
 

  ١۶-سمياليانت به سوسيخ

   ویتنام- کره-  کوبا-چين
  بزرگیی درس ها
   کشور از۴که این
  شوروی گرفتندفروپاشی

  ی عموئیترجمه محمدعل
 

  نتيجه گيری ها و اشاره ها
 

پس از چند کنفرانس مهم بين المللی توسط احزاب کمونيست و کارگری، وحدت تحليل چندانی 
در نقطه » .رفقای شوروی به آن خواهند پرداخت«: کههنوز می توان شنيد . به دست نيامد

 The Civil War inمقابل این رویه، مارکس تنها چند ماه  پس از سقوط  کمون پاریس 
Franceرا بالفاصله تحليل کرد١٩١۴لنين فروپاشی بين المللی دوم دراوت .  را نوشت .  

  
ت گيری پرسترویکا  درباره سم(CPUSA)گاس هال صدر حزب کمونيست ایاالت متحده 
، به مناسبت هایی از ١٩٨٧گرچه پيش از. از همان اوان شک و تردیدش را بيان داشت

. کشورهای سوسياليستی انتقاد کرده بود، گاهی اظهار می داشت که انتقاد علنی نامناسب است
، که معموال World Marxist Review در مقاله ای در١٩٨٧با وجود این، در زمستان 

 هشدار داد که اپورتونيسم به طور CPUSAرسترویکا مثبت می نوشت، رهبردرباره پ
  .نشان می دهد» نو« معمول خود را در پوشش تکریم ژرفتر 

  
بسيار مهم است به خاطر بسپاریم که بيشتر خطاها، بيشتر تالش ها برای تجدید نظر در دانش 

ن به فشارهای طبقه استثمارگر  لنينيسم و بيشتر سياست ها و اقدامات برای تن داد-مارکسيسم
در سراسر تاریخ جنبش طبقه کارگر مفاهيم . توجيه شده است» نو«با استدالل هایی درباره 

  .برای دور زدن، پوشاندن، یا حذف مفهوم مبارزه طبقاتی به کار رفته است» چيز نو«
  

 سئوال می و پيروی طبقه از ارزش های جهانی بشری را زیر» اندیشه نوین« حال در ادامه 
  . برد
 درحالی که هنوز پشتيبان پرسترویکا بود، انتقادهایش مؤکدتر و با تفصيل ١٩٨٩و ١٩٨٨در

 و با به خط پایان رسيدن بحران های ١٩٨٩با کنار رفتن اروپای شرقی در اواخر . بيشتر شد
 انتقاد علنی اش از سياست رهبران شوروی باز هم تندتر ١٩٩١و ١٩٩٠اتحاد شوروی در

 گرچه با این اميد که مغزهای سالم تری مسلط خواهند شد آن ها را معتدل و مالیم می شد،
تازه، حتی گاس هال، یک مخالف سرسخت اپورتونيسم، تلقی های ناسازگار با . ساخت

ساختار سوسياليستی در اتحاد شوروی، با ریشه های مادی آن نگرش را در اقتصاد ثانونی 
 همچون دیگر کمونيست ها امکان پایان گرفتن CPUSA ١٩٨٩تا . رشد یابنده ندید

این وضع به احتمال . سوسياليسم و قطعه قطعه شدن اتحاد شوروی را دست کم گرفته بود
ناشی از وزن ایدئولوژیک عظيم حزب کمونيست شوروی درجنبش جهانی، و دشواری درک 

بسياری از نویسندگان درصورتی که برخالف این، . جامعه پيچيده ای غير از جامعه خود بود
سوسيال دموکرات وجود دو جریان در مسایل سياسی شوروی را تشخيص دادند، و برخی 

  .اقتصاددانان بورژوایی رشد اقتصاد ثانوی را درک کردند
  



 

بی تردید تحليل روشن از اتحاد شوروی نيزبه سبب دشوای طبقه بندی و جدا سازی انتقاد 
 یافته ای که متوجه راه اتحاد شوروی بود به تاخير صحيح  و بجا ازانبوه خصومت تعميم

در .  را محکوم کردند١٩۵۶ -۶۴در » رویزیونيسم خروشچف«کمونيست های چين . افتاد
. حالی که، جدال های آن برای بسياری همچون بحثی خام، دگم، و خدمت به خود تلقی شد

 و شامل اتحاد سياست چين به طور آشفته ای از چپ به راست تغيير سمت می داد،
برای هر کس که مختصر عالقه ای به اتحاد . ضدشوروی بالفعل مائو با ایاالت متحده بود

درآن سوی این طيف، . شوروی داشت، انتقاد چين به طور فزاینده ای  فاقد اعتبارمی شد
رنگ باخته سوسيال دموکرات ها را منعکس می  اورو کمونيست ها صرفا انتقادات کهنه و

  .کردند
این اساس پا گرفت که، پس از استالين،  ر بين دوستان اتحاد شوروی فرضيه ناآزموده ای برد

خروشچف بهتر از استالين و گورباچف . اتحاد شوروی، در کار تکميل سوسياليسم بوده است
جدا از استثناهای نادری چون ایساک دویچر و کن کامرون، کمتر کسی . بهتر از برژنف بود
هی انتقادی اما متوازن به دوران های استالين، خروشچف، یا برژنف تالش کرد با نگا

هواداران شوروی، به ویژه در مورد استالين، هرگونه بازشناسی همه جانبه را رها . بپردازد
ساختند، شاید به سبب دشواری ذاتی آن، شاید ازآن رو که یک چنان کوششی نمی توانست به 

علت این فرض که پيشرفت های شوروی، استالين را از نتيجه ای نهایی برسد، یا شاید به 
دشمنان اتحاد شوروی، حاضر و آماده، . نظر تاریخی به نحوی نا متعارف کم اهميت می کند

می  این خالء را با انبوه کتاب هایی که استالين را همچون یک هيوال یا یک دیوانه به تصویر
رنظرات کمونيست هایی که یگانه منبع این کاریکاتورها به نوبه خود ب. کردند کشيدند پر

  .شناخت آن ها ازدوران استالين منابع دست دوم بود اثرگذارد
  

یا دست کم این اندیشه را به ميان » سوسياليسم بازار«نابودی شوروی نظریه تازه ای از 
 همچون دیگر. آورد که داوری درباره نقش بازار دراقتصاد سياسی سوسياليسم هنوز بازاست

 هر نيز همان گونه که سوسياليست هایی از» سوسياليسم بازار« ها، ادبيات مربوط به زمان 
 هستند، این روزها رایج شده ١٩٨۵ -٩١پی پاسخی برای مصيبت های اقتصادی  رقم در
بخش بيشتری از این ادبيات به شکلی ساده و خام تخيلی است، فرزندان مستقيم . است

. وزف پرودون که به وسيله کارل مارکس درهم شکستسوسياليسم خرده بورژوایی پی یرژ
ساختار تئوریک متناقصی دارند و از پاسخ به این که » سوسياليسم بازار«اکثر روایت های 

وجود خواهند داشت، طفره می  آیا بازارهای کار و استثمار نيروی  کار در سوسياليسم بازار
 .اصوال چگونه سوسياليسمی است» سوسياليسم بازار« روند، اگر وجود خواهند داشت، 

 
در سال های اجرای پرسترویکا، سوسياليسم بازارهمچون یک توقفگاه نيمه راه خدمت کرد و 

در نظرمردم شوروی تا » کامل کننده«و » اصالح گرا«برای توجيه آماج های سوسياليسم 
، زمانی که در پایان کار. به عنوان یک شعار، موثر بودنش را نشان داد. حدودی مفيد بود

اقتصادی چيزی توليد کرده بود که تفاوت چندانی با بازگشت کاپيتاليسم نداشت، » رفورم«
اقتصاد بازار «او هدف برقراری یک . را رها ساخت» سوسياليسم«گورباچف تظاهر به 

  .، چيزی شبيه اروپای غربی یا اسکاندیناویا را پيش کشيد»تنظيم شده
  

م بازار در زمان گورباچف دقت کنيم، به نظر می رسد که اگر به تاریخ واقعی سوسياليس
درس حقيقی از فروپاشی شوروی درست به سمت و سویی مخالف عمل کرده و به این نتيجه 
گيری منجر می شود که سوسياليسم به برنامه ریزی مرکزی، مالکيت عمومی و بازارهای 

یی از متون کالسيک به صورتی مسئله نباید با گرد آوری نقل قول ها. محدود نيازمند است
بلکه نتيجه بخش ترین تلقی، آن گونه که اقتصاددان مارکسيست، . دگم مورد بحث قرار گيرد



 

دیوید الیب من توصيه کرده است، شامل مطالعه تجربه عملی مربوط به ساختار سوسياليستی 
ادی دوران بحران اقتص: مسئله بازار،  بحث را به سه مسير وارد می کند.  است١٩١٧از 

گورباچف؛ سير نزولی و بلند مدت نرخ رشد شوروی؛ و نقش بازارها در ساختار 
آزمون کوتاهی از هر یک از آن ها تردیدهای قابل مالحظه ای را . سوسياليستی و کمونيستی

  . درباره مطلوبيت سوسياليسم بازار برمی انگيزد
  

عصر گورباچف نه از نظام بروز ناخشنودی ميليون ها مردم شوروی از وضع اقتصادی 
، اقتصاد، که هنوز برنامه ریزی ١٩٨۵در. برنامه ریزی مرکزی، که از کنار گذاردن آن بود

به مدت ده ها . مرکزی داشت، باالترین استانداردهای زندگی در تاریخ شوروی را تحویل داد
 ١٩٨٠ دهه سال اقتصاد شوروی سریع تراز اقتصاد ایاالت متحده رشد کرده بود، هر چند در

ایاالت . شکاف موجود را به سرعت گذشته پر نمی کرد، و طبيعت مسابقه در کار تغيير بود
با این حال، اقتصاد . متحده، همچون پيشتاز، گذار کيفی مهمی به صنایع نوین کرده بود

 در - به آرامی- درصد در سال داشت٢/٣ رشد آبرومند ١٩٨٠شوروی، که در اوایل دهه 
  .ها در حال رسيدن به ایاالت متحده بودبسياری عرصه 

  
درباره سيرنزولی بلند مدت نرخ های رشد شوروی، کسان بسياری با بی دقتی، این نکته را 
پذیرفتند که بازار می تواند تحرکی درونی به سوسياليسم بدهد، و استفاده وسيع تر از بازار 

تاط وجود بازارها در حتی طرفداران مح. می توانست نرخ رشد شوروی را سرعت بخشد
در سه و نيم . متن یک برنامه مرکزی مسلط، ناچارند حقایق دردناک زیرین را توضيح دهند

 در چند موج -هر قدر مناسبات بازار و اصالحات دیگر. س.ش.ج.دهه پایانی موجودیت ا
 به طور رسمی و قانونی و به آرامی و دائمی، )خروشچف، کاسيگين، و گورباچف(اصالحی 

 بيشتر مرسوم می شد، نرخ های رشد -غلب از راه گسترش اقتصاد ثانوی غيرقانونیو ا
حتی برخی اقتصاددان های بورژوایی تاثير اقتصاد . اقتصادی بلند مدت بيشتر فرو می افتاد
 -۵٣سریع ترین نرخ های رشد اقتصادی شوروی در. ثانوی را در سير نزولی می پذیرند

زمانی که رهبری شوروی برنامه ریزی مرکزی را با  به دست آمده است، یعنی ١٩٢٩
 تحمل ١٩٢١ -٢٩استحکام به کار گرفت و روابط بازار را که پيش از آن در سال های نپ 

درک این نکته که چرا اصالح اقتصادی مطلوب خروشچف و . کرده بود موقوف کرد
متر در صنایع سرمایه گذاری ک. گورباچف نرخ های رشد را پایين تر می کشيد آسان است

سنگين، تاکيد بيشتر بر کاالهای مصرفی، هم سطح کردن بيشتر دستمزد، همگی ميل به پایين 
تمرکززدایی که به رقابت بی فایده و قطع همکاری بين بنگاه ها منجر شد . بردن رشد داشتند

هر . در هيچ جا به ظهور نرسيد» معجزه بازار « ١٩٩١ تا ١٩٨۵از. نيز رشد را کند کرد
، زمانی ١٩٩٢در.  کاال بيشتر گسترش یافت، پرسترویکا بيشتر ناکام شد-در مناسبات پولق

را به طور کامل اعمال کرد، اقتصاد شوروی به چنان رکود » شوک درمانی« که یلتسين 
، روابط بازار هم چنان با ١٩٩١از. فاجعه باری دچار شد که هنوز از آن خالصی نيافته است

در واقع، اقتصادهای با برنامه در قرن بيستم، .  پایين همراه استنرخ های رشد منفی یا
  .همچون یک قاعده، به طور قابل توجهی سریع تر از اقتصادهای بازار رشد کرده اند

  
تصرف وسایل توليد به وسيله جامعه به توليد کاالیی، و همراه با آن به سلطه «: انگلس نوشت

ممکن است انگلس درباره ميزان سرعت وچگونگی » .توليد کننده پایان می دهدتوليد بر 
سرچشمه گرفتن بخش اخير از بخش پيشتر داوری درستی نکرده باشد، اما بنيانگذاران 

 را جامعه ای عاری از بازار - مرحله تاریخی پس ازسوسياليسم-سوسياليسم علمی، کمونيسم
کمونيستی آنجا که، در شرایط وفور همه جانبه، پيش بينی جامعه . در نظر می گرفتند

موجودات آزاد انسانی، توليد را به طورجمعی و بر اساس برنامه و توزیع را برپایه نياز 



 

سازماندهی خواهند کرد تا از طریق عملکرد کور بازار بی رحم و نامتعين، نقطه مرکزی 
ز آن رو توليد را به انتقاد مارکسيست ها ا. درک مارکسيستی از رهایی اجتماعی بوده است

در دیدگاه . کشيدند که توليد کننده کنترل محصول توليدی خود را از دست می دهد
مارکسيستی، مزیت بزرگ اقتصاد برنامه ریزی شده در مراحل سوسياليستی و کمونيستی این 

انجام، و سر. است که توليد کنندگان کنترل بر محصول کار خود را گام به گام  باز می یابند
در دوران کمونيسم، موجودات آگاه انسانی، نه نيروهای کور و پرهرج و مرج  بازار، 

 .خصلت و آهنگ توسعه اقتصادی را به طور کامل تعيين خواهند کرد
 

در . تا پيش از خروشچف، اتحاد شوروی برای محدود کردن نقش بازار به جد مبارزه کرد
ز کامل شدن جبران تلفات ناشی از هجوم نازی  پيش ا١٩۵٠ و اوایل دهه ١٩۴٠اواخردهه 

این . یک بحث نظری با کاربردهای عملی بزرگ در بين رهبران و اقتصاددانان در گرفت
بحث از سوی رئيس گالسپالن، نيکالی وازنسنسکی  پيش کشيده شد، که استفاده گسترده تر 

اسی را که مدت مدیدی از روابط بازار، و آماده کردن یک کتاب درسی در زمينه اقتصاد سي
استالين، پس از جمع بندی بحث های گوناگون، . بود عمرش به سر رسيده بود مطرح می کرد

به این موضع رسيد که قوانين ساختمان سوسياليسم قوانينی هستند عينی و اقدام های  افراد 
د عرصه نمی تواند قوانين اقتصادی سوسياليسم را تغيير شکل دهد، اما عمل انسان می توان

برای مدتی معين، بی آن که «او بر آن بود که توليد کاالیی . عملکرد آن قوانين را محدود کند
اما به خاطرداشته باشيم که در «در سوسياليسم وجود دارد، » به سرمایه داری منجر شود

کشور ما توليد کاالیی، آن گونه که در شرایط کاپيتاليستی است، بی حد و مرز و فرا گير 
اوبا فروش ایستگاه های  تراکتور به » .ت، بلکه در حد و مرزهایی دقيق و محدود استنيس

مزارع اشتراکی به دالیل عملی گوناگون مخالفت کرد و نيز به این دالیل که عرصه توليد 
کاالیی را بسط می داد، و پس ازدست یابی به آن سطح صنعتی کردن کشاورزی گامی به پس 

 کاالیی در اقتصاد اتحاد شوروی محدود به عرصه مصرف شخصی به نظر او، توليد. بود
وجود مقدمات یک اقتصاد غيرکاالیی » مبادالت محصول«بود، و با اشاره به توسعه بالقوه 

  . و این که می توانست توسعه یابد اعالم کرد١٩۵٢را در
ر نظ.  همان کارزار استراتژی سوسياليستی بلند مدت بود١٩۵٢بحث و جدل شوروی در

هر :  کاال و قانون ارزش درسوسياليسم این گونه تبيين می شد-استالين درباره مناسبات پول
دهد، به عبارت دیگر، اگر » تغيير شکل«گاه طبيعت یک کاال در جامعه سوسياليستی بتواند 

برخی می . ش.ا.ک.بتوانند وجود داشته باشند، بنابراین در رهبری ج» کاالهای سوسياليستی«
 منطقا درباره بسط و گسترش بازارها در مرحله سوسياليسم قاطعانه استدالل کنند، توانستند

یعنی با توسعه یافتن سوسياليسم سياست حفظ بازارها در چارچوب دقيق و محدود ترک 
  . استالين این راه توسعه را رد کرد. خواهد شد

  
گرا رخ داد، و ، تغييراتی به سود اندیشه سياسی بازار١٩۵٣پس از. سپس خروشچف آمد

با وجود این، معمای . جابجایی های عقيدتی و تئوری اقتصادی آن ها را به تصویب رساند
کسانی که طرفدار استفاده وسيع از مناسبات بازار در سوسياليسم بودند . آشکار به ميان آمد

 یک عنصر مهم تئوری مارکسيستی را کنار گذاشتند، یعنی فاصله مسلم آن مرحله تاریخی پس
بنيانگذاران مارکسيسم . از سوسياليسم، همان کمونيسم همه جانبه را که بازار نخواهد داشت
چگونه استفاده پيشينه از . پيش بينی کرده اند که در کمونيسم کامل وجود بازار بی معنی است

بازار در مرحله سوسياليستی می تواند بالفاصله با غيبت کامل اش در مرحله بعد دنبال شود؟ 
نه انحراف از این مسئله در اثری است به نام مقوالت و قوانين اقتصاد سياسی کمونيسم، نمو

او در یک پاراگراف بلند این . روميانتسف، اقتصاددانی از نزدیکان خروشچف. م.نوشته ا
پيشرفت به سوی  « )بازارها(»  پول-مناسبات کاال«نگرش را گنجانده است که استفاده از 



 

به کمونيسم کامل « ، و بدون توضيح این که، سوسياليسم »تاب می بخشدکمونيسم کامل را ش
یک کتاب . چرخش بازارگرا در تئوری مدت ها پس از خروشچف دوام آورد» .فرا می روید

 در کمی بيش از یک ١٩٧٧سوسياليسم :  به نام اقتصاد سياسیبرژنفدرسی اواخر عصر 
کتاب » .زوال می یابد«مرحله کمونيستی  پول در -پاراگراف آورده است که مناسبات کاال
آندرس آسالند  یادآوری کرده است که در دهه . چگونگی این زوال را ناگفته می گذارد

و » کاالیی ها« دو اردوی عمده از اقتصاد دانان شوروی به وجود آمده بود، ١٩۶٠
مناسبات  «، به دیگر سخن، آن ها که طرفدار یا مخالف استفاده گسترده از»ناکاالیی ها«

 شماری از پژوهشکده ها و ١٩٨۵دست کم یک دهه پيش از. ، یعنی بازار بودند» کاال-پول
گوشه های دیگری از آکادمی بوسيله دانشمندان علوم اجتماعی ای اشغال شده بود که  پل 

یک از آن ها تاتيانا زاسالوسکایا بود، . ساموئلسون را جذاب تر از کارل مارکس می یافتند
ونژر، اقتصاددانی بود که اندیشه اش برای فروش ایستگاه های تراکتور به .ج.و ومربی ا

زاسالوسکایا یکی از نخستين تاثيرگذاران بر . مزارع اشتراکی به وسيله استالين رد شد
این دو جریان رقيب در . اصالحات بازارگرایی گورباچف و پشتيبان او تقریبا تا پایان بود

  .وم قابل مالحظه ای داشتندنگرش اقتصادی شوروی تدا
  

یوری آندروپف اذعان داشت که راه اصالحات اقتصادی اش هنوز مسائل حل نشده ای در 
مثال از نبود یک تئوری موثر برای سرعت بخشيدن به رشد بهره وری . نظر و عمل دارد

او . نيروی کار و شيوه روشنی برای تعيين قيمت ها در برنامه ریزی مرکزی شکایت داشت
که به سوی «رویکرد خود را، راه پيشرفت بهتری از ایدئولوژی بوخارینيستی می پنداشت 

 سندیکاليسم، تقسيم کردن جامعه به شرکت های بزرگ رقيب و مستقل از یکدیگر -آنارکو
ميشل پرنتی، دانشمند علوم سياسی امریکایی بسياری از مسایل حل نشده » .گرایش دارد

. وری در صنعت شوروی را به صورتی زنده شرح داده استطراحی انگيزه ها برای نوآ
نوآوری ها گاهی موقعيت شغلی مدیران را تهدید می کرد بی آن که برای مدیرانی که دست 

فشار برای تحقق هدف های توليد باعث . به ریسک نوآوری زده اند، چيزی به ارمغان بياورند
رای  به کارگيری تکنولوژی بهترمی بی انگيزگی برای آزمایش و تجربه اندوزی، و حتی ب

کارخانه های . شد، حال آن که گاهی انگيزه هایی برای نادیده گرفتن کيفيت به وجود می آورد
کارآمد که طبق برنامه یا فراتر از آن کار می کردند گاهی با حجم کاربيشتر و از این قبيل 

امه ریزی و مدیریت بودند، این ها مطمئنا مشکالت سخت ریشه و دشوار برن. تنبيه می شدند
 . حلنه غيرقابلاما 

 
، ١٩٩١از. ضد انقالب شوروی برنامه هایی برای کشورهای سوسياليستی به جا مانده دارد

 زیر فشار و کره شمالی، ویتنام، کوبا، چينچهار کشور سوسياليستی مصون مانده، 
ی اقتصادی جهان سرمایه امپریاليستی بوده اند تا به سود بازار سازش کنند، تسليم نهادها

 شوند، و مناطق ویژه )سازمان تجارت جهانی، صندوق بين المللی پول، بانک جهانی(داری 
ای برای سرمایه گذاری شرکت های غربی درون مرزهای خود ایجاد کنند، و به خاطر رد 

  .وام های غربی، از دسترسی به بازارهای غرب، و انتقال تکنولوژی جریمه می شوند
ار کشور در شرایط جنگ اقتصادی در نوک حمله ایاالت متحده قرار گرفته و مجبور هر چه

این کشورها به ميزان زیادی به علت توپ و تفنگی که در پشت . به انجام مانورهایی شده اند
این، . سردارند، به درجات متفاوت، با بنگاه های خصوصی و بازار سازش هایی کرده اند

ک درس کليدی از فروپاشی شوروی آن است که مناسبات بازار خطری است جدی، چرا که ی
  .باید در پایين ترین حد حفظ شود

  



 

کشاورزی ممکن است در نخستين مرحله سوسياليسم استثنایی بزرگ بر قاعده عمومی باشد، 
برخالف اتحاد . دولت سوسياليستی محدود کردن بازار را در طول زمان عملی می سازد

از نعمت گذارآرام به مناسبات سوسياليستی بی نصيب بودند، دیگر شوروی، که روستاها 
کشورهای سوسياليستی، پس از رو برو شدن سریع با اشتراکی کردن کشاورزی، عقب کشيده 

و پس از اصالحات و . س.ش.ج.محصوالت کشاورزی چين، کمی پيش از پایان کار ا. اند
اصالحات بعدی در . زوده شد به طور وسيعی اف١٩٧٨خصوصی سازی مجدد کشاورزی در

تجارت خارجی وصنعت مالیم تر از کشاورزی سرعت رشد داشت، و البته همراه با آثار 
در کوبای سوسياليستی، اصالحات کشاورزی در . سياسی و اقتصادی، اجتماعی زیانبار

 -١٩٨٩ -٩١ پایان تجارت و سوبسيد های شوروی در-اوضاع و احوال کامال متفاوت
رسيدن به خود کفایی جزیره و انطباق با بحران های وخيم نيازمند تدابيری . صورت گرفت

در تدبيری برای افزایش محصول، کارگران مزارع دولتی تبدیل به صاحبان . سخت بود
در کوبای . از زمان اصالح، محصول به طور اساسی افزایش یافته است. تعاونی ها شدند

ام به پس اضطراری، اجباری و خطرناک، بلکه امروز نيز کسانی دوران ویژه را نه یک گ
مسئوالن اقتصادی و برنامه ریزی . یک دوره توسعه خوشایند، سالم و بلند مدت تفسيرمی کنند

کوبا، گرچه مایل اند به بحث آزاد اجازه داده شود، به نظر می رسد با مسئوليت خویش از 
  .موازی های تاریخی کامال آگاهند

  


