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 تداركاتيگذشت. دومين نشست  اكي ميپنج كشور عضو پيمان ورشو به چكسلو ]١[ تنها شش هفته از تهاجم
ي  شده ريزي برنامه نشست اين رگزاريب برگزار شده بود تا مقدمات در بوداپست كارگري و يكمونيستاحزاب 

فقط كه  بود بر احزاب كمونيست اروپا چنان ي نظامي مداخلهآني تأثير  .فراهم كند در بوداپست را المللي نبي
  ي ديگر دوباره جلسه داشته باشند. شش هفته توانستند توافق كنند

 از او بخواهم با يكديگرتماس گرفتم تا  ،بوداپست در اش در خانه ،وهوايي بود كه با لوكاچ در چنين حال
و اين  هستم ي استراليا در گردهمايي احزاب كمونيست توضيح دادم نمايندهبرايش . باشيم داشته گفتگويي

رهبر يكي از احزاب  ،كه در آن زمان نام بردم نيز مشترك يدوست از ،شود برگزار مي رتلهتل گ در گردهمايي
  با كمال ميل پذيرفت.لوكاچ  كمونيست اروپاي غربي بود.

   »؟فردا صبح خوب است. تان شوم ببينم ميخوشحال «

 كه مشرف بر رود دانوب بود. اوديدار كردم اش  با لوكاچ در اتاق مطالعه ،١٩٦٨سوم اكتبر  بعد، روزصبح 
ضيح داد كه آن نوشته است. او تو باي آثارش را  توانم آلماني حرف بزنم، زباني كه عمده مي كه خوشحال شد

 تداركاتيدر نشست  چكسلواكي وضعيت پيرامونبه موضع نمايندگان  لوكاچ شديداً چندان با انگليسي راحت نيست.
  .پرسيد ميي آن  و درباره عالقمند بود

 مصاحبه را در قيد حيات باشد كهچ قول گرفت تا زماني هاي مفصلي از مصاحبه برداشتم. لوكا من يادداشت
دليل  حزب كمونيست (حزب كارگران سوسياليست مجارستان) به پس اخراج از . او توضيح داد كهنكنممنتشر 

هاي من را  ها ديدگاه آن«. پذيرفته شده است در حزبديگر  همين اواخر بار، تازه ١٩٥٦در رخدادهاي اش  نقش
  »مشي حزب مخالفت كنم. با خط خواهم علناً نمي. اما دانند مي

  گفت: .گشت خالل مالقاتمان مرتب به اين موضوع بازميدر  بود. كرده شدت ناراحتش بهمداخله در چكسلواكي 
خواهم  نمي ،حال در عين. كنمسوسياليستي همراهي ضدبا هيستري  خواهم نمياما  ،مخالفممداخله  با شديداًمن «

پرداز اين حق را براي خود قائلم  نظريه در مقامه . اگرچبه خطر بيندازمنيز كه اصالحات اقتصادي در چكسلواكي را 
شرايط  ي تئوريك مسائل پيچيده تبيينبلكه قصدم  راه بيندازمجاروجنجال  خواهم نمي. كنمراتم را بيان نظ كه

  ».است كنوني

 كرد. ي بحران كشورهاي سوسياليستي تلقي مي نشانه نيزرا تراژدي و  ي شوروي در چكسلواكي او مداخله
را مقايسه  كنوني اتحاد شورويِآن جذابيت كمونيسم را كاهش داده است. جذابيت  هايي استالين و پيامد دوره«

 الزمده ساله  مشي صحيحِ يك خط كرد. ست و پنجه نرم ميكه كشور با قحطي د ١٩١٧ي بعد از  با روسيه كن
رشد منفي در اتحاد  به دليل داري، نظام سرمايه عظيم فروپاشيفرآيند  سفانهأمتشود.  احياتا جاذبه كمونيسم است 
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رئيس جمهور  نيكسون مداخله در چكسلواكي موجب شد برژنف با ،بنابراين .شده استجماهير شوروي دچار وقفه 
  »آمريكا شود.

ي مازاريك و  ي فرقه درباره طور خاص هبود. او بدوبچك ي  دوره در چكسلواكيِ روندهالوكاچ منتقد برخي 
    آزادي مطبوعات سخن گفت.

كراسي ودم سوي حركت به. دانستم مي غلط راشماري از احزاب گيري  شكلمن آزادي كامل مطبوعات و «
توانيم به عصر حماسي دموكراسي  نمينيست.  اين بديلبراي استالينيسم نادرست است.  بديلي در حكمبورژوايي 

واقعي  بديلناگزير بود.  ها شكست آن ي در چكسلواكي وجود داشت وهاي گرايش چنين بورژوايي بازگرديم.
، به شوراهاي كارگران برآمده ١٩٢١و  ١٩١٧و  ١٩٠٥ هاي ، بازگشت به اصول كمون پاريس، به انقالباستالينيسم

 هاي عظيمي روبرو ها با دشواري كنوني كه چكي ر شرايط. اما دشوداين مسائل روشن الزم است از پايين است. 
  »نيستم. به نقدشان هستند، مايل

 تحوالتي  آينده« در اتحاد شوروي پرسيدم. او پاسخ داد: مشي دگرگوني خط پيرامونرا نظر او من 
كردم. انتظار  مي اغراقرهبران كنوني  هوشمنديي  اعتراف كنم كه درباره بايد بسيار مبهم است. ستياستالينيضد

 كه وجود داردگروهي  شوروي رهبريون دراساساً بسيار بستگي به اين دارد كه آيا اين پيشرفت . مداخله نداشتم
 ا اطالعات كافيام در پي دارد. چه مخاطراتي ير شوروي و نيز براي سوسياليسمكنوني براي اتحاد جماه روند دريابد

شچف خرو هستند. انو مدير ي حزبي اعضاي بلندپايه ،ورويرهبران امروز ش .نداريم شورويدروني  از وضع
 كرده تر متزلزل ها، نسبت به آن رانظرم  ها سياستمدار نيستند. مداخله، بد. اما آن يگرچه سياستمدار ،سياستمدار بود

تا به  .)Die blödesten Dilettanten waren sieند (بودترين آماتورها عمل  ها مانند احمق است. آن
   .»]٢["كردم ها را به كشور دعوت  من روس" گفته باشدكه  پيدا كنند يك نفر هم اند نتوانستهامروز 

نابودي  ،مداخله ي ي عمده انگيزه«بيند، لوكاچ گفت  را در چه مي در پاسخ به اين پرسش كه علل اصلي مداخله
 بدون اصالحات دمكراتيككه بقاي نظام اقتصادي  شد پس از مرگ استالين محرز هر نوع مخالفتي بود.

. تا شوندمواجه  طلب كه با اپوزيسيون اصالحها بيم دارند  روس .ي مهمي است ذير نيست. اين هنوز وظيفهپ امكان
اما  كنند. شان مي زنداني ــ  آيند پس آن برمي از ،زماني كه اين مخالفت از سوي هنرمندان و نويسندگان باشد

 جايگاه ،وجوداين اند. با  كرده را آغاز سركشي متخصص] ٤[ندانشورا گر اين است كهنشان ]٣[ساخاروفي  نامه
مكان زنداني ابنابراين، است.  متخصص دانشوران وابسته بهجهاني  يعنوان قدرت اتحاد جماهير شوروي به

آيند.  برنمي اين عده پسِ را داشتند اما ازي كارگر قديمي  كميسرها امكان مقابله با طبقه شان وجود ندارد. كردن
چرا اياالت متحد توانست بمب اتمي بسازد در . كنمرا روشن مسئله اين  مدوجهاني جنگ  از مثالياجازه دهيد با 

. دومين شد مهاجر پذيرا عنوان رين دانشمندان آلمان را بهبهتبه دو دليل. يكي اينكه  كه آلمان ناكام ماند؟ حالي
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اين چيز جديدي نيست.  دادند. دانشمندان آلماني دل به كارشان نمي دليل اين بود كه در بسياري از موارد خود
  .»يابد تواند از اين مسئله خالصي روي نميجماهير شو اتحاد

 كه خشمگين بودزديم. لوكاچ سندگان ماركسيست معاصر حرف ي خودش و برخي از نوي دربارهدر ادامه، 
ام  ناديده صرفاًو  كنند نميحمله به من  كنند. اساساً مي رفتاربا من  ا مداراي بسيارمحافل رسمي شوروي ب«

  »آيم. مرده به حساب مي ١٩٥٧از  هم جمهوري دمكراتيك آلماندر  .گيرند مي

بر اين عقيده نيستم كه خود ماركسيسم احتياج به احترام قائلم.  شاما براي مخالفم ]٥[با كوالكوفسكي«
د اقتصاد نمان هايي در حوزه كار ببنديم، خصوصاً هو ب را بفهميمهاي ماركسيستي  روش دباي تجديدنظر داشته باشد.

انسان بسيار  ]٨[ماركسيستم. ايزاك دويچر نهستند اما م ايياتوپي] ٧[و بلوخ ]٦[ماركوزه ايم. عقب مانده ي كهسياس
  »كند. ارتباط ميان لنين و تروتسكي را تحريف مي و باهوشي است اما او نسبت به تروتسكي بسيار متعصب است

از ديدگاه من در « :اقتصادي گفت ي نظريهي  ر زمينهماركسيسم د ماندگي عقب پرسشي پيرامونبه در پاسخ 
است. اين  جديدي ا ار نخواهند شد. اين مرحلهها تكر هاي ادواري عمومي بوديم. آن ما شاهد واپسين  بحران ١٩٢١

 كه همچنين جديد ــي  مرحلهاين  علتنجام نشده است. . اين كار هنوز اشودو حل و فصل  بررسي بايدمسئله 
ماشيني سروكار  داري سرمايهماركس با  است كه اين در واكاوي ماركسيستي نيز باشد ــ اي جديد مرحله بايد

. اندك مصرف شخصي شد ميتوليد ن داري سرمايههاي  در كارخانه يي ماركس بيشتر وسايل مصرف داشت. در دوره
ما شاهد رشد صنعت خدمات هستيم. اين چيزها  ،. عالوه بر اينكردند توليد مي گران صنعت را ي كارگر طبقه

 ي كارگر است. متكي به مصرف طبقهداري  سرمايهاينك . شوند داري مي سرمايهساختاري در  يموجب تغيير
عنوان منبع  همچون زمان ماركس به نه صرفاً دهد، اهميت ميكننده  مصرف در مقامبه كارگر داري  سرمايه
  »استثمار.

. واقعيت اين ام بدبين من« :گفت انداز جنبش كمونيستي در غرب چشم ي درباره يپرسشر پاسخ به دلوكاچ  
  »ماند. الگو باقي مي دهيم، نظر از آنچه ما انجام مي است كه اتحاد جماهير شوروي صرف

 شده ي دستكاري آغاز مخالفت با جامعه با چپ نو دارم و آن را همدلي عظيمي «ي چپ نو گفت:  دربارهلوكاچ 

 سرآغاز تنها اخير هاي يابد. اما پيشرفت غلبه مي دهش ي دستكاري رسيد كه جامعه به نظر مي ١٩٤٥. در دانم مي
. ها در گذشته شبيه است اين كار به تخريب ماشينتا آشكار شود.  برد ها زمان مي دههاحتماالً است كه  يمخالفت
 انداز واقعي در چشمحاصل شده بود.  اي جديد مرحله كه واقعي تنها زماني ممكن شد پيشرفتاما  ،بود مترقي

نسبت به اين  منفي حزب كمونيست فرانسه منتقد موضع در اين مورد. درازمدت نهفته است تحوالتثيرات و أت
ودي اداي احترام به تا حدكه  مراتب كمتر جذب استالينيسم شده حزب كمونيست ايتاليا به هستم. تحوالت
   »است. ]٩[تولياتي
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  تحاد شوروي جويا شدم.زدايي در ا اندازهاي كنوني استالين و چشم ي پيشيناميدها ي ديدگاهش را درباره

 .شوندهاي استالينيستي بر استالينيسم چيره  خواهند با روش ها مي از آغاز بدبين بودم. من گفتم آن« :پاسخ داد
ها را  و تاكتيك نظريهاما حقيقت همين بود. استالين ارتباط ميان  حرفم با من برخورد كردند.همين  علت ها به آن

بر اين  اگرتاكتيكي خلق كرد.  الزاماتهايي براي توجيه  نظريهو قرار داد  نظريهها را مقدم بر  اكتيكوارونه كرد. او ت
ي ا به شيوه كه است مسئله اين نيست كه يك فرد .چيزي جز لفاظي نخواهد بودزدايي  استالين نكنيمغلبه 

 تئوري تشديد مثالً .نظريهاند يا  ا مقدمه . مسئله اين است كه تاكتيكيا يك جمع كند عمل مي روكراتيكوب
ي  ؟ به دليل نيازهاي تاكتيكي در دورهمطرح كردرا نظريه . او چرا اين ديطبقاتي استالين را در نظر بگير ي مبارزه

مانيم. بنابراين من بر اين  استالينيست مي باشندها مقدم  تاكتيك تا زماني كهحياتي است.   اين مسئله محاكمات.
. رهبران عملي بسيار مهمي استرويكرد اي نظري نيست، بلكه  فقط مسئلهباورم كه بازگشت به ماركسيسم 

 هايي نظريه اولويت داشت، پسي چكسلواكي بر اساس مالحظات تاكتيكي برخورد كردند. اين  شوروي با مسئله
  »كردند. خلق نيازهاي تاكتيكياين متناسب با 

  توانند خود را از مالحظات تاكتيكي برهانند.  رهبران شوروي نميچرا به نظر او  از لوكاچ پرسيدم

كساني كه امروز پنجاه سال دارند سي سال  اند. به اين شيوه پرورش يافته آن ها«لوكاچ پاسخ داد كه 
   »اند. را تجربه كرده استالينيسم

ه شد ي دستكاري . ما به جامعهايم گم كردهانداز واقعي آزادي سوسياليستي را  ما چشم« :او به سخنش ادامه داد
به حمايت از ي اقتصادي اتحاد جماهير شورو پيشرفت واهي است كه باور كنيم يايم. اين پندار گردن نهاده

كامالً من  .يابند مياقتصادي دست  پيشرفتنيز به اين  داري سرمايهاز كارگران در  بسياري انجامد. سوسياليسم مي
اگر نيست. تر  گسترده سوسياليستي هايانداز معناي چشم اما مصرف بيشتر به كنم، حمايت مياقتصادي  ي از توسعه

ان آرم وتار شدن تيره ي دوره ي ميانهما در  .خارج نخواهيم شداز آن  سر مي بريم، هم كه در بحران بنپذيري
مه چيز است و هدف جنبش ه گفت مي كه اندازد مي يناديدگاه برنشتچيزي كه ما را به ياد  هستيم. مسوسياليس
 داري سرمايهيژگي ايم. دستكاري تنها و اندازهاي سوسياليستي را به ماركوزه و بلوخ واگذار كرده ما چشم هيچ چيز.

 الگو راسوسياليسم موجود  ،اند كه با دستكاري مخالف هايي  آن وجود دارد. در سوسياليسم نيزدستكاري  نيست بلكه
پيش  ها مدت لنين .در كشورهاي سوسياليستي موجود نيز همين نظر را دارند عدالت ي دربارهو  ؛كنند قلمداد نمي
   .ادتوان طبقات را فريب د گفت نمي

نظريات غيرماركسيستي را  ،شايستگي به رفقاي چك ايدئولوژيك است. به نظر من يانقالب ،ماركسبازگشت به 
م يبگويكه تواند وجود داشته باشد. ساده است  نمي چنين چيزيزنم.  ي آزادي مطلق را مثال مي . ايدهكردند مينقد ن
؟ من در آيا بايد به تبليغ نژادپرستي آزادي بدهيم .بينم تر را مي گسترده ياما من افقي ما به آزادي نياز داريم.  همه
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برخي  ١٩٥٦در  برابري كامل وجود دارد. بگوييماگر برم. مهمل است  كار مي ههاي عملي را ب مواردي روشچنين 
ي ما  . من گفتم ترجمهكنم فراهمي غربي را  ي بعضي از آثار فالسفه ترجمهمقدمات از من خواستند دانشجويان 

  »ياد بگيريد.خواهيد هايدگر بخوانيد، آلماني  نخواهد بود. اگر مي خللخالي از 

دو ماه را در زندان « .ها بازداشتش كردند روس ١٩٤١او به من گفت كه در  و ي خودش حرف زديم درباره
  »آزاد شدم.  ]١٠[ميتروفيد م. با دخالت شخصيِدگذران

 رفت از اين بحرانِ اب راه برونتر احز براي بيش« ي موقعيت جنبش كمونيستي گفت: هلوكاچ در گفتگو دربار 
در خود . شود استالينيسم منجر به غلبه بر ممكن است سرانجام البته مهيب اين است كه به ماركسيسم بازگردند.

  ».راه ديگري وجود ندارد. هستندمردمي  يجنبش گر نمايان ]١٢[سولژنيتسين و ]١١[اتحاد شوروي، يوگني يفتوشنكو

 كه انگلس آن را او يادآوري كرد كام بود. در كشورهاي سوسياليستي تلخ ستيزي ساميمظاهر نسبت به لوكاچ  
مبالغه  شدت ي نفوذ اسرائيل و صهيونيسم به درباره« طور ادامه داد: او اين ناميده بود. »ها احمق سوسياليسم«

. برخي نيازهاي تاكتيكي را برآورده اش همين است سرچشمه ها مرتبط است. . اين نيز با تقدم تاكتيكشود مي
به ها  روكراتوشود ب اين همان تقدم كاذب است كه سبب مي .تواند چنين كند كسيست نمياما يك مار .كند مي

   ».اي روي بياورند چنين مبالغه

 ٨٠٠ حدود« كشورهاي سوسياليستي پرسيدم. ي توسعهمدت بلنداندازهاي  چشم ي بارهرا در شديدگاهدر ادامه، 
بسط  گذرد. انقالب سوسياليستي مي از . اكنون تنها پنجاه سالشودطول كشيد تا فئوداليسم مستقر  سال

ي  آنچه توقع داشتيم بايد منتظر دورهبراي  طول بكشد. ماسال  ٣٠٠ حتي يا ١٠٠سوسياليسم ممكن است 
من . خواند مي عوامل سوبژكتيوبه آنچه لنين  ،ما بستگي دارد خود بهشدت  اين به از گذار باشيم. يتر طوالني

از . كمك كنمآيد انجام دهم تا به شكل تئوريكي به رنسانس ماركسيسم  خواهم هركاري كه از دستم بر مي مي
 هاي بزرگ طول نكشد. نبايد فراموش كنيم كه تاريخ شاهد برخي جهش چندان اين كار ممكن است ،سوي ديگر

به  و پايدار باثباتا در زمان خود ه آن ؛مانف بودموسبورگ و ربها هاي فروپاشي امپراطوري شاهد است. من بوده
جنبش اصالحات در درازمدت . خود را بدانند رسالتها  ي كمونيست آمدند. بسيار بستگي دارد به اينكه همه نظر مي

. دارند پنهاني موجوديت كادرهاي انقالبي ي واقعي انفعال است. در برابر استالينيسم پيروز خواهد شد. امروز مخاطره
نبايد  م،آيي شمار هاينكه استالينيست ب هراس از درما بر اين وظايف متمركز شوند. احزاب كمونيست بايد 

   ».دهم من چنين امتيازي نميغربي بدهيم.  ين امتيازي به ايدئولوژي بورژواييتر كوچك

گفت:  ،اصالحات ضروري آغاز نشودي اينكه در كشورهاي سوسياليستي چه روي خواهد داد اگر  دربارهلوكاچ  
كاپيتاليسم از  احيايمجارستان زمينه براي  تي درناممكن است. ح واقعدر  ، وبسيار مشكل داري سرمايه احياي«

ي  اما ما فاقد تجربه ،پذير است داري دولتي امكان نظام سرمايه ينوع تواند نابود شود. نمي ١٩١٧ميان رفته است؛ 
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كارهاي نظري كمي صورت  در اين حوزهزمان زيادي به طول بينجامد.  ،كنم گذار مي تاريخي هستيم. من فكر
ند كه رها بر اين باو وت است. اما روسمتفا يهاي تاكتيك امامشترك  يانداز چشم است. جنبش امروز نيازمند گرفته

 ١٩١٧ها در  . روسهاست روكراتوبات توهم ها اين به رهبري جنبش ادامه دهند.لنين  توانند همچون دوران مي
دارو جلوگيري  ي تواند از استفاده طوركه پاپ نمي ندارند. درست همان چنين نفوذيامروز  اما زيادي داشتند نفوذ

  ».احيا كند داشت ١٩١٧كه لنين با جنبش كمونيستي در  را تواند ارتباطي كند، برژنف هم نمي

ي داشت. استالين سه دستاورد عظيم تاريخ«: بود كه استالين در تاريخ اينبندي لوكاچ از نقش  جمعدر پايان، 
و بنابراين از  او در جنگ دوم جهاني به پيروزي دست يافت ،دوم شدن شوروي بود. ساز صنعتي ، او زمينهنخست

را فراهم  هاي اتمي سالح آمريكا بر شكست انحصار شرايط او ،اروپاي تحت تسلط هيتلر جلوگيري كرد. و سوم
كند.  ماندگار در تاريخ اعطا مي يبه او جايگاه دستاورداين سه جهان پساجنگ شد.  بري آمريكا  و مانع سلطه آورد
   »سوسياليستي را نابود كرد.اندازهاي  و چشم ماركسيسم اثربخشيِ ،نيم قرن مدت او به ،حال درعيناما 

بيست و  ي سدهمن به  ،نه«داد  پاسخاو  ».ييدآ نظر مي بدبين به نسبتاً رفيق لوكاچ«هنگامي كه در پايان گفتم 
    .»بينمخوش ميك

  

  :منبع

Testament of George Lukacs, Australian Left Review, september, ١٩٧١ 

  شود: اصل اين مقاله در لينك زير يافت مي

https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/
&httpsredir=١&article=١٨٩١&context=alr 

  

  :ي مترجمها يادداشت

  
شامل بلغارستان،  ،پيمانانش در پيمان ورشو ، اتحاد جماهير شوروي همراه هم١٩٦٨اوت  ٢٠شامگاه  ]١[

، مجارستان و لهستان به چكسلواكي حمله كرد. اين حمله در مخالفت با اصالحاتي نجمهوري دمكراتيك آلما
  .بودبود كه به بهار پراگ معروف است. آن زمان الكساندر دوبچك در رأس كار 

 بدون كشور به ورشو مانيپ ينظام يروهاين ورود كه كرد اعالم حمله شب در يچكسلواك يرهبر كه نيا با ]٢[
طرف  از اين نامه شد يم ادعا كه كردند منتشر امضا بدون يا نامه يشورو مطبوعات بوده، ها آن اطالع و اجازه
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 ي كنگره در. است كشور به ينظام يروهاين ورود از دعوت يحاو و شده فرستاده يچكسلواك ستيكمون حزب
 نيچن يرهبر ياعضا از يكس چيه كه شد ديتأك شد، برگزار انهيمخف كه يچكسلواك ستيكمون حزب چهاردهم
   .است يجعل نامه و نكرده ارسال يشورو يبرا يدرخواست

 ديونئل به ،يشورو ي برجسته يا هسته دانشمند ساخاروف، چيويتريدم آندره ي سرگشاده ي نامه به اشاره ]٣[
  .كرد انتقاد سركوب و ياسيس انيزندان شيافزا نامه از آن در كه برژنف

]٤[ technical intelligentsia  را از زنده  دانشوران متخصصنقطه مقابل روشنفكر فرهنگي است. معادل
آيند  به حساب ميكرده اشاره دارد كه روشنفكر  الح به متخصصان تحصيلطام. اين اص ياد محمد مختاري گرفته

 شود، مغاير است. اما با معناي روشنفكر كه با دو صفت تعهد و كار فكري محض مشخص مي

با همين كتاب در ايران معروف كه  هاي اصلي ماركسيسم جريانلشك كوالكوفسكي نويسنده لهستاني كتاب  ]٥[
 ي واسطه بهو ماركسيسم را  كند  يشد. او به شكل نادرستي در اين كتاب استالينيسم را به ماركسيسم متنسب م

  دانم. مي آور تعجباحترام لوكاچ نسبت به او را  . منگيرد عملكرد استالين به باد انتقاد مي
 خرد و انقالبهاي زيادي از جمله  هربرت ماركوزه از اعضاي اصلي مكتب فرانكفورت بود كه در ايران كتاب ]٦[

وارگي  ي شي از او ترجمه شده است. او بخشي از نظريات خود را مديون لوكاچ جوان و نظريه اروس و تمدنو 
  .دانست اما با نظرات متاخرتر او زاويه داشت لوكاچ مي

او  .ي سوسياليسم بهره گرفت ارنست بلوخ دوست لوكاچ كه از مفهوم اتوپيا براي توضيح ماركسيسم و آينده ]٧[
ه دليل ها منتقد شوروي بود ولي در اواخر عمرش ب ات مشتركي داشت. بلوخ تا مدتها با لوكاچ نظري تا مدت

  هبري آمريكا از شوروي حمايت كرد.تهاجم بلوك غرب به ر
ي است، در ايران ي تروتسك نامه كه زندگي پيامبر مطرودتروتسكيست لهستاني كه با كتاب  ،آيزاك دويچر ]٨[

  معروف است.
كمونيست ايتاليا دوست و همكار آنتونيو گرامشي كه در جنگ داخلي اسپانيا دالورانه تولياتي رهبر حزب  ]٩[

سر برد. او استالينيست شد و در اين راستا نظرات گرامشي را تحريف  هها با گرامشي در زندان ب جنگيد و مدت
  .بعدها از استالينيسم فاصله گرفت گويا او .كرد

جالب اينكه  .ي خلق را پيشنهاد داد ي هفتم كمينترن سياست جبهه هدبير اجرايي كمينترن كه در كنگر ]١٠[
دوره با او گرامشي  ميان لوكاچ تنها نبود و هماين در  .ها كمينترن از پذيريش اين سياست خودداري كرد سال

ي  كه تروتسكي نيز جداگانه به شيوه تر اين دانست و جالب چنين سياستي را براي مبارزه با فاشيسم ضروري مي
  دانست. خود اين نوع سياست را ضروري مي

 .آمد ي روسي كه از منتقدان وضعيت حاكم بر شوروي به شمار مي يوگني يوفتوشنكو شاعر و نويسنده ]١١[
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او منتقد  .شود در ايران شناخته مي الجزاير گوالگ مجمعي روسي با رمان  الكساندر سولژنيتسين نويسنده ]١٢[
اما لوكاچ بعدها او را رئاليست بزرگي ناميد و  ،مطرح شوروي بود و حتي از آلمان نازي عليه شوروي حمايت كرد

 آور است. اين نظر از جانب بسياري تعجب


