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  ئی دموکراسی بورژوا-دموکراسی کارگری
  تعرض امپرياليسم به رويزيونيسم فرتوت .٣

  

  !شما مھمان باشيد

" دموکراتيکۀ سلط"چيزی جز تالش تھاتری به منظور" جھانیۀ معجا"آن چه در افغانستان و عراق می گذرد از نظر 

ما نفت شما را به غارت می بريم، به شما سالح و دولت دموکراتيک غالب می کنيم؛ برای تان با کمال احترام . نيست

ز اين که القاعده و جبھه نصرت و بوکو حرام و الشباب و داعش می سازيم؛ اين ھا را برای تان شاخ می کنيم و بعد ا

دخل منابع تان را در آورديم در قالب منجی ظاھر می شويم و خروار خروار بمب و بلک واترز و ھاليبرتون بر سر و 

 تان می ريزيم؛ سرزمين تان را می سوزانيم و بعد خودمان وارد می شويم و برای خودمان و خودتان ايجاد اشتغال ۀکل

ما شما را  .شما می خواھيد اورانيوم را غنی سازی کنيد. يک معامله استاين . می کنيم وآبادی و آبادانی می آوريم

ما پول ھای نفت شما را بلوک می  .شما تحريم ھا را دور می زنيد و از بازار سياه سانتريفيوژ می خريد. تحريم می کنيم

ژھای تان را غير فعال می رقيق و مفتول می کنيد و بخش قابل توجھی از سانتريفيو شما اورانيوم تان را ناگزير. کنيم

ما به بحران اقتصادی خود سر و سامان می دھيم . اين ھم يک معامله است. کنيد و ما اندکی از پول شما را آزاد می کنيم

ھستيد نبايد يک شبه و ھول ھولکی " جھان سوم"البته چون شما. و شما ھم به تدريج دموکراتيک می شويد... و شما

فراموش نکنيد . ھای ريزه ميزه قناعت کنيد" دموکرات" به ھمين  باشيد لطفاً يلتسين و و ھاولواتسالمنتظر ظھورامثال 

روتون رو زياد کنين  ! از سرتون ھم زيادهاشرف غنی و اردوغان. ھستيد" تمرين دموکراسی" ۀکه شما ھنوز در مرحل

  ....داعش رو می فرستيم سراغتون

 از درون نيوديل مھار شد ھنوز منطق اقتصادی جنگ دوم جھانی را ١٩٢٩ کسانی که فکر می کنند بحران سال ۀ ھم

می را در پی داشته باشد بھترين گزينه به ودر دوران ما که يک جنگ جھانگير می تواند تبعات زمستان ات. نفھميده اند

ان سرزمين ھای چون سرزمين ھای جديدی برای اشغال نمانده است می تو. خاورميانه است ۀآتش کشيدن مجدد منطق

برای ترميم ويرانی ....ارتش آزاد و داعش و. گاوآھنش ھم که حاضر و آماده است. اشغالی را شخم زد و دوباره کاشت

 و سپس سرازير محمود عباساستقرار دولت راست . ر ناقابل سرمايه گذاری الزم استلا ميليارد د۶ھای اخير غزه 

 ھم داده شد برای بازسازی سوريه کلی سرمايه به منطقه وارد خواھد اسدتيب بعد از اين که تر. شدن سرمايه از ھمه جا

شما .  قابلی نداردتعليم سربازان و افسران ارتش جديد واقعاً . شرکت ھای سرمايه گذاری فقط يک قلم ناچيز است. شد

بمباران داعش  ۀھزين.  بشکه نفت روزانه اش قبال حساب کرده ايمرعراق را باچھار ميليون و ھفتصد ھزا!مھمان باشيد

شما نسوز جا برويد و به روی خود نياوريد که ارتش تحت تعليم ما در موصل چه گونه  .را تا درھم آخر می گيريم
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  !دولت اقليم خوبه؟ تعارف نکنين لطفاً . کجا؟ ھمين دم دستی ھا. جبران می کنيم. زھوارش در رفت

  .... ادامه دھيم

  

  !دموکراسی و مصرف

 در یم در امور مرتبط با دموكراسي به دخالت مستقی جھانیدار هي وافر سرماۀسه جانبه از عالقدر متن گزارش 

  : تحت سلطه به صراحت سخن رفته استیكشورھا

ترھا  شيك، از پي دموكراتی كج خلقیھا اما جلوه.  بودیستم نظم جھانياالت متحده قدرت سركرده در سيمدت ربع قرن ا«

ت يكاھش قابل. زاندي برانگئیان دشمنان اجراجوي میتواند به خوب یخته است و مي برانگینناي عدم اطم،ان متحدانيم

           )           Ibid. p.106 (». در خارج استی كاھش نفوذ دموكراسی در داخل كشور به معنیحكومت دموكراس

 آخر را ۀشود جمل یا به زحمت خوانده م آشكاریف دموكراسيگر تعريبار د كي“كند  ین آموزه اضافه ميل اي ذاسكالر یھال

سم در خارج يالي كاھش قدرت و توان امپری در داخل كشور به معنیت حكومت دموكراسين خواند كاھش قابليد چنيبا

داشت  ی وجود میت دموكراسي از موفقیاگر اصالً داستان“شود  ین آغاز مي چنی بحران دموكراسیريگ جهينت.... ”است

 ۀع دوباريان بردن فقر و توزياز م” . سه جانبه نوشته شده بودی ھا  دوم توسط جامعهیز جنگ جھان ربع قرن پس ایط

طبقه  ی بۀ به جامعیبرخورد طبقات. مصرف وجود دارد. ستندين” كيت دموكراتيداستان موفق“ از ئیثروت و قدرت جز

  :نيل بورشتيدان ی گفتهبه .  زد  به چھرهی مصرفۀكه ماسك به اصطالح جامع م نشد، بليتسل

س ِق مشترك احساي مشترك، خطرات مشترك، منافع مشترك و عالیستي است كه از بھزیمردم  ۀ، جامعی مصرفۀجامع«

وستن به ي پیبرا. ك استيئولوژ ديراي غی مصرفۀجامع.... دھد یسان كاالھا دست م كي دارند كه از مصرف انواع یا گانهي

 ی مصرفۀجامع....  به جا آوردیا مناسكي اقرار كرد یا تعصبي  دهيمان، عقيست به داشتن اي ن الزمی مصرفۀك جامعي

 روزگاران ُكھن را ۀھم یھا ستوكراتي بزرگ است كه آرئیكايمرا صندوق پول ین دموكراسيا. ك استيدموكرات

 ی و با ھر سطح درآمدیا شهيھر پ، با ی نژادھا، با ھر تبارۀ عموماً به مردم ھمیجوامع مصرف. كرد ین ميخشمگ

 نگيوست   ساختیھا ندهيكارگر، شو س كارخانه و ھمئيھم ر. ه داشته باشنديكه پول ورود به شرط آن. نديگو یآمد م خوش

   i”....وس دارندھا

 نگي وستۀنديس كارخانه و كارگر ھر دو شوئيممكن است ر.  مصرف وجود نداردیچ نوع دموكراسيالبته در واقع ھ

 –دھد  ی انجام می بھترۀوي دارد كه كار شست و شو را با شیس كارخانه احتماالً كارگرئي اگر چه ر–س داشته باشند ھاو

 تعيينگر عوامل ي از دیا ت و دستهي، جنسی طبقاتۀنيزم. س كارخانه بفروشندئي كارشان را به ریرويد نياما كارگران با

 ۀد بازتابنیبحران مستمر دموكراس.  را داشته باشدیبه جوامع مصرف” هيپول ورود“ محتمل است یكنند كه چه كس یم

ه ي است كه ھمچنان در حاشیز در رساندن آنان به مردماني و نیر اصلي در انداختن كاالھا به مسیدار هيشكست سرما

 یھا ا سمبولي ی شركتیش از حق مصرف كردن كاالھاي بیزي مبارزه در راه چۀ باز تابندیبحران دموكراس.... اند مانده

 عمل یان به آزادي بیل آزادي تبدیش مردم براي خواست شمار رو به افزاۀن بحران بازتابنديا.  استیبراليك ليدموكرات

ك موضع فاقد ينھاد از  شيت، به انتقاد و پيز جز واقعيان ھمه چي بیان را به آزادي بیكوشد آزاد ی میدار هيسرما. است

 و ی اقتصادیاسيستم سيك بر سي دفاع از نظارت دموكراتی مبارزه براۀ بازتابندیران دموكراسبح. قدرت محدود كند

 خوب، مسكن، كار، بھداشت كودكان، ۀي، تغذی حقوق عمومۀن كنندي تضمیدار هي سرمایدموكراس.  استیاجتماع

 و ی نظارت بر ثمرات كار فردۀن كننديچ حقوق تضمين جا ھيدر ا. ستي نی بھداشتیھا ا مراقبتيآموزش و پرورش 

 یدموكراس. ع نابرابر ثروت و قدرت تضاد داردي با توزین حقوقيرا چنيرا؟ ز چه. نظارت برخود روند كار وجود ندارد

 ین بدون دموكراسي راستیاسي سی دموكراسii.كند یمك م كی شركتیدار هيافتن سرمايت ي، به مشروعی صوریاسيس
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  . تواند وجود داشته باشد ی نمیدار هيستم سرمايز در سي نی اقتصادیاشته باشد و دموكراستواند وجود د ی نمیاقتصاد

  ) ۵٢-۵۵، صص، ١٣۶٩، اسكالر یھال(

  كا ي گالسنوست و پرستروی بر پرچم روسئیكايمرا یدموكراس

 نه فقط ی جھانیدار هينظام سرما” ون سه جانبهيسيكم “یبند رم و چھار دھه بعد از شكل ل كلوبي پنج دھه پس از تشك

ز فرو ي را نیسم روسي كمونیكه موفق شد تمام دژھا را كنار بزند، بل” ني راستیاسي سیدموكراس“توانست گفتمان 

ان نھد و با تمام ابزار خود يالملل  به م ني روابط بۀ را در حوزئیگرا ك جانبهي ۀي، نظریخواھ   سه جانبهیزد و به جايبر

  .  ف قرار دھدن آموزه را ھديتحقق ا

كه ” یر شوروي اتحاد جماھ]ستيونيزيرو[ستيحزب كمون “ی خطاب به اعضال گورباچفئيخايم، ١٩٨۶ روریبدر ف

 كه یاو در حال. مان نداشتيھا اعتقاد و ا ز به آني را گفت كه خود نیست و ھفتم گرد آمده بودند نكاتي بۀدر كنگر

 مسلم و یتي از واقعء كرد، ابتدای را به وضوح تمام مشاھده میوشچفخرسم يونيزي روۀدي پوسین دژھاي آخریفروپاش

  : سخن گفتیخيتار

شرفته نبودند و ي آن زمان پی و اجتماعی وجود گذاشت كه از نظر سطح اقتصادۀ پا به عرصئیسم در كشورھاياليسوس«

 یوني فرماسیھا از راه خود به سو ز آنك ايھر . ز بودنديگر متمايد كيار از ي خود بسی و ملیخيدگاه نظام، سنن تارياز د

ربنا در مظاھر يھمان ز” تينھا ی بیبند تنوع و پله “ ۀ را دربارماركس ینيب شين خود، پيد در حركت بود و ايجد

ده، آموختن يا از ھم پاشي اقتصاد  عقب مانده یبازساز. ھا ھموار و آسان نبوده است ن راهيا.  كندید مئيأمشخص  آن ت

ن يخصلت نو.  بودیگان به آنان امر دشواري رای، خوراك و خدمات پزشك ھا نفر، دادن مسكن ونيلي به مئیداسواد ابت

م جھت دفاع، ي  عظیسم و لزوم صرف مساعيالي امپری و روانیاسي، سی، اقتصادی، فشار مداوم نظامیف اجتماعيوظا

  »... اثر نگذارد ی و اقتصادی اجتماعیھا ق برنامه حوادث،  برآھنگ تحقیگگونر و چيتوانست بر س یھا نم ني اۀھم

 بلوك شرق را ی و اقتصادیاسي، سیك بر تحوالت اجتماعيثر گفتمان دموكراتؤد و مي شدیرگذاريثأ تء ابتداچفگورب

اردوگاه به اصطالح ”  و حقوق بشریعلم كردن پرچم دموكراس“ با یدار هيكرد كه سرما یگرفت و فراموش م یده ميناد

سم و يسم بر اومانيالي از اساس فراموش كرده بود كه اساس سوسچفگورب. بردفراخوانده بودنسم را به يلايسوس

 بوده ی آزادیوجو  كه ھمواره در جستین گوھر انسانيتر ز از مھمين سبب ني شده بود و به ھمیزير ی پیبشردوست

 حزبی را گروه گروه یكتاتوريگونه مخالفان ده چآورد ك یاد نمي را به ايبر و نيستالاو . كرد ی عبور میاست، به راحت

 یطي در شراچفگورب. د نداشتينده چندان امي آیداد، باز به استوار ی ھم كه شعار میاو حتا زمان. فرستادند یبه مسلخ م

تر   كه خود بهديكش یاد ميسم فرياليدر اردوگاه سوس” افته يار رشد ياقتصاد بس“  بر یمتك” یالملل نيمند ب نظام قدرت“ از 

 كشورش یالملل نيمار و در حال احتضار است و قدرت بي تا چه حد بیلمان شرقادانست اقتصاد  ی میگرياز ھر كس د

 یھا ستيالي را كه سوسی كه انگار نطق– چفگوربن ھمه يبا ا.  قدر رو به افول نھاده است كا و ناتو چهيمرااس با يدر ق

  :  كرد، گفت ی می  روخوان-اش نوشته بودند ی  برایپرودون

 است كه یالملل نيمند ب  نظام قدرتیسم جھانياليسوس. رود یسم مترادف به شمار ميالي به حق با سوسی زمان كنونیترق«

سم ياليسوس.  داردء اتكایاسي و سینان بخش نظامي، بر قدرت اطمیم علمي عظۀافته، بر شالوديار رشد يبر اقتصاد بس

 انسان و ی و اخالقی معنویھا  ثروتۀ ھمه جانبئیھا كشور و ملت را كه در راه شكوفا ت، دهيك سوم بشري ینجھا

 بنا نھاده شده و یستيالي اصول عدالت سوسۀيجاد شده كه بر پاي ایگن زندي نوۀويش. رديگ یدارند در برم یجامعه گام برم

 آن عبارت است از ۀزيصفات مم. ست و حكومت از آن مردم استي نیگان خبرگران و استثمار شوند  آن از ستمدر

ت، يثيف ھر فرد جامعه، حي حقوق و وظای، وحدت ناگسستنی آزادۀشي اندیروزيپقانه، ي رفیاري  و ھمئیگرا جمع
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  » . داردنده راهي است كه به آیا نمونه.ت ي تمام بشری است برایقيسم امكان حقياليسوس. یقي حقیدوست ت و نوعيشخص

 با برژنفدر حالی که رکود دوران . عاجز بود” ی آزادۀشي اندیروزيپ“ق ينده و بازنمون مصاديم آي از ترسچفگورب

 كه یطيقوت تمام ادامه يافته و تمام ريشه ھای بازمانده از دوران کوتاه زمام داری بلشويک ھا را سوزانده بود ودر شرا

س دولت متزلزل اتحاد شوراھا را تحت شعاع خود ئين ريذھن آخر” كايپرسترو“و ”  نوست گالس“اصالحات موسوم به 

  : گفت یسخن م” یستي كمونیالملل ني جنبش بۀتوسع“گرفته بود او به زبان از 

ك دوران ين دموكراتي نوی، در گسترس جنبش عمومی و كارگریستي كمونیالملل ني جنبش بۀ در توسعی اجتماعیترق«

 در یاسي سیروھاي نین در قشربندي ھمچنین ترقيا. ابديی  بازتاب مئی ش ضدجنگ و ضدھسته از جمله جنبیكنون

 ناچار ی مترقیھا شيجا گرا در آن. خورد یبه چشم م) سمياليدژامپر(كا يمرا ۀاالت متحدي از جمله در ایدار هيجھان سرما

افته، از يھا تحت فشار مداوم ارتجاع سازمان  شين گرايا. دي راه خود را بگشایسم انحصاريتاريان نظام توتالياست از م

  ».كند یر ميآور را بر سر آدم سراز جهيل اطالعات كاذب سرگي آن قرار دارد، كه سیغاتيم تبليجمله دستگاه عظ

 یجنبش عموم“ با ءما را ابتدا  دوران ئی  ضدجنگ و ضدھستهیھا تر جنبش  ھر چه تمامیانگار  كه با سادهچفبرگو

” یستي كمونیالملل ني ب  جنبشۀ در توسعی اجتماعیترق“ن ترادف به يكرد و از ا ی میساز مترادف” كيتن دموكراينو

   سهی از سوی كارگریھا  مھار جنبشیش براي پۀ را كه از چھار دھیداتي، تمھیگفتينمود، در متن خودش یر ميتعب

ا كارگران ي (ی پرولتریر بود صفوف متشتت تكنوكراس آن قرای شده بود و طینيب شي غرب پیدار هيخواھان سرما جانبه

 شوند فراموش ی چپ كارگریھا هين اتحاديگز یانان جايدردست كارفر بر متن رويکرد ليبراليسم ليبرتر دست )ديقه سفي

 ۀناك ھم آور؛ سكوت ھول جهيد كه بر امواج اطالعاِت كاذِب سرگيد ی میل خروشاني خطر را در سۀكرد و ھم یم

  . مان ورشو را در ھم شكسته بودي پیااعض

 یم اطالعاتي عظی شده بودند كه تكنولوژیا ان توفندهيو اعقابش مرعوب جر” پراودا “ۀو روزنام” تاس “یخبرگزار

ھا ھنوز به گوھر  روس.  بودی كافیسم روسيونيزي روۀدي پوسیھا هيب پاي تخری براC.N.Nفقط . غرب راه انداخته بود

ز يل نين دليبه ھم! یدموكراس. خبر بودند ی بیدار هين ابزار سرمايتر  مھمیبيده بودند و از امواج تخرنبر ی پیآزاد

  :كرد یاد مي”  سومۀجھان ھزار“در ” ديام“كارانه از ٍ بيس آنان فرئين ريواپس

گاه در سابق  چيرا ھيز. دي ام است پر ازیجھان. ميبر ی سوم در آن به سر مۀ ھزارۀ كه ما در آستانین است جھانيچن.... «

ا فراموش كرده يگو چفگورب [.ار نداشته استيبرد تكامل تمدن در اخت شي پیل ھمه جانبه را براين ھمه وسايت ايبشر

 است سرشار از خطرات و ین جھانين جھان ھمچنياما ا . ] غرب بودیدار هيار سرمايل در اختين وسايبود كه غالب ا

تر  گروه اول تضادھا كه از نظر سرنوشت بشر مھم. اندازد یخ مي تارۀن مرحليتر ر پر اضطرابتضادھا كه ما را به فك

از .  ندارندۀنيري دۀن تضادھا گذشتيا. ون ارتباط دارديان دول متعلق به دو نظام، دو فرماسياز ھمه است با مناسبات م

ات در ي حوادث و ھم در نظریابي ھم در ارزی و طبقاتیه و انشعاب جھان از نظر اجتماعيبر در روسوزمان انقالب اكت

ك يرا به عنوان ” سمياليسوس“ تولد یدار هيسرما.  بروز كرده استی اختالفات اصولی جھانی اجتماعی دورنما نۀيزم

 قياز طر” اصالح شود“ كه شده و بدون توجه به حقوق و اخالق یقيمت و طريد به ھر قي كرد كه بایخ تلقيتار” اشتباه“

ز يچ چي، اما ھیھمكار  از ھرگونهیھا، خوددار فر ي، مجازات و كیكار ، خرابی اقتصادۀ محاصر  مسلحانه،ۀمبارز

  ».ست آن ممانعت به عمل آوردي زیخين و حق و تارينتوانسته است از استقرار نظام نو

 مضحك نشسته بودند، یراننن سخي ای حزب كه پاۀديروچروكي پی اعضایپندار. شود ین نميش از اي بیبيفر عوام

ر كل ي دبۀ پوچ و خسته كنندیل شعارھايه و تحليقدر خرفت شده بودند كه قادر به تجز آن ا يا خواب برده بود ي را یگجمل

ش از طرح يآورد و از اساس منكر آن بود كه حتا پ یاد نميك را به يست و يست و بي بۀ مصوبات كنگرچفگورب. نبودند

سم رخنه يالي اردوگاه سوسی، دژھایخروشچفسم يونيزيدر آن كنگره و ظھور رو” یدار هيرسرماي رشد غراه“برد  راه
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شکست انتقال طبقاتی به ھمراه کنار زدن حاکميت پرولتاريای روسيه، عوارض مھلک جنگ  ۀآغاز پروس. بر داشته بود

 جريان یبيات تخري دموکراتيک به ھمراه عملرويکرد سانتراليسم غير ۀھای داخلی و يورش ھای امپرياليستی ، سلط

د سخن می ي از كدام امچفگورب یبه راست. كرد یت مي كفای و مترقیا، انساني ھر نظام پوی نابودیبراا يبر – نيستال

.  تداعی می شد به جای سوسياليسم نشسته بوددنيسو ۀچف با دولت رفاه و جامعش در ذھن گوربگفت؟ اميدی که آرمان

 چفگورب مطروحه در مبحث یستياليسوس” ديام“ل ي در تحل–الملل آشنا نبود  ني كه  چندان به روابط ب– شاملو داحم

  : گفته بود

 یخ گرفتار طيدھد كه انسان از ما قبل تار ی را ادامه می ھمچنان روندیعنيشه بوده، ي است كه ھمیجھان و زمانه ھمان«

قت به يزاد در حقيآدم. ستي نی چسب چ روند دلين روند به ھي به ھر حال ام گرفتار چونيگو یم. كردن آن بوده است

 برشمرده  و به صورت ی به درستماركس كه یمراحل.  آن مشغول استی محكوم به اعمال شاقه به طیصورت گروھ

 ۀ از ھر دورتر است و روزگار ما ھم شه تلخيده كه از ھمي به روزگار ما رسیا تر شونده  دوره به دوره تنگیھا حلقه

 ھم كه  ]بروسم و انقالب اكتياليسوس[ ئینھا بار بزرگ  خونی به آن جراحديام. تر  كنندهديناامتر و  شاني پریگري دیخيتار

ھا  ن لحظهيدان بود، در آخريت نااميخوش ُكنك اكثر   دلی و صد سالیبخش جھان ئیم انقالب رھايش را گذاشته بوداسم

 یت امر خشونتيبرد و در نھا ی نمی ھم به دھی بود و راھیا رانهيد شرير چند كه اصوالً امھ. ديمثل حباب صابون ترك

  )  ۴٨، ص١٣٨٢، قراگوزلو محمد(» .كرد یگر مي دین خشونتيرا جانش

 یافكند و خشونت ی كه جريان ناسيوناليست روس تحت لوای سوسياليسم پیسميالي سوسین است مباني ا.”رانهيد شريام“

فكران چپ جھان بود، اما در  روشنۀ فاضلۀني مدی اگر چه چند سالشاملوگر كرد و به قول ي دین خشونتيگز یرا جا

 و به ١٩۶٠خ آن را تا سال ي تاری و كجا بود؟ برخیك”  ن لحظهيآخر“ن ياما ا. ديترك” حباب صابون“ن لحظه مثل يآخر

 را نيستالدن يروند و به قدرت رس یتر م ھم عقب  یگر كمي دیبعض. كنند ی میخي تارخروشچفدن جريان يقدرت رس

 تا حد – نيلتسي در كنار – را چفگوربگر ي دیالبته جماعت.فروپاشی می دانند ۀمحرک اصلی و بستر ساز اساسی پروس

ن مبحث از يطرح و شرح ا. اندازند ی جلو م١٩٩٢ را تا سال یدھند و ساعت فروپاش یل مي تقل C.I.A از عوامل یكي

امکان فروپاشی سرمايه داری و داليل " رون است و نگارنده در بخش دوم کتابي اين سلسله مقاالت بۀفه و حوصليوظ

مضاف .  به تفصيل از پروسه و چيستی و چه سانی فروپاشی شوروی سخن گفته است"شکست سوسياليسم اردوگاھی

 قابل توجه ۀاما نكت .التی در آينده منتشر خواھيم کردبه اين که اگر مجال ياری دھد در نقد سرمايه داری دولتی سلسله مقا

 یعني – ١٩٨۶ا سال يآ . است یسم روسيونيزي در نظام حاكم بر رو”اصالح شود“د به لزوم يكأ، تچفگورب یراندر سخن

 ـ یت اصالحات گالسنوستي حكا-وھفتم بود  ستي بۀ ُكنگری برایرانس در حال سخنئين ريھمان زمان كه آخر

وقتی قطار انقالب يا فروپاشی به حرکت در می آيد زمان . ر پاسخ مثبت استيخأ تید خورده بود؟ با كمي كلئیكايستروپر

در شوروی دومی . در چنين شرايطی اصالحات چيزی جز تسريع انقالب يا فروپاشی نيست. اصالحات گذشته است

 .اتفاق افتاد

  .... ادامه دارد ھنوز

  محمد قراگوزلو
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