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  طبقه اي جديد در نظام سرمايه داريكشف 
و سـقوط دولـت شـوراھا و غلطيـدن حـزب  قـرن بيسـتم 20سال ھـای اواخر در از فروکش کردن اولين موج انق بی طبقه کارگر پس 

 توسـط مـي دی 70تـا اوایـل  50و به انحراف کشيده شدن موج دوم انق بی در اواخر دھه » استالينيستی«یونيسم بلشویک به رویز
نـه ای جنـبش رااسـرمایه د و مائویسم چينی، انـواع و اقسـام تئـوری ھـایتروریستی برخاسته از کوبا تئوری ھای سازشکارانه ی 

ه تاً طوUنی ای را تجربـھای چپ را متأثر ساخت و از آنجایيکه در دوران رکود مبارزات پرولتاریای جھانی مطرح می گشتند، عمر نسب
گر را متوھم می سازند، فقط از دو طریق می تواننـد از ذھـنش که تئوری ھایی که طبقه کارچرا .  کردند که آثار آن تا کنون باقيست

اسـت کـه بـا در آميخـتن در زنـدگی ) ارکسيسم انق بیم(اول، حضور عنصر آگاه به ایدئولوژی علم مبارزه طبقاتی راه .  زدوده شوند
واقعّيت جامعه طبقاتی و علـم مات بی پایه را در ھم شکسته و با توھ ،يم او در خ ل گذران زندگیروزمره کارگران و تجربيات مستق

راه دوم، از طریـق و . ه متاسفانه به علت شرایط ویژه ی آن دوران، چنـين عنصـر آگـاھی غایـب بـودجایگزین سازد، کمبارزه طبقاتی 
در چنين دورانـی البته .  امکان پذیر استانق بی  دورانبی است که تنھا ھنگام توده ھای کارگری در مبارزات انق شرکت مستقيم 

نگرفته باشد، بـاز ھـم اگر در چنين موقعيتی عنصر آگاه شکل ی ھای غير واقعی در عمل اعتبار خود را از دست خواھند داد، اما تئور
غيـر پرولتـری  بيـانگر منـافع طبقـاتد شـد کـه نخواھ متوسل  دیگریبه تئوری ھای انق بی برای پيشبرد مبارزاتش توده ی کارگری 

    .چنين شد )مي دی 70تا  50دھه (که در دوره ی پيشين ھمانطور .  است
رو به رشد گذاشت و تا کنون تسلط خود را در برخی اذھان ناتوان از تفکـر و  70وری ھایی که بخصوص بعد از سالھای از این تئیکی 

طبقـه واژه ای است کـه در علـم مبـارزه طبقـاتی بـه » طبقه متوسط«.  است» طبقه متوسط«کرده است، تز  تحقيق مستقل حفظ
کـه بـر مبنـای علـم چـرا .  می شود و در شيوه توليد سـرمایه داری دارای معنـی نيسـتدر شيوه ی توليد فئودالی اط ق » ورژواب«

، یـا سـرمایه دار، بـه زیبورژواطبقه   .تقسيم می کند رپرولتا و مبارزه طبقاتی، شيوه توليد سرمایه داری جامعه را به دو طبقه بورژو
طبقـه پرولتاریـا، طبقـه ای اسـت کـه و .  گروه اجتماعی ای گفته می شود که دارای مالکيّت و کنترل خصوصی بر ابزار توليـد اسـت
این ميـان طبقـه ی در .  کند زندگی می دارای ھيچگونه مالکيت و یا کنترلی بر ابزار توليد نبوده و تنھا با فروش نيروی کار خود گذران

و خرده بـورژوازی و یـا بـورژوازی متوسـط  ،مث ً . تقسيم می باشندختلف قابل پرولتاریا و بورژوازی به اقشار ماما .  دیگری وجود ندارد
یا بر حسب رشته یِ کـاری شـان بـه بـورژوازی صـنعتی، کشـاورزی، و .  می باشد تنھا بيانگر ميزان دارایی شانکه بورژوازی بزرگ 

و » یقـه آبـی«و » یقـه سـفيد«به اقشار نيز پرولتاریا  . می باشندندارای تفاوت ماھوی تقسيم می شوند که ... مالی و خدماتی و 
سـت کـه بـاز ھـم دوبـاره دارای تفـاوت مـاھوی نيسـتند و صـرفاً بـر مبنـای قابل تقسيم ا... و صنعتی و خدماتی و » اریستوکراسی

که نه بورژوازی است و نه پرولتاریـا در شـيوه ی توليـد سـرمایه داری محـال » طبقه متوسطی»اما .  فرعيات دسته بندی می شوند
ھمين دليل است که می بينيم معتقدین به این طبقه بنـدی به .  جيه نيستاست و با ھيچ تعریف اقتصادی و اجتماعی ای قابل تو

ئـه ارابا رونـد توليـد در رابطه یِ تازه کشف شده  این طبقه برایویژه ای  جایگاهعاجزند و نمی توانند  اجتماعی از ارائه تعریف علمی
مخـدوش کـرده و  ی طبقـاتی علمـی جامعـه یِ سـرمایه داری رابه ميزان درآمد رجوع می کنند و با این کار تقسـيم بنـدآنھا .  دھند

کـارگری، » اریستوکراسـی«واقعيّت است که در برخی جوامع درآمد برخی از کارگران معروف بـه چون این یک   ؟چرا.  نفی می کنند
ست، اما، ماھيّت طبقاتی ایشـان در جایگـاه توليـدی شـان، دو طبقـه متخاصـم را بيشتر از درآمد یک مغازه دار کوچک خرده بورژوا ا
  .نمایندگی می کنند که قابل تجميع نمی باشند

گشته است که حتـی بـا ميـزان درآمـد » طبقه متوسط«ما با نمونه یِ بسيار مضحکی روبرو گشتيم که آنچنان گرفتار توّھم بتازگی 
  وحيده مولـوی از خانم  »جنگ دولت با طبقه ی متوسط به فمينيست ھا رسيد «مطلبی با عنوان در . دنيز آن را مشخص نمی ساز

شيره ی اقتصاد ِ جانش را تا انتھا بـاU مـی کشـد و آن را . ا طبقه متوسط را می چ نددولت با ھدفمند کردن یارانه ھ «:می خوانيم
طبقه ی متوسطی که رشد فرھنگی اش متوقف شده، قدرت اقتصـادی  ....به فرو رفتن در یک حيات صرفا بيولوژیک محکوم می کند

چنـد نوبـت ) و نه حتی رفاه نسـبی(چندانی ندارد، دغدغه ھای مالی ذھنش را آشفته کرده و مجبور است فقط برای گذران زندگی
  » .زنده ماندن ھدفی و افقی نداردبه موجود زنده ای تبدیل شود که جز . کار کند؛ از ھمه ی حوزه ھای تاثيرگذار اخراج شود

بـه اینـک کـه  زندگی بھتر ایشان از دیگر کارگران بـود، امـا» بقه متوسطط«توجيه باورمندان به تنھا .  به نظر شما مضحک نيستآیا 
دیگر دارای امتياز درآمد بيشتر از دیگر پرولترھا نيست، پس چـه تـوجيحی بـرای موجودیّـت » طبقه«این اعتراف خانم وحيده مولوی، 

  این طبقه می تواند ارائه شود؟

  انداختخنده گريه ام  زابيانيه يِ زنان اصالح طلب 
امـام  نـام آقای موسوی که ھنوز در رویا به سر می برد و فکر می کند کـه.  نمی دانم به حرفھای این اص ح طلبان بخندم ویا از آنھا گریه کنم

چرندیاتش را ذره ای اعتبار است و در ھر سخنرانی آن را تکرار می کند و خمينی اش در ميان مردم و یا حتی دیگر جناح ھای حکومتی دارای 
البته از نظر من اشکالی ندارد، چرا که مچ اص ح طلبان .  الگو عرضه می کند که ھم باعث خنده ی مردم می شود و ھم باعث انزجارشانبعنوان 

امروز بيانيه ای از .  این فقط موسوی نيست که چنين گاف ھایی می زنداما، . را در مقابل مردم باز کرده و ایشان را سریعتر منزوی خواھد ساخت
طرف زنان اص ح طلب به حمایت از آذر منصوری، یکی از بازداشت شدگان حزب مشارکت  صادر شده است که به گمانم در عوض کمک به او 

از کوشش ھای این زن زندانی، که ھمه خواھان " تعریف و تمجيد"بيانيه پس از  چرا که در این.  باعث ایجاد احساسات منفی ای در مردم شود
گيری از تمامی  که با بھره خواھيم لذا از ھمة فعاUن سياسی و آزاداندیشان دردمند و دلسوز ایرانی می «:آمده است ش ھستيم،فوری ا آزادی

دربند به سر  به جرم نقادی جریان موجود و معترض بودن به وضعيت نابسامان پس از انتخابات، ھای خود ت ش کنند تا ھمة زنان در بند که ظرفيت
دبيرکل جبھه مشارکت ایران اس می، آذر منصوری، از زندان آزاد شوند  له خواھر عزیز، صبور و سخت کوشمان، معاون سياسیمی برند، از جم

و در عين حال جامعه از توانائيھا  بيش از این لطمه نبيند اعتبار نظام اس�می که باید برپایه معنویت و عدالت و آزادی استوار بماند، تا
   )بيانيه مجمع زنان اص ح طلب(» .روحی و معنوی آنان بھرة Uزم را ببرد ھای فکری، و ظرفيت

ت از اعتبار حکومـت قـاتلين و متجـاوزین و ترا به ھر که می پرستيد، باورتان می شود که این خانم ھا در کمال پر رویی و با وقاھت کامل صحب
از ھيچ چيز برای سيراب ساختن شـھوت  ، به روایت افشاگری ھای خودشان عليه ھمدیگر، که در سی سال گذشته بکنندتبھکاران مافيایی 

آیا !!  استوار بوده است؟؟ »عدالت و آزادیمعنویّت و « آنھم اعتباری که بر مبنایِ   ؟جنسی و مالی و غریزه ِ آدمکشی شان شرم نکرده اند
می دادند تا معصوم از دنيا نرونـد و دختران باکره را در زندان ھا حکم به تجاوز به سال پيش  30در مسئولين آن این حرف در مورد حکومتی که 

 برای سيراب کردن شـھوت قـدرتش ھـرسال است که  30ه ، یا در مورد حکومتی کامروز ھم حداقل در کھریزک از مردھای جوان ھم نگذشتند
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ياردھا ميليارد سيراب کردن شھوت ثروت شان ميلرای مسئوUنی که بیا ، و کرده است و می کند ساکت ای اعدام  را با حکم فّله صدای معترضی
خنده آور و در عين تأثر آور نيست؟  واقعاً این خانم ھا در کجا زندگی کرده  دUر درآمد نفتی و ثروت ھای بيکران این ملت را غارت و چپاول کرده اند،

اند که چنين می ادیشند و چنين می گویند؟ بغير از آنست که حتماً خودشان از ھمسران کسانی ھستند که چنين احکامی را صادر می کردند و 
  !شرمتان باد.  الت داشته اندیا حتی مستقيماً در اجرای آنان دخ

  آغوش باز اصالح طلبان براي هاشمي رفسنجاني
حمایت مردم را که در نماز جمعه ی معـروفش نشـان دادنـد چگونـه بـه  شعارھایھواداری و آیا به خاطر دارید که چگونه ھاشمی رفسنجانی 

ده اش از تعرضات دولت کودتا فروخت؟  آیا به یـاد داریـد کـه در افتتـاح سرعت به بيت رھبری برد و با معامله ای آنھا را به مصونيّت خود و خانوا
مجلس خبرگان که به مردم و اص ح طلبان دیگر قول داده بود که رھبری را وادار به احترام بـه قـانون اساسـی خواھـد نمـود، چگونـه خرقـه ی 

» امامـت«و » عدالت«در » ذوب شده«اما، دوباره سر و کله یِ این   را شایسته ی خامنه ای دانست و به او اھداء کرد؟» امامت«و » عدالت«
اش پایبند به مفاد سازش نامه امنيتی  –يب نظامی قچرا؟ چون جناح ر.  در نشریات و سایت ھای اص ح طلبان ظاھر گشته استخامنه ای 

این اقدام جناح نظامی  امنيتی در زمانی اتفاق افتاد .  رض نموده استنشده و به درآمد ميليارد دUری او و پسرش در بودجه یِ متروی تھران تع
حبوبّيت ود و به ھمين علت ھر چه مبيعت کرد و مردم را نيز به تمکين سفارش نم» آقا« باکه آقای رفسنجانی به نعھداتِ سازشش عمل کرد و 

او دیگر چيز ارزشمندی ندارد .  پس انداز کرده بود، یکجا به رھبری و دولت کودتا داد بودنش» اپوزیسيون«در عرض یکی دو ماھه یِ  مردمی ای که
از مـداحی روضـه خـوانی و پس دوباره دست گدایی به سوی مردم دراز کرده و با .  که طرف مقابل را وادار به تمدید قرارداد سازششان بنماید

دولت کودتا از سرکوب ھا تجاوز و قتل مردم، دنبال محبوبيتی دوباره و گرفتن ژست اپوزیسيونی است تا مردمی و نھی ک می » قدرت Uیزال«
امنيتـی  –مث ً در نماز جمعه یِ دیگری، دو یا سه شعار به نفع خود از مردم ستانده و در مقابل ميليارد دUر بودجـه یِ متـرو بـه جنـاح نظـامی 

روضه خوانی و مداحی او  توایمحو دیگران به انتشار مجدد » نوروز«و  »سبز آزادی موج«اص ح طلبی چون جالب تر اینکه سایت ھای .  بفروشد
انتظار دیگری نيز از این رسانه ھا نيست چرا که عاقبت ایشان نيز ھر زمان که البته   .خيانتکارانه ای حمایت می کنند پرداخته و او را در چنين راه

  .اع م کند، آنھا نيز ھمين راه را خواھند پيمود معاملهاش را برای گی  طرف مقابل آماده

  آذر 16تهديد مجدد مسئوالن حكومتي به سركوب تظاهرات 
برخورد «آذر را به  16چگونه ریيس پليس تھران بزرگ، احمدی مقدم، شرکت کنندگان در تظاھرات در شماره ی پيشين خبرنامه گزارش دادیم که 

زاری ھمچنين از بازداشت ھا و احضارھا و صدور احکام سنگين برای دانشجویان در سراسر کشور برای جلوگيری از برگ.  تھدید نمود »قاطعانه
تھدید نه تنھا باعث عقب نشينی جنبش دانشجویی سرکوب ھا و بازداشت ھا و اما این . مراسم یادبود شانزده آذر، روز دانشجو، سخن گفتيم

حکومت دیکتاتوری جمھوری مسئولين سرکوبگر بنابراین، .  نگشت، بلکه آنھا را مصّمم تر از قبل به دعوت مردم به پيوستن به دانشجویان نمود
  .  رسيد) بخوانيد وزارت اط عات(ر نوبت به استانداری این با.  خود را ملزم به تکرار تھدداتشان کردند اس می

آذر برخـورد  ١۶پليس با تجمعات فاقد مجوز در روز : تانتظامی استانداری تھران، روز يکشنبه گف -صفر علی براتلو، سرپرست معاونت امنيتی 
اين مقام .آقای براتلو تصريح کرد که اگر ھم گروھی درخواست تجمع خارج از دانشگاه داشته باشد، به آنھا مجوز داده نخواھد شد.خواھد کرد

آذر، روز  ١۶لـت بـرای برگـزاری مراسـمی در روز استانداری تھران اين مطلب را در پی اع م برنامه برخی از تشکل ھای دانشجويی منتقـد دو
   .آذر ھيچگونه ناآرامی رخ نخواھد داد ١۶بينی کرد که در روز  انتظامی استانداری تھران پيش -سرپرست معاونت امنيتی .دانشجو، اع م کرد

  .آذر دریافت خواھند کرد 16در روز را م دتھدیداتِ و تحقير مرآقای براتلو و احمدی مقدم پاسخ 

  اعتراف اصالح طلبان به آغاز روند انقالبي
تا به امروز تعدادبسيار کمی از فعاUن .  انق بی مبارزات مردمی ایران آنقدر آشکار گشته است که دیگر کسی نمی تواند وجود آن را انکار کندروند 

ھبری ی از تحرکات اجتماعی بودند که از ھمان روزھای اول متوجه دیالکتيک روند مبارزاتی مردم و ارتباط متقابل رقيعمچنان درک سياسی دارای 
، این روند آنچنان در شعارھا و »آبان 13«و » روز قدس«اما اینک، بخصوص پس از تظاھرات ھای .  رفرميست و تحرکات مستق نه یِ مردم شدند

و حتی با نگاھی سطحی .  برخورد مردم و پيگيری ایشان آشکار گشته که دیگر نيازی به درک عميق دیالکتيکی ندارد تا این واقعّيت را بشناسد
روند دو قطبی اقتصادی و اجتماعی را طی کرده بود، با شتاب به سمت دو قطبی شدن  ،حسی نيز می بينيم که جامعه ی ما که تا آغاز مبارزات

  .  می کنددفع سياسی می رود و ھرگونه تمای ت و پيشنھادات ميانه و سازشکارانه را 
 »طبقه متوسط«در طرز تفکر » عدم خشونت« جودوزیادی از تئوریسين ھای ليبرال نيز که تا دیروز Uطائ ت  ددر اثر تظاھر ماھّيت این روند، تعدا

  .، به خود آمده و مسئوUن حکومت و یاران خود را به آغاز انق ب ھشدار می دھندمی کردندتکرار 
هللا شھبازی است که در وب گ خصوصی اش در جمعبنـدی از یکی از این تئوریسين مورّخ عالی مقام و شيفته یِ مھندس موسوی، آقای عبد

ابتـدا بايـد . در تحليل حوادث پنج ماه و نيم اخير ايران بايد عالمانه و منصفانه انديشيد «: آبان می نویسد 13مشاھدات مبارزات مردمی در روز 
بيني يـا غـرض،  گر سياسي، از سر جھل يا تعصب يا يکسـويه اگر تحليل. آن چاره جست» درمان«را شناخت و سپس براي » پديده«
ھم ، ھاي اخير ت�شي عامدانه، ھم از سر غرور و جھل و تعصب در ماه. کارھا نيز غلط خواھد بود د، راهرا غلط تعريف کن» پديده«

ناپذير  ورتر و تحوHت چاره کوشد صورت مسئله به درستي شناخته و تعريف نشود تا آتش شعله بينم که مي مي ،از سر غرض
. تر شـده تر و گسترده ھاي خشن اوّليه کاھش نيافته؛ عميقنيست زيرا با سرکوب و برخورد» شورش«بينم  چه مي آن  . شود

 1388آبـان  13گويـد کـه حـوادث  محسن حسام مظاھري درسـت مي. گيرد نشيند، اوج مي فرو نمي. مقطعي نبود، تداوم دارد
   .بينم گونه مي من نيز سير تحوHت را اين. عطفي در تحوHت پس از شروع جنبش اعتراضي به انتخابات است نقطه

بنمايانند و » ھاي خياباني شورش«خواھند حوادث جاري را  به جدّ تأکيد کردم که مي. با تلفن. در يکي دو روز اخير با دوستان متعدد صحبت کردم
ست و ا» انق ب«نيست؛ » شورش«گذرد  چه مي آن. صورت مسئله را بايد درست تعريف کرد. کارھاي مختص به اين پديده با آن برخورد کنند با راه

يابند ولي  برخي اين سخن را دلنشين نمي. نويسم يقين دارم اين سخنان پژواکي نخواھد يافت، از اينرو در وب گم مي. کارھاي خود را دارد راه
. ن مسئولمم. بايد جسور بود و گفت. اند ولي جسارت بيان آن را ندارند بينم ديده چه را من مي گراني ھستند که آن تحليل. واقعيت را بايد گفت

شود و بر ايران آن رود که محسـن حسـام مظـاھري، و ھايي که امروز باز است براي ھميشه مسدود  ھاي آينده روزنه من نگران آنم که در ماه
  )1388آبان  13تأم�تي درباره (» !جنگ داخلي: اند بسيار کسان ھمچون او، نگران وقوع آن

، ھمچون دوستان دیگرش، باUخره متوجه شدند که این مبارزات از نوع سطحی و مقطعی نبوده، بلکه ليبرال »دانشمند« نمی بينيم که ایپس 
فوراً موضع بورژوازی خود را مشخص اما .  خواھد رسيد» جنگ داخلی«به اجتماعی دارد که در صورت تداوم ی عميق ھا و شکاف پایه بر تضادھا

آنکه اعراف کند که اگر این مبارزات به نھایت توانش نرسد، سخن از بدون .  کرده و اع م می دارد که گویا ھنوز راه ھایی برای  مھار آن وجود دارد
اعتبـار « و »فـردی محبوبيّـت«به امتيازات پوچ روشـنفکرانه در جلـد خود را و ھمپالگيانش او ! آری.  یک شوخی درد آور است دمکراسی گفتن

ی و برابری و عدالت اجتماعی، این امتيازات نگرانی شان این است که خدای ناکرده با واقعيت یافتن دمکراس خود را فروخته اند و تنھا » علمی
   .را از دست بدھندبی ارزش 


