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اینترسکشنالیتی و مارکس کارل

 اندرسون نویسنده: کوین
حصوری ترجمه: امین

و نننژاد ی درباره مارکس ی نظریه بررسی برای )intersectionalityاینترسکشنالیتی ( مفهوم رو پیش متن : درچکیده
ته نیز و آمریکا داخلی جنگ طی طبقه ارکس های نوش اره م یت، ی درب ا این ی رابطه و جنس ا ه ار ب ذاران بنیان آث گ

یی اومانیسم شننود. می گرفتننه کننار به دنبی چارلز و دونایفسکایا رایا  متحده، ) ایال تMarxst‐Humanism( مارکسیست
آمننده جننونز ژاکلیننن اخیر کتاب در که چنان ،سی. ال. آر. جیمز با تن دو این آرای های تفاو ت به همچنین بررسی این

اسننت.  شننده منتشننر) ۱۴:۱ (لوگننوس ی نشننریه در ۲۰۱۵ تابسننتان بننار نخسننتین متننن .  ایننن پننردازدمی اسننت،
مارکسیستی اومانیسم ی نشریه ویراستاران

*  *  *
هننای بخش از بسننیاری ) در۱تلقننی ی (نظننریه اینترسکشنالیتی ی درباره نظری گفتمانی بیستم قرن اواخر در

اا رادیکال روشنفکری حیا ت هننای جنبش و مقننول ت بننه کننه گفتمننان، ایننن (فراگیر) شنند. در هژمونیک تقریب
چنیننن اغلننب پننردازد، می ستم اشکال سایر )  وsexuality( جنسی گرایش بقه،ط جنسیت، نژاد، حول اجتماعی

ذینل در ننژاد و جنسننیت ها آن در که 3گرایی ذا ت یا ۲طبقاتی گرایی تقلیل گونه هر از باید ما که شد می گفته
جنسننیت، نننژاد، حننول هننای جنبش کننه شنند می گفته چنین کنیم. عمدتا، پرهیز گردد می درج طبقه ی مقوله

علیننه واحنند جنبننش یک در آسانی به توانند نمی اما کنند، تلقی یکدیگر با توانند می طبقه یا جنسی، گرایش
دارد) جننای قنندر ت سنناختار پننس در ها مارکسیسننت دینندگاه از (کننه داری سننرمایه نظام و قدر ت ساختار

ال  جدایی خل ف بر - ها جنبش این واقعی تلقی گردند. بنابراین، یکپارچه و شده درآمیخته اا آنان- معمو نسبت
خطننر محننرک ایننن، خل ف امکان. استدللی منظر از هم و واقعی لحاظ به هم شد، می گرفته نظر در محدود
بود.   گرایی ذا ت یا گرایی تقلیل ی دره به سقوط

در رایج مردمی کنم. شعارهای بیان را طبقاتی ستم با آن تلقی پتانسیل تا بزنم نژادی ستم از مثالی بگذارید
( پیکار و شوید متحد سیاه، و «سفید نظیر پیشین، های دوره !)،Black and white, unite and fightکنید!» 

) رجوع کنید به دفترچه ی زیر: Intersectionality. برای آشنایی مختصر با نظریه ی تلقی (۱
یم سیاه: معرفی و بررسی نظریه ی تلقی )نسخه ی پی . دی . ا ف.  (۲۰۱۴|  پروسه ی نقد، مه فمینیس

2.  class reductionism

3.  essentialism

http://logosjournal.com/2015/anderson-marx/
http://media.wix.com/ugd/ef2de6_ae429ae179f14b4da99cc73bac25b703.pdf
http://www.processgroup.org/#!%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85%D9%90-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C/ca57/F36B562B-4160-4C20-B5F3-61A1C4D39949
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یکتننایی آن در کننه بود مثبت رویداد یک حدی، تا کردند. این فروکش تلقی گفتمان گرفتن جان با کمابیش
شنند، می شناخته رسمیت به ۵خود-رهاسازی برای ۴ -آمریکایی هاآفریقایی زا تمبار خلقیت و سیاهان بر ستم

دلیننل بننه سیاه، کارگران با اتحاد برای سفید کارگران تل ش های نمونه از بسیاری ملزم شکست که همچنان
در کننرد. امننا می تصنندیق را نبودننند)، مصون آن از هم سفید کارگران (که آمریکا ی جامعه ژر ف نژادپرستی

تلقننی هننای  نظریه مختلننف انواع چون بود، ساز تلقی] مساله ی نظریه مبنای [بر جدید موضع دیگر، سطحی
کنند.  انکار را نژادی خطوط طریق از سرمایه علیه اتحاد برای جدی امکان هر که داشتند گرایش سو بدین

امکننان هم و داری [شناخت] سرمایه ی حوزه در هم مثابه کسی که به ،مارکس مباحث برای جایی چه امر این
همچنننان مننارکس که شود می ادعا اگر گذارد؟ می باقی بزرگ ترین اندیشمند محسوب می شود، آن، بر غلبه
بننه پرداختننن هنگننام کننه دارم باور کرد، ادعایی چنین باید هم من نظر به که چنان است، معاصر متفکر یک

رانننده فننر ش زیننر [اصلی: به شوند گرفته نادیده نباید اینترسکشنالیتی حول موضوعا ت ،مارکس های اندیشه
داری سننرمایه ماهیت به معطو ف او اصلی های نوشته بیشتر و مارکس  اصلی تمرکز مسلم، طور شوند. /م.] به

 [البته] به شننرطیگذار؛ این محمل ی منزله به مدرن پرولتاریای به که همچنان بود، آن از برگذشتن امکان و
که این کارگران تا [سطح] نقد دیالکتیکی ژر ف سرمایه که نظریه و سیاست مارکسیستی عرضه کرده است با

و نننژاد تلقننی ی دربنناره مننارکس اما). 6یکدیگر پیوند بیابند (طبعا نه به شیوه ای سلسله مراتبی و پیشاهنگی
اا طبقه و جنسیت از پننس های مارکسیسننت زینناد. متأسننفانه بسیار واقع، در دارد؟ گفتن برای حرفی چه واقع
مننوارد برخننی در اینکننه، بنندتر یا نبودند، آگاه مساله این از اغلب کردند مدون را او های اندیشه که مارکس
زدند. پس سره یک را جنسیت و نژاد ی درباره مارکس تفکرا ت

پیش بگیریم. حتی نظر در سرمایه با دو این ی رابطه و طبقه و نژاد ی درباره را مارکس های نوشته مثال برای
بردگننان کار بنیاد بر مدرن داری سرمایه که داد پرور ش را نظریه این جوان مارکس ،کمونیست مانیفست از

:  برقرار استسیاه
کننه ماسننت امننروز 7گرایی صنننعت چرخننش محننور میزانننی همان به مستقیم داری «برده

صنننعت پنبه بدون بود؛ نخواهد ای پنبه داری برده غیره. بدون و بانکی اعتبار و آل ت ماشین
-۲ صفحا ت ،MECW آثار مجموعه 3۸ جلد  انگلس، و [مارکسبود.»  نخواهد میان در مدرنی

انگلیسی]  نسخه ی در تغییر اندکی با ،۱۰۱

اا مزدبگیر کار نیروی استثمار سر بر تنها مساله بنابراین، قنندر ت یعنننی بریتانیا، در سرمایه سوی از آزاد قانون
مناسننباتی از تری وسننیع ی مجمننوعه بر ناظر ] همچنینمارکس [دیدگاه بلکه نبود؛ زمان، آن پیشروی صنعتی

4.  African-Americans

5.  self-liberation

6.  vanguardist

7.  industrialism
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ال معنای در که گرفت می بر در نیز را بردگان کار یعنی ۸غیرآزاد کار نوعی که بود یافته سننازمان مدرنی کام
داشت.  بارزی های تفاو ت داری برده پیشین اشکال یا روم دوران داری برده با که طوری به بود،

اسننت، نگاشننته سننرمایه اثننر ش ترین مهم  برای ۱۸6۱-63 مقدماتی های نوشته دست در مارکس که همچنان
خصننلتی داری بننرده ی  دارانه سننرمایه و منندرن شننکل ایننن بننه سننرمایه، انباشت و ارز ش تولید امان بی فشار

اا و رحمانه بی کشد:  می  کار مرگ حد سر تا ها ریقاییآف از که است، داده 9کشی نسل و عام قتل مانند تقریب
این فردا کند، کار ساعت ۲۰ مثال برای امروز که سازد مجبور را کارگر داری سرمایه «اگر

به قادر اصل شاید و دهد انجام را روز در ساعت ۱۲ عادی کار که بود نخواهد قادر کارگر
فقط شاید کارگر شود، تمدید طولنی ای دوره برای کاری اضافه نباشد. اگر کاری هیچ انجام
این غیر در که حالی در کند، حفظ سال 7 برای تنها را ا ش کاری توان طبعا و خود ش بتواند

چیننزی …کننند.  چنیننن حفننظ سال 3۰ یا ۲۰ برای را ا ش کاری توان توانست می صور ت
پننس سیاهان که جایی است، برقرار کوبا در حاضر حال در که است وضعیتی [دقیقا] همان

تننا دارننند، پیننش در  ۱۰فننرآوری کننار دیگننر سنناعت ۲ کشننتزارها، در کار ساعت ۱۲ از
]۱۸۲-3 صفحا ت  ،MECW 3۰ [مجلدبرسانند.»  انجام به را تنباکو یا شکر سازی آماده

 
که جایی دهد، می ارجاع انقلب و طبقه نژاد، با مرتبط ذهنی عوامل به همچنین سرمایه، اول جلد در مارکس
داخلی جنگ از پس  انقلبی ی دوره در آمریکا سفیدپوست کار نیروی تغییر حال در اجتماعی آگاهی ی درباره

نویسد:  می
از بخشننی داری بننرده کننه جننایی تا آمریکا، متحده ایال ت در مستقل کارگری جنبش «هر

سننفید پوسننت بقننال در)نن labor( کننار شنند.  می فلج کرد، می تخریب را جمهوری سیمای
ایننن . بنناسننازد رهننا را خود خورد می ننگ داغ سیاه پوست قالب در که جایی در تواند نمی

،۱ جلنند ،سننرمایه مننارکس،شنند. [ زاده جدینندی زندگی بلفاصله داری برده مرگ از وجود،
.] مولف سوی از . تأکیدا ت۴۱۴ص.  ،۱977 نیویورک پنگوئن، انتشارا ت ،Fowkes ی ترجمه

قانون اصلحا ت با مرتبط سیاسی ی مساله یک تنها آمریکا در نژادپرستی و داری برده براندازی مارکس برای
اقتصننادی سنناختارهای بننا کننه بننود ای مقوله همچنین بلکه نبود، ۱۲بشری حقوق های دادخواست و  ۱۱اساسی
در داری بنننرده بزرگ مزارع تقسیم برای پیکار به سرمایه کتاب در همچنین او داشت. بنابراین، پیوند جامعه

8.  unfree labor

9.  genocidal

10.  manufacturing

11.  constitutional amendments

12.  civil rights bills
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از نویسد: «پننس می و کند می اشاره شده آزاد ی برده هر به قاطر یک و ) زمینacre( آکر ۴۰ واگذاری قالب
متحننده ایننال ت در ۱3زمین مالکیت و ایهسرم میان موجود مناسبا ت در رادیکال دگرگونی یک داری، برده لغو
تننا کننه ، اقتصادی دگرگونی اشکالی از چنین ] تنها93ص.  ،۱ جلد ،سرمایه[گیرد.»  قرار کار دستور در باید می

براندازد.  را نژادی ستم مادی بنیادهای تواند می است، نیافته تحقق متحده ایال ت در امروز
مننارکس«اقتصننادی»  های نوشننته از برگرفتننه همگی ام، کرده نقل اینجا تا که   هایی نمونه که کنم تأکید مایلم

در خننواه نویسنند، می انقلب و نننژاد ی مسنناله ی دربنناره بیشننتر بسیار دیگر جاهای در او بوده اند. درحالی که
کننرد ذکر توان می  زمینه  این در که ای برجسته هایش. مثال نگاری نامه در خواه و ا ش ژورنالیستی های نگار ش

میننان ) بننه۱۸۵9( ویرجینیننا بننه ۱۴بننراون جان تهاجم ی درباره انگلس به ای نامه در مارکس که است بحثی
،MECW ۴۱ مجلنندآینند. [ می شوق بردگان» به «انقلب یک امکان خصوص کشد؛ جایی که مارکس در می

هستیم.  ها آفریقایی-آمریکایی ۱۵انقلبی سوژگی از مارکس ستایش شاهد اینجا ] در۴ص. 

کتنناب بننراون یهتر ؟ برشمردتوان می هایی نمونه چه جنسیت و مارکسهای]   [اندیشه میان پیوند ی درباره اما
نننژاد ی مقوله با مقایسه در اینجا در من خاطر، این به و ،۱6است کرده منتشر موضوع این ی درباره درخشانی

۱7شناسننی قوم هننای دفترچه بننه مثننال بننرای مننایلم حننال، این پردازم. با می مبحث این به بیشتری اختصار با

کمونی مناسبا ت و داری پیشاسرمایه جوامع از ای گستره او که جایی کنم، اشاره مارکس حیا ت پایانی های سال
جوامع تا آمریکا، بومیان دیگر و ۱9ایرکوا سرخپوستان از دهد؛ می قرار بررسی مورد را ها آن ۱۸ی گرایانه جمع و

 [اصننلی: فاقنند۲۱پیشا-تمنندنی جوامع از بسیاری که بود آن مارکس بندی . جمع۲۰یونانی-رومی آغازین بسیار
زنننان اجتماعی قدر ت و  زنان مشارکت از بیشتری بسیار ی درجه جهان مختلف نواحی /م.] درخط نوشتاری

گذارننند. امننا می نمایش به شود می یافت مدرن جوامع در آنچه با مقایسه در سیاسی) را رهبری در جمله (از
مناسننباتی در چنیننن مارکسیست]، [بعدی اندیشمندان و انگلس با  متفاو ت اینجا در و  حال، عین در مارکس
جوامننع ایننن در حننتی دهد می نشان که دارد وجود زیادی ) شواهد۱کند. زیرا: ( نمی ایده آلیزه را اولیه جوامع

13.  landed property

14.  John Brown

15.  revolutionary subjectivity

16. Heather Brown: Marx on Gender and Family, Leiden: Brill, 2011.
است:  کرده منتشر اثر این معرفی در ای «ارغوان» مقاله فمینیستی وبسایت

ارغوان|  »  خانواده     و     جنسیت     از     مارکس     درک  «     کتاب     معرفی :موریسون جنی

17.  Ethnological  Notebooks

18.  collectivist

19.  Iroquois

20.  Greco-Roman

21.  preliterate

http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
http://arghavancollective.blogspot.de/2014/03/blog-post.html
https://books.google.de/books?id=2Mkb9GeMdEwC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
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نن نیز زادیآبنننرای  جایی جوامع این در شده یافت گرایی جمع ) نوع۲( و اند؛ مانده  باقی مردان/تابع مادون زنا
گذاشت.   نمی باقی آن مدرن معنای در ۲۲خود-پروری و ردیف

درسننت ،سننرمایه از پس ا ش واپسین های نوشته در مارکس است، شده رهنمون دونایفسکایا رایا که همچنان
های نوشننته «دست هننای آموزه بننه ویننژه بننه بننود، بازگشننته ۱۸۴۰ی دهه رادیکالیسم به ا ش، مرگ از پیش

 را کننه۲3 بننرای نخسننتین بننار مقوله هننای انسننان باورانه ی دیننالکتیکیاو که جایی »،۱۸۴۴ اقتصادی- فلسفی
یل دیگننری در خصننوص، پی ریزی کرد. به چارچوب کارهای حیا ت فکری  آتی ا ش را فراهم ساختند عنوان مثا

 نه فقط به بحننث از۱۸۴۴ در دست نوشته های مارکس از جنسیت، باید خاطرنشان کنم که مارکسدریافت  
سرمایه، طبقه، ازخودبیگانگی، و انسان باوری می پردازد، بلکه همچنین به [مقوله ی] جنسیت می پردازد و آنچه

ی برای سنجش پیشرفت کلی اجتماعیه منزله ی مقیاسی بنیادرا که خود «رابطه ی مردان و زنان» می نامد، ب
در نظر می گیرد، تا به چنین دریافتی برسد: 

 را مننورد داوریسننعه ی بشننر«بنابراین بر پایه ی چنین رابطه ای، می توانیم کل مرحله ی تو
کر تا چه درجه ای به سطح یننابطه معلوم می گردد که بشقرار دهیم. از روی خصلت این ر

species (موجود نوعی  being (نوع انسننان )  رشد کرده است و خود را در این مقام، یعنی
human being] «.3مجلد ) به رسمیت شناخته است MECW ۲9۵-96 ، صفحا ت .[

 مفهوم بیگانگی را به رابطه ی مننرد-زن و بننهمارکس بارها نوشته است، «دونایفسکایادر اینجا، همان طور که 
». ۲۴همه ی [ساحت های] زندگی تحت سرمایه داری تعمیم داده است

اا به همه ی پرسش هایی که ما را به عنوان انقلبیون امروز تحت فشار قننرار می دهننندمارکسبا این که   مسلم
 نژاد، طبقه، و جنسیت مقوله هننایی انضننمامیمارکسپاسخ نداده است، تصور می کنم می توانیم بگوییم که نزد 

هستند که به شیوه های مختلفی در پهنه ی شیوه های تولید تاریخی ای که او تحلیل می کننند  [بننا هننم] تلقننی
 می شوند. ۲۵ی هم بسته/ یکپارچهمی کنند، -و گاهی به روشی انقلب

 راارکسمنن) کوشیده ایم تا این سننویه از [درک] Marxist-Humanists (ان انسان باوران مارکسیست ما به عنو
مواجهه ای مستقیم با نوشته هایش، کننه برخننی از آن هننا در چننارچوب تفاسننیرامتداد دهیم، نه فقط از طریق 

مسلط به حاشیه رانده شده اند، بلکه همچنین بننه میننانجی مبننارزا ت و نوشننته های بنیان گننذاران مارکسیسننم
 (مؤلف آثاری چون: «رهایی زن و دیالکتیننک انقلب»؛دونایفسکایا رایااومانیستی در ایال ت متحده: فیلسو ف 

22.  self-development

23.  dialectical humanist categories

24. Raya Dunayevskaya: Women’s Liberation and the Dialectics of Revolution, NJ: Humanities Press, 
1985, p. 10.

25. coalesced
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»)، و فعال حقوق منندنی سننیاهان و فعننال۲6«تمدن آمریکایی در محاکمه: توده  های سیاه به مثابه پیش آهنگان
    ». ۲7: ژورنالی برای کارگران سیاهقلب خشمگین مؤلف «،چارلز دنبیکارگری 

اا کتاب ستایش شده  ای درباره ی مساله ی نژاد در آمریکا با عنننوان «نیرنننگ هننراس انگیننز »، بننه قلننم۲۸اخیر
 را در معننرض دینند وسننیع تری -بننه نسننبت گذشننته- قننرار داده وچارلز دنبی، زندگی و آثار ژاکلین جونز

 را در روزنامه های پیشرو جلب کرده است. دنبیتوجها ت و اشاراتی به آرای 
را نقل کنم: ژاکلین جونز  درباره ی کتاب ۲9ی از فراخوان گفتگودر پایان، مایلم فراز

 بر اندرکنش و درهم تنینندگی میننان دنبیچارلز در تحلیل کردار و ایده های سیاسی جونز«
 از نژادپرستی طبقه یدنبیبقه و مارکسیسم اومانیستی تأکید می کند. او به دریافت نژاد، ط

کارگر سفید، به عنوان مانع  اصلی انقلب اجتماعی در آمریکا توجه نشان می دهد، جایی که
از کارگرانی می نویسد که «در تقابل/ مخالفت با همکاران سیاه پوست خود اصرار می ورزننند

 کنند.» 3۰شناساییکه خود را به عنوان سفیدپوست 

نن تاریخچه ای ازجونز  را روایننت می کننند، جسننتجویی کننه گنناه در ایجنناددنننبی 3۱جستجوی تمام عمر  هم زما
 همچنیننن بننه اینننجننونزهمبستگی طبقه ی کارگر در امتداد خطوط رادیکال موفق بوده است. علوه بر ایننن، 

مساله می پردازد (هرچند، نه به طور کامل) که سنت اومانیسننم مارکسیسننتی چننه رابطه ی میننان فلسننفه [از
 [از سوی دیگر] قایل است، و سپس این رویکرد را در برابر3۲یک سو] و سازمان دهی و کنش گرایی/اکتیویسم

 قننرار می دهنند. در فننرازی از3۴سم و رهایی سننیاهان، چهره ی دیگری از مارکسی33سی. ال. آر. جیمزرویکرد 
 بننهدنننبی و دونایفسکایاه در کتاب جونز تعهد ، چنین نوشته ایم کژاکلین جونزفراخوان گفتگو درباره ی کتاب 

، به جای گننردآوری صننر ف روایت هننای کننارگران و3۵خود-فهمی«نقش فلسفه در هدایت کارگران به سوی 
انتظار این که این روایت ها به سوی انقلب رهنمون شوند، به عنوان دلیل عمده ی جدایی راه ایننن دو نفننر از

 تصویر شده است.» ۱9۵۵ در سال سی. ال. آر. جیمز
و این موضوع، یعنی «رابطه ی میان فلسفه با سازمان دهی و سیاهان»  پرسشی برای زمانه ی ماست. 

*  *  *

26. Raya Dunayevskaya: American Civilization on Trial: Black Masses as Vanguard. 

27.  Charles Denby: Indignant Heart: A Black Worker’s Journal. 

28.  Jacqueline Jones: Dreadful Deceit.

29. convention call

30. identify

31.  lifelong quest

32.  activism

33. C.L.R. James

34.  Black liberation

35.  self-understanding



Praxies.                                                                                                                      پراکسیس org

عنننوان بننا پنلننی در ۲۰۱۴ ی ژوئیه در کننه اسننت سننخنرانی یننک از برگرفتننه مقنناله این :نویسنده توضیح
در» اکولننوژی و طبقننه، جنسننیت، نژاد، به مربوط مبارزا ت:  اینترسکشنالیتی ی درباره انتقادی اندازهای چشم«

. شد ارائه شیکاگو)-  Loyola University( لویال دانشگاه

Kevin( اندرسون کوین :نویسنده ی درباره  Anderson مطالعننا ت و سیاسننی علننوم شناسننی، جامعه اسننتاد)نن
ی درباره هایی نوشته و آثار تاکنون وی از. است) Santa Barbara( باربارا سانتا-کالیفرنیا دانشگاه در فمینیستی

و خاورمیننانه در ویننژه به اجتماعی های شور ش و شناسی، شرق ،فوکو میشل فرانکفور ت، مکتب ،هگل ،مارکس
36لوکزامبننورگ ررزا از هایی گزیننده:  کرد اشاره ها این به توان می او های کتاب میان از. است یافته انتشار اروپا

ژانننت همننراه بننه( گرایی اسننلم های فریب و جنسیت:  ایران انقلب و فوکو ،)۲۰۰۴ ،هیودیس پیتر همراه به(
عضننوی او). ۲۰۱۰( 37غیرغربی جوامع و قومیت گرایی، ملی ی درباره: ها حاشیه در مارکس و ،)۲۰۰۵ ،آفاری

منبع/ م.] تارنمای از نقل [به. است» 3۸ اومانیسم مارکسیستیالمللی بین سازمان «زا

*  *  *

از:  است ای ترجمه فوق متن منبع:

Karl Marx and Intersectionality

By Kevin Anderson, International Marxist-Humanist Organisation, March 2015

کتاب:  این فارسی ی .  ترجمه36
.۱3۸6 تهران نیکا، نشر مرتضوی، حسن ی ترجمه آندرسن، کوین و هیودیس پیتر کوشش به لوکزامبورگ»، رزا از هایی «گزیده
یننافته ) انتشنار۱39۰ ژر ف، (نشنر مرتضنوی حسن همت غیرغربی» به جوامع و یتقوم« نام با کتاب این فارسی ی ترجمه.نن 37

شرق.  ی روزنامه در دارالشفاء     یاشار     یادداشت   به کنید رجوع مثال برای کتاب این ی درباره کوتاهی معرفی عنوان است. به
38.  International Marxist-Humanist Organization
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