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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  جون٠١

  ٢ - ؟"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(

  

  کشف يک مانع فنی خيلی ساده

 موسی، .رساله دربارۀ سه شياد«بين ھمۀ کتابھائی که تا کنون ترجمه کرده ام دست کم يک کتاب  با عنوان

وجود دارد که به دليل قدمت تاريخی و ناشناس بودن نويسندۀ آن از پوشش کپی رايت خارج شده، با » مسيح، محمد

خصوصاً به اين علت که سايت آيت هللا ناصر . وجود اين انتشار آن می تواند برای مترجم مخاطراتی داشته باشد

در .  زيرا ممکن است که موجب اختالل در ايمان مؤمنين شودمکارم شيرازی انتشار اين کتاب را جداً منع کرده اند

خاطر يک شوخی بی مزه در ه اينجا بايد يادآوری کنم که ايشان ھمان مقام معظمی ھستند که برای شاھين نجفی ب

يکی از ده ھا ترانه و ويدئوی افتضاح آميزش که متعاقباً به شکل اغراق آميزی توھين به مقدسات تلقی شد فتوای 

احتماالً خطر فتوای » سه شياد« برای کتاب ه ایولی سرانجام تصميم گرفتم با نوشتن مقدم. رگ صادر کردندم

احتمالی را دور سازم،  و اين يکتا کتاب آزاد شده از محدوديتھای کپی رايت را برای انتقام از ھمۀ مخالفتھای خانه 

تشار در قالب کتاب الکترونيک در پالتفرم آمازون ھای انتشاراتی و در عين حال کسب تجربۀ عينی در زمينۀ ان

رو شدم، زيرا جلد کتاب را می بايستی به ه در روند تھيۀ کتاب الکترونيک با مشکل فنی تازه ای روب. منتشر کنم

موجود » مودولھای« برای پالتفرم آمازون تھيه می کردم و به زودی دريافتم که tif يا jpgشکل پروندۀ تصويری

 الفبای فارسی را نمی پذيرد، در نتيجه روند کار تدارکاتی و ارسال پروندۀ الکترونيک به PhotoFiltre7 مثل

بايستی نام کتاب را روی جلد می  چون که می.  برای ترجمۀ فارسی متوقف شدمرحلۀ تھيۀ جلد کتابآمازون در 
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. ائی در اين زمينه منتشر نکرده استنيز راھنم» نشر آسان«نوشتم و با مودولھای موجود چنين کاری ممکن نبود، و 

 با اندکی تالش می تواند PhotoFiltre7با استفاده از ... در حال حاضر يک ناشر مستقل فرانسوی، انگليسی:  نتيجه

اينگونه مشکالت را در مرحلۀ آماده سازی کتاب حل کند، ولی ناشر مستقل يا نويسندۀ ايرانی بايد به نشر آسان 

  . مراجعه کند

  

  جوھای بعدی و يج جستنتا

جای راھنمائی و ه جوھای بعدی برای انتشار کتاب الکترونيک به زبان فارسی در آمازون، ب و در جست

تا ھمينجا مشاھدۀ عينی نشان می داد که . کشف چگونگی فنی انتشار کتاب، خانۀ انتشاراتی نشر آسان را کشف کردم

 از امکاناتی که برای ھمکاران اروپائی شان وجود دارد فعالً ظاھراً  نويسنده ھا و ناشران مستقل فارسی زبان

بی آن ( صفحه ای ١۵٠محروم ھستند و عمالً بايد از خانۀ انتشاراتی نشر آسان عبور کنند که برای انتشار ھر کتاب 

می بيش  يورو مطالبه می کند که تقريباً معادل ک١٠٢٧ر يعنی ال د١٢٣٠تقريباً ) بگويد صفحه شامل چند کلمه است

استعمار در : متون «در نتيجه ھزينۀ کتابی مثل . از دو ماه حقوق حداقل برای بيکاران دراز مدت در اروپاست

)  کلمه برای ھر صفحه از ديدگاه من٢۵٠( است د صفحۀ استاندار۴۵٠که ترجمۀ جديد و کامل آن بيش از » آسيا

ليف نويسنده از فروش ھر نسخه عبارت است از قيمت أق تدرآمد يا ح«: عالوه بر اين . ھزينه را افزايش خواھد داد

 ١۵٠ر برای يک کتاب ال د٢.۵حدود ( چاپ ھر نسخه ۀتعيين شده برای فروش توسط خود شخص منھای ھزين

 دالر قيمت فروش ھر ١٠بدين ترتيب با فرض تعيين ). قيمت پشت جلد  %۴٠(و سھم فروشنده ) ی استئصفحه 

خواھد بود که البته قيمت کتاب ھای عمومی در %) ٣۵يعنی (ر ال د٣.۵آن کتاب جلد سھم نويسنده از فروش 

  )برگرفته از ايميل نشر آسان(» .ر می باشدال د١٩-١۶کشورھای خارجی معموال 

امريکائی در در نتيجه نويسنده و يا مترجم بايد معادل شخصيت داستانی، جکسون کورتيس نويسندۀ گمنام 

و به اين علت که جمعيت .  صفحه ای را بپردازد١٠٠ ھزينۀ انتشار يک کتاب ءد تا ابتدا فروش داشته باش٢٠١٢م فل

 امريکاست، و جمعيت کتاب خوان ايران ھم اگر يک بيستم جمعيت کتاب خوان امريکاايران يک چھارم جمعيت 

فقط در » ۀ سه شيادرساله دربار«در حالی که فروش کتابی مانند . باشد، بازگشت سرمايۀ اوليه ممکن نخواھد بود

  . خارج از کشور می تواند ممکن باشد

از وقتی برای من مطرح شد که پی بردم که ... بايد بگويم که موضوع کتاب از ديدگاه حقوقی، اقتصادی

ناشران غربی برای ترجمۀ آثاری که مالکيت آن ھستند، حق ناشر و مؤلف مطالبه می کنند، و انتشار رايگان 

يچ وجه نه از ديدگاه حقوقی و نه از ديدگاه اقتصادی ممکن نيست و يک جرم تمام عيار به کارھای ترجمه به ھ

جريمۀ مالی بسيار : حساب می آيد و فرد خاطی حتا اگر اينکار را به رايگان انجام داده باشد مجازات خواھد شد 

 سرمايه داری و طبقات حاکم در مطالعۀ قوانين کپی رايت پی خواھدی برد که نظام. سنگين و محکوميت به زندان

  . چگونه از جايگاه خود دفاع می کنند

بی دليل نيست که نظام سرمايه داری غرب اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا برای فرادستی ھای خود بر جھان 

، روش تروريستی و جنگ ھای اعالن نشده بدون پرچم ملی را در اتحاد با جھان اسالم و جھاد طلب انتخاب کرده اند

  . توجه نشان می دھند» معتدل«و به تفسير قرآن و اسالم 

زيرا تروريسم و جنايت عليه بشريت در بنياد اصل مالکيت خصوصی بر وسايل توليد حک شده است، و 

در اينجا، فعاليت فرھنگی، ادبی در ضلع . ازديدگاه سرمايه داری ارزش اضافی تنھا ابزار ادارۀ جھان است
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و از ديدگاه قدرتھای حاکم اتفاقاً فعاليتھای تمدن ساز و واالگرايانه .  از اين قاعده معاف نيستاجتماعی سازی آن نيز

لشان بگريزد، زيرا در تضاد با سياست اياالت متحده، اتحاديۀ اروپا در پشتيبانی از تروريسم و ونبايد از چنگ کنتر

فعاليت فرھنگی در سطح توده ھا بی .  می گيردی جنوبی قرارامريکافريقا و آسيا و اايجاد جنگ ھای فرسايشی در 

در .  منشور مالکيت خصوصی بر وسايل توليد استۀگمان مانع بزرگی برای تروريسم و ايدئولوژی طبقاتی به مثاب

درآوردن پرچم  در مقابل اين وضعيت اختناق آميز، با به اھتزاز» کپی رايت البغدادی«نتيجه مدافعان قدرتمند 

  . جھان دود استتار ايجاد می کنند» دموکراتيک«ت ويترين پايتخت ھای فرھنگ ابتذال پش

در توضيحات نشر آسان می بينيم که نويسندۀ ايرانی که در ايران زندگی می کند حتماً بايد در اروپا يا 

تيجه در ن.  شمارۀ حساب بانکی داشته باشد و نمی تواند مستقيماً در ايران حق تأليف خود را دريافت کندامريکا

که چنين کاری به سختی ولی با شعبده بازی  نويسندۀ ايرانی نمی تواند درآمدھايش را به ايران منتقل کند و يا اين

 که توانائی امريکاامکان پذير است، يعنی قوانينی که احتماالً در بھترين حالت برای نويسندگان ايرانی ساکن اروپا و 

بايد اضافه کنم که دستمزد چاپ کتاب . شد می تواند قابل استفاده باشدپرداخت دستمزد ناشر ايرانی را داشته با

 صفحه دارند در اين ١۵٠ر است، و نوشته ھائی که کمتر از ال د١۵٠به تنھائی ) فرمات کيندل(الکترونيک فارسی 

  .ھزينه تغييری ايجاد نمی کند

 و کتاب کاغذی مشابه آمازون روشن است که با توجه به نبود پالتفرم برای فروش کتابھای الکترونيک

گروه تعيين مصاديق محتوای «برای ايرانيان در ايران، و اختناق حاکم و دستگاھی به نام وزارت ارشاد اسالمی و 

که امروز به ابزارکار رباتيک نيز مجھز شده، کامالً طبيعی ست که نويسندگان ايرانی به سوی »  مجرمانه

د، و حتا می بينيم که ناشران ايرانی نيز با اھداف ديگری به سوی اين پالتفرم پالتفرمھائی مانند آمازون جلب شون

و آثار خمينی را از آمازون خريداری ) اثر خدا و نه ھنوز اثر بندۀ خدا(آمده اند و از ھم اکنون می توانيم کتاب قرآن 

دريج و تا حد گسترده ای زير پوشش يعنی وضعيتی که فعاليتھای فرھنگی و نوشتاری ايرانيان را می تواند به ت. کنيم

  .  و فروشگاه انترنتی آمازون قرار دھدامريکاکنگرۀ 

. جز ورشکستگی فرھنگی نيسته و چنين وضعيتی برای فعاليتھای فرھنگی کشوری مانند ايران چيزی ب

 ٧٢با ...) (را ترجمه کرده باشد » رسالۀ سه شياد « که  جوزف بزوس بنيانگذار آمازون، بی آن«که  حاال اين

  .لۀ ثانوی ستأ، مس»لياردرھای جھان قرار گرفتهر در رديف سوم ميال ميليون د٨٠٠ميليارد و 

در تماس با نشر آسان پی بردم که اين خانۀ انتشاراتی کتاب ترجمه ای که به کسب حق انتشار از ناشر 

انه ھای انتشاراتی اروپائی و اصلی نياز داشته باشد را نمی پذيرد زيرا در تالشھايش برای کسب مجوز از خ

رو بوده ه ن ديگری نيز با ھمين مشکل روبادر نتيجه پی بردم که من تنھا نيستم و مترجم... ئی موفق نبودهامريکا

 نيز کار ساز نبوده، و بھتر است که اين بنگاه امريکادر » نشر آسان«اند، و حتا ميانجيگری بنگاه انتشاراتی 

تجديد نظر کند، زيرا عالوه بر مشکل مالی برای نويسندگان، مشکالت ديگری نيز وجود انتشاراتی در انتخاب نام 

نظر نمی رسد، و در نتيجه مسائل و مشکالت مربوط به ه نيز حل شدنی ب» به سختی«و نه حتا » آسانی«دارد که به 

کرديم فراتر می  از تصور میترجمه و انتشار آثار به زبان فارسی در پالتفرمھای بين المللی اندکی از آنچه در آغ

  .رود

  

  نويسندگی و زندگی روزمره
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 در اينجا بايد به يک موضوع ديگر نيز اشاره کنم و آن ھم اين است که به تجربه و در تماس مستقيم آنھمبا 

  . با برخی نويسندگان فرانسوی پی می بريم که بين وضعيت آنان و نويسندگان ايرانی فاصله ای وجود دارد

ئی نداريم، چون که زير امريکاورت، می دانيم که ما در ايران نويسنده ای در ابعاد استفن کينگ در ھر ص

بناھای ضروری برای به وجود آمدن چنين پديده ھائی را نداريم که با فروش ميليونھا جلد کتاب در سراسر جھان، به 

ر الدھا ميليون دصشد حتماً ثروتش از مرز لمنامه و سناريو برای سريالھای تلويزيونی، اگر ميلياردر نبا فۀعالو

در نتيجه با قطع نظر از داوری ھنری دربارۀ آثارش، می بينيم که چنين نويسنده ای در ايران وجود ... عبور می کند

ولی اگر بخواھيم به شکل فروتنانه تری به اين موضوع بپردازيم، . ندارد و تا اطالع ثانوی نيز وجود نخواھد داشت

 دانشگاھی و مراکز پژوھشی، و يا نويسندگان متوسط کمابيش مشھور که از تادانل آثار پژوھشی نزد اسبرای مثا

حمايت رسانه ھا نيز برخوردارند مثل ميشل اونفرۀ فرانسوی، می بينيم که در کشورھای اروپائی اين نوع 

ا که خانۀ انتشاراتی کار پژوھشگر و يا نويسندگان بر اساس قرارداد با خانه ھای انتشاراتی کار می کنند، به اين معن

  . نويسنده را خريداری می کند، و احتماالً بر اساس قرارداد بخشی از فروش را نيز به نويسنده می پردازد

اين ساز و کار برای انتشار کتاب فارسی در ايران و يا در خارج از ايران، عمالً به شکل ديگری انجام می 

نشر آسان، می بينيم که نويسنده نه فقط بايد بنويسد و اثری به وجود بياورد، بلکه بايد گيرد، و با توجه به نمونۀ 

ھزينۀ انتشار آن را نيز به عھده بگيرد، يعنی روندی که بسياری از داوطلبان را از اجتماعی سازی کارھايشان 

که فروش کتاب بتواند در حد  ندر نتيجه با توجه به وضعيت کتاب خوانھای فارسی زبان، احتمال اي. محروم می کند

کنند خيلی کم است، خاصه ايرانيان خارج از کشور که صرفاً در اشکال تب  ھزينه ھائی باشد که ناشران مطالبه می

امپرياليستی » معتبر«روند و آن ھم فقط در صورتی که از سوی قدرتھای حاکم و  آلود به سوی آثار منتشر شده می

، انتشار کمپيوتریدر حالی که با توجه به پيشرفتھای فنی نوين و انقالب . ر گرفته باشديد و پشتيبانی قرائمورد تأ

که سياست و بازار و  به محض اين» افتاد مشکلھا«کتاب می توانست به سادگی ايجاد وبالگ در بالگفا باشد، ولی 

شروع (...) ھا و نمی توانيم ھا پول به ميدان می آيد کار فرھنگی نيز تعطيل می شود، و نمی شود ھا، نمی خواھيم 

می شود ، يعنی ساخت و سازی که به ھيچ وجه با ساخت و ساز جھان فرھنگ و ھنر و شناخت نسبتی ندارد، و به 

 و تا جائی پيش  زبانی حرف می زند و مسائلی را مطرح می کند که در قطب مخالف زبان و مسائل نويسنده است

  . از نويسنده سلب می کندمی رود که حتا مالکيت خود کتاب را

از اين وضعيت می توانيم نتيجه بگيريم که انتشار کتاب ھمواره در انحصار طبقۀ حاکم و قدرت ھای 

 نخستين گام ،در حالی که تقسيم دانش و شناخت.  و به گزينشھای ايدئولوژيک آنان تعلق دارد  استهحاضر در صحن

که در غرب رسانه ھا کامالً در  و نه اين. مين گذاشته شدهو ھمين گام ھست که روی . به سوی دموکراسی ست

يعنی در غرب با وجود انحصارات . د دموکراسی ستص در۶ تا ۴انحصار قدرتھای حاکم باشد، ولی تفاوت بين 

گويد، و اين بخش ناچيز را نيز  د آزادی بيان پاسخ میص در۶ تا ۴طبقاتی و ايدئولوژيک، نظام سرمايه داری به 

ی کند، نه از اين رو که به آزادی بيان و عدالت اجتماعی و امثال اينھا اعتقاد داشته باشد بلکه به اين علت رعايت م

د ناچيز ادعا ص سوپاپ اطمينان به آن نيازمند است، و از سوی ديگر ھميشه می تواند با تکيه به اين درۀکه به مثاب

د ناچيزی که برای صيعنی در . اينھا را رعايت کرده استکند که دموکراسی و عدالت اجتماعی و آزادی بيان و جز 

 عکس به همثال نظام سرمايه داری و دستگاه دين اسالم و سرمايه ساالر در ايران به آن نيازی نمی بيند، و کامالً ب

د ايجاد وحشت مقدس، حکم ارتداد و تزريق صد در صر نفتی و گازی و منابع طبيعی و به ضرب الضرِب د

ارتجاعی ھشتاد ميليون انسان را عمالً و خواھی و نخواھی به گروگان خود تبديل » ماتريکس« و ايدئولوژی
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ناگفته نگذاريم که روشھائی که دين اسالم در اعمال زور و تھديد به مرگ برای گسترش مسلمانان و حفظ . اند کرده

  . جامعۀ اسالمی به کار می بندد چندان بی بديل نيست» نظم«

ی جنوبی از ابزارھای شکنجه استفاده می کردند تا گرويدن صادقانۀ سرخپوستان و مريکاامسيحيان در 

مبيا به نمايش گذاشته ان انکيزيسيون که در موزه ھای کلبا ديدن ابزارھای دور. بوميان را به دين مسيحی تسھيل کنند

ھر آدمی خيلی . بگرواند» ادقانهص«تواند به ھر دينی  شده، پی می بريم که اين ابزارھای شکنجه ھر آدمی را می

زود مسيحی خواھد شد، ھمانگونه که خطر حکم ارتداد برای مسلمانان فطری از دين برگشته، انسجام جامعۀ 

  .اسالمی را تضمين می کند

  

  پاسخ انتشارات گاليمار و ضرورت ترجمه از زبان اصلی

گاليمار در پاسخ به درخواست من فرستاده در اينجا بايد از پاسخی که خانم جوديت اوريول مدير انتشارات 

به روشنی درک نمی کنم که چرا يک ناشر ايرانی می خواھد متن فرويد و ويلھلم «است ياد کنم، او نوشته است 

ی منتشر شده و بعد به زبان فرانسه ترجمه شده، از زبان المان به زبان ءرا که ابتدا...) گراديوا فانتزی پمپئی(يانسن 

ٌ از زبان . مه کندفرانسه ترج ی به فارسی المانبرای تضمين کيفيت در زبان دريافتی اين متن ھا بھتر است مستقيما

  ».ترجمه شود

نظر می رسد، ولی در حالت کلی برای کار ادبی و ترجمه ھيچ ه البته پاسخ گاليمار خيلی حکيمانه ب

شنائی من با مبحث روانکاوی از طريق زبان تواند وجود داشته باشد و در پاسخ به او نوشتم که آ محدوديتی نمی

فرانسه صورت گرفته و از سوی ديگر می توانيم به مترجم فرانسوی کامالً اعتماد داشته باشيم زيرا ژان بلمن نوئل 

متخصص روانکاوی کاربردی ست و عالوه بر ھمۀ اينھا اين کار ترجمه گرچه از روی ترجمۀ فرانسۀ انجام گرفته 

  . خودش را داشته باشدمی تواند جايگاه

و باز ھم عالوه بر ھمۀ اينھا، در ايران کمتر پيش می آيد که کارھای ترجمه جنبۀ آکادميک داشته باشند، و 

ھيچ مؤسسه و يا انجمن روانکاوی وجود ندارد که بتواند پدرخواندگی ترجمۀ ادبيات روانکاوی را به عھده بگيرد، و 

ان ضامن اعتبار ترجمه نيست، زيرا مترجم حتماً  بايد با مبحث روانکاوی ترجمه از زبان اصلی نيز به ھيج عنو

نويسندگی و ترجمه در ايران، خارج از محافل قدرت بيشتر به نوعی مبارزۀ اجتماعی شباھت . آشنائی داشته باشد

ن بر اساس سليقه و انتخاب خودشان کتابی را ترجمه می کنند، به ويژه در عصر ما که رژيم دين ادارد و مترجم

ساالر با تمام امکاناتش در حال اسالميزه کردن ھمه چيز است و گراديوا نيز حتماً آخرين موضوعی ست که ھرگز 

ھذيان و خواب در «ن ويلھلم يانسن و رما» گراديوا، فانتزی پمپئی«که  در نتيجه برای آن. به آن فکر نخواھند کرد

ی به فارسی ترجمه شود، بايد مترجم داوطلبی وجود داشته باشد که الماننوشتۀ فرويد از » گراديوا اثر ويلھلم يانسن

  . به رايگان چنين کاری را به عھده بگيرد، ولی اين مترجم ھنوز خودش را معرفی نکرده است

ۀ اين رمان و تحليل فرويد از زبان فرانسه به فارسی تا کنون دو عکس، به شکل شگفت آوری ترجمه ولی ب

 سال پيش از اين  و دومين مترجم اين کتابھا نيز در ۶٠مترجم داشته است، اولی مرحوم محمود نوائی در بيش از 

نشده  سال از کتابخانۀ دانشگاه تھران خارج ۴٠با اين حساب که ترجمۀ محمود نوائی حدود . عصر حاضر  من ھستم

البته . و کسی آن را برای خواندن درخواست نکرده بوده است)  سال پيش از اين است٢٠اين گزارش به قدمت (بوده 

 آورده باشد، يا شمارۀ ثبت داشته باشد یجاه ترجمۀ نوائی نيز بی آن که مجوز داشته باشد و حقوق کپی رايت را ب

  .منتشر شده
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 به  ز انتشارات گاليمار برای مردود دانستن درخواست منبا وجود اين، شاخصی که جوديت اوريول ا

از جمله به . زبان ديپلماتيک مطرح کرده بود، موجب شد که با کنجکاوی بيشتری به مالقات کارھای ترجمه بروم

ترجمه ھای زنده ياد محمد جعفر پوينده مراجعه کردم که يکی از ميليون ھا قربانی وارثان حاکميت بنی اميه بن آل 

.  سال است١۴٠٠باس بنی دين السالم البنی نظام الستعماری و بنی سرمايه الدين در ايران به تاراج رفته طی ع

ژيک خاصی برخوردار است، زيرا فرزندانی ي سال تھاجم اسالم به ايران براستی از اھميت سترات١۴٠٠يادآوری 

تبليغات دستگاه دين سراپا دروغ و ظلم و ستم اسالم که در دوران جمھوری اسالمی در ايران به دنيا آمده اند به دليل 

در اين توھم به سر می برند که گوئی در دوران پھلوی اسالم بر باد رفته بوده و جمھوری اسالمی آن را زنده کرده 

که به دست بنی حزب هللا خفه شود ھمۀ کتابھائی را که در زندگی کوتاھش ترجمه کرد،  او تا پيش از اين...   است

اثر جرج » پژوھشی در ديالکتيک مارکسيستی. تاريخ و آگاھی طبقاتی«کتاب . ز زبان فرانسه ترجمه کرده بودا

له برای ايرانيان مشکلی أو اين مس.  فارسی ترجمه کرده استلوکاچ يکی از ھمين کتابھاست و از ترجمۀ فرانسه به

 نيز يادآور شويم، در پی دی افی که به شکل رايگان البته در اينجا بايد موضوع کپی رايت را. به وجود نياورده است

در انترنت می توانيم آن را دانلود کنيم، می بينيم که وضعيت اين کتاب نيز در رابطه با کپی رايت چندان روشن 

ولی ھيچ نشانی از کپی رايت نمی بينيم، و » کليۀ حقوق محفوظ است«نيست، گرچه در صفحات اول نوشته شده 

  .روشن نيست»  حقوق محفوظ استکليۀ«معنای 

از سوی ديگر با توجه به ھمۀ تبليغات اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور که ساالنه برای قتلھای 

جو دربارۀ سرنوشت ترجمه ھای اين مترجم ناکام  و راه می اندازند، با اندکی جسته ی دستۀ سينه زنی بئزنجيره 

منتشر نشده و تا امروز ناشران به ھر دليلی از انتشار کارھای او امتناع کرده پی می بريم که آثار ترجمۀ او ھنوز 

در خارج از کشور نيز ھيچ تالش خاصی برای عرضۀ کارھای اين مترجم جان باخته صورت نگرفته و ھمين . اند

 ساالر در امر يک بار ديگر نشان می دھد که برای اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی افشای حرکات دستگاه دين

  . ايران صرفاً جنبۀ تبليغاتی دارد، در غير اين صورت برای کارھای فرھنگی پشيزی ارزش قائل نيستند

و فقط به قربانی نيازمندند تا دستگاه تبليغاتی شان را به نفع سياستھای استعماری و استثماری عليه ايران 

گرچه . ه ايدئولوژيک با رژيم حاکم تفاوت ماھوی ندارندتغذيه کنند، و از اين منظر مانند اغلب امور ديگر از ديدگا

 خانه نخواھد شد، حاال ديگر به درد او نمی خورد، و ۀانتشار ترجمه ھای زنده ياد محمد جعفر پوينده، برای او اجار

ھا که در حال حاضر چنين نشانی در دورد دست. برای بازماندگان می توانست نشانۀ ادامۀ مبارزه برای زندگی باشد

  .نزد اين قوم آواره و سرگشته ديده نمی شود

ھنر و زندگی «نمونۀ ديگری که از کارھای ترجمه که از متن ترجمۀ فرانسه به فارسی ترجمه شده، کتاب 

ولی اوالً مترجم تنھا نيمی از ھمۀ کتاب . اثر پلخانف است که آقای منوچھر ھزارخانی آن را ترجمه کرده» اجتماعی

ر ثانی از کتاب اصلی ھيچ نشانی ديده نمی شود، و ما صرفاً به دليل حضور برخی کلماتی که در را ترجمه کرده، د

از متن فرانسه » ھنر و زندگی اجتماعی«متن با الفبای التين و به زبان فرانسه نوشته شده می توانيم حدس بزنيم که 

  . ارسی نمی بينيمبه فارسی ترجمه شده، ولی نشانی از ناشر کتاب فرانسه در متن ترجمۀ ف

 به Editions Socialesدر اينجا برای اطالع عمومی بايد يادآور شوم که اين کتاب را انتشارات سوسيال 

 در پاريس منتشر کرده و مانند تمام کتابھای ديگر در اين خانۀ انتشاراتی حق ترجمه و باز توليد و ١٩۴٩تاريخ 

من دربارۀ اين کتاب به اين علت بود که قصد داشتم آن را جوی  و جست. انتشار آن زير پوشش کپی رايت است

به .  ديگر بودمیترجمه کنم و منتظر پاسخ انتشارات سوسيال برای کسب حق انتشار ترجمۀ فارسی برای کتابھا
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ھمين علت کشف کردم که اين کتاب در وضعيتی که در باال يادآور شدم، يعنی نيمی از آن پيش از من ترجمه شده، و 

 آقای ھزارخانی به گروه تروريستی و ضد ايرانی مجاھدين خلق تعلق دارد، با وجود اين از ديدگاه ترجمۀ گرچه

ولی عمالً می بينيم که که کار ترجمه نمی تواند فقط به کار . فارسی، می توانيم بگوئيم که متن فارسی خوبی ست

يت که خوب و يا بد، مترقی و يا ارتجاعی، ترجمه منحصر باشد، و قوانين و تشريفاتی وجود دارد، مثل کپی را

البته معموالً قوانين و به ويژه قوانين مرتبط به حق مؤلف يا ناشر . ملزم به رعايت آن ھستيم... عادالنه يا ناعادالنه

نگی و از جمله حفظ آثار می بايستی به ارتقاء کار فرھنگی و يا به ويژه در زمينۀ کار ترجمه به ارتقاء ميان فرھ

. نجامد، و با بازشناسی کاستی ھای آن  در زمينۀ آزادی بيان و گسترش شناخت و خالقيت ھنر مبارزه کنيمبي..) (.

روشن است که کپی رايت و مالکيت خصوصی روی آثار ادبی و علمی برای گسترش آثار مانع بزرگی ايجاد کرده 

  . است

 جمله کار ترجمه و مناسبات ميان در ھر صورت، فعاليتھای فرھنگی و آفرينش ھنری و ادبی و از

ولی در اينجا عمالً می بينيم که نه فقط قوانين موجود مثل کپی رايت موجب توقف کار . فرھنگی بايد قانونمند باشد

  . فرھنگی و ميان فرھنگی شده بلکه قدرتھای حاکم بيش از پيش سياست تروريسم فرھنگی را در پيش گرفته اند

 مشکلی وجود ٧٣٧خريد و فروش ھواپيماھای اولترا مدرن ارباس و بوئينگ روشن است که البته برای 

هللا رحمان رحيم به راحتی برگزار خواھد شد و حاجيان خوشبخت خواھند شد و به ء شا حج عمره ان. نداشته است

شيرينی معامالت پر سود شرکت توتال و . بھشت خواھند رفت و خوشبختانه از حال و روز ما دوزخيان بی اطالعند

قدرت حاکم در .  خوران نيز به ھول و قوت الھی موجبات سعادت خوشبختی برگزيدگان و خبرگان را فراھم ساخت

تحريف شناخت به نفع شبه (و سپس اسالميزه کردن علوم انسانی ) راھزنی مقدس(ايران با اسالميزه کردن زندگی 

زور و تھديد به مرگ و به تعليق درآوردن حل مسائل و و انباشتن وقت آزاد با مراسم دينی به ضرب اعمال ) شناخت

و قدرتھای امپرياليستی نيز برای ...  مشکالت بزرگ جامعۀ جوان ايرانی، و در نتيجه با گروگان گيری ملت ايران

 نفره در جھان، با اتخاذ سياست تروريستی و طرح ٢٠٠٠حفظ منافع يک مشت ناچيز ميلياردر، شبيه يک جمعيت 

کارانه فقط در پی گسترش آن چيزی ھستند که در ادبيات انتقادی آن را ناتوی فرھنگی يا تروريسم ھای جنايت

رو ه که در ھر دو صورت بايد بدانيم که ھمواره با ايدئولوژی و فرھنگ طبقاتِی طبقۀ حاکم روب. فرھنگی می ناميم

  .ھستيم

نھای خارجی به فارسی ترجمه شده ولی مشاھدۀ واقعيت عينی خيلی ساده است، اينجا تعدادی کتاب از زبا

اين وضعيت به ھر دليلی به توقف کار ترجمه انجاميده که يکی از اسبابھای کار پژوھشی . اجازۀ انتشار نداشته است

. ، ولی از سوی ديگر می بينيم که محافل قدرت انحصارات خودشان را بر پا می کنند)و خيلی چيزھای ديگر(ست 

نوشتۀ دکتر امير حسن پور است که در آمازون منتشر شده، ايشان »  فراز موج نوين کمونيسمبر«نمونۀ اخير، کتاب 

ھر که بامش بيش برفش . ر ضروری برای ھزينۀ انتشار چنين کتابی را در اختيار داشته اندال د١٢٠٠احتماالً 

له و مشکلی أمس. نمی شودی انتشار کتاب خالصه رھای ضروری براالله فقط به دأولی مس.  بيشتر، چشم حسود کور

  . رو ھستيم روشھای امپرياليستھا و ناتوی فرھنگی ست که در ھمه جا به يکسان عمل می کنده که ما با آن روب

 و به ھمين گونه طی جنگ کنونی در سوريه، يک ويترين برای افکار عمومی غرب و اطی جنگ ليبي

واقعی بوده و افرادی مثل خانم » ديکتاتور«ا مبارزه عليه مردم جھان ايجاد کردند تا نشان دھند که در اين کشورھ

دختر سفير سابق سوريه در فرانسه، که از کودکی در مدرسۀ مسيحی  Bessma Kodmani بسما قضمانی

فرانسيسکن فرانسه در دمشق تحصيل کرده، از خانواده ھای پر نفوذ در زندگی سياسی سوريه را به صحنه آورند تا 
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، )جمع دوستان سوريه به ابتکار فرانسه(بش دموکراتيک و مدافعان آن در سوريه چه کسانی ھستند نشان دھند که جن

يعنی تعدادی از شخصيتھائی که ظاھراً در کنتراست خيلی چشمگير با مزدوران مسلح و داعشی ھا و النصره ھا و 

ايشان را خوشبختانه از راه دور تماشا القاعده ھائی ھستند که ما در گزاراشات ويدئوئی در يوتوب می توانيم شقاوتھ

  .کنيم

 اين نوع فعاالن اجتماعی که با قاشق نقره ای در دھانشان به دنيا آمده اند، البته ھيچ نسبت عينی با 

  .نيز ھرگز رنگ اين افراد را نديده اند» دموکراتيک«تروريستھا ندارند، و جھاد طلبان 

  

  ا قضمانی  راديو بين المللی فرانسه با بسممصاحبۀ

سوری که زبان فرانسه را مثل زبان مادريشان صحبت می کنند، » شورشگران دموکراسی خواه«اين نوع 

ظاھراً روشنفکر، و حتماً متفکر، منبع آگاه، آزاديخواه، پژوھشگر و استاد روابط بين المللی در دانشگاھھای پاريس، 

جز پردۀ استتار برای سياستھای تجاوزکارانه و ه ب… فعال اجتماعی و با يک خروار پست و مقام دانشگاھی

جنايتکارانۀ سرمايه داری جھانی در عرصۀ رسانه ھا و   برای تفسير و تعبير تحريف آميز چگونگی جنگ در 

ھيچ نقش ديگری بازی نمی کنند، و احتماالً به آخرين رؤياھای » سرنگونی بشار اسد«سوريه و توجيه خواست 

و بسما قضمانی از ديدگاه نمادينه برای .  مجدد سوريه در قرنھای گذشته تعلق دارندفرانسه برای کسب قيوميت

 يکی از Jamil Mardam beyفرانسه معنای خاصی بايد داشته باشد زيرا مادر او خواھر زادۀ جمال مردام بی 

ه خدمت استعمار رھبران سياسی دوران پسا استعماری فرانسه در سوريه است، و گوئی امروز دوباره و اينبار ب

يعنی رؤيائی بر باد رفته که در صورتی که در آينده برای جنگ در سوريه دادگاه بين المللی . بازگردانده شده است

ولی چنين . فريقا بسيار سنگين خواھد بوداعادالنه ای تشکيل شود، جرائم جنايتکارانۀ فرانسه در سوريه مثل 

نظر می رسد که اين جنايتکاران بايد ه  تقريباً ھرگز تشکيل نخواھد شد و بدادگاھی که رسميت بين المللی داشته باشد

سربلند از ميدان بيرون بيايند و حتا جمھوری اسالمی ايران ھدايای خوبی برای آنان در نظر گرفت که يکی از آنھا 

اين . بيکار ايرانی ميليون جوان رشيد ۴٠ آوردن حج عمره به کوری چشم یجاه خريد ارباس بود، احتماالً برای ب

  . سياست مکارانه در رابطه با اپوزيسيونھای ايرانی نيز بايد مورد توجه ما باشد

البته بايد گفت به يمن اختناق دستگاه دين اسالم در ايران، زيرا اگر در کشور ما اندک آزادی وجود می 

فکرش خطور نمی کرد که ه ی ھرگز بحساب می آمد، غرب امپرياليسته داشت، و اگر فرد  ايرانی حتا اندکی آدم ب

 و کانادا، و خالصه در امريکادانشگاه ھای اروپا و .  جای اپوزيسيون ايرانی راه اندازی کنده اين جانوران را ب

غرب آتالنتيست انباشته از دکترھائی ست که با دريافت بودجه ھای مشکوک پنتاگونی و احتماالً البی ھای ايرانی 
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و يار گيری و . رب،  طرح ھای امپرياليستی را دائماً با فانتسمھای خودشان مخلوط می کنندمدافع سرمايه داری غ

تقسيم کار بين امپرياليستھا و اپوزيسيونھا ھميشه ھمان گونه که در مورد بسمه قضمانی ديديم، از بين طبقات حاکم 

به » جھان سوم«ر کشورھای از ھمين رو می توانيم نتيجه بگيريم که حضور مدارس مسيحی فرانسوی د. است

با . با اھداف مشکوک تعلق دارد» ميان فرھنگی«سرمايه گذاريھای دراز مدت طرحھای استعماری و فعاليتھای 

آگاھی به اين امر که سابقۀ مناسبات ايرانيان و از جمله مردمانی که در منطقۀ سوريۀ باستان می زيسته اند با جھان 

برای اين موضوع مراجعه شود به کتاب ( و به گذشته ھای دور باز می گردد و ايدئولوژی مسيحی بسيار قديمی

  ). اثر زرين کوب» دو قرن سکوت«ممنوعۀ 

اين موضوع يارگيری در بزنگاه ھای تاريخی را با نگاھی به فھرست مطالب کتاب دکتر امير حسن پور 

که » آزادی زنان«: شان را گرم می کنند پی گيری می کنيم، و به روشنی در می يابيم که ايشان با چه چوبی خود

که از ديدگاه من به » قيام آمل«جزئی از ترکيبات ساالد چھار فصل رسانه ھای ايرانی پنتاگونی ست، بزرگداشت  

د اعضای آن ص در۶٠( دوران جنگ عراق و ايران باز می گردد و تالشی بود برای ايجاد ھرج و مرج در داخل 

 نفر نبود، گروھی از آنان کشته و ١٠٠لب کردستانی تشکيل می دادند و کل قيام فراتر از را نيز گروه ھای جدائی ط

، و تا )پس از ھزيمت نھائی يا تيرباران شدند و يا االن در وضعيت پناھندگی در کشورھای اروپائی به سر می برند

در .  متحده در خاورميانه است طرحھای امپرياليستی فعال اياالتۀبزرگداشت طرح آشکار تجزيۀ ايران که از جمل

ما را گول نزند، چنين حزبی عمالً وجود خارجی ندارد » حزب کمونيست ايران«نتيجه بايد ھوشيار باشيم تا مارک 

زيرا ھر گونه . و ترفندی ست برای جذب بی خبران برای طرح ھای امپرياليستی و بد نام کردن کمونيستھا

اخيراً ديدم که . سم مستقيماً به طرح ھای پنتاگون و سازمان سيا وصل می شودطرفداری از تجزيۀ ايران و يا فدرالي

اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ايران را مطرح «توفانی ھا نيز سرانجام به اين موضوع پی بردند و ديگر شعار 

  . و پی برده اند که منافع اين مردم در اتحاد و ھمبستگی آنان است. نمی کنند

بينيم که نخستين ساکنان کتاب فروشی آمازون به زبان فارسی چه کسانی ھستند و چه چيز در نتيجه می 

که  البته کتاب قرآن و رسالۀ امام خمينی را ھم می توانيم در آمازون خريداری کنيم، ولی اين. ھائی منتشر می کنند

يگر را در آنجا خريداری کنيم، ترديدھای در آينده بتوانيم کتابھای امثال محمد جعفر پوينده و يا بی نام و نشانھای د

  .ولی ھرگز نبايد گفت ھرگز. بسياری وجود دارد

در وضعيت کنونی، کشف می کنيم که مشکالت مربوط به انتشار کتاب، کار نويسندگی يا ترجمه، خالقيت 

ز آن حرف می زنند واقعاً نمی تواند به شکلی که اپوزيسيون ھای ايرانی ا... ھنری، آموزش و پژوھش، آزادی بيان

  . به اختناق حاکم در ايران خالصه شود

بايد مدتھا با موانع، مسائل و مشکالت کار فرھنگی و به تبع آن با مسائل و مشکالت ميان فرھنگی ايران و 

گاھی با آ. جھان دست و پنجه نرم کنيم تا به حقيقت نزديکتر شويم، و سپس احتماالً برای مقابله با کاستی ھا اقدام کنيم

به اين امر که در دورانی که قدرتھای حاضر در صحنۀ جھانی از ھمۀ امکانات و فن آوريھای نوين برای تحريف 

جز جنايت ه واقعيات و ھدايت افکار عمومی در راستای اھداف سلطه جويانه، منافع نظام سرمايه داری  که چيزی ب

ت و درک ساخت و سازھائی که ما را از کار باز می دارد عليه بشريت نيست سوء استفاده می کنند، دستيابی به حقيق

  . به سختی ممکن خواھد بود

  ادامه دارد

 


