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 Political سياسی

  
  نوشتۀ حميد محوی

	٢٠١٧  جون٠٣
  

  ٣ - ؟تباتالق کپی راي
  مالکيت خصوصی بر واالگرائی و گسترش تروريسم

	دين ساالر در ايرانرژيم جبھۀ مشترک نظام سرمايه داری جھانی و 

  عليه

  سی به رسانه ھاگسترش شناخت، آزادی بيان و دستر

  مشکالت جھان کتاب، انحصارات طبقاتی

   فعاليت ميان فرھنگیۀموانع ترجمه به مثاب

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

  

  تمدن و الغای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و ميراث فرھنگی در سطح بين المللی  

 وسايل توليد و جايگاه آن در جامعه يک موضوع بسته نمی در اينجا بايد يادآوری کنيم که بحث دربارۀ

تواند باشد، بلکه درک ما وقتی می تواند تعميق يابد که آن را در متن تمدن بررسی کنيم و به زمينه ھای آموزشی و 

  با تکيه به شناخت وواالگرائیسپس آثار از ھر نوعی و از جمله آثار ھنری گسترش دھيم يعنی در آنجاھائی که 

بی گمان بازشناسی واالگرائی و تعيين سرنوشت  خالقيت . دست آوردھای تمدن بشری در ھر دوره ممکن شده است

علمی، فنی و ھنری نزد افراد به رشد نيروھای مولد و شناخت عمومی و درجۀ فرھنگی جوامع بستگی دارد،  در 

ناقض سرکوب می شود و حتا با توجه به برخی جوامع مثل ايران شناخت و خالقيت به بھانه ھای انحرافی و مت

قوانين دين اسالم در عصر حاضر، شناخت و خالقيت و ھر چيز ديگری مثل نفس کشيدن، در صورتی که اگر به 

 سال پيش در مکه و ١۴٠٠ارتقاء و گسترش دين، فرھنگ، زبان و شناخت اسالمی که نقطۀ آغاز و پايان آن در 

نجامد،  ت شده نيوين يافته و برای ابد و ازل و برای ھمۀ جھان بشريت تثبيمدينه، و بين راه مکه و مدينه تک

  . من اين موضوع را خيلی سريع بيان کردم. محکوميت مرگ به ھمراه خواھد داشت

افرادی که از مسير مکه و مدينه خارج می شوند، منحرف بوده و جامعۀ اسالمی را منحرف : کوتاه سخن 

ز زندگی محروم شوند تا جامعۀ اسالمی بتواند مثل عروسک کوک کرده به وظايف می کنند، پس ضروری ست تا ا
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از سوی ديگر مرگ .  مھمترين و اصلی ترين فعاليت انسان روی کرۀ زمين ادامه دھندۀدينی و عبادت خدا به مثاب

، يعنی در قطب ديگری نيز ضرورت خواھد داشت، زيرا انسجام جامعۀ اسالمی به مرگ داوطلبانۀ اعضای خود

با آگاھی به اين امر که . برای تداوم حيات خود، نيازمند است» واالگرائی« يگانه شکل از ۀبه مثاب» شھادت«

در زبان غير دينی به مفھوم واالگرائی واقعی نيست بلکه آن را تحريف می کند، و نتيجۀ چنين انحرافی » شھادت«

به ھمين علت ھيچ دينی . به مفھوم واقعی کلمه می انجامدطور خالصه توقف انسانيت ه به توقف انديشه، تمدن و ب

آستانه ای «زيرا به گفتۀ استاد تاريخ ھنر ماکسيم کولومب . در مقابل تاريخ تاب مقاوت ندارد و از بين خواھد رفت

آن را نمونۀ ) ٢(» وجود دارد که مرز نوع بشر و يا فرد آدمی را تعيين می کند، که فراتر از آن انسان وجود ندارد

يا مرده ھای دوباره به زندگی بازگشته ببينيم، يعنی ھمان مرزی » زامبی«می توانيم در شخصيت يا موجود تخيلی 

که فراتر از آن انسان وجود ندارد، و فقط چيزی ست شبيه انسان که در عين حال نماد نگرانی ھای انسان مدرن 

در .  و مترجمان واقعاً در قلب اين کارزار واقع شده استمسائل و مشکالت نويسندگان. امروز را بازنمائی می کند

ھمين وضعيت، سرنوشت ما ايرانيان را در متن . نتيجه ما از ھر سو به محاصرۀ مرگباری محکوم شده ايم

جغرافيای سياسی نيز رقم می زند، زيرا نفوذ در جامعه ای عقب افتاده و فاقد فرھنگ پيشگام برای امپرياليستھا و 

به ھمين علت در مناسبات ميان فرھنگی ايران و جھان، می بينيم که اين . مايه داری ساده تر خواھد بودنظام سر

تادان غرب امپرياليستی دربارۀ ايران به اطالعات نيازمند است و اين اطالعات را نيز اس. مناسبات يک سويه است

يلی پنتاگون بھره مندند برايشان تھيه می کنند به خدمت گرفته شده و دانشجويان علوم انسانی که از بورس ھای تحص

ولی . کی و کجا رفسنجانی عطسه کرده و يا محمود احمدی نژاد دربارۀ اين و آن چه فکر می کند و امثال اينھا: 

وقتی کار به انتقال آثار غربی به جامعۀ ايرانی برخورد می کند، نه فقط از بورس خبر نيست بلکه می بينيم که خانه 

 به کپی رايت و استناد به حق مالکيت ءنتشاراتی غرب گوئی در يک ھمآيش عمومی و يکپارچه با اتکاھای ا

که صرفاً با انگيزه ھای شخصی به ترجمۀ آثار غربی تمايل  خصوصی بر اين يا آن اثر مانع داوطلبانی می شوند

 از برجسته ترين و مشھورترين آثار البته اين وضعيت يک سويه ھميشه ھم منفی نبوده، زيرا برخی. نشان می دھند

تشيع و «نويسندگان معتبر ايرانی اتفاقاً در غرب و با استفاده از کتابخانه ھای غربی نوشته شده، مثل کتاب 

  .به موضوع خودمان باز می گرديم. اثر عبدالھادی حائری» مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق

ی ناشران غربی که معموالً و با توجه به تبليغات حقوق بشری و يا با وجود کپی رايت و ھمآيش عموم

بايستی مشوق  جامعۀ مدنی، در شرايطی که حاکميت دين ساالر در ايران ھمه چيزی را به اسالم درآميخته است، می

ت وزارت داوطلبان فعاليتھای فرھنگی مثل کار ترجمه باشند، ولی با شگفتی می بينيم که مشخصاً در راستای تمايال

دۀ رارشاد اسالمی در ايران و در راستای بسته نگھداشتن جامعۀ ايران، و از سوی ديگر به نفع اپوزيسيون دست پرو

در نتيجه فعاليتھای . کنند امپرياليسم جھانی در ھمآھنگی با طرح ھای سلطه جويانه و جنايتکارانه حرکت می

  .  اکم و طرح ھای آنان واگذار می شودفرھنگی و ميان فرھنگی صرفاً به انحصار قدرتھای ح

  و در نتيجه جلوگيری از  مخالفت ناشران غربی با ترجمۀ فارسی آثاری که مالکيت آن را در اختيار دارند

ن آزادی که در خارج از محافل قدرت به سر می برند، در عين حال با سياست خارجی کشورھای افعاليت مترجم

زيرا اگر ناشران غربی با ترجمۀ آثارشان به زبان فارسی موافقت می . ی گيردامپرياليستی در ھماھنگی قرار م

کردند، پيامد چنين رويکردی به طرح موضوعات ديگری و به ميدان آمدن انواع ديگری از ايرانيان می انجاميد که 

ی قابل قبول به رسميت شناختن آنان و گسترش فعاليتھايشان می توانست طرح و ترکيب و گفتمان اپوزيسيون ھا
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که از سوی » ميان فرھنگی ايران«غرب امپرياليستی را تحت تأثير قرار دھد، و خيلی زود با دکوراسيون ويترين 

  . قدرتھای امپرياليستی برای اھداف تجازو کارانه تدارک ديده شده در تضاد آشکار قرار گيرد

ی اسالميزه کردن علوم انسانی تا از سوی ديگر، چنين وضعيتی برای حاکميت دين ساالر در ايران برا

  . نظر می رسده  و ارباس يک سعادت اجباری ب٧٣٧متبرک کردن بوئينگ 

تا ھمينجا می توانيم نشان دھيم که اختناق و نقض آزادی بيان، آزادی دسترسی به رسانه ھا، آموزش و 

يرانی پنتاگونی، خاص حاکميت دين مناسبات و مبادالت سالم ميان فرھنگی، کامالً خالف تبليغات اپوزيسيون ھای ا

ساالر در ايران نيست بلکه شواھدی در دست داريم که می گويد محافل قدرت در اروپا و غرب امپرياليستی نيز 

آنانی که اعتبار خود را با گرفتن عکس يادگاری با سناتور جھاد طلب و . شريک ھمين جرائم ضد بشری ھستند

چندان دور دائماً  نزده اند، و يا آنانی که مثل علی مير فطروس که در گذشته ایئی آقای مک کين گره امريکاداعشی 

ژيک پيشنھاد می يئی نامه ھای فدايت شوم می نوشتند و برای بمباران ايران ھدفھای ستراتامريکابرای مقامات 

ست امپرياليستی و اختناق به بيان ديگر، اين سيا. کردند، بی گمان با نوشته ھای فرانسوا اگزاويه ورشاو بيگانه اند

آميز موجب شده است که ايرانيان از آشنائی با بخش پيشگام و آنچه از بشريت به مفھوم عميق و واالگرايانۀ کلمه در 

  . غرب باقی مانده بی اطالع بمانند

 جای آشنائی با اين بخش ازه  و دانشجويان و پژوھشگران ايرانی در دانشگاه ھای اروپائی نيز بتاداناس

جامعۀ غربی و به عھده گرفتن نقش ميانجی فرھنگی بين غرب پيشگام و ضد امپرياليستی و ايران، دربارۀ 

کنند و می نويسند، و البته نه در راستای نقد  رفسنجانی و احمدی نژاد و رويکردھای اين و يا آن آيت هللا تحقيق می

غرب . ای امپرياليستی عليه کشور خودشاندين و اھداف اجتماعی، بلکه برای ايفای نقش پادو برای طرحھ

امپرياليستی به ھمان اندازه تمدن ستيز است که اسالم، حتا می توانيم مدعی شويم که غرب امپرياليستی از جمھوری 

اسالمی ايران نيز تمدن ستيزتر است زيرا با ارتجاعی ترين بخش از جھان اسالم ھم پيمان شده و حتا پس از حمالت 

پاريس و شھرھای ديگر در فرانسه، دست از سياستھای امپرياليستی و به قول رئيس جمھور روسيه تروريستی به 

زيرا چنين رويدادھای فجيع و وصف ناپذيری از ديدگاه . برنداشتند» بازيھای خطرناکشان«والديمير پوتين دست از 

ان با ابزارھای تروريستی، رشوه سرمايه داران و شرکتھای چند مليتی از اولويت خاصی برخوردار نيست، و ھمچن

دھی و ارتکاب به جنايت عليه بشريت، روی تمام کرۀ زمين و ماه و خورشيد دست گذاشته اند، و تنھا به اين شرط 

  .که برای نظم نوين جھان سودآور باشد

  مسائل زيبائی شناسانه

ارۀ حق مؤلف و ناشر، می برای مثال،درب. اين وضعيت را می توانيم با طرح پرسشھائی چند روشنتر کنيم

توانيم بپرسيم مالک اين و يا آن اثر که غالباً از مالکيت خود نويسنده نيز خارج شده، در حالت کلی و خارج از 

مبحث کپی رايت، تا کجا می تواند حقانيت داشته باشد و يا بر اساس کدام اصل و قاعده بايد حق داشته باشد که برای 

 تحولی آن نزد خوانندگان و مترجمان احتمالی تصميم بگيرد ؟ واقعاً به چه دليل  و سرنوشت اثر و سيرهآيند

خردمندانه ای انتشارات گاليمار با ترجمۀ فارسی اين و يا آن کتاب می تواند مخالف باشد و با استناد به قوانين کپی 

گسترش يابندۀ آن جلوگيری می رايت جلوی چنين فعاليتھائی را بگيرد ؟ آيا چنين قوانينی که از آثار در وضعيت 

  کند، به تخريب مجسمۀ بودا به دست طالبانی ھا شباھت ندارد ؟ 

دست مزد و ممنوعيت بازتوليد، در «بر اين باور است که » نويسندگان و شيوۀ بيان«شوپنھاور در کتاب 

 نويسنده ای که برای بررسی و با تفکيک انواع نويسندگان می گويد که تنھا» غايت امر به ويرانی ادبيات می انجامد
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افتخار و سود «موضوع می نويسد و پيش از نوشتن دربارۀ موضوعش انديشيده است شايستگی خوانده شدن دارد، 

 و در خارج از تجارت کتاب منشأ می المانوضعيت اسفناک ادبيات معاصر در ...در يک پاکت جای نمی گيرد

  »...گيرد

بی گمان انتقادات شوپنھاور را بايد دربارۀ نويسنده ھا و خانه ھای انتشاراتی درک کنيم که فقط برای سود 

و کسب درآمد کار می کنند، ولی من فکر می کنم که مانعی وجود ندارد تا نويسندگان و کارگران فرھنگی از ميوۀ 

  .کار خود بھره مند شوند

ھانی، کپی رايت، اپوزيسيون ايرانی پنتاگونی و حاکميت سرمايه ساخت و ساز جبھۀ مشترک امپرياليسم ج

ل مناسبات بين المللی و وداری دين ساالر ايرانی عليه آزادی بيان، علم، شناخت، بسته نگھداشتن جامعۀ ايران و کنتر

 بيشتر داد و ستد بين المللی در تمام سطوح اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی، وقتی آشکار می شود که ما با دقت

. واقعيات اجتماعی و از جمله مناسبات بين المللی بين ملتھا را در جزئيات آن زير ذره بين مورد بررسی قرار دھيم

 وسيله ای برای انتقال انديشه و شناخت از يک زبان به زبان ۀجزئيات در اينجا، برای مثال، يعنی کار ترجمه به مثاب

فرھنگ به جامعه و فرھنگ ديگر، به ھدف ارتقاء شناخت و ارتباط با ديگر، معرفی يک نويسنده از يک جامعه و 

کار ترجمه، باز ھم يعنی بزرگداشت ميراث فرھنگی در سطح تمام . جھان خارج در سطح توده ھای مردم جھان

عاليتی و چنين ف.  سنگ بنای فعاليت و خالقيت انسانھا در حال و آينده و سرانجام يعنی کار تمدن سازۀجھان و به مثاب

ست که ما امروز به مشکالت و موانع آن پی می بريم، بی آنکه واقعاً به شناخت جامع ھمۀ پيج و مھره ھای آن دست 

  . يافته باشيم

امروز، ھمۀ آنانی که دربارۀ واالگرائی نوشته اند، ھمۀ آنانی که در ھر رگباری که گروھی بی گناه را از 

ژيک فعاليت فرھنگی و تشويق واالگرائی را به يرسانه ھا عملکرد ستراتزندگی محروم کرده، پشت ميکروفون  در 

از نوشته ھا و ترجمه ھای متوقف شده که به ) ؟( ابزار کار اجتماعی مطرح کرده اند، دست کم بايد به اين حجم ۀمثاب

فه می کنند شناسائی ندازند و تروريستھای اصلی که واالگرائی را در نطفه خن نوشته و يا ترجمه شده نگاھی بيرايگا

  . کنند

  :نتيجه گيری 

با توجه به قوانين کپی رايت، با وجود اين ھمه سايت و راديو و تلويزيون برای ايرانيان خارج از کشور که 

را تشکيل می دھند، و با وجود انبوھی از کتابھای برخی ايرانيان خارج » ديکتاتورھا«ھمه انقالبی و جمع مخالفان 

گ اروپائی و کاروانھای تبليغاتی بين المللی غالباً برای سينمای رخانه ھای شھرداری شھرھای بزاز کشور در کتاب

ايران، و اين ھمه کنسرت و داريه و تمبک و وزوز کمانچۀ سنتی و چھچه بلبلی تا موسيقی رپ آميخته به شيطان 

 ۴٠ بشر و آزادی بيان، و تب ھای مدنی، و تبليغ برای حقوق» مؤلفه ھای «ۀپرستی و خيلی چيزھای ديگر به مثاب

درجه مثل تب جنبش سبز و امکاناتی که در سراسر جھان غرب در کشورھای عضو ناتو به ھمين مناسبت 

سازماندھی کردند و از جمله کاربست تاکتيک رايج سازمان ھای اطالعاتی در جھان سرمايه داری يعنی  قتل ندا آقا 

مه به ھدف انتشار و اجتماعی سازی آن برای برخی ايرانيان ديگر در داخل ، کار ترج»انقالب«سلطان برای تداوم 

به موانع حقوقی و )  که بايد به قوانين رايج در کشورھای ميزبان اروپائی مقيد باشند(و به ويژه در خارج از ايران 

ين مشکلی مطرح کنيم، يکی از ده ھا پرسشی که می توانيم در روياروئی با چن. مالی و جز اينھا برخورد کرده است

اين است که اگر ما ايرانيانی که در منطقۀ جغرافيائی غرب زندگی می کنيم از کار فرھنگی و ميان فرھنگی مثل 

انتخاب کتاب برای ترجمه باز داشته شويم، آيا نقض حقوق بشر ھست يا نيست ؟ آيا چنين وضعيتی ما را از تعيين 
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خارج محروم نمی کند ؟ اين وضعيت اختناق آميز برای ايرانيان از چه سرنوشت ميان فرھنگی کشورمان با جھان 

 سال زندگی در کشور ميزبان حق انتشار حتا يک کتاب را نيز نداشته باشيم ؟ در ۴٠زمانی آغاز شده ؟ که پس از 

  عکس ترجمه شده و چگونه؟ ه  سال گذشته چه تعداد کتاب از فرانسه به فارسی و ب۴٠اين 

حق داريم . ولی حق نداريم ھانری لوفِور را ترجمه و منتشر کنيم...  رژيم اسالمی بنويسيمحق داريم عليه

برای تجزيۀ ايران و عمليات تروريستی عليه کشور خودمان اقدام کنيم و از حقوق پناھندگی در غرب بھره ببريم 

نيم از حقوق بی کاری برخوردار ولی نمی توانيم الفبای جنگ برتولت برشت را به شکل قانونی منتشر کنيم، می توا

  .باشيم ولی نمی توانيم از کاری که می دانيم و می توانيم بھره مند شويم

عمالً با توجه به قوانين کپی رايت، می بينيم که دايرۀ فرھنگ طبقاتی به دور خودش بسته می شود، و فقط 

ی گذارد، و تالشھا و تمايالت طبيعی  شان باز مۀدست قدرتمندان و عامالن آنان را برای اھداف سلطه جويان

آفرينشگرانه که در ھر انسانی وجود دارد، در تالش برای تحقق بخشيدن به چنين تمايل طبيعی و ضروری، با عبور 

  . از تمام مشکالت و محدوديتھای طبقاتی، در آستانۀ آجتماعی سازی آن به مانع برخورد می کند

جوھر نظام سرمايه داری و اصل مالکيت خصوصی بر وسايل ما اين مانع را در حالت کلی جزئی از 

توليد می دانيم که امروز بيش از ھر دوران ديگری برای تداوم حيات خود به روشھای تروريستی و ايجاد جنگھای 

  . فرسايشی متوسل می شود

ودم را اعالن کنم، به پايان اين مقاله رسيده ام ولی بايد دوباره در مورد کاستيھای اين نوشته اظھار تأسف خ

جز فراخواستی که به تغيير و تحول در ه زيرا راه حل فوری برای عبور از اين سد و معبرھا عرضه نکرده ام، ب

با وجود اين می توانم . کپی رايت اشاره دارد، و اين که راه حل عينی و عبور از اين مشکل به عھدۀ من تنھا نيست

ر برخی توھمات در اذھان عمومی دربارۀ فضای باز و آزاد غرب ترديد ايجاد از اين نوشته انتظار داشته باشم که د

کند، و به ھمين گونه تالقی دادن کپی رايت با برخی ضروريات و نيازھای فرھنگی در تالقی با سرنوشت آثار 

 مصرف و توليدات فرھنگی، ۀھنری و علمی و خود فعاليت خالقانۀ ھنری و علمی در سطح توده ھا در عرص

ما ... ميراث فرھنگی در ابعاد ملی و بين المللی، جايگاه فاعالن شناسنده و داوطلبان جھان فرھنگ و ھنر و شناخت

تمايالت واالگرايانه و تحقق و تجسم آن را در آثار انسانھا در سر تا سر گيتی، در ھر کجا که چنين کاری تحقق يابد، 

کار ترجمه و ايجاد تشکيالتی برای دريافت اين بخش از دست يافته ھای . بايد از آن خودمان بدانيم و از آن دفاع کنيم

درغير اين صورت، منافع خصوصی و . بشری و خالقيتھايشان بخشی از اين کار ضروری و تمدن ساز است

انحصاری يعنی جنگ و ويرانی و توقف انديشه و تمدن بشری که ھمواره در داد و ستد و مبادالت قادر به پيشرفت 

ولی . در نتيجه اين مانع نيز متعلق به ماست و بايد بتوانيم از آن عبور کنيم، چگونه ؟ ھنوز نمی دانيم.  استبوده

  .دست کم در اينجا پی برده ايم که چنين مانعی وجود دارد، و برآنيم تا بيش از پيش آن را به روز آشکار کنيم

   ٢٠١٧ مه ٣٠/پاريس/حميد محوی

  

  :پا ورقی 

ن دارد تا مناسبات و تبانی کنونی طبقۀ حاکم ايران با غرب امپرياليستی را با تبانی احتماالً جای آ -١

 با خلفای اسالمی و يا تبانی برمکيان در  سرکردگان قيامھای ايرانيان حتا قيام امثال ابو مسلم خراسانی

 مشترک اين طبقۀ نقطۀ. دستگاه خالفت اسالمی اعراب و حکمفرمائی آنان بر موالی و ايرانيان مقايسه کنيم

حاکم وابسته در گذشته و اکنون اين است که در خدمت و رقابت با بيگانگان در پی منافع و آمال و 
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م و تعالی آرزوھای شخصی و طبقاتی خودشان بودند و ھستند، و رھائی ايرانيان از چنگ دستگاه دين اسال

آنچه را که در اين زمينه دکتر . ی کردله ای بود که ھرگز به فکر شان خطور نمأاستقالل کشور آخرين مس

نوشته است براستی تا چه اندازه به تاريخ معاصر » دو قرن سکوت«عبدالحسين زرين کوب در کتاب 

درين ميان دھقانان و بزرگ زادگان ايران بی آن که عالقۀ خود را به گذشتۀ ايران «: ايران شباھت دارد 

بيش از » تاريخ ايران«و » ايران«اينان که به . ردندفراموش کنند نقشه ھای خويش را دنبال می ک

 خويش را می ديدند ۀگذشت» احياء مجد و عظمت«عالقه می داشتند بازخواب » مردم ايران«و » ايرانی«

اما مردم ايران که بارھا قربانی بلھوسی ھای آن ھا گشته بودند طبعاً چندان مورد التفات آن ھا واقع نمی 

بزرگواری و جوانمردی مشھور گشتند ثروت بی کران افسانه آميز خود را مديون رنج برامکه که به . شدند

   ).١٨٧دو قرن سکوت، چاپ دوم، نسخۀ پی دی اف ص (» ...و کوشش رعايای ايرانی خويش بودند

2-Maxime Coulombe. Petite philosophie de zombie. PUF 2012. P 70  
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