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ه فقط بخشی از پيشگفتارھا را ھمراه با خود کتاب منتشر می يادآور شده بودم ک» رساله دربارۀ سه شياد« در پيشگفتار 

بخش دوم . در اينجا نوشته ھايم را در سه بخش تنظيم کرده ام. کنم و بقيۀ فرازھای آن را جداگانه منتشر خواھم کرد

نده اند نياز ھمان بخشی ست که ھمراه با کتاب منتشر شده، در نتيجه، آنانی که اين بخش را در پيشگفتار خود کتاب خوا

ًجز بخشی از آن مستقيما با موضوع خود کتاب ه  انگيزه ھای مطرح شده در اين نوشته ھا شايد ب .به بازخوانی آن ندارند

آزادی بيان و آزادی دسترسی به رسانه ھا در / مربوط نباشد و بيشتر به مسائل و دشواريھای ترجمه و انتشار کتاب

ه ويژه ايرانيان ساکن غرب جھان و سپس به يادآوری دشواريھا و ممنوعيتھای نقد دين دوران ما و برای ما ايرانيان و ب

  . اختصاص دارد

ًمی دانم که اين نوشته ظاھرا به دليل به روز نبودن آن در مقايسه با رويدادھائی که عموما مھم تلقی می شوند کمی  ً

د رھا خواھد شد، غافل از اين که وراجی بخشی از طوالنی و به مثابه نوعی وراجی کسالت بار و بی مورد به حال خو

) زاپينگ(بااين حساب، اين نوشته با وجود کنش و واکنش ھای ناخودآگاه و ندانستۀ مکانيکی ما در انترنت . ادبيات است

جز برخی دوستان که با سخاوتمندی ھميشه نوشته ھای من را می ه شانس اندکی برای خوانده شدن خواھد داشت، ب

کار بستن ه ًد، با اين وصف، به آنھائی که انگشتشان دائما روی ماشه است پيشنھاد می کنم خواندن اين متن را با بخوانن

گاھی اوقات من خودم اين روش را برای خواندن کتابھای سنگين به کار . آسانسور به شکل شناور و پراکنده آغاز کنند

  ...می بندم 

***  

  ١بخش 

 اقتصادی کسالت بار بپردازم که اگر توفيقی در صورتبندی آن داشته باشم، شانسی دشواری پيش از ھمه ناگزيرم به يک

وجود خواھد داشت که از وضعيت کسالت بار، در اينجا در اشکال فرازھای کوتاه، به زمينه ھای پر جنب و جوش تری 

  .ژی شھادت در فرھنگ ايرانيسترات: مانند . راه يابيم

بی ھيچ پشتيبانی مالی و وابستگی به گروه و يا ... اھنامۀ ھنر و مبارزه، ترجمۀ مقاله و کتابتا کنون ھمۀ فعاليتھای گ

گرفت و پی گيری اين کنش ھا به ويژه در مبارزه عليه اپوزيسيون ھای  مؤسسۀ خاصی به شکل رايگان انجام می

عۀ ايرانی تشکيل شده اند، و ايجاد خط پنتاگونی که از پيامدھای اجتماعی کھن و نوين استعمار و واپس ماندگی ھای جام

ی عليه امپرياليسم جھانی، در چھار چوب مبارزۀ طبقاتی فقط به انتخاب و کوشش دائمی نويسنده ئآتش در جنگ رسانه 

متأسفانه کشف قوانين و محدوديت ھای . ًو مترجم آن بستگی داشته و دارد و ھنوز ھم عمال به ھمين گونه ادامه می دھد

 چدر مار» رسالۀ خداناباوری«در رابطه با نوشتجات فارسی در مقطع انتشار ترجمۀ کتاب ميشل اونفره کپی رايت 

، به دليل درخواست حق ناشر از سوی انتشارات گراسه انتشار پی دی اف ترجمۀ اين کتاب به شکل رايگان و ٢٠١۶

ب ممکن نشد، و نه تنھا ترجمۀ اين کتاب ی به قصد فروش در بازارھای کتائسپس در نبود ناشر حقوقی، انتشار حرفه 

در آرشيو من باقی ماند بلکه برای جلوگيری از زيانھای احتمالی و مجازاتھای سنگينی که کپی رايت از ديدگاه قوانين 

به ناچار ترجمه ھائی را که به رايگان راھی انترنت کرده بودم، به ھمکاری (...) پيشبينی کرده » متخلفان«حاکم برای 

در اينجا، بی آنکه نام ببرم، جای آن دارد که از ھمکاری ھمگان برای . انی که آنھا را منتشر کرده بودند حذف کنمدوست

  . اين ترجمه ھا ھم اکنون در گورستان حافظۀ کامپيوتر من آرشيو شده است. حذف اين کتابھا در انترنت سپاسگذاری کنم

من ه  دشواريھای ترجمه و انتشار کتاب منتشر کردم، برخی دوستان بچندان دور، وقتی فرازھائی را دربارۀدر گذشتۀ ن

ولی شادی دشمن نشان بارز بی اعتباری آنان . می شود» دشمن شاد«ھشدار دادند که اين مطالب را منتشر نکنم چون که 
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ه زير پرسش است، زيرا موضوع تنھا به گورستان حافظۀ کامپيوتر من در جايگاه يک فرد منزوی محدود نمی شود بلک

ِبردن و درک يک وضعيت اختناق آميز، ضد فرھنگی، واپس گرا و شھادت خواه ھمه شمول است که اينبار نه فقط در 
  . خواه پيشرفته به چشم می زندرانسه، در غرب دموکراتيک و آزاديمنطقۀ جغرافيائی دين ساالر بلکه در ف

مدافعان حقوق بشر از دوران جنگ سرد ھميشه يک سويه و ولی روشن است که وظيفۀ اپوزيسيون ھای پنتاگونی و يا 

و اگر از محمد جعفر پوينده ياد . به پرسش گرفتن آزادی بيان و مانند اينھا در غرب جزء خطوط قرمز آنان بوده است

حال . می کنند، فقط به اين علت بوده که برای تبليغات در راستای اھداف صاحب کار پنتاگونی شان کارآئی داشته است

نويسنده و مترجم شاد می شود، با اين نوشته نيز می تواند جشن بگيرد با گيالس ھای » تحريم«اگر کسی ھست که از 

  ).گيوويک(» غروب خورشيد بسيار است«. درشت سياه روی کيک خامه ای

و » در آسيامقاله ھای مارکس و انگلس دربارۀ استعمار «با وجود اين، برای تکميل ترجمۀ برخی کتابھا مانند 

فزاينده تر در درون مبارزاتی که امروز کمابيش پيرامون پاسداری » پارسی گوئی«تصحيحات پراکنده به ويژه به ھدف 

.  که چشم انداز روشنی برای انتشار اين ترجمه ھا وجود داشته باشد، ادامه می دھم شود، بی آن از زبان فارسی ديده می

 کپی رايت جبھۀ - مالتی در باب مالکيت خصوصی بر واالگرائی و گسترش تروريسم تأ« پيش از اين در گفتاری به نام 

داد به شکل مقدماتی به  تا جائی که يافته ھايم اجازه می» ...مشترک نظام سرمايه داری جھانی و رژيم دين ساالر 

) ٢٠١٨ جنوری ١٢(وز ولی امر. ھا خود داری می کنم بررسی اين موضوع پرداخته ام و در اينجا از بازگوئی گفته

و ) فارسیه دوبله ب(» سخنان اسالوی ژيژک در مورد جنبش سبز « با اسالوی ژيژک کشف کردم مصاحبهويدئوئی از 

شنيدم که او نيز از نزديکی ايدئولوژی اصول گرا و ليبراليسم غربی می گويد، يعنی ديدگاھی که به گفتمان من در اين 

کشف اين ويدئو و يادآوری آن . جو نمی کنم و  او کليد سوم را در جنبش سبز جستنوشته ھا نزديک است، گر چه مانند

توانند به اعتبار اسالوی ژيژک به اين  من باور ندارند میه در اينجا برای من امتياز خوبی ست، چون که آنانی که ب

  . تحليل نگاه مثبت تری داشته باشند

اشکال آزاد و خارج از انتشارات رسمی، يعنی در فرمت پی دی اف با آگاھی به وضعيت جديد برای انتشار کتاب در 

 حتا برای انتشار ترجمۀ کتابھائی که از ديدگاه حقوقی و دو دليلدر انترنت، و ممنوعيتھا و محدوديتھای کپی رايت، به 

به شکل رايگان ، تصميم گرفتم »، مسيح، محمدیموس. رساله دربارۀ سه شياد«کپی رايت مانعی وجود ندارد مثل کتاب 

البته طرح فروش کتاب به شکلی که پيش از اين در مقدمۀ خود کتاب مطرح کرده ام به ھمکاری خوانندگان . منتشر نکنم

فروش کتاب به «در اين مورد برخی دوستان به من ھشدار داده بودند که . احتمالی و کاربران بستگی خواھد داشت

، در حد تعداد انگشتان يک دست »تعدادی انگشت شمار«و فقط » ان استايرانيان يکی از دشوارترين کارھا در جھ

 نفر اين ٣تا امروز بيش از دو ماه پس از انتشار نسخۀ پی دی اف، فقط . ممکن است به اين نوع فراخوانھا پاسخ بگويند

خه پيشنھاد داد گرچه  نس۵کتاب را خريداری کرده اند و به اين فراخوان پاسخ گفتند، البته يکی از آنھا برای خريد 

 ٣٠٠بر پايۀ برخی گزارش ھا، می دانيم که ميانگين فروش ھر کتابی در ايران .  نسخه پرداخت کرد٧سرانجام برای 

از ميانگين فروش  کتاب در اروپا يا فرانسه بی اطالعم ولی می دانم که داستان نويسی در سطح ميشل . نسخه است

 نسخه بی ۴٠٠٠٠٠ نسخه فروش داشته و پس از دريافت جايزه تا ١٢٠٠٠٠ھايش ھوئلبک در فرانسه برای يکی از کتاب

و بی . البته اين ارقام برای چاپھای اول است. حساب بياوريم باال رفتهه که فروش کتابھايش را در کشورھای ديگر ب آن

يغانی بپردازيم که از او که خواسته باشيم دربارۀ کار نوشتاری او داوری کنيم، و يا به بررسی نقش دستگاه تبل آن

چندان ھم نا اميد کننده » ...رساله دربارۀ سه شياد«در نتيجه، تا اينجا وضعيت برای ترجمۀ فارسی .  پشتيبانی می کند

با آگاھی ازاين امر که ما ھنوز در دوران سرمايه داری زندگی می کنيم و متأثر از ريتم و آھنگ بازار ھستيم و . نيست
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ولی با ھمين فروش .  ئی را به رايگان دريافت کنيم کمتر به بايستگی ھای خريد آن می انديشيم شیوقتی می توانيم 

شکسته شد و از » کتاب رايگان«ھمانگونه که در باال اشاره کردم، وضعيت چندان نااميد کننده نيست، چون که طلسم 

  .ديدگاه نمادينه می تواند دست کم برای من معنی دار باشد

 مربوط است به دليل دوم. اين است که ما برای خريد حقوق ناشران کتابھای ترجمه شده به بودجه نيازمنديم دليل اول 

تالش برای خروج از نظام يا رژيم مبتنی بر فرھنگ شھادت و شھادت يک تصميم سياسی اجتماعی فرھنگی، يعنی 

ولی باور من بر اين پايه است که نويسنده ھا و مترجمانی که . در درون فرھنگ ھمگانی و حاکم در جامعۀ ايران طلب

خارج از محافل قدرتھای سياسی و اقتصادی واقع شده اند و بيشترين بار مبارزه عليه دروغ رسانه ھای امپرياليستی و 

ن گفتن موضوع، برای ھر چه بيشتر روش. کنند، نبايد قربانی و شھيد بشوند فشار استبداد مذھبی و طبقاتی را تحمل می

يادآوری می کنم که کتاب رايگان به گونه ای که نويسنده و يا مترجم بی ھيچ حقوقی بر جا می ماند با ايدئولوژی شھادت 

بی گمان خيلی از رفتارھا و پندارھا و وضعيت ھا در برخورد با اين بينش . نزديکی و ھمآھنگی ھائی را نشان می دھد

 آگاھی از اين امر که خواھی نخواھی و در اشکال سيستميک، يعنی عناصر دگرگونی با. مذھبی بررسی پذير می باشد

ناپذير  در ساختارھای مادی، نويسنده ھا و مترجمان و خيلی ھای ديگر شھيد و قربانی خواھند شد، خيلی از انگيزه ھا و 

ائی که ھنوز نوشته نشده اند از بين وی کاغذ بياورد تباه خواھند شد، شاھکارھرکه الفبا را بر نيروھا حتا پيش از آن

ولی تالش ما بر اين است . ترديدی نيست، و اين سرنوشت شناخت و آفرينش در فرھنگ شھادت است... خواھند رفت

که نبايد نا اميد شويم و در اين راه نه به اين علت . ست پايان بدھيماکه به چنين روندی که بی گمان ايدئولوژيک نيز 

ًھای پياپی ما را باز دارد، بلکه در سرشت انسان نيست، دقيقا مثل مشت زنی که وارد رينگ می  و شکست سقوط ھا

خورد، آپارگادھای مرگبار، ولی دوباره به شکل معجزه آسائی بر می خيزد و اين  شود و پی در پی از حريف ضربه می

حيوانات و گياھان وجود دارد، در اين علت اين است فاصله و مرزی بين جھان انسانھا و . نامش ھست کيميای زندگی

لمھای زامبی، دست ست که فابه ھمين علت نيز . ست که فراتر از آن ديگر انسانيت به خاموشی می گرايدامرز نقطه ای 

به ھمين علت . کم در غرب، اين ھمه طرفدار دارد، زيرا ترس و بيم فروپاشی انسان و تمدن را بازنمائی می کند

می دانند، زيرا نظام سرمايه داری و در پيوند با آن نظم طبقاتی » دشمن نوع بشر«رمايه داری را کمونيستھا نظام س

يک «کار فرھنگی آری ولی تا جائی که به منافع اربابان جھان زيانی وارد نکند، و آن ھم ھميشه برای . زامبی ژن است

جمھوری خاتمی ديديم که چگونه در خارج از اين واقعيت را ما در دوران رياست . و نه بيشتر» گروه انگشت شمار

نوشتۀ آذر » لوليتا خوانی در تھران«ًکشور يک جريان فرھنگی و ھنری کامال مصنوعی به وجود آوردند، تا جائی که 

در کتابخانه ھای فرانسه در دسترس » سه خدمتکار« زبان ترجمه شد، و رمانھای ابتذال آميز گلی ترقی ٣٠نفيسی به 

به راه افتادند، و شگفت » فرھنگی«و گله ھای زامبی نيز در پی اين کارناوال ...  قرار گرفت و مانند اينھاکتاب خوانھا

  به نظر شما اين معنی دار نيست ؟ . که يک کلمه دربارۀ دمکراتيزاسيون فرھنگ و ھنر حرفی به ميان نياوردند آور اين

حتا ) نه تنھا ما ايرانی ھا بلکه اغلب کشورھای جھان سومیو (متأسفانه ما ايرانيان به دليل وضعيت خاص کشورمان 

کنيم و تا حدودی خودمان را از ماتريکس ديکتاتوری اسالمی و شرايط جھانی  وقتی که در جوامع غربی زندگی می

پنداريم در صورتی که بخواھيم خارج از سيطرۀ قدرتھا و محافل وابسته به قدرت به زبان فارسی  سومی به دور می

  . از حقوق و امکانات برابر با بوميان غربی برخوردار نيستيمويسيم، بن

 ھای در جايگاه ناشر خودگردان، يعنی نويسنده ھائی که فقط نوشته(...) ئی ھا و اروپائی ھا امريکابرای نمونه، 

 ايرانی ھا در حال فروش بگذارند، ولیه راحتی می توانند کارھايشان را در سايت آمازون بخودشان را منتشر می کنند ب

 ١۵٠ کنند و برای يک کتاب صحبتئی شان امريکاو ھمکار » نشر آسان« با ميانجيگرھائی مثل ءحاضر بايد ابتدا
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نوشتۀ ميشل اونفره » رسالۀ خداناباوری«ر بپردازند، به اين  معنا که مترجم برای کتاب ال د١٢٠٠صفحه ای بيش از 

بر کار بی مزدی که انجام می دھد با حساب پرداخت حقوق ناشر فرانسوی عالوه ) فارسیه  صفحۀ استاندارد ب٣٠٠(

 يورو بودجه اختصاص دھد تا وقتی که پنتاگون و سازمان سيا پشت آن نباشد سه نفر در ٢٠٠٠دست کم بايد بيش از 

ی و سرمايه داری با آگاھی از اين امر که به يمن اختناق ايدئولوژيک رژيم اسالم. خارج از کشور آن را خريداری کنند

. فتدئی ھا بيامريکاوابسته در ايران سرنوشت کنش ھای فرھنگی ما نيز بايد بيش از پيش در اشکال قدرت نرم به دست 

نوشتۀ . به پارسی. فرھنگ واژه ھای فارسی«اين وضعيت باز ھم وخيمتر می شود، ھنگامی که می بينيم کتابی مانند 

و . ئی ھا ماليات بدھيمامريکا به اين معنا که ما ايرانيان برای زبان فارسی بايد به در آمازون منتشر شده،» حسين اقوامی

 شان را در آمازون منتشر می کنند ۀگويا که خود جمھوری اسالمی ايران نيز پا به پای پنتاگونيزه ھا کتابھای مورد عالق

ھمکار خوبی برای فعاليتھای فرھنگی ھنری ما و با وجود اين، تاريخ دوران نوين نشان داده است که اياالت متحده (...) 

دھد که   نشان میAude de Kerrosبرای نمونه بررسی ھای اود دو کروس . نه حتا برای اروپائی ھا نيز نبوده است

الکساندر سولژنيتسين نيز وقتی (...) چگونه سازمان سيا به نفع جنگ سرد، فعاليت ھای ھنری در اروپا را منحرف کرد 

ار آھنی گذشت و در واقع از شرق به غرب رانده شد، خيلی زود دريافت که بايد به صف نويسندگان و ھنرمندان از ديو

  .خريداری شده توسط سازمان سيا بپيوندد، و پی برد که آزادی در غرب ادعای پوچی بيش نيست

اين «ا باال انداختن شانه بگويند بی گمان برای انتشار کتاب شايد برخی چنين مشکالتی را از آن خودشان ندانند، و ب

که خيلی ھای  و يا ممکن است بگويند که اين مشکل فقط به شخص شما مربوط می شود، چون» مشکل شماست و نه ما

  (...)رو نشده اند ه ديگر کتابھايشان را منتشر می کنند و با دشواری نيز روب

ا وجود دارد، روبناھا بايد زير بنا را توجيه کنند و به ساخت ولی در دنيائی که ما در آن زندگی می کنيم زير بنا و روبن

موضوع کتاب، خواندن و نوشتن کتاب، ترجمه و در ادامۀ اين گفتارھا آموزش، کار، خالقيت و . و ساز آن تداوم ببخشند

ئی امريکارانسوی و که از مقلدان آيت هللا خامنه ای باشيم و يا مثل بورژواھای ف توليد به ھمه مربوط می شود، مگر اين

اين مورد را در الگوھای خصوصی و نخبه گرا تنزل دھيم و با پذيرش جايگاه خودمان به مثابه زامبی چشم اميد به ... 

و زيان » خوبی ھا «ولی نبايد فراموش کنيم که اين رويکرد با وجود اين که ايدئولوژيک است، . ظھور نابغه ھا بدوزيم

ولی خوبی ھای نخبه گرائی و ويترينھای . سادگی امکان پذير نخواھد بود که درک آن ب خودش را نيز دارد،ھای خاص

طبقۀ حاکم با بھرۀ ھوشی باال و نابغه باوری ھرچه باشد با اھداف علم و ھنر اصيل که فاعل و مخاطب آن بی ھيچ 

  .ديگر فاصله دارد تفکيکی ھمۀ انسانھا ھستند از زمين تا آسمان با يک

که  مگر اين.  می کنند که مخاطب چنين دشواريھائی نيستند، بايد بدانند که در اشتباه به سر می برندآنانی که فکر

برای آگاھی چنين افرادی که اميدواريم تعدادشات اندک .  بخواھند از تمدن کناره بگيرند و به جايگاه زامبی بسنده کنند

اه فرھنگی بالنده و در چشم اندازھای اميدوار کننده تر تحول باشد، بايد يادآوری کنيم که جامعه ای که بخواھد از ديدگ

به اين معنا که ذخيرۀ فرھنگی (يابد ھمواره از يکسو نيازمند به ذخيرۀ فرھنگی و ابزارکار انتقال آن به نسل کنونی ست 

ً احتماال با ی و توليدی نيازمند است تائواز سوی ديگر به دستگاه آموزشی، رسانه ) تخت پرش تحوالت آينده است

ًفزايد و باز ھم احتماال موجبات پيشرفت، رفاه و شناخت بيشتری را کار و خالقيت به ذخيرۀ فرھنگی بيتشويق آموزش، 

برای جامعه و افراد فراھم نمايد و کتاب يکی از اين ابزارھای ذخيرۀ فرھنگی ست و بايد بدانيم که اين کتابی که گاھی 

ی گيريم، يا دانلود می کنيم شیء بسيار پيچيده ای می تواند باشد و عالوه بر فن آوری خيلی ساده و راحت در دستمان م

و از ھمه مھمتر با جايگاه ذھنيت فردی و . به شکل خيلی کلی نقاط پيوند بی شماری با ساخت و سازھای اجتماعی دارد

می تواند به ) »ران کودکی و تاريخدو«در کتاب (قول جيورجيو آگامبن ه تجربۀ فردی مناسبتھائی پيدا می کند که ب
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افزون بر اين، آنانی که محمد جعفر پوينده را می شناسند، . جايگاه روش و شناخت علمی در دوران نوين ارتقاء يابد

او برای رفاه عمومی مبارزه . ی او در جايگاه مترجم، رفاه عمومی بودئًحتما می دانند که يکی از فراخواستھای حرفه 

نور (بی گمان در ھر سرزمينی که رفاه خصوصی رواج داشته باشد . ھمين علت با دست خفه اش کردندمی کرد و به 

، رفاه )در يک سو و تاريکی در سوی ديگر، معصوميت در يک سو و گناه در سوی ديگر با خط مرزی خدشه ناپذير

  .  ھای گوناگونی خفه می شود و منحصر به ايران و امت اسالمی نيستهعمومی با شيو

» امت اسالمی«در نتيجه، می بينيم که در ھمه جا اقتصاد اولويت دارد، وقتی می توانند برای سعادت عمومی و انسجام 

به روشنی می بينيم که دين ساالری و نظام سرمايه داری . با دست خالی فردی را خفه کنند، چرا برای گلوله ھزينه کنند

  .وده استنخبه گرا چندان ھم از خردگرائی به دور نب
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