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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  جھانگير محبی: مدون و فرستنده

  ٢٠١١ اکتوبر ١٩

 .نمی تواند جزدرمکان وزمان حرکت کند متحرک،ۀ چيزديگری نيست واين ماد متحرک،ۀ جزماد جھان؛" 

  "لنين                                    "       

 مارکسيسم بدون لنين؟

 .می رود تا دوباره مرمت گردد دست دشمنان آزادی وعدالت اجتماعی تخريب شد،ه ساختمان سوسياليسم که ب

شمالی وجنوبی شدت بيشتری يافته  - مريکایاخاورميانه و فريقا،اخصوص بعدازتحوالت درشمال ه اين ترميم ب

 .تاس

با  درلباس فعال کارگری، منصور حکمت، مسعود رجوی وۀ قابل تأمل اينست که برخی جداشدگان ازفرقۀ اما نکت

-آب به آسياب امپرياليسم ريخته ودرمقاالت خود آگاھانه  اسِم رمزمبارزه با سوسياليسم،ۀمثابه ب تشديد لنين ستيزی،

 .کاِر تخريب افکارعمومی شده انده دست ب

تحريف کرده  سفسطه بازيھا، که حقايق تاريخی دردوران لنين و استالين وانقالب اکتبررابای سخ به آناناما برای پا

 . را گردآوری کرده ام"مارکسيسم بدون لنين؟:" مقاالتی تحت عنوانۀمجموع اند،

 گر،طبقه کار دشمناِن، -کينه و نفرِت پايان ناپذيرِ  درجھت تبيين علت خصومت، اين مجموعه تالشی است؛

 مارکسيسم ولنينيسم وھمچنين برای روشنگری درميان فعاالن کارگری

 جھانگير محبی

 ١٣٩٠مھرماه

 )١(مارکسيسم بدون لنين؟  
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 »مبارزات حزبی در فلسفه«

  

   کسيست ـ پوزيتيويست ھارلنين در مصاف با ما

  پروفسور ھانس ھاينتس ھولتس 

   برگردان ميم حجری

 

   بخش اول

 )١٩١٠(» يسيسمماترياليسم و امپيريوکريت«صدسالگی اثر لنين تحت عنوان 

   .سر و کله سردرگمی ھا و سرگيجه ھای ايدئولوژيکی پيدا می شود به دنبال شکست ھا،  •

غالبين فقط به اشغال مواضع قدرت سياسی اکتفا نمی کنند، بلکه در شعور مغلوبين رخنه و نفوذ می کنند تا حاکميت •

   .خود را پايدار سازند

 ضد سرخوردگی ھا، دلسردی ھا، کناره گيری هاوم يابد، چاره ای جز مبارزه باگر قرار بر اين باشد که مبارزه تد •

   .ھا و خودھمرنگ سازی ھا وجود ندارد

اگر قرار بر اين باشد که مبارزه تداوم يابد، بايد شک و ترديد نسبت به صحت آماج ھای انقالبی به مصاف طلبيده  •

   .شود و با يقين جايگزين گردد

 با پيگيری و قاطعيت تمام جزء به جزء توضيح داده شوند، تکميل گردند و مبانی تئوريکی عمل برای اين کار بايد•

   . مقاومت به خرج داده شودضد سازش و کرنش هب

برای سازماندھی نوين نيروھا،  صحيح ۀمعارف جھان بينانی بر سر  ايدئولوژيکنبرد درست به دليل شکست، •

   .فونکسيون اصلی و مرکزی کسب می کند

 ـ توانائی تعيين حرکت دورانمراتب فراتر از آن، ه ، بلکه باحراز توانائی انجام عمليات تاکتيکیھدف نه فقط •

   :تاريخی است

  .سر می برده ی که حزب انقالبی در آن بدوران تاريخي•

  

   بخش دوم

  سمت و سوی حمله و کانت

الش انقالبی در روسيه، در مطلبی تحت عنوان ، درست چند ھفته پس از سرکوب اولين ت١٩٠۶لنين در فوريه  •

   :نوشت »وضع کنونی روسيه و تاکتيک حزب کارگری«

 در تمامت تاکتيک حزب تجديد نظر بزرگ برای ألۀـ فقط بخش کوچکی از مساصوال  تحريم دومای دولتی ـ ألۀمس•

   .است
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 چگونگی ارزيابی اوضاع کنونی ۀ بزرگ در زمينألۀ ـ فقط بخش کوچکی از مس خودۀ به نوبله نيز ـأاين مس•

   ». است تاريخ انقالب روس زمانی معاصر درۀروسيه و اھميت برھ

  ١٠١، ص ١٠آثار لنين، جلد  •

  

   حقيقت تاريخی

   .زم می آيدحقيقت تاريخی ال ألۀاز اين رو، برای ھر تصميمگيری طرح مس •

   اشتباھات انجام يافته در گذشته و يا اميد به آينده  اوضاع و احوال کنونی،ۀله اينجا، نظرات اين و آن در بارأمس •

   .نيست

   . واقعيت عينی موجود مبتنی استۀکنش سياسی درست بر قضاوت عينی درست در بار•

   : گفتارش می نويسدۀلنين در ادام •

طلوب و ايدئال  مورد اختالف را نبايد تنھا از اين لحاظ در نظر گرفت که آيا اين و يا آن طريق عمل مۀلأساين م«•

   .است

   ».ما بايد از اين مبدأ حرکت کنيم که شرايط عينی اوضاع و احوال فعلی و تناسب قوای اجتماعی از چه قرار است•

   ١٠۴، ص ١٠آثار لنين، جلد •

   : معينی استموضع معرفتی ـ نظریپيش شرط اعالم اين نظر، داشتن •

   .ناسائی انددرستی قابل شه طور عينی و به واقعيات امور ب•« 

   .ست که می توان به صحت و سقم معارف پی بردبر اين مبنا •

 پراتيک ۀ از کورستراتژی مبتنی بر آنھارا چنان منعکس می کنند که ) رئاليته( واقعيت تئوری ھای حقيقت بين•

   .سربلند بيرون می آيد

له ای با اھميت أمس، بلکه »سکوالستيکی ای امسأله«، نه لنينبه قول قابل شناسائی بودن جھان له مربوط به أمس•

   . استسياسی بالواسطه

    در تارنمای دايرة المعارف روشنگریقابل شناسائی بودن جھانمراجعه کنيد به  •

 است که تزلزل و ترديد ايدئولوژيکی بی واسطه ای ۀ نشاندھند،»دو تاکتيک سوسيال ـ دموکراسی« بر سر تقابل•

   . نسبت بدان واکنش نشان می دھدلنين می گيرد و اوج ١٩٠۵انقالب پس از شکست 

 ١٩٠٨ تا سال ١٩٠۵ بازتاب تک تک جنبه ھا و مسائل سياسی روزند که از سال جلدھای دھم تا سيزدھم آثار لنين•

   .حزب را به لرزه افکنده اند

 را از مد نظر ت عملیاصول و قوانين اساسی راجع به جزئيالنين بارھا و بارھا تأکيد می ورزد که ھرگز نبايد  •

   .دور داشت

نرم گشتن خط مشی انقالبی از چاپ خارج می شوند که به موازات چھار کتاب  در آن واحد ١٩٠٨در سال •

   .می پردازندتجديد نظر در مارکسيسم به تبليغ ،حزب

   . نيز به چشم می خوردرھبران سرشناس بلشويسمدر ميان مؤلفين اين چھار کتاب، نام  •

   : را به نام می نامدرويزيونيست ھامی شود و ميدان نبرد ايدئولوژيکی بی کمترين درنگی وارد لنين  •

 ضد ماترياليسم هحمله ب آنھا تقريبا بدون استثناء، ۀ ماه، چھار کتاب منتشر شده است که موضوع ھم۶در کمتر از «•

   . استديالک تيکی
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   .انوف، لوناچارسکی، برمن، گلفوند، يوشکوويچ و سووروف بازاروف، بگديکی از انھا مجموعه مقاالتی است از•

  :نيز انتشار يافته اندکتب زير عالوه بر آن، •

1  

  .از يوشکوويچ» ماترياليسم و رئاليسم انتقادی« •

2  

  .از برمن» ديالک تيک در پرتو تئوری شناخت« •

3  

   از والين تينوف» ساخت ھای فلسفی مارکسيسم« •

   . اندمارکسيست بودن در فلسفه بدون استثناء مدعی  اين آقايانۀھم•

   .است »عرفان« از سوئی می نويسد که ديالک تيک انگلس برمن•

   .شده اند، آنھم با طبيعيتی غير قابل ترديد، حتی » کھنه« از سوی ديگر اعالم می کند که نظرات انگلس بازاروف •

، »نوين ترين پوزيتيويسم«، »نوين ترين فلسفه«، »خت مدرنتئوری شنا«مخالفان بيدار ما با فخر و مباھات بر •

  اعالم می کنند که ماترياليسم مردود و باطل  « علوم طبيعی قرن بيستمۀفلسف«و يا حتی »  علوم طبيعی مدرنۀفلسف«

  ».است

  )٩، ص ١۴آثار لنين، جلد ( •

 نشان ھمگان ازگاری آنھا را با مارکسيسمناس را برمال می سازد، تناقضات آموزش ھای مخالفين خود، نبردلنين در 

  . در آنھا گرفتار آمده اندامپيريوکريتيسيست ھا می کند که ء را افشا دام ھای جھان بينانهمی دھد و

  

  )٢(مارکسيسم بدون لنين؟ 

 ضد مذھب همسائل فلسفه برای لنين در پيوند گسست ناپذير با مسائل مبارزه ب« کهگزارش می دھد  کروپسکايا •

   ».قرار داشته اند

نوشته شده  »ماترياليسم و امپيريوکيتيسيسم« را نام می برد که ھمزمان با کتاب مقاالت لنينسلسله ای از کروپسکايا •

   .اند

ام مورد تأکيد قرار می گيرد و نشان داده می شود که خصلت طبقاتی مذھب با صراحت تم« اين مقاالت، ۀدر ھم •

 برای مه آلود کردن و طبقاتی ۀمنحرف کردن توده ھا از مبارزمذھب در دست بورژوازی، وسيله ای است برای 

   ».شعور آنھا

 

 )٣(مارکسيسم بدون لنين؟ 

    در تفکر آغاز می شودرويزيونيسم

بوده وضوح جھان بينی انقالبی کمونيسم  مبارزه ای سياسی در راه پاکيزه نگه داشتن مفاھيم، لنين در راه ۀمبارز

  .است

  

  )۴(مارکسيسم بدون لنين؟ 
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 نظر ماترياليسم مدرن، يعنی مارکسيسم، مرزھای ۀاز نقط«، ر علوم به قول والديمير لنينپيشرفت معرفتی د•

  .لحاظ تاريخی مشروط می شوده نزديک گشتن معارف ما به حقيقت عينی مطلق، ب

طور ه مدلی است که بۀ حتمی، نامشروط و بی چون و چرا ـ اما ـ اين حقيقت امر است که اين تصوير، ارائه دھند•

  ».موجود استعينی 

  

  )۵(مارکسيسم بدون لنين؟ 

تعيين ھدف و آماج سياسی و عمل  ۀ در زمين ھر استدالل علمیبدين طريق، ھمه ساز و برگ الزم فراھم می آيد، تا

 . در مه غليظی از ابھام فرو رودسياسی

  ! ھم ھمين جا ستوالديمير لنينآرائی و رزم آوری دليل لشکر

 

  )۶(مارکسيسم بدون لنين؟ 

ميان ) کومپروميس(، توافق ماترياليسم با ايدئاليسمخط اصلی فلسفه کانت، عبارت است از آشتی «، به قول لنين•

   .ديگر و تشکيل سيستم واحد  گره زدن جريانات فلسفی مختلف به يکم و ايدئاليسم،ماترياليس

 

 )٧(مارکسيسم بدون لنين؟ 

شت يک قرن، ھمچنان  پس از گذ،»ھيچ مارکسيستی ھنوز مارکس را نفھميده«که   مبنی بر اين لنينۀعبارت گزند •

 .فتاده استيو ھنوز از اعتبار ن

 کليات لنين را در ٣٨ و ١۴ جلدھای ۀ محتواکاوانمطالعۀ خويش، تئوری و پراتيککمونيست ھا مکلفند که برای 

  .دستور کار خويش قرار دھند

 

 )٨(مارکسيسم بدون لنين؟ 

ويژه انتقاد لنين از فلسفه ه در اين اثر خويش به بررسی مبانی تئوريکی تفکر لنين و بھانس ھاينتس ھولتس  •

  . می پردازدايمانوئل کانت

مارکسيسم  ـ ھموارساز راه برای رد رويزيونيسم سياسی» جد معنوی«به عبارتی به مثابه  را می توان ـ کانت •

   .تلقی کرد کالسيک

 

 )٩(مارکسيسم بدون لنين؟ 

  .می نامد »انقالبات دموکراتيک« امحای جوامع سوسياليستی در اروپای شرقی را ھاوگبيھوده نيست که  •

  . محسوب می داردقھرمان دموکراسی را گورباچف •

  . نام می دھدمجريان انقالبن کشورھا را آاج دارائی خلق در مأمورين حر•

  .با شم حساس خود واکنش نشان داده اند » جھان جوان«حتی خواننده ھای جوان نشريه •

آزادی ھای فرمال سيستم بنامد، چنين کسی  »انقالبات دموکراتيک« را ١٩٩٠ ـ ١٩٨٩کسی که حوادث سال ھای •

  . مقدم می داندمناسبات مالکيت ۀمسأل را بر سياسی بورژوائی

  .تف کندنئوليبراليسم گيرم که بعد، خميازه ای برکشد و بر  •
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  !رويزيونيسم ھمين است، ديگر •

   !رويزيونيسم که شاخ و دم ندارد •

 

 )١٠(مارکسيسم بدون لنين؟ 

رغم ھمه نواقص، نارسائی ھا و  علی ـ به ابتکار لنين صورت گرفته طور عملی در جامعهه ردن تئوری بپياده ک •

  .اشتباھات ممکنه در مراحل آغازين پياده کردن آن

 از اولمپ خدايان را صادر کند و تقليل مارکسيسم ـ لنينيسم پائين کشيدن لنين فرمان ھاوگھمين دليل کافی است تا •

   . برگرداندمرحله تئوری صرف تر و تميز آغازينا عملی سازد و بدين طريق، آن را به رمارکسيسم به 

 

 )١١(مارکسيسم بدون لنين؟ 

  )بخش آخر) (١٢(م بدون لنين؟ مارکسيس

  

  حترم مجله ھفتهطرح از طراح م

 

 پروفسور ھانس ھاينتس ھولتس

  پاسخ ھائی به ولفگانگ فريتس ھاوگ

  برگردان ميم حجری

 

6 

 فرھنگ لغات انتقادی ـ تاريخی مارکسيسم ھاوگ
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 شورای تدوين فرھنگ ھاوگ

  .روياروئیبدين طريق، می رسيم به مطلب اصلی  •

 تلقی کرده فرھنگ لغات رويزيونيستیرا به مثابه  )١٩٩۴(فرھنگ لغات انتقادی ـ تاريخی مارکسيسم ھاوگ من •

 .ام

لحاظ طرح ريزی و سازماندھی صورت گرفته، شکی ه تدوين اين فرھنگ لغات کار عظيمی بکه برای  در اين •

 .نيست

ی به اين کار مبادرت ورزيده و جھان مفھومی تاحدودی تازه ای را پديد آورده ئھاوگ بدون استفاده از فرھنگ ھا •

 .است

  .به ھاوگ ارج گذاشتبايد » آرگومنت« ساله ۵٠ ۀبه خاطر اين و ھمچنين به خاطر انتشار مجل •

  . اين فرھنگ لغات است گرايش برای من،مسأله•

  .که ھاوگ انتقاد مرا به مثابه انتقاد از شخص خود تلقی می کند، حق دارد در اين•

 گرايش آن است و بر کسی ۀکه او به مثابه ناشر اين فرھنگ لغات، بی کوچکترين ترديد، تعيين کنند برای اين •

ی پديد بنيان مفھوميخود مارکسيسم » مکتب«ا انتشار اين فرھنگ لغات می خواھد که برای پوشيده نيست که او ب

 .آورد

  . جلد اين فرھنگ قطور منتشر شده است و به حرف کاف رسيده است٨تاکنون  •

  . اين کتاب می توان به معارف و تکانه ھای فکری معينی برخورد کردۀبا مطالع•

  .ز سوی صدھا مؤلف توضيح داده شده اند واژه ا١٢٠٠در اين اثر بيش از •

  .در ميان اين مؤلفين کسانی نيز يافت می شوند که موضع مارکسيسم کالسيک را دارند •

تغيير قوانين  است که تمامت آموزش معينی را تغيير نمی دھد، بلکه به خصوصيات رويزيونيسماين ھم يکی از •

 . قناعت می ورزداساسی تعيين کننده

1 

در نوشته ھای مختلف خود حنجره پاره می کند، بايد پرسيد که پلوراليسم ھاوگ که در تبليغ خستگی ناپذير حال از  •

  چرا در تدوين اين فرھنگ لغات مارکسيسم از مؤلفين بزرگ و سرشناس مارکسيسم اثری نيست؟

  :من به عنوان مثال چند تن از آنھا را نام می برم•

  لودوويکو گيمونات •
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  نیسزار لوپوري•

  الساندرو مازونه•

  اندرئاس گدو•

 ژوزه بارتا مورا •

2 

  . تحقيقات مختلف بيشماری صورت گرفته اندمارکسيسم کالسيک ھرچه بيشتر ۀدر راستای توسع •

 . است، می بايستی جای آن تحقيقات در فرھنگ مارکسيسم او خالی نباشدپلوراليسماگر ھاوگ واقعا طرفدار  •

3 

  شدت انتخابی دارد و به دسته چين کردن موارد معينی ھمت ه  اما با پلوراليته رفتاری باوگھ »مارکسيسم پلورال« •

  .می گمارد

  اين اما با الگوی ايدئاليستی ـ ذھنی رشد يافته مارکسيسم ھاوگ در تضاد قرار می گيرد و در مورد نحوه تدوين •

 .فرھنگ لغات مارکسيسم او مصداق پيدا نمی کند

4 

 .تا دلت بخواھد تحريکات و تبليغات آنتی کمونيستی عرضه می شوداما در عوض،  •

5 

  عوضی گرفته می شود، در قاموس ھاوگ،تئوری انعکاس که از سر نادانی با تصويرتئوری معرفتی ـ نظری •

  »ليسی استدالل و اثبات شده استوطور په طور سياسی و به معنی محدود کلمه، به در وھله اول ب«

 )١٩، ص ١، جلد » لغات انتقادی ـ تاريخی مارکسيسمفرھنگ«ھاوگ، ( •

6 

مناسبات توليدی دولتی ـ توتاليتر که تحت حکومت استالين با ترور و رژيم کاربردگی « ھاوگ ادعا می کند که •

  ».گوالک ھمراه می شود، به مثابه ماشين اپاتی عمل می کند

  )٣٨٣، ص ١، جلد »فرھنگ لغات انتقادی ـ تاريخی مارکسيسم«ھاوگ،  (•

  )مترجم. اپاتی يعنی بی اعتنا به انسان و محيط زيست(•

 صادق  بوروکراسی رويزيونيستی لئونيد برژنفۀدور، بلکه برای  زمان استاليننه برایاپاتی ۀ عارضاگرچه •

 .است

 مراجعه کنيد به مفھوم بوروکراسی در تارنمای دايرة المعارف روشنگری •

7 

را نقل قول می کند، ولی آن را بالفاصله با عبارت زير بی دگماتيسم  از  استالينانتقاد مکرر و مستمرھاوگ  •

  :اعتبار می سازد

  .تصور تئوری بسته و انديشيده، خود راه را برای دگماتيزه کردن اين تفکر ھموار می سازد«•

  ».آن سان که زبان نقد دگماتيسم به ابزار دگماتيسم بدل می شود •

 )٨٠۶، ص ٢، جلد » انتقادی ـ تاريخی مارکسيسمفرھنگ لغات«ھاوگ،  (•

8 
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کلی ديگری ه استحاله می يابد که چيز ب»تخريب دولت«زير قلم ھاوگ به مفھوم  «دولت) ميرائی(زوال «مفھوم  •

 .است

  .اينھا فقط چند مثال به مثابه مشتی از خروار اند و بس •

  .بايد به زبان ھاوگ توجه کرد•

 . را مورد تأمل قرار می دھيمگفتار پراگماتيکی ھاوگپيشاکنون به عنوان مثال •

9 

جوھر «ای بدل می شود و از سوسياليسم  »پروژه«به  رابطه تئوری ـ پراتيک مارکسيسم در اين پيشگفتار، •

  .باقی می ماند و بس»اخالقی ـ سياسی ايده سوسياليستی

 پديد طرز کانتيانيستیه  ب را ـ دموکراتيکیرويزيونيسم سوسيال با فرمولبندی مشابھی، فريدريش آلبرت النگه •

 .آورده است

10 

خوانده شدن فاتحه « را به مثابه شکست سياسی جوامع سوسياليستی در اروپای شرقیھاوگ در ھمين پيشگفتار،  •

 ال س۵٠ خود را که از تئوری ھای ھنوز ناتمام بی خبر می فروشد، تا بتواند ۀبه خوانند »ای بر مارکسيسم ـ لنينيسم

 .به اين طرف تبليغ می کند، به جای مارکسيسم ـ لنينيسم قالب کند

11 

به اتمام رساندن «در  »تخريب ھرمه نويتيکی کليت ھا«به  »پست مدرنيستی«طرز ه ھاوگ اين را می تواند ب •

  .محول کند »دستور زبان فلسفی

 ).نقل قول ھا ھمه از ھاوگ بوده اند( •

12 

 با بنای« خرده می گيرد که آن آلمان دموکراتيکن ياوه ھا اين می شود که ھاوگ به  سياسی حاصل از ايۀنتيج •

 قدرت دولتی سوسياليستی و در ۀ شالودۀديوار برلين و با تأسيس سازمان امنيت کشور فشار و سرکوب را به مثاب

  ».تأثير متقابل با ناکارآمدی اقتصادی تجسم بخشيده است

  )٨٧٢، ص ٢، جلد » ـ تاريخی مارکسيسمفرھنگ لغات انتقادی«ھاوگ، ( •

  .تا چشم کار می کند، از تحليلی خبری نيست•

  .لمان دموکراتيک بوده اند که مو به مو تکرار می شوندااين خزعبالت ھمان خزعبالت تسخيرکنندگان  •

  .می نامد »انتقادی«و » تاريخی«ھاوگ چنين فرھنگ لغاتی را •

  .اند و نه انتقادیاين جور خزعبالت اما نه تاريخی  •

  .آمده است »حماقت«اين ياوه ھای نقل قول شده، در توضيح مفھوم  •

  . خود را در آئينه تماشا کرده و روی کاغذ آورده استحماقتمؤلف اين احکام حتما •

  .خواھد بودمرجع فرھنگی برای مارکسيسم اين فرھنگ لغات دھه ھای متمادی به عنوان •

  . است بيانگر کدامين سمتگيریکه به خواننده پيشاپيش گفته شود که آناز اين رو، بھتر آن است •

 دھيم،را نيز مورد استفاده قرار می  »دايرة المعارف بريتانيکا«و » ريتر« ما فرھنگ ھای لغات بورژوائی از قبيل•

  .ولی پيشاپيش می دانيم که آنھا با محدوديت ھای ايدئولوژيکی بورژوائی عجين شده اند
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 نيز بھتر است که بداند که آن مارکسيسمی را نمايندگی می کند که در مقايسه با  فرھنگ لغات ھاوگۀخوانند•

 .شده است »پاکسازی«، مورد تجديد نظر قرار گرفته است و از بخش ھای ماھوی مھم تاريخش مارکسيسم کالسيک

  .اينکه نيت ناشر ھم ھمين بوده، می توان از ديگر انتشارات ھاوگ دريافت •

  .ساله من با ھاوگ از اين قرار است اختالف پنجاه •

  .اين اختالف به جای خود باقی خواھد ماند •

 ضد همقاومت مشترک باکنون بھتر است که به جای بيرون کشيدن آتش اختالفات ديرين از زير خاکستر، به  •

  . برخيزيمفاشيسم نوين

  .ھاوگ اما ھرگز متحد خوبی نبوده است•

  . گری بيش نبوده استھاوگ متحد توطئه•

  :در رابطه با اين موضوع مراجعه کنيد به آثار مؤلفين زير•

  و در » مارکسيسم ـ ايدئولوژی ـ سياست«يورگن رويش، فرانک دپه، رالف الين وبر، روبرت اشتايگروالد در  •

  »١٩٨۴بحران مارکسيسم و يا بحران آرگومنت؟ «

 پايان

 
 
  


