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 محمد قراگوزلو

  ٢٠١٣ اپريل ٢٠

 تاريخی ما و اعليحضرت آنانۀ حافظ
 بحثی در امکان قدرت گيری سلطنت طلبان

 

 )ھمه در گيومه(درآمد

 و ]دلو[ بھمن٢٢ و]اسد[ مرداد٢٨ و]حوت[ اسفند٣. دچار آلزايمر تاريخی شده ايم. متاريخی نداريۀ ما مردم حافظ"

 مرتضا کيوان و حميد اشرف و تقی شھرام و کاک فواد  –از ياد برده ايم که عموھايمان . غيره را به فراموشی سپرده ايم

ليبرال ھا را . يم که شاه، ماه بودبه دوران اعليحضرت رشک می ورزيم و بر آن.. را چه گونه به خاک و خون کشيدند

 دل مان برای دوم خرداد.  مذھبی ھورا می کشيم–ملی و جريان ھای ملی ۀ پاس می داريم و برای نھضت آزادی و جبھ

خوش ۀ ضرب چماق رايح.  تنگ می شود و برای سيد خندان در زندان و تک سلولی ستاد انتخاباتی می زنيم ]جوزا[

 ......."يمئک می کنيم و از بھار در سرزمين اسفنديار سخن می گوخدمت اصول گرايان را پا

 واقعيت مادی و یا از درجه – که ھمه در گيومه است –تاريخی نداريم؟ آيا جمالت پيش نوشته ۀ آيا به راستی ما حافظ

گر فرصتی ا. در اين يادداشت به امکان بازگشت جريان موسوم به سلطنت طلب نگاه می کنيم عينی بھره مند است؟

  .دست داد ساير آلترناتيوھای احتمالی را نيز محک خواھيم زد

 

 تاريخی ۀ تاريخ و حافظ

 طی – را به دردسر می انداخت  که گاھی اوقات تحليل ھای سياسی اش خود او و ما–رفيق و استاد ما احمد شاملو 

جعل تاريخ و مناسبات طبقاتی در ۀ يدوارد مبحث پيچ) ١٣٦٩فروردين (  برانگيزی در دانشگاه برکلیسؤالرانی سخن

گويا  .دوران ايران باستان و نقد وارونه سازی ھای فردوسی و سعدی شد و سيخونکی ھم به دم و دستگاه پھلوی زد

.  در يکی از شھرھای اروپا شاھد تظاھرات جماعتی از سلطنت طلبان بوده است٥٧شاملو مدتی بعد از انقالب بھمن 

ابراز احساسات " تمدن بزرگ"ارد خيابان شده و با بوق و چراغ روشن نسبت به نوستالژی ھای جمعی که به مناسبتی و

ثير سياسی و اجتماعی بالفاصله، أيک اکسيون بی اھميت و فاقد ارزش و  بدون تۀ شاملو با مشاھد. می فرموده اند

از تاريخ و جامعه را حتا از ديالکتيک ايران بسط داده و سطح ارزيابی ديالکتيکی ۀ خود را به تمام جامعۀ عينيت بست

سر و صدای چند سلطنت طلب به اين نتيجه گيری رسيده ۀ شاملو با مشاھد. مشاھده گر فوئرباخ نيز نازل تر کرده بود

 :بود

 آن خانواده را از مملکت می ئیچند سال پيش با آن رسوا .تاريخی نداردۀ تاريخ ، نشان می دھد که اين توده حافظ"

 اتوموبيل می فرستد توی خيابان ، . سال بعدش برايش تظاھرات خاموش راه می اندازد٣بعد درست . بيرون اندازد 
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ھيچ گاه از تجربه ھای عينی و  .دسته جمعی نداردۀ حافظ .تاريخی نداردۀ اين ملت حافظ. برايش چراغ روشن می کنند

توی پھلويش  يجه ھر جا کارد به استخوانش رسيده ، نگرفته و در نتیااجتماعی اش نياموخته و ھيچ گاه از آن بھره 

... از يک ابتذال به يک ابتذال ديگر و اين حرکت عمدی را در جھت پيشرفت پنداشته و سر خود را کاله گذاشته. غلتيده

 )١٣٧٧ : ٥١٤جواد مجابی؛ ..."(من متخصص انقالب نيستم، اما ھيچ وقت چشمم از انقالب خودانگيخته آب نخورده 

به .  واقعی است،گاھی که آمده باشد، از ھر خاستضع شاملو در مورد اين که تخصصی در ارزيابی انقالب نداردتوا

اصلی اين است که ھر ألۀ مس. اجتماعی و سياسی نيز غير واقعی استۀ ھمين ميزان اين تحليل مشخص او از يک واقع

 به –" تاريخیۀ حافظ" رفته است و عناصری ھمچونطبقاتی صورت گۀ ر ساختاری در طول برآيند مبارزييانقالب و تغ

کما اين که با . نقش اصلی در شکل بندی انقالب اجتماعی ندارد) انقالبۀ به عنوان سوژ( و آگاھی طبقاتی –تعبير شاملو 

  جمعی سلطنت طلب در خارج از کشور نمی توان به اين نتيجه راه برد که اين– حتا پر شمار –استناد به يک اکسيون 

 .عمومی عروج کرده و سمپاتی مردم را برانگيخته استۀ  در حافظئیطيف از اپوزيسيون بورژوا

آقای پھلوی در ميان عموم مردم از يک اقبال نسبی " شورای ملی" حتا اگر فرض کنيم که سلطنت طلبان و جريان

با . ی از بيخ و بن نادرست استبرخوردار شده اند باز ھم چنين متدی برای تحليل وقايع اجتماع) ٥٧نسبت به سال (

 ۀ به تاچر و ريگان نيز ناشی از ضعف حافظامريکای مردم زحمت کش انگلستان و أچنين استداللی می توان گفت که ر

و فرصت طلبانی ھمچون ) راست ميانه(ی کارگران فرانسه به جريان سارکوزی أتاريخی آنان بوده است و فی المثل ر

اگر اين گونه تحليل . تاريخی آنان استۀ حاکی از ضعف حافظ) مالنشون( حزب کمونيست و) اوالند(حزب سوسياليست 

 ۀکارگران انگليسی را ضعيف تر از جنبش چارتيستی بدانيم و طبق) تاريخیۀ حافظ(را بپذيريم الجرم بايد سطح اگاھی 

که بزرگان سوسياليسم علمی چنين نيست، چنان  .کارگر فرانسه را به سال ھای پيش از کمون پاريس عقب برانيم 

 .گی و چيستی روند و مد و شرايط انقالبی گفته و نوشته اند چگونۀ دربار

  

 ئیتحرکات اپوزيسيون بورژوا

واقعيت اين است که نگرانی  ين مقال از کجا برخاسته است؟ااگر چنين نيست ، پس ضرورت طرح اين قيل و قال در

 در ميان فعاالن جنبش کارگری و افراد چپ و راديکال نيز ئیيون بورژوااپوزيسۀ نسبت به تحرکات يکی دو سال گذشت

بروکسل و واشنگتن و عالوه بر تقالی اپوزيسيون راست در کنفرانس ھای استکھلم و . کم و بيش زمزمه می شود 

تجاعی با  و دور جديد فعاليت اين جريان ارامريکا، عالوه بر خروج مجاھدين خلق از ليست ترور امپرياليسم پراگ

ھمراھی و البی سناتورھای جمھوريخواه ، عالوه بر جنب و جوش انواع و اقسام نحله ھای اصالح طلب و 

لفه ، به عنوان بسترساز ؤ به چند م– ١٣٩٢ خرداد ٢٤" انتخابات"ۀ  به ويژه در آستان–کنسرواتيست سبز و زرد و سياه 

 :اصلی اين نگرانی ھا می توان اشاره کرد

مشروعيت سياسی حاکميت و ۀ  و تعميم بحران به نزول بی سابقتصاد جھانی و تسری آن به اقتصاد ايرانبحران اق -١

 و اتخاذ  بن بست دو راھی مشخصاً در – به نظر ما –منشاء اختالف و دعوا در باال . انشقاق در جناح ھای سياسی حاکم 

 .کشور باز می گرددۀ ادارۀ ن و شيومھار بحراۀ روش ھای سياسی، اقتصادی مختلف اين جناح ھا و نحو

 به ئی و ناتوانی آشکار در پاسخ گواصلِی اقتصادی ، سياسی و فرھنگیۀ  شکست جمھوری اسالمی در سه زمين-٢

معيشت ۀ مين نيازھای اوليأاقتصادی و درماندگی حاکميت نسبت به تۀ اين شکست در زمين. ٥٧آرمان ھای انقالب بھمن 

با وجود ادعاھای مديران ارشد نظام حاکم مبنی بر پيشرفت اقتصادی و . ح نشان می دھدفرودستان خود را به وضو

 برای مثال انتقاد جناح ھاشمی و خاتمی از –علمی کشور و علی رغم ناديده گرفتن تناقض ھای واضح در اين ادعا 

  -) يسيون اقتصادی مجلسس کمئير( االسالم دکتر مصباحی مقدم ةسوی حجوضع کنونی و يا اعالم نرخ رشد صفر از 
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 به ٥٧ که وضع اقتصادی کشور و عموم مردم زحمت کش از سال – و پذيرفت –به استناد چند آمار ساده می توان گفت 

نيازی به وارد شدن به حوزه ھای تخصصی از قبيل رشد توليد ناخالص ملی، رشد صنايع ،  .مراتب بدتر شده است

اعتياد، تن فروشی،  بی کاری؛ نرخ تورم ، فرھنگی ،ۀ  توسعئیی جھانی و منطقه درآمد سرانه ، سطح رفاه با معيارھا

 وضع – که ھر شھروند عادی قادر به دريافت عملی آن است –ما به اتکای چند آمار ساده . کار کودکان و غيره نيست

 :بحث برسيمۀ  به ادام مقايسه می کنيم؛ تا١٣٥٨را با موقعيت اقتصادی و قدرت خريد مردم در سال ) ١٣٩٢(کنونی 

 ٢٨٥:افزايش . تومان ١٦٢٣٣: د . بعد از اين ، ن١٣٩٢سال /  تومان ٥٧:ه .پ  بعد از اين؛١٣٥٨سال  حقوق ؛ۀ پاي

 )ارقام به تومان استۀ ھم.(برابر

  برابر٥٠٠افزايش . ٣٥٠٠: د.ن / ٧: ه.؛ پدالر

  برابر١١٧٦افزايش . ميليون ٤:د.ن / ٣٤٠٠: ه.مسکن ھر متر؛ پ

  برابر٣٣٣٣افزايش  . تومان١٤٠٠٠٠٠: د .ن / ٤٢٠:ه .پ ه؛سک

  برابر٧٧٣افزايش / . ١٧٠٠٠٠٠٠: د .ن / ٢٢٠٠٠: ه .خودروی معمولی؛ پ

  برابر٥٥٠افزايش ) ٤٠٠ و ٧٠٠متوسط ميان (٥٥٠: د.ن / ١: ه .بنزين؛ پ

  برابر١٢٥٠افزايش  . ٢٥٠٠٠:د .ن / ٢٠:ه .گوشت قرمز ؛ پ

  برابر٩٦٠افزايش  . ٥٦٠٠: د.ن / ١٠:ه .گوشت مرغ؛ پ

  برابر٨٣٠افزايش  . ٢٥٠:د.ن/  لایر ٣: ه.تخم مرغ؛ پ

  برابر٣٢٥افزايش  .٦٥٠٠: د.ن / ٢٠: ه.برنج؛ پ

  برابر١١٢٥افزايش  . ٤٥٠٠: د.ن / ٤: ه.گوجه فرنگی؛ پ

  برابر١٥٠٠افزايش  . ١٥٠٠٠: د.ن / ١٠:ه.ويزيت پزشک؛ پ

از خصوصی سازی ھای گسترده ، در کليه زمينه ھای خدمات اجتماعی از قبيل باری ما برای رعايت اقتصاد کالم 

بيمه تا قبرستان می گذريم و به اين جمع  حمل و نقل ، درمان، ، بھداشت ،...) دانشگاه معظم آزاد اسالمی و (آموزش 

م زحمت کش نسبت  بھای وسايل و نيازھای معيشتی مرده سال گذشت٣٢بندی مختصر آماری بسنده می کنيم که ظرف 

 برابر افزايش يافته و به عبارت ديگر قدرت خريد توده ھا به ھمين ١١٠٠ آنان دست کم به ميزان ئیبه دستمزد پايه 

اين ھا در حالی ۀ ھم. مفھوم ديگر اين آمار در ارزان سازی نيروی کار قابل ره يافت است. ميزان سقوط کرده است

 االسالم خاتمی و دکتر ةدس موسوی تا آيت هللا ھاشمی و حجھای جناب مھناز زمان دولت (است که حاکميت ايران 

عالوه بر اين فالکت اقتصادی بی مانند از نظر آزادی .  درآمد نفتی داشته استدالربيش از ھزار ميليارد ) احمدی نژاد

اين تحديدھای . ليس اعمال شده استو محدوديت ھای بيش تری به ضرب و زور پ٥٧ھای فرھنگی نيز نسبت به سال 

فزاينده از سانسور کتاب و مطبوعات و سينما تا دخالت مستقيم و خشن دولت در پوشش و جداسازی جنسی در دانشگاه 

تشکيل . گسترده است.....ھا و گماردن مديران نظامی و امنيتی در مراکز دانشگاھی و فرھنگی و تقويت بسيج و حراست

گی د با عوارض مشروبات دست ساز خانبرخورۀ ليس ارشاد و نسبيت و فتا و دريا و ستادھای ويژوگشت ھای متعدد پ

 و جمع کردن ديش و تشديد فيلترينگ فضای مجازی و کند کردن عذاب آور ئیو ارسال پارازيت ھای ضد ماھواره 

ات و تحديدات فرھنگی د تمام تھديدوجواينترنت و بستن گاه و بی گاه جی ميل و غيره ، ھمه و ھمه نشان می دھد که با 

مطلوب زيست ۀ گذشته تمام امکانات تبليغی در اختيار نظام حاکم بوده است اما شيوۀ و با وجودی که طی سه دھ

 .فرھنگی اسالمی با تعريف حاکميت از سوی مردم رد شده است

دم به رشد اقتصادی و رفاه عمومی زندگی مرۀ  باری اگر بپذيريم که ھر گونه استقالل سياسی و عزت و اعتالی شيو

افسانه "  مترقی–بورژوازی ملی "الجرم بايد بپذيريم که استقالل سياسی کشور نيز به تبع اساطيری شدن  وابسته است ،
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ثير مخرب تحريم ھا و به ھم خوردن باالنس ارز و طال و کاھش برق آسای قدرت خريد کارگران و أت.  بيش نيستیا

 .يد صحت ادعای پيش گفته استؤ مزحمت کشان به سادگی

است و اگر مردم ايران به " کار بدی"کسانی از قياس ھای مورد نظر به اين نتيجه رسيده اند که به طور کلی انقالب 

 .ملی تمکين می کردند ، حاال وضع شان اين گونه نبودۀ نھضت آزادی و جبھ" باران اصالحات"به " سيل انقالب"جای 

در . لفه ارزيابی می کنندؤانقالب را در ھمين مۀ تا اصالح طلبان نيز دليل مخالفت خود با پديدجالب اين جاست که ح

 به وخامت وضع اقتصادی مردم به اين جمع بندی می ء ، محافل سلطنت طلب ھم با اتکائیکنار اين جريان ھای بورژوا

بود، بل که از اساس بازگشت به " بد"اسالمی و  ، انقالبی ٥٧نه فقط انقالب بھمن  است ،" بد"رسند که نه فقط انقالب 

 !دوران شاه ، ماه است

ديگری که باعث نگرانی برخی فعاالن چپ و راديکال نسبت به عروج محافل سلطنت طلب شده ، حجم وسيع و ۀ  نکت-٣

 به شدت سريال ھای. ين رسانه ھای مبتذل استا و استقبال عمومی ازئیرو به فزونی مدياھای راست بورژواۀ گستر

اس از .ام. ميليون اس٨ خودمان زده اند، ارسال »سور به مراد برقی«ساخت ترکيه که در تعميق ابتذال يک ۀ پربينند

ويزيونی که در سودای احيای دوران اعليحضرت می سوزد ، بلند شدن تل" آکادمی موسيقی" ۀ داخل کشور به برنام

  در محافل خانوادگی و صف اتوبوس و مشابه مبنی بر اين کهصدای تی وی ھای جديد و قديمی و پچ پچه ھای سطحی

 به ئیمضاف به اين که توجه جديد رسانه ھای اپوزيسيون بورژوا .، بر دامنه ھای اين نگرانی افزوده است" بازھم شاه"

ست کارگری و جذب فالن فعال مشھور کارگری از سوی يک محفل اولترا راۀ جنبش کارگری، انتشار کلمه و کارنام

به منظور تطھير نھادھای امپرياليستی از قبيل " چپ"فعاالن تک سلولی بريده از محافل ۀ پروامپرياليستی، تکاپوی تاز

ضد امپرياليستی جنبش چپ کارگری نه در ۀ سطحی که مبارزۀ سوليداريتی سنتر؛ تحليل ھای آبکی مبتنی بر اين آموز

درک (  استامريکائیکه مساوی فعاليت شعاری شوراھای اسالمی ضد کارگر بلۀ انترناسيوناليستی طبقۀ راستای مبارز

؛ پيام ھای تبريک حضرت شاھزاده به ) از سوی ته مانده ھای چپ سنتیامريکانازل مساوی دانستن امپرياليسم با 

 یئگويا داليلی کافی برای عروج اپوزيسيون بورژوا... کارگر به مناسبت ھای مختلف و از جمله يک مه و " قشر"

 قبضه کنند، ا قدرت سياسی را در تونس و مصر و ليبي- فعالً  – توانسته اند ئیاست، به ويژه اين که چنين اپوزيسيون ھا

 ! مھار بزنند و دولت بشار اسد را تا مرز سرنگونی بی ثبات سازندئیبر انقالب توده 

  

 امکان عروج اپوزيسيون اولترا راست

 مبتنی بر اين گزينه است که آلترناتيو اولترا راست در اپوزيسيون -محال نيست  بر اين اساس که فرض محال،-فرض ما

منظور ما از اين اپوزيسيون ، گرايش ھای حاشيه .  ايران شانس و امکان عروج و کسب قدرت سياسی داردئیبورژوا

ل کارگرِی سوء تفاھم فعا" خوانساری به ھمراه آن – آن از جمله موج سبز پرو امپرياليستی اميرحسين جھانشاھی ئی

 حاشيه –" چپ" از راست تا –کل اين جريان ھا . روزش نيستمند دي" دانش"ينه چاک و سکسيستی و مدافعان س" زده

منظور ما از اين جريان ، ھمان . ما وزن شوند ۀ  تر از آن ھستند که حتا با پاره سنگ چوبک فروش دوره گرد محلئی

با وجود . را تدوين کرده و با نماد آقای رضا پھلوی تداعی می شود" رای ملیشو"گرايشی است که به تازگی منشور 

 تبری جستن از استبداد خشن و  مرداد و٢٨کيد بی ربط جمھوری خواھان مبنی بر مرزبندی اين گرايش با کودتای أت

 به عنوان پيش شرط تعھد کتبی و محضری مبتنی بر پذيرش مبانی دموکراسی و غيرهۀ بار پھلوی اول و دوم و ارائخون

قاوله نامه ھا و مفاد حتا اگر جناب شاھزاده به پيش شرط ھا و م. له اين نيستأ، به نظر ما مس" جنبش"پذيرفته شدن در 

 و اجدادی و ءآقايان جمھوری خواه و سکوالر و ملی تن بدھد و استبداد آبا" دموکراتيک"ی متنوع و قرارداد ھا
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مطلوب کسب قدرت ۀ  بايد نگاھی به نحوءابتدا.له اين نيستأباز ھم مس....  کند وش را تقبيحکودتاھای مکرر پدران

 .سياسی از سوی اين گرايش انداخت

 امپرياليستی "رژيم چنج" بی ترديد مطلوب ترين شکل کسب قدرت سياسی برای شورای ملی و آقای پھلوی ھمان -

ما در متن . م ھا آب می کندن و خاناسياه سوريه قند در دل آقاي و سناريوی ا مانند افغانستان ، عراق ، ليبيئیالگوھا.است

 :در اين لينک"  ايران-امريکااز تشديد تحريم ھا تا امکان جنگ " مبسوط ۀ مقال

(http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=43257) 

 و ايران ، به ويژه جنگی که به سقوط حاکميت ايران منجر امريکا  با ده ھا استدالل نشان داديم که امکان جنگ ميان 

ی ضد کارگری نه فقط آبی برای سلطنت  ھافشار تحريمعالوه بر اين ھا از مسير افزايش  .شود ، کم تر از صفر است

سازمان فربه تر شده و در مقابل، ) ثال بابک زنجانی ھا و مشابهام(که باندھای درون قدرت ، بلطلبان گرم نخواھد شد

کافی گوياست و ۀ عراق  و اوضاع فالکت بار فعلی ايران ، به اندازۀ نمون.  دشوارتر خواھد گرديددھی جنبش کارگری

 .اع کند از جھل و نا آگاھی نمی تواند از تحريم ھا دفیااگر جريانی مزدور امپرياليسم نباشد ، با ھيچ درجه 

 و اجتماعی ندارند ، نگاه ديگر ايشان برای ئی از آن جا که سلطنت طلبان کم ترين باور و گرايشی به جنبش ھای توده -

 مانند سپاه و بسيج و ساير سازمان ھای ئیناگفته پيداست که با وجود نھادھا .کودتا استۀ معطوف به گزين" رژيم چنج"

 . خ و بن واھی است نظامی، امنيتی اين گزينه نيز از بي

نيز سخن " گذار مسالمت آميز و مدنی و دموکراتيک"، " نافرمانی مدنی"، " انتخابات آزاد" سلطنت طلبان گاھی از -

 به ئیآنان البته نمی فرمايند که کدام حاکميت استبدادی بدون حضور مستقيم يک جنبش اجتماعی توده .  می گويند

تدارکاتچی "و " سردار سازندگی"و " نخست وزير محبوِب بی تنازل"کميتی که به مقوالت پيش گفته تن داده است؟ حا

کم ترين امتيازی نمی دھد و از ) حکومتۀ  سال گذشت٢٤و اين يعنی !" (مدنی و تمدن محور ۀ دموکراتيزاسيون و جامع

به امثال گنج  ;است را برافراشته " جريان انحرافی"پرچم "  درصدی٦٣س جمھوری ئير"دو سال پيش برای حذف تيم 

بخش و عباس ميالنی و علمداری و شريعتمداری و نگھدار و مھاجرانی ھم فرصِت يک در ھشتاد ميليونی نخواھد داد تا 

 يعنی چه؟" انتخابات آزاد"يکی ما را حالی کند که  ! ءچه رسد به آقای پھلوی و آھی و خوانساری و شرکا

 ترقی خواه می سوخت با دخالت نظاميان و ول خرجی عربستان و قطر و ئیآن که مصر بود و در آتش يک جنبش توده 

مگر می شود بدون . امارات به اخوان المسلمين رسيد و تازه نفر دومش يک ژنرال حسنی مبارکی بود به نام احمد شفيق 

 اگر توھم نباشد یا چنين گزينه انحالل و خلع يد سياسی انقالبی از نھادھای اصلی قدرت از انتخابات آزاد سخن گفت؟

 .بالھت مرکب است

 ئیبا پيام ھا.  تمکين خواھند کرد ئی فرض می کنيم که آقايان فرمودند به دست آورده ھای يک جنبش اجتماعی توده -

 –اصلی ۀ کارگر می فرستند ، معلوم است که ايشان نيز به پاي" قشر"و راست برای " چپ"که حضرات محترم، 

بسيار ! گيرم تلويحاً . کارگر تمکين کرده اند ۀ خواه ، يعنی طبق جنبش اجتماعی ترقي–کننده ن ييتعۀ راستش تنھا پاي

خوب، در اين صورت البد کارشناسان و مشاوران آقايان به ايشان عرض کرده اند که ھر جنبش اجتماعی با ھژمونی 

به مفھوم . زادی سياسی را بلند خواھد کردو آ) برابری اقتصادی(  پالتفرم نانیاکارگر الجرم و بی کم ترين شبھه ۀ طبق

ديگری ، به وضوح سوسياليسم ۀ سرمايه داری ايران و ھر جامعۀ کارگر به آلترناتيو بحران جامعۀ ديگر پاسخ طبق

" شاه ھم کارگر است"آقايانی که ناف شان را با ھيستری ضد سوسياليستی بريده اند ، حتا اگر شعار دماگوژيک . است

 .کارگر و شوراھای کارگری خواھند بودۀ  خود مانند خال بکوبند ، باز ھم نخستين سازمانده سرکوب طبقرا بر پيشانی

 در صورت برآمد يک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی متکی به نان و ئیکل تقالی اپوزيسيون بورژوا. خالصه کنم

اس به فالن . ام.  ميليون اس٨٠ يا ٨نه در ر ساختاری ييپتانسيل تغ .آزادی در عرض دو سوت نقش بر آب خواھد شد
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پوزيتيويسم؛  .اين غول زمانی بيدار خواھد شد.  نھفته استاردوی کارکه برای ھميشه در ، بل"آکادمی موسيقی"

  !به حکم تکامل تاريخ. اين غول بيدار خواھد شد.... دترمينيسم، فاتاليسم يا ھر چه

 

 بعد از تحرير

 –زمانی بسته شد که در يک جمع کارگری ، دوست بسيار نازنينی با ابرام تمام مدعی بود شکل بندی اين يادداشت ۀ نطف

 .اين مقاله به او تقديم می شود." سلطنت طلبان در حال قدرت گيری ھستند" که –و کوتاه ھم نمی آمد 

 محمد قراگوزلو

 ١٣٩٢ ]حمل[ فروردين٣٠تھران 

                                                           

 

 

 


