سوم مانيفست را به تب) ھا و کمونيست ھا

  !ن ادبيات سوسياليستی و کمونيستی را در بخش ديگری وارد می کردندييدادند و تب

بخش نخست اين سلسله مقاالت به اشاره گفته شد، اميد داريم که در ادامه ۀ عالوه بر ارزيابی آتی تمام مواردی که در مقدم

 ز يک منظر ديگر از ماھيت طبقاتی و رويکردی خردهطبقات در تئوری مارکس نيز وارد شويم و اۀ به بررسی مقول

، ننکات بسيار مھمی ھمچون تجزيه و تحليل تئوری مارکسی بحرا.  کنيمئیرونما)  متوسطۀامام زاده طبق(بورژوازی 

به تفصيل " امکان فروپاشی سرمايه داری و داليل شکست سوساليسم اردوگاھی"فروپاشی ؛ پوزيتيويسم و غيره در کتاب 

لفه ھا که از ؤو ناشکيبای اين م" منتقد"عالقه مندان . توان تئوريک نگارنده بحث شده استۀ عا به اندازو تب

کنند " دعا" و نفرت زا ليسیوپ" نقد"به کافه نشينی ھبوط فرموده اند ؛ بھتر است به جای "  انترناسيوناليسم تروتسکيستی"

بدون . تاب ھا و مقاالت مکتوب و تئوريک ما نيز بشودکه حداقلی از آزادی بيان مرکليستی آنان شامل حال ک

  ! آمين.سانسور

کارگر آگاه و متشکل و متحزب در کنار تالش ۀ تئوريک و پراتيک طبقۀ  انگلس از متن مبارز–سوسياليسم مارکس . ٣

ز قلب جوامع ھمان طور که لومپنيسم کاله مخملی و داش مشديانه می تواند ا. روشن فکران چپ و متمدن عروج می کند

 که ھر کدام با چند بس آمد در متن يک –به اين کلمات مشعشع غير سياسی .  ريشه دواند- به ظاھر پيشرفته–عقب مانده 

  : توجه کنيد تا به عرضم برسيد–آمده است " مقاله"

 ، باز، آبدوغ خياریار، شلخته، تاسياوه گو ؛ مذبذب ؛ گزافه گو، حراف، بی پرنسيپ ؛گيرپاچ ؛ زپرتی، اميرارسالن نامد

  !کوالک زاده.... درعقب، گنده گو و 

من نيز مانند شما و ھر انسان سياسی ديگری اولين بار که به اين واژه ھا برخوردم ، گمان زدم که آقای شعبان استخوانی 

ماره گير و يا در گاراژ تی بی تی شمس الع! سريال مشھور ھزار دستان زنده ياد علی حاتمی لب به سخن گشوده است

طبقاتی برای ۀ مبارز"ۀبر چھار مقال" متمدنانه"بسيار " نقد"اما جالب است بدانيد که سريال اين واژه ھا از يک ! کرده ام

رام کردن روان پريشان يک  و آئیثير اين سلسله مقاالت به عقده گشاأاگر کم ترين ت. استخراج شده است" افزايش دستمزد

تاريخی تلخ در تاريخ ۀ در يک برھ.... اما کوالک و .  به ھدف انسانی خود رسيده استمک کرده باشد نويسندهبرادر ک

از . ضيان بودا نارئیسوسياليسم کوالک و کوالک زاده اتھام مناسبی برای تصفيه حساب ھای خونين سياسی و تبعيد فله 

  . تکرار شده" شينويک اندھای انترناسيوناليستی روشن فکر کافه ن"قرار آن تراژدی در رويای کميک

  نقدھا را بود آيا که عياری گيرند

  تا ھمه صومعه دارن پی کاری گيرند

  !طبقاتی به تدريج صومعه داران عصبی را پی کار خود می فرستدۀ انکشاف مبارز

  

  :نوشت پی
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