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نسا

ییبرد .آگنس هلر در کتاب شایا

 ،خط یستقیمی را نشا ییدهد که از فلسفهی رواقی اپیکوریسم شروع

شاده ،از رری گوته و دیدرو (و در روسیه چرنیشفسکی) ادایه یییابد ،و چهرههای بزرگ در گسترهی فلسفه و
سیاست( )1در سنت یارکسیستی را دربر ییگیرد .دو عنصر بنیادی این پیوستار یعنوی عبارتند از:
 -1آگاهی انسانی بهیثابهی کلیتی یشخص.
 -2ایدهی جدیدی که انسا خودْ خویشتن را ییآفریند.
این دو یبحث و پیآید آ ها را بهرور فشرده بررسی ییکنیم.
انساا گرایی ،اف اخالقی و سان بنای جها بینی یارکسیستی است ،که در سلسله یرات

ارزشهای این نحله

از واالترین جایگاه برخوردار اساات .به ییزانی که انسااا گرایی در خدیت همهی یردیا و یلتها در فراسااوی
ویژگی نژادی ،قویی ،یلی و فرهنگی قرار دارد ،به هما سا نیز بیا سیاسی قارع خود را در ایدهی انترناسیونالیسم
جلوهگر ییسازد .این ایر تصادفی نیست که شعار «پرولتاریای همهی کشورها یتحد شوید» از سال  1181فریولی
اساات که جوهر یارکساایساام را بهعنوا عمل اجتماعی با ایجاز کایل خالصااه ییکند :باالترین هدف یبارزهی
پرولتاریا یعنی کمونیسم ،نمیتواند تحق یابد یگر بهعنوا یک هستی تاریخی-جهانی )2(.این ایدهآل بشردوستانهی
همبساتگی جهانی کارگرا  ،رارورتا بهعنوا لحظهی دیالکتیکی ،ح تعیین سارنوشت یردیا را بیا ییکند .بر
این بنیاد است که مارکس همبستگی خود را به گونهای فعال ،با یبارزات رهاییبخش یردم ایرلند و لهستا برای
آزادی یلی ابراز ییکرد .او در عین حال ،تمایی اقدامهایی که انترناسااایونالیسااام را دساااتآویزی برای نابودی
()3

یلیتهای دیگر یا رام کرد آنا قرار ییدهند ،بینهایت با وسواس و سختگیرانه برخورد ییکرد.

آیا ایدهی انساا دوساتانه در تاااد با دیدگاه ربقاتی قرار ندارد؟ دیالکتیک رهایی پرولتاریا و رهایی انسا از
ساوی مارکس در یکی از اولین نوشتههای کمونیستی او بهنام نقد فلسفهی حق هگل در سال  1188تدوین شده
اساات :پرولتاریا ربقهای اساات که نمیتواند خود را رها سااازد یگر این که به رهایی همگا در جایعه اقدام کند؛
هیچ ربقهای نمیتواند چنین نقشاای را ایفا کند ،یگر آ که در خود و در تودهی یردم شااور و شااو یعطوف به
رهایی پدید آورد .لحظهای که در آ با جایعه همبسااته و یگانه شااده و بهعنوا نمایندهی خواسااتهای عمویی
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پذیرفته و شااناخته شااود )8(.دیالکتیکی را که یا در یرکز اندیشااهی انقالبی لوکاچ یییابیم ،از سااوی جزمگرایی
پوزیتیویساتی و یاتریالیسام عاییانهی یارکسیستی ،یغشوش ییشود .لوکاچ در سال  1111نوشته است« :رسالت
تااریخی-جهاانی پرولتااریا دقیقا بدین شاااکل تجلی یییابد که تحق ینافع ربقاتیاش ،با رهایی بشاااریت همراه
()5

است».

یاهیت انسا دوستانهی یبارزه ربقاتی بدین یعناست که پرولتاریا یوظف است از ینافع انسانی کلیهی کسانی
که از سوی نظام حاکم نفی شده است ،دفاع کند .جنبش کارگری با فرا رفتن از ینافع صنفی ،باید آریا یلتهای
تحت ستم ،دهقانا فقیر و زنا را آیاج خود تلقی کند ،همبستگی یؤثر خود را با تمام قربانیا استثمار و ستمگری
و ایتیاازرلبی در عمل ابراز کند؛ و فعالیتاش تمایی حوزههای جایعه را دربر گیرد تا بدا حد که پرولتاریا را به
ربقاهی عام تبدیل کند .این پرولتاریاسااات که ییتواند به نمایندهی انقالبی و یتحد تمایی نیروهای اجتماعی که
برای تحوالت رادیکاال تالش یی کنناد ،تبادیال شاااود .در این یعنااسااات که او وجدا ربقهی واقعی ،وجدا
سااوساایالیسااتی ،وجدا انقالبی و راارورتا وجدا انسااا دوسااتانه (ایا نساابی) نیز بهشاامار ییرود .از نظر تئوری
ساختارگرایا رد اویانیسم ،بین علم یارک

و ایدئولوژی بورژوازی انسا دوستانه هیچ گونه پیوندی وجود ندارد:

گسست یعرفت شناسانه.
برای پی برد به بیهودگی و تهی بود این اسااتدالل ،کافی اساات که به واکاوی یاتریالیساام قر هیجدهم
(بورژوازی) و سوسیالیسم (تخیلی) آغازین قر نوزدهم بپردازیم.
دیالکتیک یاتریالیساتی و ساوسیالیسم یارک

همزیا نفی ،تداوم و فراتر رفتن از برداشتهای هلوتیوس و یا

فوریه اساات :در یک کالم ،نفی آ هاساات .همین اویانیساام و دیالکتیک را در رابطه با انسااا دوسااتی کالساایک
یشاااهده ییکنیم .انسااا دوسااتی یارکساایساام ،وارث واقعی بورژوازی بهعنوا ربقهی بالنده بود هنگایی که
خواستهای عمویی رهایی بشری را یطرح ییکرد .چنا که ارنست بلوخ تأکید ییکند :چارچوب آزادی ،برابری،
()6

همبساتگی  -که گامهای اساتوار در جهت تحق آ باعث غرور انساا است  -از اف بورژوازی فراتر ییرود.

ایدههای انسااا دوسااتانهی انقالبهای بزرگ بورژوایی در حقیقت ری تکایل جایعه سااریایهداری ،فرایوش ،کم
ارزش و انکار شاده اسات ،و تحق آ ها نابودی انقالبی این نظام را در تمایی اشاکال ستم سیاسی اجتماعی دربر
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ییگیرد .فرانس یاکوبوفسککی با تأکید بر پیوند عمی بین ساوسایالیسام یارک

 ،عصر

 ،انساا دوستی رنسان

روشانگری و ایدهآلیسام کالسایک آلمانی نوشته است« :بشردوستی یارکسیسم وارث دستآوردهای پیشروترین
یتفکرا بورژوازی اسات ،و جنبش کارگری باید برای تحق عملی این ایدهها بکوشد که تاکنو تنها در تئوری از
()7

آ دفاع شده است».

انساااا دوساااتی ناه تنها جوهر اصااالی نوشاااته های دورا جوانی مارکس را تشاااکیل یی دهد (که پاره ای
یارک

شناسا آ را بهگونهای ساختگی در یقابل دورا بلوغ او قرار ییدهند) بلکه با اهمیتی نه کمتر در کتاب

«ساریایه» یشااهده ییشود .مارکس بهنام ارزشهای انسانی است که به سریایهداری همچو

نظایی که در آ

«روند تولید بر انساا یسالط اسات و نه انسا بر روند تولید» انتقاد ییکند (انتقادی که در زیینهی یتفاوتی در
رابطه با شکلبندیهای پساسریایهداری نیز یعتبر است) .استثمار هدفی جز تبدیل «عر و خو به کاال» ندارد.

( )1

چنین انساا دوساتی انقالبی ،بدو این که با یارکسایسم تااد داشته باشد ،بهرور جداییناپذیری با آ پیوند
دارد .در کتاب «سااریایه» انسااا دوسااتی نه تنها اعتراراای اخالقی بر علیه بیدادگری سااریایهداریساات ،بلکه
همچنین از یک بُعد اسااسی یعرفتی را نیز برخوردار است .اینگونه بشردوستی« ،پوشش عینی» پرستش کاالهای
یادی و رازآییزی آ را کنار ییزند و کشاف حقیقت اجتماعی (انساانی) را که زیر نقاب بازار پنها شاده است،
یمکن ییساازد .این انسااا دوسااتی همچنین نشاا ییدهد که چهگونه در چارچوب روابط کاالیی ،رابطهی یعین
()1

اجتماعی بین انسا ها ،شکل رابطه بین اشیا را به خود ییگیرد.

ایدهی "انساا خودْ خویشاتن را ییآفریند» یکی از نوآوریهای بزرگ فکری انساا دوساتی دورهی رنساس
(بهویژه از ساوی پیک در المیراندرال) اسات که یارکسیسم با گذار از جامباتیستا ویکو آ را به ارث برده است.
از ینظر مارکس بین انساا دوستی و تاریخ همگرایی وجود دارد .او در یقابل ،یفاهیم سیاسی  -اقتصادی بورژوایی
که یاهیت قوانین سااریایهداری را ربیعی اعالم ییکند ،در کتاب «سااریایه» نوشااته اساات جناب ویکو ییگوید:
«تاریخ انساانی از آ جهت تاریخی ربیعی اسات که یا انسا ها آ را ساختهایم و نه چیز دیگری را»( )11به بیا
()11

دیگر :این انسا ها هستند که در شرایط یشخص ،تاریخ خاص خود را ییسازند ،اگرچه نه به دلخواه خود.
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با وجود این ،تاریخ بشاار تاکنو چیزی جز پیشتاریخ انسااا نبوده اساات ،پیشاااتاریخی که زیر نفوذ ربقات
یسالط ،یمتاز و یا قوانین عینی اقتصاادی قرار داشته است .اکثریت انسا ها پیش از آ که فاعل حوادث تاریخی
باشاند ،تسالیم آ بودهاند .در این باره تنها استثنا دورا های انقالبی است  -تنها با انقالب سوسیالیستی است که
انساااا آفرینش تاریخ خاص خود را در ثمربخشترین و کایلترین یفهوم آ آغاز ییکند .در ابتدا چنا که در
یانیفساات  -تأکید ییشااود «تمایی جنبشهای تاکنونی یا توسااط اقلیتهای جایعه یا در جهت ینافع آ ها بوده
اساات ،جنبش پرولتاریایی ،جنبش اکثریت عظیم اساات در جهت ینافع اکثریت عظیم» )12(.برای مارکس جنبش
یستقل چه یعنی ییدهد؟ بر رب یاتریالیسم یتافیزیکی عصر روشنگری (که اولین کمونیستهای یدر از قبیل
بابوف ،برنار رنوی و بالنکی از جمله وارثا آ بودند) انسااا ها یحصااول شاارایط هسااتند و جایعه تغییر شااکل
نخواهد یافت ،یگر بهتوساط نیروی خارجی که در ساازوکار اجتماعی دخالت ییکند .نیرویی یسااتبد تمام عیار بر
فراز اجتماع ،قانو گذاری فاسدنشدنی ،نخبهای انقالبی  -ایا مارکس در «تزهایی دربارهی فویرباخ» یفهوم نوین و
دیالکتیک انقالبی تغییر جایعه را تأیید ییکند و ییگوید« :تقار دگرگو ساازی یحیط و فعالیت انسانی ،یا خود-
دگرگو سااازی ،صاارفا ییتواند همچو پراکساای
پراکسای

انقالبی دریافته و به نحو عقالنی فهمیده شااود» )13(.یقولهی

انقالبی بنیادِ یفهوم تئوری یارکسیستی خودرهانی پرولتاریا از رری انقالب است .هم زیانی بین تغییر

شاارایط و تغییر انسااا بدین یعنی اساات که در جریا یبارزه انقالبی بر علیه ورااعیت یوجود ،پرولتاریا خود را
تغییر داده ،آگاهی اساتوار بر همبساتگی را ارتقا ییدهد و قادر به سااختن جایعهای نوین ییشود .ایدهی نیرویند
خودرهانی ربقهی کارگر از رری انقالب و خودآیوزی پرولتاریا از رری تجربهی خاص خود ،آ چیزی است که
به رادیکالترین شیوه اندیشه مارکس را در یقابل تمایی اسطورههای ناجی برتر (سزار و تریبو ) و ایدئولوژیهای
رهااساااازی بر فراز سااار یردم قرار ییدهاد .برای مکارکس رهاایی واقعی تنها خودرهانی اسااات ،جنبش خودِ
زحمتکشااا که برای اولینبار ساارنوشاات یشااخص خود را به دساات ییگیرند .بنابراین تنها در هما لحظهی
انقالب است که یسئلهی دیوکراسی بهیثابه ویژگی واقعی انقالب پرولتری یطرح ییشود.
مارکس جایعهی ساوسایالیساتی را جایعهای ییداند که در آ نیل به ارزشهای انسانی که در «پیشاتاریخ»
بشاریت نفی و تحقیر شاده اسات ،از رری انساا های آزاد (انجمن انسا های آزاد) با وسایل تولید یشترک در
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چارچوب ساازیا اجتماعی کار ،بهرور آگاهانه یتحق ییشاود .در عصار یا یتفاوتترین و یتاادترین یعانی از
اصاطالح سوسیالیسم ارائه ییشود ،یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که انسا و آزادیش در یرکز تعاریف
یارک

از ساوسایالیسم قرار دارد .یسئله از نظر او عبارت است از سیستم اجتماعیای که پرستش کاال و از خود

بیگانگی انساا را نفی ییکند .در این سایساتم اجتماعی ،یناسابات انسا ها با یحصول کارشا روشن و یشخص
ییشااود و تولید از سااوی تولیدکنندگا به گونهای عقالنی برنایهریزی خواهد شااد .از ررف دیگر ،بنا به دریافت
یاارک

 ،خودگردانی آحااد کارگرا و کنترل دیوکراتیکشاااا بر کل حیات اقتصاااادی و اجتماعی ،پایه یادی

ساوسایالیسام را ییساازد و با الغای نابرابری ،ستم و از خود بیگانگی ،زیینهی پیدایش روابط جدید اجتماعی بین
افراد ،بین ز و یرد و بین انسا و ربیعت را فراهم ییشود .دیوکراسی برای یارک

نهتنها یک «شکل» سیاسی

و یا یک «روبنای» اداریسات ،بلکه خودِ یحتوای واقعی ساوسایالیسام نیز بهشمار ییرود؛ بهگونهای که در این
شکلبندی اجتماعی ،کارگرا  ،یعنی تولیدکنندگا همبسته بهرور دیوکراتیک اهداف تولید ،تقسیم دوبارهی وسایل
تولید و توزیع کاال را تعیین ییکنند.
یحتوای این دیوکراسی سوسیالیستی  -رب نوشتههای مارکس پیرایو کمو پاری

 -عبارت است از انهدام

دولت بورژوایی ،دسااتگاه بوروکراتیک و ساارکوبگر و نهادهای یسااتبد و سااتمگر آ و تبدیل آ با قدرت نوع
جدیدی که تجلی یساتقیم خواسات یردم زحمت کش و نماینده جریانات سایاسی یختلف است (در زیا کمو :
ژاکوبنها ،بالنکیساتها و پرودنیساتها و گرایشهای ساوسایالیستی یختلف وجود داشتند) .ایر یتناقض این که
جریا هایی که خود را از ررفدارا مارکس و ساوسایالیسم در جنبش کنونی کارگری ییدانند ،تحت تسلط دو
تزی هساتند که وجه اشتراک کمی با ایدههای مارکس دارند :بخشی از آ ها ررفدارا «سوسیالیسم بازار»اند که
زیر سؤال برد قوانین بازار را بهعنوا تنظیمکنندهی نهایی زندگی اقتصادی رد ییکنند .و بخش دیگر ،ررفدارا
نظریهی «سااوساایالیساام بوروکراتیک»اند که برنایهریزی از رری یک دسااتگاه بوروکراتیک یرکزی را پیشاانهاد
ییکنند ،دساتگاهی که یکجانبه تصامیم ییگیرد و آ را به یردم تحمیل ییکند .تجدید حیات ساوساایالیسم با
جذب جنبشهای جدید اجتماعی ،بهویژه جنبش زنا (همینرور ررفدارا یحیط زیسااات و ررفدارا صااال و
غیره) الزایا یوج

غنای یارکسایسام ییشود .ادغام دیدگاه فمینیستی ،بهعنوا بُعد اساسی و دائمی در تحلیل و
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برنایه یارکسایسام  -و نه بهعنوا یک فصال یجزا ،خارجی و از «بیرو آورده شده» -شرری است تعیینکننده
برای آ که یارکسایسم بتواند ویژگی جهانی و رهاییبخش رادیکالش را بهدست آورد ،ویژگیای که نه تنها یک
شکل ،بلکه تمایی اشکال ستم اجتماعی را نفی ییکند.
برای این که یارکساایساام از فعلیت برخوردار شااود ،باید با پیشاارفتهترین و سااازندهترین تفکرات تئوری
غیریارکسایستی از ماکس وبر ،تا فروید و از مانهایم تا پیاژه ترکی

شود ،همچنین با نتایج هر چند یحدود ولی

یفید رشاااتههای یختلف علوم اجتماعی دانشاااگاهی تکایل یابد .در این رابطه باید از نمونهی خود مارکس الهام
گرفت که چهگونه در گسترهی وسیعی از کارهای فلسفی و علمی عصر خود نه فقط از هگل و فویرباخ و ریکاردو،
بلکه همچنین از کساانی نظیر ،فرگوسک ،،سیوو ،،جی استیوار ،،هاجسکی ،،مورگا ،،لورنس فنیاشتی ،،فلورا
ترتسکی ،،فوریه و غیره بهره گرفت ،بدو این که آ ها کمترین خللی در وحدت و انسجام ینط تئوری او ایجاد
کنند .ادعای این که تنها یارکساایساام یالک انحصاااری علم اساات و دیگر جریانات فکری و تحقیقی در چارچوب
ایدئولوژی صارف  -به لطف جذبهی خیرهکننده و حتی جادویی «گسست یعرفتشناسانه» -قرار دارند ،هیچ وجه
اشتراکی با مارکس و برخورد انتقادی تئوریش با دستآوردهای علمی یعاصر ندارد.
ایا این به یعنای آ نیست که به دام وسوسهی التقاطگرایی افتاد که یکررا در یارکسیسم دانشگاهی یشاهده
ییشاود .بین یتد یارکسایستی و پوزیتیویسم ،کارکردباوری ،ساختارگرایی ،نوکانتگرایی ،زیستشناسی اجتماعی،
فلساافهی تحلیلی ،یاتریالیساامهای عایی و غیره هیچ گونه ترکیبی یمکن نیساات .بنابراین ،این ایر به گنجانید
تئوریهای واقعی گوناگو و همآهن

در چارچوب تئوری ینساجم و وحدتبخشای که توساط شیوهی دیالکتیکی

انقالبی مکارکس پایه ریزی شاااده اسااات یعنی نقد ،جذب و فرارفتن از واقعیت های جزیی با درهم شاااکساااتن
یحدودیتهای سااختاری آ ها و با حرکت از دورنما و رهیافت تاریخی و دیدگاه انقالبی ،یربوط ییشود .در واقع
هیچگونه دسااتورالعمل یا یدل جایعی دربارهی این روند وجود ندارد .ایا یا در تاریخ یارکساایساام قر بیسااتم
نمونههای بساا پُرارزشاای در این زیینه پیدا ییکنیم .در حالی که یاتریالیساام تاریخی کائوتسکککی بهرغم یدعای
راساتکیشای آ  ،در حقیقت ترکیبی از التقاط یفاهیم یارکسیستی ،تکایلگرایی داروینیسم و پوزیتیویسم بهشمار
ییرود ،کتاب «تاریخ و آگاهی ربقاتی» لوکاچ نمونهی یوف غنای تحلیل یارکساایسااتی از واقعیت یشااخص از
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رری ارتباط آ با جایعه شناسی کالسیک آلما (تونیس ،زیول و ماکس وبر) یحسوب ییشود؛ و ویلهلم رایش
و هارکوس نمایندهی دو شایوهی یتمایز ایا نه الزایا یتااد هستند که بهرور سازنده و دقی یباحث یارکسیستی
را با پارهای یوروعات اساسی روا کاوی بیا ییکنند (برخالف بسیاری کوششهای ناکام التقاری).
سارانجام تکایل خال یارکسایسام و پشات سار گذاشتن بحرا کنونی آ  ،یستلزم تعمی نفی دیالکتیکی و
پایهریزی یجدد بُعد آریانی آ در آ واحد اسات .انتقاد بیرحمانه و همهجانبه از شکلهای کنونی سریایهداری
ارتجاعی و جوایع بوروکراتیک پساسریایهداری الزم است ،ایا کافی نیست .باور به پروژهی دگرگونی انقالبی جها
یعاصر ،یستلزم وجود یدلی از یک جایعهی بدیل با تصور آیندهای کایال یتفاوت و واقعی برای بشریتی واقعا آزاد
اسات .سوسیالیسم علمی باید با الهام گرفتن از اصل ایید (تئوری ارنست بلوخ) بار دیگر آریانی شود ،آریانی که
یبارزات ،رؤیاها و آرزوهای هزارا انساا استثمار شده و ستمکش و «پیروزیندا تاریخ» از یا ،هوس و توماس
مونتسکر ،تا شوروی و اروپای سالهای  1117-1111و یجایع اشتراکی بارسلو در سالهای 1136-1137همگی
تجلی آ بهشامار ییروند .در این گساتره ،گشاود وسیع دروازههای فکری یارکسیسم به روی نحلههای فکری
یختلف آینده از آریا خواهی اجتماعی گذشااته تا ریانتیساام انتقادی تمد صاانعتی و از تولید اشااتراکی فوریه تا
ایدههای آزادیخواهانه آنارشایسام هنوز ایری است بهغایت ناگزیر .مارکس با علم به این که ییبایستی چالش
تحق یسائل سوسیالیسم را به نسلهای آینده واگذار کرد ،در باب آریا گرایی ،الزایا به یحدودیتهای جدی تن
ساپرد .نسال یا دیگر نمیتواند هما یحتوای نظری را حفظ کند .یا که با جوایع بورکراتیک پساسریایهداری که
یدعی تحق سااوساایالیساام و یا حتی کمونیساام روبهرو بودهایم ،راارورتا به ارائهی یدل و بدیل برای جایعهی
انسااا های آزاد (بهقول مارکس) نیازیندیم .یارکساایساام ررحی اساات ییراثگونه ،ایا بدو نوآوری چهگونه
ییتواند تکایل یابد؟ چه کسای ییتواند به دقی ترین شیوهی یمکن تصور و فاای آزادی را ترسیم کند که تا به
حال وجود نداشاته است؛ فاایی که در آ استثمار کارگر ،ستم بر ز  ،از خودبیگانگی و کاالییشد انسا  ،دولت
و ساریایه لغو شاده باشاد؟ بدو آ که حتی لحظهای درگیری واقعی ،یا تاکتیک و استراتژی انقالبی و یشکالت
یادی گذار به ساوسایالیسام را فرایوش کنیم ،باید همزیا با روحیه انقالبی با تأسای به اصال ایید بستری برای
پرورش آگاهانهی رؤیا و تخیل آزاد فراهم کرد .سااوساایالیساام بهیثابه واقعیت عینی وجود خارجی ندارد ،بنابراین
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باید بدو یحدودیتها و یمنوعیتها ،از بحث حول شاارایط ایکا و ایجاد دیوکراساای سااوساایالیسااتی یبنی بر
خودگردانی ،برنایهریزی دیوکراتیک در گساترهی هر چه وسایعتر استقبال کرد که در آ ارزشهای یصرفی بر
ارزش یبادله چیره ییشااوند ،بهروری که رابطه بین یرد و ز را بیگانه نسااازد ،بین انسااا و ربیعت همآهنگی
بهوجود ییآورد ،و بر روی کره زیین تواز زیسااتیحیطی (اکولوژی) ایجاد کند .با حرکت از ایکا های عینی که
بر اثر تناقاات تمد صنعتی بهوجود آیده است و بحرا همزیا ِ سریایهداری یعاصر و بهاصطالح «سوسیالیسم
واقعا یوجود» ،باید سوسیالیسم را بهیثابه هدفی در آینده دوباره بازسازی کرد .یسئله نه بر سر تولید تفکر انتزاعی
و خودسرانه ،بلکه بر سر درک جایعه انسانی است که از حیث کیفی با شرایط حارر یتفاوت است .آثار یارک
یساتقل از بحث و جدل با ساوسایالیسام آریا شهری عصر او ،شایل این بُعد آریانی و انقالبی  -حتی بهگونهای
پراکنده  -ییشاود که همواره از جان

ینتقدا آکادییک و رفورییستها زیر پوشش «واقعگرایی» رد شده است.

یکی از ویژگیهای فقر ساوسیالدیوکراسی و پ

از آ یارکسیسم استالینی قر بیستم دقیقا عبارت است از بین

برد و تهی کرد این بُعاد آریانی به نفع یفهوم نازل و کوته بینانه دگرگونی اجتماعی .ایروزه به ینظور تفسااایر
یجدد فریول قدیمی لنی - ،ییتوانیم بگوییم که بدو آریا خواهی انقالبی ،عمل انقالبی وجود نخواهد داشت.
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