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شش ماه هشتاد و آبان زدهمسي                                                                                                       قيبهمن شف  
 

  

  رشادت ليبراليسم در جنگ برای آزادی -١

  

راه حل بنيادين مساله برنامه ريزی در ايران، نه ادغام يا انحالل سازمان برنامه، بلکه ارتقای مرکزيت واقعی آن "... 

مثًال در شرايط سياسی، اقتصادی، اجتماعی کنونی ايران، اين سازمان بايد به جای انحالل .  استکشور» اداره«برای 

يا تضعيف، تحت پوشش و مديريت مستقيم دستگاه رهبری قرار گيرد و به تدوين و نظارت قدرتمندانه برنامه های 

قهرمانان آن با . ليبراليسم ايرانی در دفاع از آزادی بسيار پيگير و سازش ناپذير است .]i["توسعه ای کشور بپردازد

حقا که جامعه ايران جامعه نمک نشناسی . اند اند و شاهکارها آفريده شمشير گداخته نقد در دفاع از آزادی سخنها گفته

.  قدر اين مجاهدتها را نفهميده و لوح افتخار مبارزه برای آزادی را به اساتيد محترم تقديم نکرده استاست که هنوز

ريزی توسعه کشور را   کند که رهبر برنامه دفاع از آزادی ايجاب می. اند اساتيد در دفاع از آزادی سنگ تمام گذاشته

ريزی مقتدرانه گاهی وقتها عين دفاع از آزادی  امهدفاع از اقتدار و برن. مستقيما در دستان مقتدر خود بگيرد

دهند که سراغ مارکسيسم    دفاع مستقيم از آزادی و نقد توتاليتاريسم و اقتدارگرايی را اساتيد هنگامی صورت می .است

 رمز اين کار در چيست؟ دفاع اين اساتيد از آزادی از نوع دفاع استاد محترم مکتب شيکاگو، حضرت ميلتون. ميروند

 پينوشه در شيلی و سرنگونی آلنده و پس از ١٩٧٣ سپتامبر ١١اوشان هم پس از کودتای . فريدمن، از آزادی است

سوسياليستها و کمونيستها و کارگران در دفاع از آزادی به مشاورت پينوشه برخاستند که " جزئی"کمی قتل و کشتار 

آنجا قپه . رونوشت برابر اصل است. ر شيلی پرداخته بودکشو" ای تدوين و نظارت قدرتمندانه برنامه های توسعه"به 

  .آنجا اصل بود، اينجا کپی. بود، اينجا عمامه

   فراخوان استمداد جوانان ليبرال-٢

ا به قول ي جهان مجالس سنا ی تمام نشده است و همه جایديسف شيدهد آه عصر ر یم حداقل حوادث نشان ميگفت"

گر ي چرا شما و دی ناطق نوری آقایراست. هاست ن و باتجربهيوخ و معمري شیوخ آارشان گردآوريها مجالس ش عرب

ل يدان تشكيسف شي از ری مجمعی هاشمی و آقای آروبی و آقای خاتمی و آقا یآن ی مهدویدان آشور مانند آقايسف شير

رمضان  سحر ماهن يتا سحر آخر. د ورزش آنديطبق برنامه با. شود یك مي شب نزد٣٠/١٠ساعت به " ... "د؟يده ینم

 انحرافات از او یها بيها و آس شهي درباره ریلي تفصیيوگو ز با وعده گفتيما ن. آند یماند و ورزش م یدار ميرا ب

 ی رفتن به باشگاه ورزشی به جای آاش ناطق نوریم ايآن ی آه در دل آرزو میدر حال. ميآن ی میخداحافظ

ميکند   Fitnessحقيقتا چرا اين آقای ناطق نوری که . کاش  ای]ii[..." آاشیا. توانست به اتاق فكر نظام برود یم
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Think Tank ندارد؟ حقا که نظام سياسی ايران نظامی بيرحم است که جوانان غيور ليبرال را از چنين اتاق 

. تصور کنيد که تشکيل چنين اتاقی چقدر کار نسل جوان مبارز ليبرال را راحت ميکرد. کرهايی محروم کرده استف

ای ندارند جز آن که خود با زحمت بسيار و کورمال کورمال راه خود را از معبر  امروز اين مبارزان جوان چاره

روبی، آقای ناطق نوری، آقای خاتمی، اين فرياد آقای رفسنجانی، آقای کنی، آقای ک. سنگين آزمون و خطا بيابند

. خواهش جوانان ليبرال را بشنويد و اتاق فکر درست کنيد تا کله اين جوانان از هجوم افکار درهم و برهم داغان نشود

آنها سهم خود . اين جوانان بيچاره همه چيز را بايد خود کشف کنند و در همه عرصه های دفاع از آزادی شمشير بزنند

اين مبارزه اما . اند ببينيد که چگونه بساط مستبدين پيرو چه گوارا را برچيده. در دفاع از آزادی را هميشه ادا ميکنند

به تدوين و نظارت "دفاع از آزادی هنگامی کامل است که اتاق فکری هم از ريش سفيدان نظام باشد که . ناتمام است

آنچه که اساتيد ليبرال برای اقتصاد ميخواهند در عرصه فکری مورد ". قدرتمندانه برنامه های فکری کشور بپردازد

نگذاريد . به اين نياز پاسخ دهيد آقايان. نياز جوانان تازه نفس ليبرال هم هست که از پس مستبدين سوسياليست برآيند

  .نسل جوان ليبرال مملکت پژمرده شود

   قدرت دوگانه، همه قدرت به مجلس کارگری-٣

های   کارگری کشور عصر ديروز با حضور تعدادی از کارگران شوراهای اسالمی کار، انجمننخستين مجلس  "

  .های صنفی کشور در محل قديم مجلس شورای اسالمی ، تشکيل شد ها و ديگر تشکل صنفی ، اتحاديه
خانه کارگر دبيرکل " ايسکانيوز " به گزارش روز پنج شنبه خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجويی ايران 

درصد آن در نيمه ۵۵  نفر عضو جديد پذيرفته ٣۴٠  هزار و ١٠٧  خانه کارگر در اين مدت : در اين مراسم گفت 

 ]iii[."در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ، هشت درصد رشد داشته است جذب اين نهاد شده که٨۶  نخست سال 

مجلس کارگری که در اولين اقدام . خالء قدرت در جامعه ميرود که پر شود. سرانجام مجلس کارگری تشکيل شد

انقالبی خود ساختمان قديمی مجلس شورا را به تصرف درآورده است، نشان از شکلگيری قدرت دوگانه در جامعه 

ای که نشان از عزم اين مجلس  مجلس کارگری در اقدام سياسی متهورانه. در بااليی ها به اوج ميرسدشکاف . دارد

اهللا رفسنجانی، مبارز ديرينه دفاع از منافع محرومان و کارگران  در تحقق اراده طبقاتی کارگران داشت به ديدار آيت

همه قدرت . ريل انتخابات آتی مجلس را تحرير کند شتافت و از ايشان خواست که تزهای آو- به ويژه کارگران پسته -

پيش به . جهرمی به خود راه نخواهد داد-مجلس کارگری هراسی از شوراهای کرنسکی. به دست مجلس کارگری

  .سوی تعيين تکليف در قدرت دوگانه

   زنان در حال پيشروی-٤

 اين ]iv["المللی راه يافت ر به مسابقات بينتيم فوتبال زنان ايران با شکست تيم فوتبال زنان هند برای نخستين با"

مسابقات زنان ميتواند حتی در تهران هم برگزار شود و زنان ايرانی . پيروزی را بايد به همه زنان ايران تبريک گفت

ديگر . ه خواهند توانست با حضور در استاديومهای ورزشی زنانه گام بعدی را در رسيدن به آزادی بردارندهم باالخر

نيازی به آن نخواهد بود که در شرايط حساس کنونی کشور اسالمی، در حالی که دشمن از همه طرف در حال توطئه 
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ای از قبيل   المی صرف چيزهای بيهودهبر عليه نظام است، وقت و انرژی نيروهای انتظامی فداکار جمهوری اس

بحران سنگينی که با حضور يک دختر جوان در ورزشگاه انزلی ايجاد شد . حضور زنان در استاديومهای فوتبال شود

ديگر نيازی به درج اخباری اينگونه . و پايه های نظام را آماج حمله قرار داد، ميرود که به طور قطعی حل شود

قانون  » یروزيملوان ـ پ« روز يدار ديان دي در جری انزلیدختر جوان به ورزشگاه تختك يورود  "نخواهد بود 

ن دختر يست به ايمشخص ن.  آه مردان در آنها حضور دارند را نقض آردیت ورود زنان به ورزشگاه هائيممنوع

روشن است که نظام به اين موارد تخطی از قانون برخورد    ]v[."ن ورزشگاه داده شده استيچگونه اجازه ورود به ا

اسالم زنان را آزاد کرده است و زنان نزد اسالم با مردان برابرند و نظام نيز همان قضاتی را سراغ . قاطع خواهد کرد

  .ستاده استزنان ميفرستد که سراغ مردان فر

   چه مثل چمران- ۵

   .بدون شرح

ترين   ترين و مسخره  ترين، زمخت اين وارونگی اما در جمهوری اهللا در بيقواره. جهان معاصر جهانی وارونه است

  .اين کمدی الهی رقت انگيز، اين نمايش دروغ و فريب را ميتوان و بايد خاتمه داد. اشکال متبلور شده است

  

  بهمن شفيق

٢٠٠٧ اکتبر ٣٠ - ٨٦ آبان ٨  

 

 

 

 

 

 
 

  

]i[  ،بی هيچ شرمندگی"سعيد ليالز" http://rastak.com/showtext.php?id=606  

]ii[  ق نوریطشهروند امروز با نا عصر ريش سفيدان تمام نشده است، ديدار"، "شهروند امروز"قوچانی يا پادوی ديگری از" 

http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-327.aspx  

]iii[  ٨٦خبرگزاريها، سوم آبان  

]iv[ اخبرگزاريه  

]v[  ،٨٦ آبان ٥، "جهت اطالع"روزنامه جمهوری اسالمی  


