
  یانتخابات یزن چانه تا نيشرمگ یبورژواز

   ١٣٨٨اد  خرد٢٢        یريگيپ هتيمک

 از مونتاژ عيصنا افتني قوام و یحکومت هرم یها هيپا به تمسک با بود توانسته نيشيپ حکومت یانيپا ی دهه در که یمل یبورژواز

 در که بود الخلقه ناقص یمولود کند، واگذار دولت به یمل یها هيسرما عنوان به را ینفت یدرآمدها و رديبگ فاصله یحکومت دستگاه

 .شود خارج دور از خود منقول یها یيدارا تمام با داد حيترج بهمن انقالب نيآغاز یها سال یابتدا

 تيمشروع با سرعت به توانست شده، خارج دور از یبورژواز ءخال در بهمن انقالب یماد اتيح عنوان به بازار که داستيپ ناگفته

  .شود دار عهده را نيشيپ یبورژواز الخلقه ناقصه نقش اش یمعنو گاهيجا و قداست

 کيتار و تنگ یها حجره از آرام آرام تا آورد فرآهم الخلقه ناقصه موجود نيا یبرا یمناسب فرصت یبند جبره اقتصاد و جنگ سال هشت

  .کرد ینم ديتول باز را بازار یيروبنا مناسبات و اخالق که بگذارد قدم یپهناورتر عرصه به یبنگاه و یتبادل تصاداق و بازار

 یتيريمد یسلطنت هرم به یمتک یبورژواز خالء در... ها کارخانه و صنعت و کشت عيوس یها مجتمع کالن، یاقتصاد یها بنگاه مصادره

 ینيگزيجا یها اهرم از یکي عنوان به مستعضفان اديبن رو نيا از. داشت منافات بازار یاقتصاد اتمناسب وهيش به آشکار که ديطلب یم را

 به شروع شد، یم اخذ ديجد نظام مرجع نيباالتر از آن تيمشروع مجوز که یتيريمد با نيشيپ نظام یاقتصاد رهيزنج گسست یابتدا از

 سازمان ،یرضو قدس آستان معادن؛ و عيصنا یها خانه وزرات از توان یم وپا،ن یدار هيسرما نيگزيجا یها اهرم گريد از. کرد تيفعال

 یها شرکت کيتمل با توانست" شستا "یاجتماع نيتام یگذار هيسرما شرکت سيتاس با یاجتماع نيتام سازمان. برد نام ... یاجتماع نيتام

  .شود مبدل کشور یها تراست نيتر بزرگ از یکي به ودندب گرفته قرار یورشکستگ آستان در دولت یبدهکار علت به تر شيب که یدولت

 دوران یريگ اوج به بعد به ١٣۶٢ سال از - کرد فراهم را یطيشرا یدولت یها خانه وزارت گريد و یاجتماع نيتام سازمان یيسو هم

 به مولد یروهاين و یبورژواز نيب مبارزه ها سال یط که کارگر طبقه یحداقل یها خواسته از دفاع یبرا که کار نيقوان تا -یسازندگ

 قانون ديتاک رغم یعل که داشت یپ در را موقت قرارداد کارگران از یديجد موج کار قانون یناکارآمد. شود ناکارآمد بود، آمده دست

 خود مطالبات از دفاع در را کارگران ، امضاء ديسف و موقت یيقراردادها با ،یفصل ريغ و مستمر کار در یرسم استخدام التزام بر کار

 یبورژواز که تخصص بر تعهد تيمحور با ها دانشگاه النيالتحص فارغ یي هيسهم رانيمد رشد و نيقوان زدن دور. کرد سالح خلع

 یها تشکل خالء در. نمود فراهم ها کارخانه در را یکارگر نيفعال تر شيب هرچه سرکوب و اخراج نهيزم کردند یم یندگينما را یمذهب

 تمام توانست یمذهب ی،بورژواز کارگر طبقه حقوق مدافعان نقش در ها، کارخانه یاسالم یشوراها یريگ شکل و یکارگر مستقل

 و ساز به واقع در داشت تيارجع تخصص بر تعهد شعارش در که ینيچن نيا یمناسبات ديتول باز. کند هموار یقيحق و یحقوق موانع

 " ايدن زخارف " از یريگ کناره و یمذهب یها ارزش بر یمبتن تعهد. گرفت یم  دهيناد را تعهد و تخصص شق دو هر که شد منجر یکار

 خود به یماسون یفرجام عمل در بود بازار و یبورژواز خرده مناسبات ديتول باز که آور سرسام یها هيسرما بر یانداز چنگ با

 کارگران حزب یها تکنوکرات شالوده ،یمکتب رانيمد نيب تخصص و تعهد قرائت در تفاوت. بود قدرت فاقد تخصص بدون که گرفت یم

 گذر یبرا نيشرمگ یبورژواز که بود یتناقضات حاصل خرداد دوم واقع در. بود آن تبعات از یکي خرداد دوم دهيپد و کرد یزير یپ را

 انتخابات نيدهم که کرد طاستنبا نيچن توانيم رو نيا از. داد تن آن به ريناگز بازار یاقتصاد مناسبات بر یمبتن یمذهب قداست از

 با ريناگز نيشرمگ یبورژواز اما چرخد یم بازار مناسبات بر یمبتن یها ارزش و اصول به یدار وفا پاشنه بر هنوز یجمهور استير

 سه ورحض با خود یمعنو و یماد یروين تمام با رو نيا از. دارد وا انتهار به را یيها ارزش نيچن ندهينما تا آمده دانيم به قوا همه

 .است برخاسته او با نبرد به خود، انيپا یب یماد منابع به اتکا با شده شناخته یدايکاند



 ،یاقتصاد یها عرصه کردن ینظام با گذشته سال چهار یط یانيبن اصول و ها ارزش به بازگشت که داند یم کين نيشرمگ یبورژواز

 ها سال که یياروپا عمده یتجار یرقبا. افکنده مخاطره به را هيسرما قالانت یاقتصاد مراکز ارز، انتقال یبانک یها شعبه شدن مسدود

. اند کرده ديام قطع نيشرمگ یبورژواز از گذشته سال چهار یط بودند، گرفته شيپ را یي انهيهمگرا روش یاقتصاد منافع حفظ یبرا

 کردن ناامن و کشور داخل در یي فرقه یها خشونت به زدن دامن با یي منطقه فرا یريارگي جنگ، زمان یبند رهيج اقتصاد به بازگشت

 شعار طرح و یعموم افکار یستيپوپول جيته. داد باد بر را نيشرمگ یبورژواز گذشته دهه سه یآوردها دست تمام یاقتصاد یفضا

 یماد اتيح تنها نه... و انصار ن،يقوام بانک عنوان تحت یانتظام/ ینظام یاقتصاد شعبات سيتاس" عدالت سهام "یالگو یخواه عدالت

  .کند سلب او از زين را قدرت انتقال و اقتدار یها حوزه تواند یم بلکه اندازد، یم خطر به را نيشرمگ یبورژواز

 یزهاير خاک نيآخر یرو بر آتش خط گشودن یبرا نيشرمگ یبورژواز یينها مبارزه دانيم یجمهور سيير دوره نيدهم انتخابات

 یيابا یروزيد یها یرخوديغ رفتنيپذ از باز آغوش با که است رو نيا از هم. بود آن تيرعا به زممل خود یروزگار که است یخود

 مناظرات در بود نظام یها قرمز خط از یروزگار که یمدن یها جنبش یآزاد و اقوام حقوق یبرابر ليقب از یالفاظ یحت و ندارد

 در بتوانند ها آن اگر. کنند نيتضم خود آراء با را نيشرمگ یبورژواز دتوانستن یم یمدن یها جنبش اگر. شود یم بدل و رد یونيزيتلو

 هم خود یيگرا اصول گاهيپا از نيشرمگ یبورژواز که است یهيباشند،بد ینانياطم قابل گروزنه اصول جناح یستيپوپول انيجر مقابل

 تيحما اقبال از را او تواند یم یمدن یها جنبش نه و دارد ینفس به یاعتماد نيچن نيشرمگ یبورژواز ندهينما نه اما. دهد ريمس رييتغ

  .شود یم طلب اصالح هم و گرا اصول هم یي ندهينما نيچن رو نيا از. کند برخوردار یاجتماع یها توده یحداکثر

 التتحو بروز از را یاسيس نظام تيکل یيسو از که ديد خواهد ريناگز را خود نيشرمگ یبورژواز باشد، چه هر انتخابات فرجام

 سکوت یگارانت با یستيپوپول جاتيته از ممانعت و گرا اصول بيرق کابوس از یيرها یبرا گريد یسو از و کند مصون نيمخمل

  .دهد قرار خود دستورالعمل در یمل یبورژواز عنوان به خود یبخش تيهو یبرا را یمدن یها جنبش ،پروژه
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