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  يادادشت مترجم
  

عنوان سخنرانی ايزاک دويچر در دومين سمينار " انسان سوسياليستی"در باره ی 

 دسJامبر  ١١ تJا   ٩سJمينار مزبJور در روزهJای        . ساالنه ی محققJين سوسياليسJت اسJت       

نيويJJورک برگJJزار گرديJJد، و دويچJJر، کJJه در آنزمJJان مقJJيم " کمJJودور"تJJل  در ه١٩٦٦

لنJJدن بJJود، ميهمJJان اصJJلی آن سJJمينار بJJود؛ سJJخنرانی افتتJJاحی او بJJا اسJJتقبال پرشJJور   

  .حاضرينی که در تاالر ازدحام کرده بودند مواجه شد

مطالبی که دويچر در اين سخنرانی ايراد کرد بحJث داغJی را برانگيخJت کJه نJه تنهJا            

در جلسJه ی سJخنرانی   . ر طی روزهای سمينار، بلکه تا بJه امJروز ادامJه يافتJه اسJت            د

دويچر اشخاص زير نيز حضور داشJتند و در همJان جلسJه پيرامJون سJخنان او اظهJار        

پرفسور رابرت کوهين، اسJتاد دانشJگاه بوسJتن؛ دکتJر شJين ميJگ، اسJتاد             : نظر کردند 

ی، عضJJو اتحاديJJه ی دانشJJجويان دانشJJکده ی پلJJی تکنيJJک بJJروکلين؛ دونالJJد مJJک کلJJو

همچنJJين، پرفسJJور . طرفJJدار صJJلح؛ و پرفسJJور رابJJرت وولJJف، اسJJتاد دانشJJگاه کلمبيJJا  

هربJJرت مJJارکوزا، اسJJتاد دانشJJگاه کاليفرنيJJا کJJه از شJJرکت در سJJمينار معJJذور بJJود،         

را، بصJورت تزهJايی بJه بحJث ارائJه      انسان تک بعJدی  تلخيصی از عقايد خود در کتاب       

  .داد

انتشJارات  "از روی متن انگليسی آن کJه توسJط          " انسان سوسياليستی "در باره ی    

در ضمن، جزوه ی . در نيويورک به چاپ رسيده، به فارسی ترجمه شده است  " مريت

حاضر شامل پيگفتاری است که جورج نواک بر متن انگليسی سخنرانی دويچر نوشته 

  .است
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جورج نواک از برجسته ترين محققين سوسياليست در اياالت متحده، و از رهبJران             

او عJJالوه بJJر کتابهJJای متعJJددی کJJه در زمينJJه ی    . جنJJبش جهJJانی تروتسکيسJJتی اسJJت  

فلسفه ی مارکسيسJتی نوشJته اسJت، بخJاطر فعاليتهJای خسJتگی ناپJذيرش در دفJاع از                  

ر دفاع از قربانيان بوروکراسJی   حقوق مدنی در آمريکا، و نيز بخاطر نقش فعالی که د          

، نواک با همکاری ١٩٣٧در سال . استالينيستی شوروی ايفا کرده است، شهرت دارد

کميسJيون بJين المللJی    "فيلسوف آمريکJائی جJان دوئJی، در دفJاع از لئJون تروتسJکی،          

را در برابر اتهامات قالبی بوروکراسی شوروی، " تحقيق در باره ی محاکمات مسکو     

در نتيجJJه ی فعاليJJت ايJJن کمسJJيون کJJه اتهامJJات قالبJJی عليJJه تروتسJJکی را . تشJJکيل داد

در ميJان  . يکسره رد کرد، بسJياری از جنايJات اسJتالين در انظJار جهانيJان افشJا گرديJد          

، مقدمJJه ای بJJر منطJJق مارکسيسJJم : کتابهJJای جJJورج نJJواک مJJی تJJوان از اينهJJا نJJام بJJرد  

و ، دموکراسJJی و انقJJالب، سيسJJماگزيستانسياليسJJم در مقابJJل مارک، منشJJاء ماترياليسJJم

  . درک تاريخ

  

  

 


