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  حميد محوی

  ٢٠١٣ جنوری ٣٠
 

  تناقضات جنبش کمونيستی ايران
   ايرانینسل نوين کمونيستھای ايرانی قربانی اشتباھات پيش قراوالن کمونيسم

  ئل ترجمۀ آثار کالسيک مارکسيستسخنی کوتاه دربارۀ مسا

  

   ١٣٥٧چاپ دوم . نوريان. ترجمۀ ع . انتشارات شباھنگ

ھمين است که آرشيوی از ادبيات مارکسيستی به زبان فارسی ) ١(»سايت کمونيستھای انقالبی«يکی از فعاليت ھای 

و . رای فھرست آدرسھايش می فرستدجمع آوری کرده، و به شکل اختياری و انتخابی ھر چند گاه يکی از اين کتابھا را ب

تھيه و البته به رايگان در اختيار خوانندگان ] ت تحريرأھي[يا ] گروه خوانشگر[رشيو بدون بايد يادآوری کنم که اين آ

به ھمين علت من در پاسخ به يکی از دوستانی که در مورد شرکت کمونيستھا در انتخابات . احتمالی قرار می گيرد

ندۀ ايران مطالبی نوشته بود، در اينجا می خواھم بگويم که در حال حاضر بھترين کاری که رياست جمھوری آي

جای تحويل قدرت به آنھا، يک ه کمونيستھا می توانند انجام دھند اين است که از جمھوری اسالمی ايران بخواھند که ب

گروه پژوھشی مربوطه در عين حال بخش از دانشکدۀ علوم انسانی را به بررسی ھای مارکسيستی اختصاص دھد، که 

 می توانيم در براين اساس ما احتماالً . بتواند سايت انترنتی و روزنامه و نشريات چاپی تخصصی خود را داشته باشد

  .دراز مدت آرشيو معتبرتری از آثار کالسيک مارکسيست دراختيار داشته باشيم

يم که به اشتراک ئو حتی می توانيم بگو. ندارمضاوت خاصی ھيچ ق» کمونيستی«البته در مورد شيوۀ مديريت اين سايت 

 "آرون سوارتز"گذاشتن رايگان پرونده ھا و اطالعات، آن ھم در اين بازار مکارۀ مبادلۀ اطالعات که يک عده مثل 

اعانه حلق آويز می شوند، و يا مثل ستار بھشتی زير مشت و لگد احتماال جان می سپارند، ھميشه قابل ستايش و کار شج

  .نظر می رسده ای ب
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با اين وجود در اختيار داشتن اطالعات يک مشکل است، و تقسيم آن يک مشکل ديگر، و عالوه بر اين خواندن آنھا و 

گو دربارۀ محتوای پيغامھا و پرونده ھا و کتابھا و ارزش يابی يا ارزش نگاری پرونده ھا و  و نقد و بررسی و گفت

 متأسفانه وضعيت کلی و عمومی برای فعاليت ھای فرھنگی برای ھيچ. يگر اشارت داردغيره، باز ھم به يک مشکل د

در خارج بسيار مشکلتر از داخل ايران به دليل حاکميت تروريسم  ( –کس و به ويژه برای ايرانيان مساعد نيست 

ن در آنجاھا زندگی می کنند، اپوزيسيون مزدور پنتاگونی ايران و سياست ھای نو استعماری در مناطقی که بيشتر ايرانيا

 در وسط منگنۀ اتحاديۀ امپرياليسم و بورژوازی کمپرادور و جمھوری اسالمی و کاستی ھای خود ايرانيان که دقيقاً 

 وضعيت و سرنوشت فرھنگ و خالقيت يم که اساساً ئبگوطور کلی بايد ه  به عبارت ديگر، ب–)ايران گرفتار آمده اند

  .مختصر می گويم. رو می باشده ببا مشکالت اساسی رو(...) 

» مبانی اقتصاد سياسی«، پيغامی از سايت کمونيستھای انقالبی دريافت کردم که حاوی کتاب ٢٠١٣ جنوری ٢٦بامداد 

نوريان را در زير کپی کردم، در نتيجه از . من اين مقدمۀ ع. نوريان بود. به ترجمۀ رفيقی به نام ع"نيکی تين.پ"اثر 

 خواھش می کنم پيش از ادامۀ خواندن اين نوشته اين مقدمه را از نظر بگذراند تا ورود به بحث خوانندۀ اين سطور

  )٢(ممکن شود 

 يا ١٣٥٢(بسيار خوب، روشن است که فعاالن جنبش کمونيستی ايران در سالھائی که چنين کتابھائی ترجمه می شده 

ز بايد سروکار می داشتند، زندان، شکنجه، اختناق و ، در شرايط خفقان کار می کردند و با دژخيمان ساواک ني)١٩٧٣

با اين وجود حسن نيّت اين انسان ھائی که سخاوتمندانه و با اميدھای واالگرانه برای آينده ای . ضرورت مخفی کاری

ام يد تمام راه و روشھا و نظرات تمئأخود ديدند، موجب ته بھتر مبارزه می کردند و خسارات جبران ناپذيری را نيز ب

ليسی در ايران، ومرگ اخير ستار بھشتی در اثر خشونت رايگان پ.  که دست به تفکيک بزنيمدآنھا نمی گردد، و می باي

نظر می رسد، زيرا چنين مرگی موجب حقانيت و پيشگام بودن نظرات او ه نمونۀ بارزی برای ترسيم چنين واقعيتی ب

ليسی در ايران بوده بلکه قربانی ابتذال و تحجر فوق ونت رايگان پنيست، و چه بسا که ستار بھشتی نه تنھا قربانی خشو

العادۀ پيکرۀ تمام و کمال اپوزيسيون ھای ايران به ويژه در خارج از کشور بوده که به حساب جمھوری استعماری برای 

  .براندازی جمھوری اسالمی تالش می کنند

 و يا بھتر بگويم درسھای خوبی برای درک وضعيت نوريان نوشته است مطالب جالب.دراين مقدمه ای که رفيق ع

 در حال حاضر در اختيار ما می گذارد – و به قطع يقين –فکری و شناخت جنبش کمونيستی ايران در گذشته و احتماال 

ی در  به تحوالت– احتماال –که آگاھی يافتن به آن می تواند در يک تالش پی گير و کمابيش گسترده طی روندی تدريجی 

در نتيجه من شخصا چندان نگران ديکتاتوری جمھوری اسالمی ايران نيستم که از . نجامدن جنبش کمونيستی ايران بيبط

در حال حاضر من نگران اصليت داشتن آرشيو ادبيات . شرکت کمونيستھای ايرانی در انتخابات جلوگيری می کند

  .مارکسيستی و تفکرات حاکم و رايج بين کمونيستھا ھستم

در اين مقدمه می بينيم که رفيق نوريان با تمام حسن نيتی که دارد، کمابيش می گويد که اين کتاب را تغيير داده است و 

بخش دوم را ھم رھا کرده زيرا نظريات نويسنده با ديدگاه او، و احتماال با چشم انداز انتظارات تئوريک طيفی از جنبش 

البته او سانسورھای خودش را نيز برای گرفتن ضمانت رھائی از سانسور و . کمونيستی ايران تطبيق نمی کرده است

و يک عدۀ ديگر نيز در اين کار حذف يعنی » تا آنجا که در بضاعتم بوده، آنھا را حذف کرده ام«: حاکم توجيه می کند 

ه و يا نمی خواسته به تنھائی د به تنھائی از عھدۀ اين کار بر نمی آمچون که احتماالً ...سانسور کتاب به او کمک کرده اند

  .وليت چنين سانسوری را به عھده بگيردؤمس

روشن است که از آغاز جنبش کمونيستی نظريه پردازان متعددی وجود داشته اند، ھر منتقدی نظريه ای خاص را 

ريه پردازان را ولی ما حق نداريم نظريات نظ. کل اين مجموعه را ما ادبيات مارکسيستی می ناميم...مطرح کرده و غيره
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اين موضوع که ما .  تغيير دھيم چون که نظريات جنايتکارانه ای را مطرح کرده اند، بوش باشدجورجحتی اگر ھيتلر يا 

به نظريۀ کمونيسم ناب پی برده ايم و به مارکسيسم حقيقی پی برده ايم و راه را از چاه می توانيم تشخيص دھيم، با نوشته 

چه نوع ) يعنی من، شما و ايشان(يستی را تشکيل می دھد کامال متفاوت است، و اين که ما ھائی که کل ادبيات مارکس

مبارزۀ طبقاتی را به شکل انفرادی و يا گروھی و يا در چھار چوب حزب کمونيست برای ايجاد دولت و حاکميت 

 کنيم، ما را مجاز نمی دارد که پرولتاريائی و آبشاری از نتايج آن به شکلی که در نظريات کمونيستی آمده، انتخاب می

در نتيجه، توضيح . آثار موجود در پيکرۀ ادبيات مارکسيستی را به سليقۀ شخصی و يا گروھی خودمان تغيير دھيم

واضحات، شما وقتی کتابی را ترجمه می کنيد و به دليل اختالف نظر خودتان با محتوای کتاب، تصميم می گيريد که 

جز آنچه نويسنده مطرح کرده، بنويسيد، در اين صورت شما ه د و يا آن را به شکل ديگری ببخشی از آن را ترجمه نکني

در ھر صورت چنين بينشی که نظريات . نه تنھا آن کتاب را ترجمه نکرده ايد، بلکه سانسور و حتی تحريف کرده ايد

انيم نظريات را نقد کنيم و از ديدگاه  عکس ما می توهولی ب. نظريه پردازان را به ھر دليلی تحريف می کند، مردود است

  . نظری آن را نقد کنيم

اين موضوع حذف و تحريف آثار فرھنگی از ديدگاه ديگری نيز باز ھم حائز اھميت است، زيرا چنين سنتی برای حذف 

 نجامد و به به حذف خيلی چيزھای ديگر نيز بي کالسيکھای مارکسيست ممکن است کهۀخاص) به ھر دليلی(نظريات 

  . شکل بيمارناک تکرار گردد

 سال که از عمر اين کتاب می گذرد، بی ھيچ موضع گيری ٤٠جالب اينجاست که سايت کمونيست ھای انقالبی، پس از 

چنين وجه نظری بی گمان بی ارتباط . خاصی در رابطه با چنين کتابی، آن را به عنوان اثر مارکسيستی منتشر می کند

زيرا برخی از نشريات مدعی کمونيسم و مارکسيسم . سايت کمونيست ھای انقالبی نيستدر » نشريات سياسی«با بخش 

که در اين فھرست جای گرفته اند مشخصا از سياست ھای امپرياليستی پی روی کرده و حتی حقوق بگير آن ھستند و 

 دستگاه ھای جاسوسی مريکائی در ارتباط با ناآرامی ھای ايران فعال بوده واحتی برخی از آنھا طی توطئۀ سبز 

به ھمين علت بود که من آرشيو گاھنامۀ ھنر و مبارزه را از سايت کمونيست ھای . مريکائی نيز در اختيار داشته اندا

  . انقالبی حذف کردم تا سوء تعبيری برای خوانندگان پيش نيايد

نبش کارگری سوسياليستی است که اين سايت تريبون تمامی فعالين ج«در نتيجه شعار سايت کمونيست ھای انقالبی که 

حرف رايگانی از آب در می آيد، و در رابطه با فھرست نشريات » برای برقراری جامعۀ کمونيستی پيکار می کند

سياسی کمونيستھا، خوانندگان را دچار توھم می سازد که گوئی تمام اين نشريات اتحاديۀ خاصی را در جنبش چپ ايران 

ولی متأسفانه مديريت سايت کمونيستھای انقالبی ھنوز پاسخ قانع کننده ای برای .  دھددر خارج از کشور تشکيل می

  .فھرست نشريات اعالم شده اش مطرح نکرده است

يادآوری اين نکته بيشتر از اين جھت بود تا نشان دھم که انحرافات و اشتباھات گذشتۀ جنبش کمونيستی ايران تا چه 

ت تحرير و أايت کمونيستی از ديدگاه من به ھي بر اين نکتۀ مھم ديگر اين است که سو عالوه. اندازه ھنوز حضور دارد

ت تحرير نيز بايد حائز شرايط و کيفيت أو ھي. نيازمند استبه قول معروف به دم و دستگاه نيازمند است، به پژوھشگر 

 طبقاتی به عنوان تنھا آلترناتيو به اين اميد که روزی جنبش کمونيستی ايران در بطن مبارزۀ. ھای خاصی داشته باشد

  .موجود در شرايط اختناق به اين نيازھا پاسخ مناسبی عرضه کند

  

  پی نوشت

١(  
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دراين صورت برای . متأسفانه کپی کردن مقدمه از روی نسخۀ پی دی اف و انتقال آن در اين جا ممکن نيست) ٢

خواندن مقدمه يا بايد به خود سايت کمونيستھای انقالبی مراجعه کنيد و يا پروندۀ وورد اين مقاله را از مديريت گاھنامۀ 

  .ھنر و مبارزه درخواست نماييد

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جنوری ٢٩

  

 


