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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

   
  نوشتۀ حميد محوی

	٢٠١٧ می ٣١
  

  ١ - ؟"تکپی راي"باتالق 
  مالکيت خصوصی بر واالگرائی و گسترش تروريسم

	دين ساالر در ايرانرژيم جبھۀ مشترک نظام سرمايه داری جھانی و 

  عليه

  ترسی به رسانه ھاگسترش شناخت، آزادی بيان و دس

  مشکالت جھان کتاب، انحصارات طبقاتی

   فعاليت ميان فرھنگیۀموانع ترجمه به مثاب

	)تأمالتی در باب مالکيت خصوصی بر آثار علمی و ھنری(

  

  :پيشگفتار

موضوع اين نوشته مسائل و مشکالتی ست که برای ما ايرانيان با کار نويسندگی، ترجمه، پژوھش، آزادی 

 دسترسی به رسانه ھا در تالقی قرار می گيرد و به بيان ديگر مسائل و مشکالت مرتبط به عواملی بيان و آزادی

شايد تفکيک . نظر می رسده ست که در کار فرھنگی ما ايرانيان در ھر کجائی که باشيم دخالت دارد و تعيين کننده ب

ار ترجمه در رابطۀ مفصلی با قوانين داخل و خارج کشور ضرورتی نداشته باشد، ولی تمرکز ما در اينجا روی ک

کپی رايت، حق مؤلف و ناشر است و در بررسی اين موضوع می خواھم به شکل جزئی نشان دھم که نظام سرمايه 

 سالۀ اسالمی در ايران پرچم اختناق و ١۴٠٠ چگونه و تا چه اندازه  پا به پای خالفت امريکاداری در اروپا و 

در حالی که رسانه ھای حاکم . ی ترين آزاديھا به نفع تروريسم به اھتزاز درآورده اندسرکوب خود را با نقض مقدمات

گونه ای در اذھان تزريق می کنند که گوئی ما در غرب در ه در غرب خالف اين موضوع را نشان می دھند و ب

 اروپا زندگی می کنند، و امريکا ودر نتيجه، اين نوشته برای آنانی که در منطقۀ جغرافيائی . آزادی به سر می بريم

چندان بر حسب اتفاق ھنوز در اين توھم به سر می برند که گوئی از فاجعۀ اختناق و ظلم و ستم دين کالھبردار ن

اسالم و نظام ضد بشری و ارتجاعی سرمايه داری در ايران به دور بوده و در غرب آزاد و خردگرای دموکراتيک 

  . ھشدار و بيدار باش تلقی شودامان گرفته اند، می تواند به مثابه
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در اينجا اگر بخواھم ادعا کنم که چشم انداز جامعی عرضه و يا حقيقت امر را در قامت کلی آن بيان کرده 

ام از احتياط و دور انديشی به دور خواھد بود، در ھر صورت بررسی برخی مسائل به ھمکاريھای جمعی و چھار 

و عالوه بر اين، به اين علت که مسائل انسانی . ل حال اين نوشته نيستچوب ھای نھادينه نيازمند است که شام

ھميشه يک کليت به ھم تنيده و مثل ھر پديدۀ مادی ديگری در حال تحول است، مثل شناخت خود ما، به ھمين علت 

 اين رو ھستيم، از اين رو بھتر آن است بهه در انتخاب و بررسی ھر موضوعی ھمواره با يک کليت پيچيده روب

  .نوشته با چشم اغماض بنگريد

  خريد کتاب: خوان اّول 

نديشيم، روشن است که می توانيم به فروشگاه ھای کتاب حقيقی و رابطۀ خودمان با جھان کتاب بياگر به 

مجازی سر بزنيم، کتابھای مورد عالقۀ خودمان را با اھداف متنوعی که می توانيم داشته باشيم خريداری کنيم، با 

جز در مواقعی که ه خريد کتاب شايد کار چندان مشکلی نباشد، ب. ه ھا و ناشران و کار ھر يک آشنا شويمنويسند

لمان ياد ھندوستان می کند و می خواھيم به کار پژوھشی جدی تری بپردازيم و برای اھداف گسترده تری مطالعه ف

و آن، در اين روند احتماالً درمی يابيم که برای اين کنيم، و يا احتماالً خيلی ساده به دليل کنجکاوی برای دانستن اين 

کار نيز به بودجۀ کمابيش قابل توجھی نياز داريم، در اين صورت وقتی از ديدگاه مالی وضعيت شکننده ای داشته 

 روی نمی دھد، بلکه کامالً ءخود دست از کار می کشيم زيرا در حساب بانکی معجزه ای برای فقراه باشيم، خود ب

در . مبالغی از حساب شما برداشت کند» اشتباھاً «کس اگر دائماً مواظب نباشيم نظام سرمايه داری ممکن است  عهب

در واقع اختالف طبقاتی از . »گوسفند، پشمت را ھميشه می چينند«ھر صورت به قول ضرب المثل فرانسوی 

نی که نمی توانند به راحتی و ھميشه و به ھمينجاھا شروع می شود، آنانی که می توانند به راحتی کتاب بخرند و آنا

، به سخن )کتاب را می توانيم تا افزار کارھای نويسندگی گسترش دھيم(موقع کتابھای مورد نيازشان را تھيه کنند 

و درک آن نيز بسيار ساده است، تنھا ) ترجمۀ اينرسی سيستميک(ديگر اين وضعيت يک عنصر ثابت و ساختاری

 عناصر ۀعناصر جامعۀ طبقاتی به مثاب. خريدار می شدم تا به اين نکتۀ ساده اشاره کنمبايد ننگ پر حرفی را 

افراد % ٩٠قولی ه به ھمين علت در جوامع طبقاتی، ھميشه يک عده ب. تاريخی غالباً در حالت رکود به سر می برند

 « Marteau des sorcières »ھمانگونه که برخی از ما نمی توانيم . ھرگز نمی توانند صاحب خانۀ خودشان باشند

يکی از کتابھای اجتناب ناپذير برای شکارچی جادوگران و ارواح خبيثه، » چکش جادوئی«يا » چکش جادوگران«(

را خريداری کنيم که در حال حاضر دست دوم ) از کتابھای پر فروش در آغاز صنعت چاپ پس از تورات و انجيل

وش گذاشته اند تا دريابيم که چگونه جھان مسيحيت در دوران فره  يورو ب١۶٩آن را در آمازون به بھای 

ی جنوبی برای گرويدن صادقانه به مسيحيت استفاده می امريکاانکيزيسيون از وسائل شکنجه برای تشويق بوميان 

در دوران ما که علت وجودی آن برای انسجام جامعۀ اسالمی در ايران » حکم ارتداد«يعنی تقريباً مثل . کرده است

 سال پيش با پيروزی دين جديد راھزنان ١۴٠٠به تصويب دستگاه دين و دولت اسالمی در ايران رسيده، که البته از 

عرب به ھدف چپاول مردمان جھان که با کشتار و ظلم و ستم وصف ناپذيری ھمراه بوده تا امروز در دومين دھۀ 

در » آموزشی«ن روشھا و ابزارھای تبليغاتی و روشن است که با چني. قرن بيست و يکم ميالدی رواج داشته است

اديان ابراھيمی برای ترويج دين و راھنمائی بشريت در راستای تحقق زندگی متعالی می توانستند ھر کسی را 

  . به ھر دينی بگروانند» صادقانه«

وزمره و جزئی در اينجا خيلی مناسبت خواھد داشت، زيرا می بينيم که در اين نياز ر» زيک قدرتميکرو ف«بحث 

  .نيز قدرت حاکم به شکل کامالً رادار گريز حضورش را اعالن می کند و کارکرد دارد) يعنی خريد کتاب(
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  وقت آزاد و رفاه برای خواندن کتاب : خوان دوم 

وقتی از پل خريد کتاب عبور می کنيم، مشکل ديگری مطرح می شود، در نوشته ھا و ويدئوھائی که               

رۀ محمد جعفر پوينده، از جمله جانباختگان جھان کتاب و ترجمه و آزادی بيان در ايران، بر جامانده می بينيم که دربا

او فراخواستھای خاصی را مطرح می کند که ظاھراً با آزادی بيان ارتباطی ندارد، ولی در واقع از ھمان کليتی 

ايش و احتماالً فروش ترجمه ھايش به وقت آزاد و رفاه او برای ارتقاء کارھ. حرف می زند که در باال مطرح کردم

در زندگی روزمرۀ کارگران و مردم نياز دارد، در حالی که وقتی دستگاه دين اسالم با پنجۀ دست، مترجم ايرانی 

ن و م.  خانه اش به تعويق افتاده بودۀمحمد جعفر پوينده را خفه می کرد، به گفتۀ گزاراشات منتشر شده، سه ماه اجار

بخوبی حال و روز او را درک می کنم که با چه انرژی و چه انگيزه ای در چنين وضعيتی به کار ترجمه و فعاليت 

به شکل » زيک قدرتميکرو ف«بنابراين می بينيم که . اجتماعی در چھار چوب کانون نويسندگان ادامه می داده است

ص حقوقی و قدسی روی گلوی نويسنده بلکه جزئی نه فقط به شکل دست شخص حقيقی و به ضمانت دستگاه شخ

  .روی گلوی زندگی روزمرۀ او و بقيۀ جامعه نيز قوياً فشار آورده و عمل کرده است

با وجود اين، موضوع کتاب وقتی عمق بيشتری پيدا می کند که فردی بخواھد کتابی بنويسد و يا ترجمه و 

به جايگاه توليد کننده ارتقاء يابد، يعنی روندی که از ديدگاه به اين معنا که از جايگاه مصرف کننده . سپس منتشر کند

ھميشه امری رايج و ضروری بوده و ھست و بنيادھای تمدن در راستای واالگرائی و ) علمی و ھنری(ادبيات 

با يادآوری اين نکته که روند گسترش . خواندن و نوشتن. پيشرفت نيز از جمله به ھمين دو عمل اصلی بستگی دارد

وليت ؤھنگی و شناخت در عرصۀ عمومی اساساً به ديالکتيک خواندن و نوشتن و ابزارآالت و مؤسساتی که مسفر

ولی در دوران ماقبل تاريخی که ما در آن به سر می بريم، می بينيم که . گسترش آن را به عھده دارند بستگی دارد

ھا و کار پتانسيل انسانھا برای پاسخگوئی به ديالکتيک مصرف و توليد در نقطۀ مفصلی با سرنوشت آگاھی، خالقيت

 تبلور می يابد، به اين معنا که به ۀکه در قالب يک سوي نيازھای متنوع فردی و اجتماعی يا متوقف می شود و يا اين

انسانھا به انفعال (...) داليل غالباً اقتصادی و سياسی برای منافع خصوصی و ايدئولوژيھای ارتجاعی و طبقاتی 

  . می شوندمحکوم 

 و رو شدم که در جسته من در تجربۀ شخصی خودم در مورد ترجمه و انتشار کتاب با مشکالتی روب

 اين مشکالت، ۀفرد نيست و عموميت دارد، از جمله جوھای بعدی پی بردم که اين مشکالت چندان ھم منحصر ب

 گسترش آثار مرتبط می باشد مثل کار محدوديتھائی ست که قوانين کپی رايت برای خواندن و نوشتن و در بخشی که

  . ترجمه ايجاد کرده است

در نتيجه، تالش من در اين نوشته افشای يک وضعيت اختناق آميز در زمينۀ فعاليتھای فرھنگی و از جمله 

طور مشخص و به ه اين موضوع ب.  در وجه اجتماعی سازی– که ترجمه نيز بخشی از آن است –کار نوشتاری 

 برخوردار است و گواه اين ژيکياز اھميت سترات» مبارزه عليه تروريسم«شورھای غربی در متن ويژه در متن ک

مدعا نيز حضور پر رنگ روانکاوان در اين سه چھار سال اخير در رسانه ھاست که طی تحليل ھای گسترده، مثل 

دبی را در روياروئی عليه ژوليا کريستوا در فرانسه، بحث واالگرائی و گسترش آزادی بيان و آفرينش ھنری و ا

ولی متأسفانه نسخه ھای که اين دکترھا برای روانپريشی عرضه می کنند غالباً با واقعيت . تروريسم مطرح می کند

زيرا برای نقد گوش شنوائی در ساخت و سازھای نظام سرمايه داری و طبقاتی وجود . امور تأثير چندانی ندارد

 عامل محرک فرھنگ اروپائی کارکردش را از ۀنقد به مثاب« خود ژوليا کريستوا به سخن ديگر و حتا به گفتۀ. ندارد
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البته بايد دانست که متأسفانه با يکی دو درجۀ ناچيز تخفيف برای برخی از آنان از جمله برای خود » دست داده است

خيلی «ھای آن برای طور کلی برای روانکاوھا مشکلی به نام وجود طبقات اجتماعی و پيامده ژوليا کريستوا، ب

، يا دولت سرمايه داری و مالکيت خصوصی بر وسايل توليد به مثابه منشأ تروريسم و راھزنی قانونی وجود »چيزھا

ئی آغاز شد و سپس به امريکا از شھروندان هدھا ھزار خانص که با مصادرۀ ٢٠٠٨مثل بحران سال (خارجی ندارد

از ديدگاه اين روانکاوان موانع و کاستی ھای اجتماعی ). افتتمام عرصه ھای ديگر در سراسر جھان گسترش ي

يکی از ھمين روانکاوھا صادقانه ولی بی آن که از مواضع اصلی اش فاصله بگيرد، . حرف رايگان تلقی می شود

اعتراف می کرد که به نتيجه رسيده است که گوئی در کشتی تيتانيک به سر می برد، در حال غرق شدن است و به 

ه کنندۀ خود گوش می دھد و به روانکاوی او ادامه می دھد، در حالی که خارج از کابينۀ او گوئی جھان مثل مراجع

  ! بگذريم. کشتی تيتانيک در حال غرق شدن است

تالش من در اين نوشته، افشای اختناقی ست که شايد به شکل خاصی ما ايرانيان خارج از کشور را بی آن 

بسياری از ما ھنوز در اين توھم به سر می بريم که در اروپا و در منطقۀ جغرافيای . که بدانيم ھدف گرفته است

در نتيجه در اين نوشته می .  برخورداريمآزادی زندگی می کنيم و از آزادی بيان و آزادی دسترسی به رسانه ھا

  . خواھم تا حدودی، به نسبت يافته ھايم، در راستای توھم زدائی در اين زمينه ھا با ھم گام برداريم

با وجود اين، نوشتۀ حاضر برای خود نويسنده، دست کم روی يک موضوع جای تأسف دارد، زيرا به 

ولی می توانم . سنده کرده ام و دريچه ای به روی آينده نگشوده امترسيم يک وضعيت اختناق آميز و نقض آزادی ب

بگويم که وضعيت اختناق آميز برای من موجب توقف کار خواندن و نوشتن و ترجمه نبوده، و مثل فردی که در 

ی گوشۀ زندان و در نبود سازش اجتماعی، يا اجتماعی سازی که بايد در وادی واالگرائی به حساب آورده شود، برا

تنھا دريچۀ باقی مانده ھمين . خودش می نويسد و پرونده ھايش را در طاقچه رديف می کند تا روز آزادی فرا رسد

نوعی زندگينامه از يک رويداد جراحت . از زيستن در چھرۀ دژخيم و ميله ھای عبور ناپذير تا رؤيای آزادی: است 

 گشايشی به روی آينده يت نامطلوب به روزنه ای در تاريکی وبار که احتماالً می تواند در بازگوئی و بازنمائی واقع

  .نجامدای بھتر بي

  

  : داستان واقعه 

 تا امروز برای کسب مجوز انتشار کتابھائی که از زبان فرانسه به فارسی ٢٠١۶ بروریدقيقاً از تاريخ ف

که مديران اين  پاسخ مانده و يا اين خانۀ انتشاراتی فرستادم، که يا بی ١٠ترجمه کرده ام ده ھا نامه برای بيش از 

. خانه ھای انتشاراتی که غالباً مالک کتابھا ھستند، خيلی کوتاه و مختصر با انتشار ترجمۀ فارسی مخالفت کرده اند

در نتيجه يکی از پرسشھا و ابھاماتی که در اين نوشته مد نظر ما خواھد بود، بررسی چرائی اين مخالفتھاست، زيرا 

و . نظر می رسده فرد يا منفرد و منزوی به يم ديد اين مخالفتھا فراتر از يک مورد شخصی منحصر بکه خواھ چنان

از ھم اکنون می توانيم بپرسيم که آيا مخالفت با درخواست مجوز حقوقی از سوی ناشران غربی برای ترجمۀ 

 داشته، و پيامدھای آن از ديدگاه که دليل ديگری آثارشان به زبان فارسی صرفاً يک موضوع اقتصادی بوده و يا اين

فرھنگی به ويژه در وادی ميان فرھنگی و بين المللی کدام است؟ برخی از اين خانه ھای انتشاراتی نيز مثل 

انتشارات سوسيال که به حزب کمونيست فرانسه تعلق دارد، تصميم نھائی را به تصميم بخش امور خارجی خودشان 

خشان را به آينده موکول کردند، ولی با گذشت زمان می توانم نتيجه بگيرم که اين واگذار نمود و به سخن ديگر پاس

  . درخواست نيز  بی نتيجه خواھد ماند
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برای «در بخش ديدگاه ھا در مقاله ای زير عنوان ( ، )(» پانويس « اخيراً در يک سايت ايرانی به نام 

يک نفر نوشته بود که ناشران خارجی به خود مترجم اجازه نمی دھند، ) » از ناشر اجازه بگيريدء، ابتدا کتابۀترجم

در اين گزاره البته بايد ترديد کنيم، . دھند به اين معنا که فقط به شخص حقوقی و نه حقيقی اجازۀ ترجمه و انتشار می

 که گويا انحصار انتشار کتاب در امريکاآسان در زيرا بر اساس نمونه ای که به تازگی کشف کردم، يعنی نشر 

سايت آمازون را در اختيار دارد، کتاب ترجمه نمی پذيرد زيرا ناشران غربی به اين خانۀ انتشاراتی نيز اجازۀ  

  . انتشار ترجمۀ کتابھايشان را به زبان فارسی  نداده اند

ار کتاب در پالتفرم آمازون، دست کم می از سوی ديگر، با وجود ميانجيگرانی مثل نشر آسان برای انتش

برای مثال، اگر . توانيم نتيجه بگيريم که بين وضعيت نويسنده يا مترجم ايرانی و خارجی تبعيض ھائی وجود دارد

وضعيت ناشران مستقل اروپائی، يعنی نويسنده ھائی که به شکل مستقل از ناشران به نشر آثار خودشان می 

از سوی ديگر با تفکيک . يم، می بينيم که چنين امکانی برای نويسندۀ ايرانی وجود نداردپردازند، مد نظر قرار دھ

شخص حقوقی و حقيقی، می بينيم که نويسندگان و مترجمانی که در وضعيت شکنندۀ اقتصادی به سر می برند و يا 

ثال، برای خودشان که، برای م در کشورھای اروپائی مثل فرانسه از حقوق حداقل برخوردارند، به محض اين

، حتا اگر يک يورو درآمد داشته باشند از مزايای حقوق »ناشر مستقل«وضعيت حقوقی جديدی ايجاد کنند، مثالً 

يعنی وضعيت حقوقی که به ھيچ عنوان با . اجتماعی محروم خواھند ماند و از فھرست بی کاران حذف خواھند شد

  . سازگار نيستبرند وضعيت آنانی که در فقر اقتصادی به سر می

با قطع نظر از موضوع فرد حقوقی و حقيقی، که ناشران اروپائی در صورتی که بخواھند می توانند 

رعايت آن را نديده بگيرند، آنچه برای من جای شگفتی و تأمل دارد، اين است که به چه دليلی اين خانه ھای 

قط برای آنان مستلزم ھيچ ھزينه ای نيست، بلکه انتشاراتی با انتشار ترجمۀ فارسی مخالفت می کنند، زيرا نه ف

فروش احتمالی آثار ترجمه شده به فارسی، برای مثال، در قالب کتاب الکترونيک در پالتفرمھائی مانند آمازون 

ھر چند که شايد آمازون جای مناسبی برای انتشار . توانست تا حدودی به انتظارات اقتصادی آنان پاسخ بگويد می

 را به امريکا قرار دارد و امريکال مالياتی اياالت متحدۀ وسی نباشد، دست کم به اين علت که زير کنترکتابھای فار

ضامن فعاليت فرھنگی فارسی زبانان تبديل می کند و گرچه ايرانی ھا چندان کتاب خوان يا خريدار کتاب نيستند، و 

 سايت آمازون محرومند و عالوه بر اين برخی به ويژه وقتی پی می بريم که ايرانی ھای داخل کشور از خريد در

از کشور می توانند اين نوع کتابھا را خريداری کنند و با آگاھی  کتابھا در ايران ممنوع است و فقط ايرانيان خارج

  . به اين امر که انتشار کتاب الکترونيک برای خانه ھای انتشاراتی ھيچ خسارت و يا ھزينه ای در بر نخواھد داشت

قع شايد اھميت خاصی نداشته باشد که اين خانه ھای انتشاراتی چه داليلی برای جلوگيری از ترجمۀ در وا

کتابھايشان به زبان فارسی مطرح می کنند، بلکه نکتۀ مھم ايجاست که می بينيم حاصل اين روند قوانين بين المللی 

: در پيوند و اتحاد تنگاتنگ قرار می گيرد کپی رايت با سياست رژيم اختناقگر سرمايه داری دين ساالر در ايران 

بسته نگھداشتن جامعۀ ايران و سپس جلوگيری از کسب اطالع عمومی از جھان خارج که احتماالً می تواند برای 

  . انسجام جامعۀ اسالمی خطرناک باشد و موجب سستی ايمان نزد مؤمنين شود

جز برای ه معۀ ايران با جھان خارج، و البته بجلوگيری از ترجمه و باز ھم يعنی جلوگيری از ارتباط جا

بازرگانان و طبقۀ حاکم ايران که ھمواره با غرب استعمارگر و سرمايه دار در تبانی بوده اند که امروز در دوران 

حکومت جمھوری اسالمی در ايران بخشی از اين مناسبات مخرب در واگذاری امتياز و دريافت رشوه تبلور يافته 

  ). ١(است 
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 ء چه بسا يکی از داليلی که حکومت سرمايه داری و دين ساالر ايران منشور برن و کپی رايت را امضاو

ھمين امر باشد که از نشر آثار خارجی به شکل آزاد جلوگيری کنند ) ؟...می گويند برخی مفاد آن را پذيرفته(نکرده 

 اروپا که خارج از محافل قدرت اسالمی و و به ھمين علت در فقدان اتحاد ناشران اروپائی با ايرانيان ساکن

در واقع نتيجۀ به رسميت نشناختن . اپوزيسيون ھای پنتاگونی ھستند، کار ترجمه برای ايرانی ھا متوقف می شود

نظر می رسد که تصور می کنيم، به اين معنا که به گسترش کار ه عکس آن چيزی به کپی رايت برای کار ترجمه ب

نمی انجامد، و دست کم به مانعی برای مترجمانی تبديل می شود که در منطقۀ جغرافيائی ... نترجمه و يا آزادی بيا

عالوه بر اين خود کشورھای . غرب به سر می برند و بيش از ھمه برای چنين کاری مستعد و آمادگی دارند

ھنگی ايرانيان ناخوانده می امپرياليستی نيز برنامه ھا و اھداف خاص خودشان را دارند، و باز شناسی فعاليتھای فر

به اين فھرست از داليل می . تواند در دراز مدت طرح ھای آنان را برای اپوزيسيون سازی تحت تأثير قرار دھد

توانيم بگوئيم که از ديدگاه آنان کار ترجمه، يک کار  توانيم به شاخص ھای ديگری نيز اشاره کنيم، برای مثال، می

واند تعدادی از اين ايرانی ھائی که در کشورھای اروپائی زندگی می کنند و از حقوق توليدی و اقتصادی ست و می ت

اجتماعی برخوردار ھستند را از جھنم حقوق اجتماعی نجات دھد و تعدادی از اين ايرانياِن ناخوانده به شکل مستقل 

اختالل ) اعضای ناتو(زبان قادر به فعاليت اجتماعی، سياسی و اقتصادی باشند و در طرح ھای سياسی کشورھای مي

ی حق تقدم با بيکاران خود ئايجاد کنند، با آگاھی به اين امر که در کشورھای اروپائی برای اشغال فرصتھای حرفه 

ی ناگفته ولی رايج در بطن کشورھای ئی و تبعيض حرفه ئکه نوعی دسته بندی حرفه  مضافاً اين. اين کشورھاست

سالھا پيش در دورانی که ھنوز ادارۀ کاريابی در فرانسه به بيکاران و خصوصاً اروپائی وجود دارد، برای مثال 

 کمپيوتریی مرتبط به کامپيوتر و جھان ئبيکاران جوان دوره ھای آموزشی رايگان اعطا می کرد، دوره ھای حرفه 

ز وسايل نقليۀ موتريزه چنين واقعياتی بی گمان يادآور دوران نازيھا ست که استفاده ا. به خارجی ھا تعلق نمی گرفت

و حتا دوچرخه محروم کرده بودند، اين موضوع می تواند شاخص بسيار حساسی برای اندازه گيری وضعيت حقوق 

، محروم ماندن از چنين کمپيوتری با جھانی شدن جھان و گسترش انقالب ٨٠بشر در غرب باشد زيرا در سالھای 

نمونه ھای تقسيم بندی حرفه .  نيستالمان در ١٩۴٠ل نقليه در سال آموزشھائی بی شباھت به محروم ماندن از وسائي

در ھر صورت .  ھستندپولندی بسيارند، تعميرکاران شيروانی ھای پاريس تقريباً بی ھيچ استثنائی از اھالی ئ

  .  موضوع حرفه و عامل اقتصادی نيز می تواند در فھرست ما جای خودش را داشته باشد

که سياست حاکم غرب امپرياليستی روی محور منع توليد برای باقی جھان می گردد، با آگاھی به اين امر 

نظر می رسد که در قالبھای جغرافيای سياسی ما ايرانی ھا قربانی يک وضعيت تاريخی جغرافيائی نيز ه در نتيجه ب

صدور مجوز از سوی طور مشخص، کامالً از واقعيت واقعی، مرتبط به داليل منع ه البته من در اينجا ب. ھستيم

به شناختی که از زيست محيط ءناشران غربی برای مترجمان داوطلب فارسی زبان حرف نمی زنم، بلکه با اتکا

اجتماعی ام در فرانسه دارم، در بازنمائی تخيلی چنين واقعيتی کوشيده ام، يعنی شيوه ای که شايد بتوانيم آن را روش 

در . که اين تخيالت به درجات مختلف با واقعيت عينی نسبتھائی داشته باشدولی مانعی وجود ندارد . ترکيبی بناميم

ی، اجتماعی، سياسی، ميان فرھنگی و يا طرح شخصی برای سياستھای ئھر صورت ترجمه به مثابه کار حرفه 

 حاکم در ھمۀ زمينه ھای نامبرده می تواند اھميت خاصی داشته باشد و قدرتھای حاکم به سادگی حاضر نيستند

  .ل خودشان را از دست بدھندوکنتر
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