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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  حميد محوی

  ٢٠١٣ فبروری ٠۵

  دربارۀ تناقضات جنبش کمونيستی ايران
  )بخش دوم(

  پاسخ به سايت کمونيستھای انقالبی

، به مقالۀ انتقادی )٢٠١٣ فوريه ٢ (١٣٩١ بھمن ١۴تنی به تاريخ گ مدير سايت کمونيستھای انقالبی طی م.آقای ف

 نسل نوين کمونيستھای ايرانی قربانی اشتباھات پيش قراوالن کمونيسم - تناقضات جنبش کمونيستی « من تحت عنوان 

صاد مبانی اقت«که در انتقاد به کتاب ) ١(» سخنی کوتاه دربارۀ مسائل ترجمۀ آثار کالسيک مارکسيست- ايرانی 

به ) ٢(نوريان نوشته بودم، پاسخی نوشته و از طريق ايميل منتشر کرده است.نوشتۀ نيکی تين و به ترجمۀ ع» سياسی

ھمين علت خودم را موظف ديدم برای رفع ابھام، دست کم برای آن چند نفری که اين بحثھا را پی گيری کرده اند و 

  .ين مقاله ام بنويسمبرای عموم خوانندگان احتمالی، فصل دومی برای نخست

از « گ مدير سايت کمونيستھای انقالبی به ھمان شکلی که در نوشتۀ او می بينيم اگر چه اعتراف می کند که .آقای ف

دو دليل برای » ...م کتب بايد بدون دستکاری در متن آنھا ترجمه شوند ولیئييک ديدگاه کلی اين صحيح است که بگو

 خود به تنھائی ،و ھمين موضوع يعنی قبول و رد يک گزاره ھمزمان. کرده استواپس زدن و نفی مطالب من مطرح 

ً . يک تناقض تمام عيار ديگر است  ريشۀ ايدئولوژيک زندگی روزمرۀ ما انباشته از اين گونه تناقضات است که غالبا

و ما ...) يح خواھم داد به تفصيل توضاين موضوع را بعداً (داشته و منشأ اصلی آن نيز از مناسبات توليدی بر می آيد

، بايد بتوانيم به اين -  در شرايط اختناق –برای آن که بتوانيم کاری از پيش ببريم، به ويژه در زمينۀ مبارزۀ طبقاتی 

  .تناقضات آگاھی يافته و از آن عبور کنيم

 ً جز پژوھش و تحصيل ه ری ب ھدف ديگمتأسفانه گويا که برخی از انتقاد و انتقاد از خود بيم دارند، و يا اين که اساسا

بی گمان بحث و جدل کردن با .  که در اين رابطه در اذھان ما وجود دارد را پی گيری می کنندئیعلم و آرزومندی ھا

 – شناخته شده  البته کامالً –جانب باشند و از ترفندھای مختلف ه چنين افرادی که به ھر دليلی تنھا می خواھند حق ب

نظر می رسد، زيرا که ھر بار به ھمان سنگی شباھت دارد که ديوانه ای در چاه ه ر دشواری ببھره می برند، کار بسيا

  . می اندازد که صد تا عاقل ھم نمی توانند آن را از چاه بيرون بياورند

مطرح می کند و من در مقاله ام به ) نوشتۀ نيکی تين(»مبانی اقتصاد سياسی«داليل، ھمانھائی است که مترجم کتاب 

گ مدير سايت کمونيستھای انقالبی يک .ولی ف...اشاره داشته ام، يعنی سانسور کتاب به بھانۀ فرار از سانسورآن 

 ايران حاکم بود ۀ بر جامع١٣۵٢ولی بايد شرايط خاصی که در سال « فرضيه به اين بھانه اضافه می کنند ومی گويند 

ً از سرمايه داری انتقاد و از بدون شک يک ايرانی در آن زمان نمی  .را نيز در نظر گرفت توانست صريحا
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 امکان پذير بود حدودی تا نويسندگان خارجی ۀاما چاپ ترجم. سوسياليسم دفاع کند، ھمانطور که امروز ھم نمی تواند

اند که مترجم و ھمکاران او خود به نگارش کتابی که بيانگر نظراتشان باشد اقدام نکرده به نظر من دليل اين. و ھست

ھمانطور که خود . اند به ھمين دليل بوده است خارجی دست زدهۀر کتاب يک نويسنديير عوض به ترجمه و تغو د

رغم اعمال ھمان حد  ر دادن متن کتاب گريز از سانسور بوده که متأسفانه علیييمترجم اشاره نموده يکی از داليل تغ

  ».رات قادر به گريز از آن نشده استيياز تغ

نوشتۀ نيکی تين را بھانه قرار داده اند که کتاب خودشان و » مبانی اقتصاد سياسی«مترجمان کتاب به اين معنا که 

نوريان مترجم کتاب نوشته .البته من نقد خودم را بر اساس مقدمۀ مترجم ومطالبی که ع. نظريات خودشان را بنويسند

در نتيجه اگر برداشت مدير سايت . بیگ مدير سايت کمونيستھای انقال. است، نوشته ام و نه بر اساس نظريۀ ف

آيا اين کتاب ارسالی ترجمۀ .ر خواھد کردييکمونيستھای انقالبی را مد نظر قرار دھيم، در اين صورت، پرسش ما تغ

کتاب نيکی تين است يا نه؟ و يا اگر اين کتاب نوشتۀ مترجمان است، پس چرا حاال آن را به نام اصلی نويسندگان 

  منتشر نمی کنند؟

مبانی «ولی نظريات مدير سايت کمونيستھای انقالبی صحيح نيست، زيرا که سانسورھای انجام گرفته در ترجمۀ 

ً » اقتصاد سياسی  با نظريات تنھا به دليل اختناق نبوده، بلکه اگر مقدمۀ مترجم را به دقت بخوانيم می بينيم که او اساسا

  :نوريان توجه کنيد .حات عنيکی تين در برخی موارد موافق نبوده است، به توضي

 زيرا به تشريح و تبليغ نوعی از ساختمان سوسياليسم می پرداخت که در آن جای ترديد ھستبخش دوم ترجمه نشد، «

می دانم که پاره ای از ھمان نگرشھای نادرست ...و از سوی ديگر بی شک موجب تحريک زندانبانان انديشه می شد

جمله ھائی ...حذف کردمتا آنجا که در بضاعتم بوده آنھا را .  باشد راه يافته استدر بخش اول متن اصلی نيز که ھمين

  ».که به تبليغ مستقيم سوسياليسم و نوع شوروی آن مربوط بود، ناچار حذف شد

ھر جھت در اين جا سانسور انجام شده روی کتاب نيکی تين مضاعف است، يکی به دليل اختناق موجود در زمان ه ب

گ مدير سايت .در نتيجه نظريۀ آقای ف.  و ديگری به دليل اختالف نظر مترجمان با نويسندۀ کتابرژيم پھلوی،

. کمونيستھای انقالبی در جائی که می گويد اين کتاب بھانه ای بوده که مترجمان نظر خودشان را بنويسند صحيح نيست

پذيرد ولی موانعی در کار ھست که فقط خود در ھر صورت خود مدير سايت کمونيستھای انقالبی نيز انتقاد من را می 

و . او می تواند توضيح بدھد که چرا نمی تواند کامال بپذيرد که اين کتاب در شرايط حاضر فاقد ارزش آکادميک است

  .را بی اعتبار جلوه دھدن می خواھد به ھر قيمتی شده انتقادات م

ً ولی يکی از پرسشھائی که می توانيم مطرح کنيم، اين است ک  اين مترجمان به ترجمۀ اثری پرداخته اند که ه چرا اساسا

  با نظريات مطرح شده در آن موافق نبوده اند؟ 

و عالوه بر اين چرا اين کتابی را که از ديدگاه آکادميک و آرشيو ادبيات مارکسيستی به اعتبار شرح چگونگی ترجمۀ 

يستھای انقالبی برای خوانندگان احتمالی ارسال می آن توسط خود مترجم، بی اعتبار است، امروز توسط سايت کمون

  شود؟

را با ميلی می پذيرد، ولی گوئی نمی ن ولی تناقض مدير سايت کمونيستھای انقالبی در اينجاست که اگر چه انتقادات م

له را به ھر نحوی ھست از مطرح کرده باشد، و سعی می کند مسأتواند بپذيرد که يک حميد محوی حرف درستی 

  .از کند و انتقادات مطرح شده را مردود اعالم کند اگر چه خودش می پذيرد که انتقاد وارد استسرب

پريشان فکری «به ھمين علت، راه گريزی که پيدا می کند اين است که به دياگنوستيک روانی می پردازد و از 

حرف او را رد کنم و يا از البته حاال ممکن است فکر کنيد که من می خواھم . حميد محوی حرف می زند» عميق

پريشان «گناه است؟ کی » پريشان فکری عميق«خودم دفاع کنم، نه به ھيچ عنوان، ولی پرسشی اين است که آيا 
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کس حق ندارد پريشان باشد، آشفته  آيا ھيچ. نيست؟ شما؟ در اين صورت حتما بايد ابر انسان و سوپر من باشيد» فکر

گ گفتم که او تناقض گوئی کرده است، ولی .ض باشد؟ من در باال در مورد آقای فباشد؟ دپرسيو باشد؟ و حتی متناق

 ً ً اتفاقا  در پی حقيقت باشد و به تناقض گوئی  تناقض گوئی خيلی مثبت است، مثبت است در صورتی که فرد واقعا

  . نيمی از حقيقت در ھمين تناقضات نھفته است. خودش پی ببرد

» پريشان فکری عميق«چگونه به اين نتيجه رسيده است که حميد محوی دچارگ .ولی پرسش اينجاست که آقای ف

او به موضوعی اشاره . است؟ يعنی شاخصی را که برای دياگنوستيک روانی اش به کار می برد بايد تشخيص دھيم

بته آقای ال. می کند که من در مقالۀ اول در مورد در خواست ايجاد دانشکدۀ مارکسيستی در ايران مطرح کرده بودم

زيرا پيشنھادی که من برای ايجاد دانشکدۀ مارکسيستی در ايران مطرح . گ مطلب را نيمه کاره تعريف کرده است.ف

 رياست جمھوری در ۀکردم در پاسخ به دوستی بود که در مورد درخواست برای شرکت کمونيستھا در انتخابات آيند

گ فرصت مناسبی فراھم آورد که با بريدن نيمی از . برای فولی گويا که اين طنز تلخ. ايران مطالبی نوشته بود

  .البته پيشنھا من چندان ھم غير عقالنی نيست. مبتال ھستم» پريشان فکری عميق«داستان نتيجه بگيرد که من به

 ديگری را مطرح می کند و می گ برای فرار از بحث و حذف حميد محوی موضوع. ولی جالب اينجاست که ف

  :گويد

آنھا برای سرنگونی اين حکومت و . مونيستھا توھمی به امکان تحقق آزادی سياسی تحت اين حکومت ندارندولی ک« 

  ».برقراری حکومت شوراھای کارگران و زحمتکشان مبارزه می کنند و کاری به رؤياھای امثال آقای محوی ندارند

م، ما برای رؤياھای پريشان فکرانی مثل حميد يعنی اين که ما با تمام کاستی ھايمان می خواھيم رژيم را سرنگون کني

تبديل کنيم، » جنگ را به انقالب«محوی تره ھم خورد نمی کنيم، می خواھيم دقيقا به ھمان شکلی که لنين گفته است، 

حاال اگر از بخت بد جنگی روی ندھد، اين آقايان چه . و حکومت شوراھای کارگران و زحمتکشان را تشکيل بدھيم

   کرد؟کار خواھند

جنگ و «البته من فکر می کنم که بايد اندکی بيشتر روی موضوعی که مدير سايت کمونيستھای انقالبی در مورد 

فقط اين نکته را تذکر می دھم که سياست تبديل جنگ به انقالب، « : مطرح می کند تأمل کنيم، او می گويد » انقالب

اند که مردم عادی ھيچ نفعی در جنگ ندارند و بر اين عقيده کمونيستھا بدون استثناء ۀھم. سياست کل طيف چپ است

) چه مھاجم باشد و چه مدافع(در صورت بروز آن بايد عليه سيستمی که پديد آورنده جنگ است و دولتھای حامی آن 

  ».ای انقالبی صورت گيردمبارزه

. چوبی بخاری اش را گرم می کند روشن می شود که اين سايت کمونيستھای انقالبی با چه نوع در اين جا کامالً 

با اين وجود تناقض . موضوع راه سوم در ادبيات سياسی امروز کامال شناخته شده است و نقد آن نيز بارھا مطرح شده

چه مھاجم (بايد عليه سيستمی که پديدآورندۀ جنگ است و دولتھای حامی آن «گ می گويد . در اين جاست که آقای ف

  . »انقالبی صورت گيردمبارزه ای ) و چه مدافع

ولی . البته روشن است که جنگ که يکی از اشکال خشونت طبقاتی می باشد، جزء الينفک نظام سرمايه داری است

سناريوئی که آقای . ، يا سوريه يا ايراناتفاوتی ھست بين اياالت متحده و ھم پيمانانش در ناتو و کشوری مانند ليبي

ه نمايش می گذارد، و طرح تبديل جنگ به انقالب و مبارزۀ انقالبی عليه ب» چپ«گ و تمام طيف به اصطالح .ف

تمام اين نظيريه دست کم حاکی از اين امر است که مدافعان آن . نظر می رسده مھاجم و مدافع کمی دور از واقعيت ب

مقايسه با ابعاد ھيچ تصوری از واقعيت جنگ و خاصه جنگ امپرياليستی عليه ايران ندارند که به ھيچ عنوان قابل 

  .  و سوريه و مالی و غيره نخواھد بوداتھاجمات کشورھای امپرياليستی به ليبي
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تبديل «با اين وجود بايد پرسيد که چرا سياست صلح سرمايه داری را به انقالب تبديل نمی کنند؟ در ثانی دراين نظريۀ 

وقتی جنگ آغاز بشود، اين . ورت نمی گيرد تفکيکی بين جبھۀ مھاجم و متجاوز و کشور مدافع ص» جنگ به انقالب

در اينجا است که بايد ديد چه کسانی با واقعيت رابطۀ . ندازنده راه بيآقايان راه سومی می آيند که انقالب سوسياليستی ب

 و سوريه تا حدودی می تواند مقدمه ای برای درک جنگ امخدوش دارند؟ تصور می کنم که گزاراشات جنگ در ليبي

 اران باشد، با اين حساب که تعداد نفرات نظامی آموزش ديده و آماده به جنگ ايران سه برابر تمام جمعيت ليبيعليه اي

 ت تحريرکه ھنوز ھيچ يک از سايتھايشان ھيأ» کمونيست ھای انقالبی«و معلوم نيست برای اين به اصطالح . است

وليت ھنوز به شکل عملی ھيچ تجربه و مسؤ ديده نمی شود، و» دستگاھشان«ندارد و ھنوز ھيچ پژوھشگری در 

  خواھند چنين جنگی را جمع و جور کنند؟ ه کشوری و لشگری نداشته اند مي

جنگ شروع شده و ...توانيم تصور کنيم که بمباران شروع شده  می-» انقالب و جنگ«در بھترين حالت برای نظريۀ 

تماال ھمراه با جدائی طلبان کرد و مجاھد خلق و جندهللا از ھر طرف به ايران حمله می شود، و اين راه سومی ھم اح

ندازند، وفق می شوند که جنگ داخلی راه بي به کارھای تروريستی دست می زنند و سرانجام مءدر بلوچستان ابتدا

ولی آيا اين چيزی است . در اينحا من زياد وارد جزئيات سناريوی جنگ عليه ايران و ستراتژی راه سوم نمی شوم...

با کدام ارتش  که راه سومی ھا می خواھند؟ جنگ داخلی؟ با کدام اسلحه و سرباز می خواھيد با تھاجم ناتو مقابله کنيد؟

سانسور شده و مشتی نظريات » مبانی اقتصاد سياسی« ميليون بسيجی مسلح روياروئی کنيد؟ که با ٩می خواھيد با 

حذف آرزومنديھای ما برای ايجاد دانشکدۀ مارکسيستی جامعۀ تحريف شده و ديدگاه ھای ارتجاعی و جنايتکارانه و 

  سوسياليستی تشکيل بدھيد؟ 

آيا اين « : اين موضوع در نوشته ھای بعدی مدير سايت کمونيستھای انقالبی روشنتر می شود زيرا می گويد که 

ھنر و مبارزه، به مجيزگوی جای پرداختن به ه بنامد اما ب» گاھنامه ھنر و مبارزه«عجيب نيست که وبالگی خود را 

  »رژيم فاشيست اسد تبديل شود؟

با فعاليتھای ھنری يا در » گاھنامۀ ھنر ومبارزه«در اين جا تقريبا دو موضوع مطرح می شود يکی موضوع رابطۀ 

است که » مجيز گوئی برای رژيم فاشيست اسد«رابطه با ھنر است که زير عالمت سؤال رفته و ديگری موضوع 

  .ودمطرح می ش

به شکلی که در بالگفا منتشر می کنم، يکی از »گاھنامۀ ھنر و مبارزه«در پاسخ به پرسش اول بايد بگويم که 

وبالگھای من است، در نتيجه داوری دربارۀ گاھنامۀ ھنر ومبارزه مستلزم بررسی تمام وبالگھائی است که ايجاد کرده 

 پاريس و دانشکدۀ فلسفۀ ھنر در سوربن گذاراندم و سرنوشت ام، به انضمام تمام سالھائی که در دانشکده ھای تآتر

روشن است در  .تحصيلی ام در اين دانشگاه ھا که با تروريسم فرھنگی وسياسی و اجتماعی کشور ميزبان روبرو شد

 را سازماندھی می کند نمی تواند به حميد محوی ھا اجازه دھد که در محافل دانشگاھی ٢کشوری که گوآدولوپ 

ً . نه رفت و آمد کندآزادا  يک مقولۀ سياسی و تبليغاتی در فرانسه در نتيجه فعاليتھای ھنری و فرھنگی و اجتماعی اساسا

  .می ناميم» ناتوی فرھنگی«است، به عبارت ديگر به مقوله ای تعلق دارد که ما آن را 

ثار فرھنگی و ھنری که در ھمين موضوع بود که نشان دھم آ» ميان فرھنگی ايران«تالش من در سر تا سر وبالگ 

فضای خارج از کشور به عنوان جبھۀ آلترناتيو به ما تحميل کرده اند، تا چه اندازه به ناتوی فرھنگی تعلق داشته و از 

و نتيجه گرفتم که پوزيسيون و اپوزيسيون دست کم در . پايگاه طبقاتی بورژوازی کومپرادور ايران الھام می گيرد

 اھداف مشابھی را دنبال می کنند که اگر بخواھيم اين ھدف را در - در اشکال سيستميک  –عرصۀ فرھنگی و ھنری 

  . يک کلمه بيان کنيم، حذف فاعل شناسنده است
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موضوع حذف سيستميک فاعل شناسنده، و يا حذف کانديدای فعاليت . ھر دو روی اين نکته با ھم در اتحاد ھستند

يستماتيک انجام می گيرد و در رگ و پی ساخت و سامان اجتماعی ما فرھنگی و ھنری ھمانطور که گفتن به شکل س

  .از يک سو و سياستھای جھانی از سوی ديگر جريان دارد

تحليل اخير احمد سيف از وضعيت مناسبات توليدی در ايران، که مشخصا از شيوۀ توليد آسيائی حرف می زند، و به 

تمام اين موارد ريشه و اصل و اساس اين ...وستاھا می گويدويژه وقتی از خصوصيت انگلی شھرھا در رابطه با ر

من فکر می کنم که اين مضوعات وقتی جاندارتر می شود که ما آن را . واقعيت تاريخی اجتماعی را توضيح می دھد

ی من فکر می کنم آثار نويسنده ای مانند ھانری لوفور فرانسو. در بافت زندۀ زندگی روزمره مورد بررسی قرار دھيم

. از اين ديدگاه خيلی می تواند برای ما مفيد باشد و به ھمين علت نيز من او را در برنامۀ کاری خودم قرار داده ام

زيرا او جزء نادر نظريه پردازانی است که مارکسيسم را به عنوان ابزاری برای درک و بررسی زندگی روزمره به 

  .کار می برد

فاعل شناسنده، به عنوان شاخصی برای شناخت فرھنگ طبقۀ حاکم ايران سخن به درازا کشيد، ولی در مورد حذف 

می دانيد که من کارھای ترجمه . ، می توانم از تجربۀ شخصی خودم در انترنت حرف بزنم)به انضمام اپوزيسيون(

ر مشکلی نداشته زياد انجام داده ام، در تمام ارسالھايم برای انتشار تقريبا ھيچ وقت با سايت ھا و مجالت انترنتی ديگ

با اين وجود بی ھيچ استثنائی ھر وقت . البته نه اين که مشکلی نداشته باشم، ولی برای انتشار مشکلی نداشته ام. ام

مبانی اقتصاد «موضوع سانسور که در ابتدای اين مقاله در مورد . خودم مطلبی نوشته ام، فورا با مشکل مواجه شده ام

اجناس خارجی ھميشه  .وی و حدود نيست، بلکه ھمه شمول و ھمه جانبه استمطرح شد، يک موضوع منز» سياسی

 ً  بی فايده بھتر و مرغوبتر ھستند، و توليدات داخلی فاقد ارزش است، تفکر ايرانی فاقد ارزش است، تفکر ايرانی اساسا

 نيازی به توليد ندارد، طبقۀ حاکم ايران نه تنھا. است، چون که مناسبات توليدی حاکم بر اساس توليدات داخلی نيست

در اين جا ما بايد به پيامدھای جمعی و فردی، فرھنگی و اجتماعی، . بلکه توليد برای آن دست و پا گيرنيز ھست

اين شيوۀ توليد عميقا جامعۀ ما را در تمام سطوح تحت تأثير . نديشيمره در اين نوع مناسبات توليدی بيآموزشی و غي

  . ک تک ما نفوذ کرده استقرار داده و تا ناخودآگاه ت

طوری که مدير سايت ه ب» مجيزه گوئی برای رژيم فاشيست اسد«بر می گردم به موضوع گاھنامۀ ھنر و مبارزه و 

  .کمونيستھای انقالبی نوشته است

البته در برخی . البته کارھای من با گزارشات رويدادھای جھان، و مطالب روزنامه نگارانه ارتباط چندانی نداشت

 ميشل ٢٠١٠در اوايل سال . ارد مقاالتی را از روزنامۀ حزب کمونيست کانادا به فارسی ترجمه می کردممو

منتشر کرده » مرکز مطالعات جھانی سازی«شوسودوسکی تعدادی مقاله دربارۀ مسئلۀ اتمی ايران در سايت خودش 

ذاری به ھمان فرھنگ ناتو ديده نمی شد، جز خدمتگه بود و از آنجائی که در نشريات انترنتی به زبان فارسی چيزی ب

فرصت را غنيمت شمردم و آن مقاالت شوسودوسکی را ترجمه کردم و ھمين موضوع موجب شد که مقاالت ديگری 

و اندک اندک پی بردم که از طريق کار ترجمه از سايت ھای آلترناتيو غربی می توانم در روياروئی با . را ترجمه کنم

با قطع نظر از کتابھا و مقاالتی که در . وختۀ ايرانی جبھۀ تازه ای در انترنت ايجاد کنماپوزيسيون ھای خود فر

 ٣١٨وبالگھای ديگرم نوشته و يا ترجمه کرده ام، تعداد مقاالت ترجمه شده در گاھنامۀ ھنر و مبارزه در حال حاضر 

 من منعکس ساختن حداکثر ممکن از مطالب سايت ھای آلترناتيو ۀدر نتيجه طرح اولي. مقالۀ تحليلی را تشکيل می دھد

درنتيجه ھدف من مجيزه گوئی از اين و آن نبوده، و من نيز بايد نفع خاصی برای مجيزه . اروپا و کانادا بوده است

.  عکسهبروشن است که مجيزه گو بايد نفعی برای کاری که انجام می دھد داشته باشد؟ و يا . گوئی کردن داشته باشم

 بايد ءبا اين توضيحات آنھائی که تصور می کنند من مجيزه گوی بشار االسد و يا سرھنگ معمر قذافی بوده ام، ابتدا
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ماھيت اين سايتھای آلترناتيو را که خارج از محافل قدرت و بی ھيچ بودجۀ دولتی و يا شرکت خصوصی در اروپا و 

اعتبار روزنامه نگارانی در سطح ميشل کولن و تمام روزنامه نگاران .  زير عالمت سؤال ببرند،کانادا اداره می شوند

  .و شخصيتھای سياسی ديگر را که من نوشته ھايشان را ترجمه کرده ام، بايد زير عالمت سؤال ببرند

 خودم البته بايد اعتراف کنم که طرح گاھنامۀ ھنر و مبارزه نسبت به کار انجام گرفته که اگر باز ھم مجيزه گوئی برای

تعبير نشود، تقريبا يک کار پرومته ای بوده، ھيچکس حاضر نيست اينگونه بخاطر عشق به انسان به زنجير کشيده 

با اين وجود، درتاريخ مناسبات . البته تا دلتان بخواھد ناسزا شنيده ام. کاربی مزد. شود و شبانه روز بی وقفه کار کند

 که من از فرانسه به فارسی برگردانده ام، تا کنون انجام نگرفته، و در یايران و فرانسه، تا اطالع ثانوی اين حجم

با اين وصف طرح گاھنامۀ ھنر و مبارزه با تمام کاری که برای تداوم آن الزم . آينده نيز اين فاصله بيشتر خواھد شد

آزاد -افغانستان آزاد" لپورتابوده، امروز می توانم بگويم که از ديدگاه روابط عمومی و علی رغم پشتيبانی معنوی 

با اين .  و سايت مشعل و مجلۀ ھفته، يک شکست فنی و مطبوعاتی در زمينۀ روابط عمومی بوده است"افغانستان

 ً فريقا مطالعه کنند، ا و يا سوريه و حتی تا حدودی وقايع ا در آينده اگر افرادی بخواھند دربارۀ جنگ ليبيوجود مطمئنا

ز مراجعی خواھد بود که حتی ھيچ يک از سايت ھای خبری مھم با بودجه ھای آنچنانی گاھنامۀ ھنر و مبارزه يکی ا

حتی در برخی موارد گاھنامۀ ھنر و مبارزه از طريق سايت مرکز مطالعات . مثل فارس نيوز قادر به تھيه آن نبوده اند

رد و يک روزنامه نگار  پی گيری می کاجھانی سازی ساعت به ساعت جريان رھائی روزنامه نگاران را در ليبي

ايرانی تبار به نام داريوش ناظم رعايا نيز بين آنھا بود، و گاھنامۀ ھنر و مبارزه می دانست که روزنامه نگاران 

ً . آلترناتيو در کجا ھستند و گزارش می داد  چنين گزارشاتی در محافل اپوزيسيون ھای ايرانی که برای بمباران مطمئنا

  . ھورا می کشيدند، نمی توانست مورد استقبال قرار گيرد» خونخوار«ه قذافی ھای ناتو و قتل بی دادگا

ولی وقتی در شرايط فعلی يعنی با توجه به تمام واقعياتی که ما در مورد جنگ در سوريه می دانيم، در پاسخ به تمام 

يستی در منطقه، فردی می آيد گزارشات ترجمه و ارسال شده به زبان فارسی و باز ھم با توجه به تمام بازيھای امپريال

، در اين »مجيزه گوی رژيم فاشيست اسد«و در پاسخ به اين گزارشات و به ازای اين گزارشات به شما می گويد 

 ھمين خواھد بود که تمام گزارشاتی که از سايت يکی از معانی آن احتماالً . صورت حتما بايد معنای خاصی داشته باشد

ميشل کولن .  ترجمه کرده ايد بيھوده بوده و با فاشيستھا ھمکاری کرده ايدايه و احتماال ليبيھای آلترناتيو در مورد سور

اين داوری در وضعيت تاريخی » رژيم فاشيست اسد«د ئيچون که وقتی شما می گو! زنده باد القاعده! فاشيست

ر ذھن که ممکن است دمشخصی مطرح می شود و معنای خاصی را به ذھن منتقل می سازد، يکی ديگر از معانی 

 که، پس اگر اسد فاشيست است پس اين ھمه کشت و کشتار کار او بوده و در ھر صورت خواننده تجسم بيابد اين است

 ھزار نفر و آوارگی صدھا ھزار نفری در سوريه به وجه ثانوی رجوع ۶٠تمام ويرانی ھای سوريه و کشتار بيش از 

 که مجيزه گوی اين امريکادر نتيجه راديو فردا و صدای . تی نيز توجيه می گرددداده می شود و تمام تبليغات امپرياليس

فاشيستھا نبوده اند، مثل برخی از نشريات سياسی حاضر در بخش نشريات سياسی در سايت کمونيستھای انقالبی، 

 از سه چھار دھه روزنامه نگاران راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی بيش. گزارشات صحيحی را منتشر کرده اند

حقوق مکفی گرفتند که مشتی دروغ و محصول استعمار جھانی را با صدای راديوفونيک و ھنر مندانۀ مرعوب کنندۀ 

شان به عنوان گزارش در ذھن ايرانيان مقيم فرانسه و ديگر نقاط جھان تزريق کنند، ولی گاھنامۀ ھنر و مبارزه، 

پيامد تمام اين داوری ھا احتماال به اين جا نيز خاتمه می يابد که اخراج و . مجيزه گوی فاشيست ھا از آب در می آيد

برای اين نوع . خشونت بار حميد محوی از دانشگاه فرانسوی به ھمين داليل بوده و قابل توجيه از آب می آيد

غربی به اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور تمرکز فقط روی جمھوری اسالمی است و کشورھای اروپائی و 

ھيچ عنوان نمی توانند ناقض حقوق بشر باشند، چون که بايد نشان دھند که در شرايط دموکراتيک غرب فعاليت می 
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شما وقتی پس از اين ھمه خون ريزی و تخريب که به حمايت امپرياليسم جھانی و ناتو و اوباشھای کشورھای . کنند

 ما اين ھمه را در يک جمله گفتيم و چه راحت –ام گرفته عربی و سرمايۀ قطری و عربستان سعودی در سوريه انج

و . ممکن است که موجب سوء تعبير شود» رژيم فاشيست اسد«د ئي ولی وقتی با وجود تمام اين جنايات می گو- ...

. عالوه بر اين ممکن است که با نظريات مردم خود سوريه و به ويژه کمونيستھای سوريه نسبت خاصی نداشته باشد

و راه سوم حرف می زنيد، پس چرا اين راه سوم بر نمی داريد ببريد » جنگ و انقالب« بر اين شما که از عالوه

  سوريه آنجا به مھاجم و مدافع ھر دو حمله کنيد؟

را در محدودۀ سوريه متصور شويم و ببنيم که تحت شرايط » تبديل جنگ به انقالب«ما تنھا کافی است که اين نظريۀ 

ه وسيلۀ گروه ھای تروريستی و به ھمکاری نيروھای ويژۀ ناتو، و دفاع ارتش رسمی سوريه و خود مداخلۀ خارجی ب

  !مردم سوريه، به چه شکلی درمی آيد

ت تحرير ده آل مطرح کرده بودم که بايد ھيأدر اينجا می پردازم به پيشنھاداتی که در مورد يک سايت کمونيستی اي

اينجا مستقيما مخاطب قرار می دھم، و می گويم که شما سرانجام حرف من را گ را در .آقای ف. داشته باشد و غيره

ت تحرير و  به صورتی منظم در يک سايت با ھيأ آثار کالسيکۀکه ھم اين« : د کرده ايد، و نوشته ايد که ئيتأ

  ».متأسفانه فعال چنين امکانی موجود نيست. مترجمين مجرب گردآوری شوند آرزوی تمام مارکسيستھاست

پريشان «و من علی رغم دياگنوستيک شما در مورد . در نتيجه ما در تشخيص مشکل ھيچ اختالف نظری نداريم

  .مطالبی را يادآور شدم که حاال شما خودتان نيز بدان اعتراف می کنيد» فکری عميق

  :د ئيولی در جای ديگر می گو

م؟ آيا احتياجی ھست که ماجرای آبرو ريزی چندی قبل بھتر نيست قبل از تاختن به ديگران اندکی به خودمان نظاره کني

 کامل متن يک مقاله جنجال به راه انداختند و در نھايت خودشان خواستار حذف ۀکه بدون مطالع اين(ايشان » گاھنامه«

» گاھنامه ھنر و مبارزه«را به خودشان يادآوری کنيم؟ آيا اين عجيب نيست که وبالگی خود را ) ھايشان شدندنوشته

  جای پرداختن به ھنر و مبارزه، به مجيزگوی رژيم فاشيست اسد تبديل شود؟ه بنامد اما ب

احتماال شايد مقالۀ مرتبط به محمد مراح .  به ياد نمی آورم که شما از چه مقاله ای حرف می زنيدببينيد من االن کامالً 

 مقاله با درخواست من برای حذف آرشيو تحليل ژان کلود پای منظور شما باشد، ولی در خواست من برای حذف اين

  . گاھنامۀ ھنر و مبارزه در سايت شما ارتباطی به ھم ندارد و داليل کامال متفاوتی داشته است

ھمين حاال اگر شما . ولی از ديدگاه خود من يعنی يک کشف تازه» آبرو ريزی«شما اسم اين کار را گذاشته ايد 

رنت پيدا کنيد که بتواند تشخيص دھد اشکال آن ترجمه ای که خواھان حذفش توانستيد يک نفر را در سر تا سر انت

البته چنين کشفياتی در برخی مواقع بسيار دردناک نيز . شدم، در کجا بوده خيلی خوشحال خواھم شد که با او آشنا شوم

 و گزارش سادۀ امريکاولی مطالبی که من ترجمه می کنم گزارش راديو ار اف ای و راديو فردا و صدای . ھست

کارھای ژان . رويدادھا و يا دعاوی براندازی جمھوری اسالمی و انتقاد به آخوندھا و گزارشات حقوق بشری نيست

کلود پای و ھمکارش توالی اومای به يک موضوع خيلی تخصصی و کامال مشخص پژوھشی مربوط می شود، و 

آن سری مقاالت مرتبط به .  انسانی قويا آميخته استخاصه با فرھنگ واژگان و اصطالحات روانکاوی لکانی و علوم

ماجرای محمد مراح در فرانسه، ھنوز ھم تمام نشده، چون که زير نويس ھای آن به اندازه ای گسترده شد که من موقتا 

ه در نتيجه می بينيم که در برخی موارد در کار ترجمه چرخشھائی به وجود می آيد ک. از ادامۀ آن کار قطع نظر کردم

. در کار پژوھشی ھميشه چنين مواردی پيش می آيد و اسمش آبروريزی نيست. آن را به پژوھش علمی تبديل می سازد

 ً  بر اين که نه شما و نه ھيچکس ديگر نمی تواند اشکال آن متن را تشخيص دھد، و نمی داند به چه علتی من آن مضافا
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اری ساده نيست بلکه گاھی بايد برای درک يک کلمه دھھا کار ترجمۀ چنين مقاالتی، معادل گذ. متن را حذف کردم

  .برگ کتاب و مقاله خواند و به سادگی براندازی جمھوری اسالمی و انتقاد به آخوندھا و تبديل جنگ به انقالب نيست

نظر می ه ھمين نگرش امثال شما کمونيست ھای به اصطالح انقالبی است که قويا متأثر از بورژوازی کومپرادور ب

برای خودتان نشسته ايد و تنھا محصوالت بی عيب و . رسد، زيرا تحول در کار را به عنوان آبروريزی تلقی می کنيد

 مترجم در در حالی که حذف آن مقاله نشان دھندۀ اين است که اوالً . نقص را می خواھيد پشت ويترينتان قطار کنيد

د و عالوه بر اين مترجم حق دارد اشتباه کند و بايد به او حال پژوھش است و در ثانی قصد کالھبرداری فرھنگی ندار

شما به من ايراد می گيريد که چرا کار خودم را حذف کرده ام؟ ايراد می گيريد . اجازه داد که کارش را تصحيح کند

ً » ....بدون مطالعه «. که چنين کاری آبروريزی است .  اشتباه بوده من مطالعه کردم تا اين نتيجه رسيدم که آن کاراتفاقا

خوشبختانه انترنت با انعطافی که در تصحيح متن ھا در اختيار . در کار پژوھشی ھميشه چنين مشکالتی پيش می آيد

متأسفانه ما ھنوز نمی توانيم از . عمل بياوريمه افراد می گذارد يک برتری فنی است که بايد حداکثر استفاده را از آن ب

در نتيجه ما امروز افرادی را داريم که خيلی خوب با انترنت . ھای موجود استفاده کنيمتمام امکانات انترنت و برنامه 

و از سوی ديگر حتی در سطح .  کار می کنند، ولی خارج از وجه فنی حرفی برای گفتن ندارندکمپيوترو دستگاه 

  . دانشگاھی را می بينيم که از راه اندازی يک دستگاه ويدئو ھم عاجز ھستندتاداناس

 اّما در مورد درخواست حذف آرشيو گاھنامۀ ھنر و مبارزه از سايت کمونيستھای انقالبی علت حضور برخی از و

اين . ئی و ھمين نظريات راه سومی در رپرتوآر نشريات سياسی ديده می شودامريکانشرياتی بود که با بودجه ھای 

  . متوضيح داده ام و تکرار نمی کن) ١(موضوع را در ھمان مقالۀ اول

تنھا جھت يادآوری و رفع ابھاماتی که توضيحات مدير سايت کمونيستھای انقالبی موجب شده است، ضروری دانستم 

که روی داليل حذف مقالۀ ژان کلود پای و حذف آرشيو گاھنامۀ ھنر و مبارز در سايت کمونيست ھای انقالبی تأکيد 

  .کنم زيرا داليل مختلفی داشته است

  پی نوشت 

   جنبش کمونيستیتتناقضا)١
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  متن ارسالی توسط مدير سايت کمونيستھای انقالبی) ٢

   سالمبا

  :به داليل زير وارد نيستند» مبانی اقتصاد سياسی«به نظر من ايرادات آقای محوی بر انتشار کتاب 

م کتب بايد بدون دستکاری در متن آنھا ترجمه شوند ولی بايد شرايط ئي از يک ديدگاه کلی اين صحيح است که بگو-١

بدون شک يک ايرانی در آن زمان نمی .  گرفت بر جامعه ايران حاکم بود را نيز در نظر١٣۵٢خاصی که در سال 

 ۀاما چاپ ترجم. توانست صريحاً از سرمايه داری انتقاد و از سوسياليسم دفاع کند، ھمانطور که امروز ھم نمی تواند

که مترجم و ھمکاران او خود به نگارش  به نظر من دليل اين.  امکان پذير بود و ھستحدودی تانويسندگان خارجی 

اند ر کتاب يک نويسنده خارجی دست زدهيياند و در عوض به ترجمه و تغبيانگر نظراتشان باشد اقدام نکردهکتابی که 

ر دادن متن کتاب گريز از سانسور ييھمانطور که خود مترجم اشاره نموده يکی از داليل تغ. به ھمين دليل بوده است

  .به گريز از آن نشده استرات قادر ييرغم اعمال ھمان حد از تغ بوده که متأسفانه علی

ً در مقدمه اعتراف نموده که تغ-٢ اند و به خواننده فھمانده که اگر به راتی در کتاب وارد شدهيي مترجم خود صراحتا

  .نيکی تين است، جای ديگری دنبالش بگردد. به قلم پ» مبانی اقتصاد سياسی«دنبال اصل کتاب 
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در ... «: ايشان می نويسند.  استپريشان فکری عميق ايشانی فھميد  آقای محوۀاما چيز ديگری که می توان از نام

ه حال حاضر بھترين کاری که کمونيستھا می توانند انجام دھند اين است که از جمھوری اسالمی ايران بخواھند که ب

که گروه جای تحويل قدرت به آنھا، يک بخش از دانشکدۀ علوم انسانی را به بررسی ھای مارکسيستی اختصاص دھد، 

براين . پژوھشی مربوطه در عين حال بتواند سايت انترنتی و روزنامه و نشريات چاپی تخصصی خود را داشته باشد

  ».اساس ما احتماال می توانيم در دراز مدت آرشيو معتبرتری از آثار کالسيک مارکسيست دراختيار داشته باشيم

قدرت از يک حکومتھای سرمايه داری به کمونيستھا چه در تحويل » درخواست« اين بحث نخواھم کرد که ۀمن دربار

ھای آزمون کنکور ھمه دانشگاھھای ولی آيا آقای محوی نمی دانند که در دفترچه. ايران يا غيره چقدر نامعقول است

  :ورود به دانشگاه نوشته شده است» شرايط عمومی«ايران، تحت عنوان 

در قانون اساسی جمھوری اسالمی ) کليمی، مسيحی، زرتشتی( مصرح اعتقاد به اسالم و يا يکی از اديان) الف«

  .ايران

  نداشتن عناد با نظام جمھوری اسالمی ايران) ب

داشتن وابستگی تشكيالتی به ) ٢( مسلحانه با نظا م جمھوری اسالمی ايران، ۀمبارز) ١: (مصاديق عناد شامل: توضيح

كھا و يا ارب يا ھواداری تشكيالتی از گروھک ھای محپرداخت كمک مالی به گروھ) ٣(گروھک ھای محارب، 

  ».تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگی) ۴(داشتن عضويت، 

يک بخش از دانشکدۀ علوم «يعنی مارکسيستھا حتی حق ورود به دانشگاه را ندارند چه رسد به اينکه تقاضای 

 ئیحتی آن بخشی از اين علوم که خصلتی بورژوابه عالوه با تھاجم رژيم به حوزه علوم انسانی، ! را کنند» انسانی

زير )  مدرن بدون زير سؤال بردن اساس اين جامعه می پردازندئیيعنی به زندگی واقعی در جامعه بورژوا(دارند 

. در دستور تدريس قرار می گيرند» علوم انسانی« به عنوان ئیحمله قرار گرفته و بجای آنھا نظرات قرون وسطا

 می توانند در عالم ذھنی خود بخشی از دانشکده علوم انسانی يا مقامی ديگر را در اين رژيم داشته البته آقای محوی

آنھا برای سرنگونی اين حکومت . باشند ولی کمونيستھا توھمی به امکان تحقق آزادی سياسی تحت اين حکومت ندارند

  .ی به رؤياھای امثال آقای محوی ندارندو برقراری حکومت شوراھای کارگران و زحمتکشان مبارزه می کنند و کار

 به اند نسبت می دھند قبالً قرار گرفته» کمونيستھای انقالبی«در مورد آنچه که آقای محوی به نشرياتی که در سايت 

فقط اين نکته را تذکر می دھم که سياست تبديل جنگ به .  کافی بحث شده و نيازی به تکرار مکررات نيستۀانداز

اند که مردم عادی ھيچ نفعی در جنگ  کمونيستھا بدون استثناء بر اين عقيدهۀھم.  کل طيف چپ استانقالب، سياست

چه مھاجم باشد و چه (ندارند و در صورت بروز آن بايد عليه سيستمی که پديد آورنده جنگ است و دولتھای حامی آن 

 با مھاجم يا مدافع، طرف خودی يا یئھر سياست ديگری اعم از ھم سو. ای انقالبی صورت گيردمبارزه) مدافع

البته . اين موضع کل طيف چپ در ايران است. يا خارجی، سياستی غيرپرولتری است» ملی«غيرخودی، بورژوازی 

ھای دور و بر آنھا را به ھيچ عنوان جزئی از چپ نمی و فرقه» اکثريت«و » حزب توده«بديھی است که من امثال 

  .دانم

  :ندآقای محوی ادامه می دھ

ت، به پژوھشگر نيازمند ت تحرير و به قول معروف به دم و دستگاه نيازمند اسايت کمونيستی از ديدگاه من به ھيأس«

  ».ت تحرير نيز بايد حائز شرايط و کيفيت ھای خاصی داشته باشدو ھيأ. است

ماجرای آبرو ريزی چندی قبل بھتر نيست قبل از تاختن به ديگران اندکی به خودمان نظاره کنيم؟ آيا احتياجی ھست که 

اينکه بدون مطالعه کامل متن يک مقاله جنجال به راه انداختند و در نھايت خودشان خواستار حذف (ايشان » گاھنامه«
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» گاھنامه ھنر و مبارزه«را به خودشان يادآوری کنيم؟ آيا اين عجيب نيست که وبالگی خود را ) ھايشان شدندنوشته

  ن به ھنر و مبارزه، به مجيزگوی رژيم فاشيست اسد تبديل شود؟بنامد اما بجای پرداخت

ت تحرير و مترجمين مجرب گردآوری شوند آرزوی  به صورتی منظم در يک سايت با ھيأاينکه ھمه آثار کالسيک

 به org.marxists.wwwبخش فارسی سايت . متأسفانه فعال چنين امکانی موجود نيست. تمام مارکسيستھاست

 خاص تبديل شده که عمداً آثار مارکسيستی را تحريف می کند، برای مثال نگاه کنيد به ۀمايملک خصوصی يک فرق

ً غيرفعال است ضمن اين. منتشر شده توسط آن»  کمونيستۀبياني« تا زمان ايجاد شدن چنين . که مدتھاست که تقريبا

رغم ھر کمبودی که داشته باشند می توانند قسمتی از وظايف آن  علی» ستھای انقالبیکموني« نظير ئیامکانی سايتھا

  .را انجام داده و به ايجادش کمک کنند

  .گ. ف

  ١٣٩١ ]دلو[ بھمن١۴

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ بروری ف۴

 

  بخش اّول را در اينجا بخوانيد
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