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  انگلس-مارکس: نويسندگان
  حميد محوی: برگردان از

  موسوی: ويراستار پورتال
   ٢٠١٩ جنوری ٠٧

  !پرولتاريای جھان متحد شويد

  
  فردريش انگل                                کارل مارکس

  گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار

١  

  پيشگفتار مترجم

ًبسادگی می توانستم خوانندگان بی گناھم را از خواندن اين پيشگفتار کمابيش مالل آور معاف دارم و آنھا را مستقيما به 

م شور و اطمينان خاصی ن پروگرس مراجعه دھم، گرچه وقتی برای نخستين بار اين سطور را می نوشتاپيشگفتار ناشر

ًحاال برای حل اين مشکل نوروتيک مترجم که می خواھد حتما يک چيزی ھم خود او بنويسد، و بعد دچار ندامت . داشتم

  .سرانجام اين تصميم را به خود خوانندگان واگذار می کنم.... می شود که گوئی آنچه را که بايد بگويد نگفته است

  

  : حاضرمختصری دربارۀ سرگذشت ترجمۀ

در فصل مناسبات حاکم در جوامع انسانی چنين حکم می کرد که سرگذشت ترجمۀ حاضر با »  طبيعی«قانون عليتھای 

سرگذشت و چگونگی تاريخ استعمار در جھان و مبارزات بی وقفۀ توده ھا برای زندگی از آغاز تا امروز ھمنوائی 
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راسوی انقالبھای رھائيبخش ملی به تاريخ پيوسته در حالی که ًغالبا تصور می کنيم که دوران استعمار ف. داشته باشد

گاه به اين اندازه متأثر از پيامدھای تاريخی، رسوبات و تداوم خونبارترين نوع استعمار و استثمار و  شايد دوران ما ھيچ

 طرابلس، دمشق، جنگ ھای معاصر از ھيروشيما تا سايگون، موگاديشو، بغداد، کابل،. تبعيض بين انسانھا نبوده است

  .گواه بر اين مدعاست...جمھوری دموکراتيک کنگو

با   را بر اساس منتخب انتشارات فرانسوینخستين ترجمۀ نوشته ھای کارل مارکس و فردريش دربارۀ استعمار

 از ترجمۀ اين مجموعه که.  آغاز کردم٢»ھند، فارس، افغانستان. استعمار در آسيا« زير عنوان ١پيشگفتار ژرار فيلوش

بعدھا با دسترسی به کتاب .  در مجالت انترنتی به تدريج منتشر شد٢٠٠٧ مقاله تشکيل شده بود، در سال ١٣ يا ١٢

 با حفظ عنوان قديمی ٢٠٠٨چاپ مسکو، ترجمۀ کاملتری را در سال » نوشته ھا دربارۀ استعمار«اصلی يعنی 

  . نامه بود٨ مقاله و ٣٢ه شامل مطابق انتخاب ناشر فرانسوی منتشر کردم ک» استعمار در آسيا«

اثر کارل مارکس فردريش انگلس چاپ » نوشته ھا دربارۀ استعمار«در اينجا ترجمۀ فارسی از منبع ترجمۀ فرانسوی 

« برای ترجمۀ عنوان کتاب، من .  را در کاملترين نسخه در اختيار خوانندگان فارسی زبان قرار می دھم١٩٧٧مسکو 

با وجود اين، بايد يادآوری کنم که فقط از ترجمۀ يکی از نامه ھا به . را ترجيح دادم» ستعمارگزيدۀ نوشته ھا دربارۀ ا

  . دليل پيچيدگی متن، برای اجتناب از سوء ترجمه قطع نظر کردم

  

   :صفحه آرائی

را برای خواننده پيش از اين در انتشار ترجمۀ قديمی پاورقی ھا در پايان مقاله ھا تنظيم شده بود که کار دسترسی به آنھا 

کمی مشکل می کرد، در اينجا پاورقيھا يا ياداشت ھا در پائين ھر صفحه قيد شده، به ھمين علت فرمای وورد محافظت 

شود، در حالی که در فرمای پی  شده را انتخاب کردم زيرا با حرکت موشواره پنجرۀ پاورقی روی خطوط متن باز می

  . دی اف اين امکان وجود ندارد

  

  :ۀ پاورقی ھادربار

 می رسد، علت اين ٧١٣ يادداشت در پايان کتاب آورده شده ولی در ترجمۀ فارسی تعداد آنھا به ٢١٠ در کتاب اصلی 

است که مترجم فارسی ضروری دانسته تا اسامی خاص را  به التين يادآور شود و يا توضيحات ديگری را نيز اضافه 

  . نمايد

 کتاب مرجع قيد شده ولی در ھمۀ موارد اين قاعده را رعايت نکرده ام به اين علت در برخی يادداشتھا شمارۀ يادداشت

  ...فکرم خطور کرده که اين موضوع در بين راه ب

ھمۀ پاورقی ھای اين بخش به ھمکاری و ) : ٢٨مقالۀ شمارۀ (» افغانستان«نکتۀ آخر مربوط است به پاورقی ھای مقالۀ 

 انجام گرفته و مترجم فقط آزاد افغانستان/ن موسوی از سايت افغانستان آزادتصحيح استاد قديمی تاريخ، سيد حسي

» افغانستان«اين پاورقی برای مقالۀ . جمالت ايشان در داخل گيومه مشخص شده است. تنظيم آن را به عھده داشته است

 از تصحيحات بخش ديگری. برای تصحيح اشتباھات انگلس از ديدگاه رفيق سيد حسين موسوی ضروری بوده است

ًايشان در خود متن بعضا داخل پرانتز و گيومه گنجانده شده، و خاصه دربارۀ تلفظ صحيح برخی واژگان بايد از ايشان 

                                                 
Gérard Filoche 1 با او مانتيه روزنامۀ حزب کمونيست فرانسه . او تروتسکيست است. ارسنديکاليست، شخصيت سياسی فرنسوی، بازرس ک

  . منتشر کرده است۶٨او کتابھائی در زمنيل حقوق کار و مه . و مديا پارت ھمکاری می کند
2 Du colonialisme en Asie : Inde, Perse, afghanistan. Editions Mille et une nuits.2002 
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افغانستان در مسير «استاد تاريخ برای توضيحاتشان تأکيد داشتند که مراجعات او را به اعتبار کتاب . سپاسگذاری کنيم

 ھجری ١٣٨٠ نشر مرکز نشراتی ميوند سال چاپ ۵۶۵- ۵٧٣صفحات . کنيمغبار تلقی محمد الم غاثر مير » تاريخ

  .خورشيدی

  

  :دربارۀ کپی رايت و نافرمانی مدنی

 بايد يادآور شوم که کتاب حاضر ھمچنان زير پوشش کپی رايت قرار دارد و از محتوای مھلت قرارداد آن بی ء ابتدا

 و  به عرصۀ عمومی می پيوندد  ش کپی رايت خارج می شودزيرا برخی کتابھا پس از مدتی از زير پوش. اطالع ھستم

پيش از اين با کشف مجدد قوانين کپی . و بر اين اساس برای ترجمۀ آنھا نيازی به مجوز ناشر يا مالک کتاب نخواھد بود

ن منتشر لۀ کپی رايت، برای حذف ھمۀ کتابھائی که ترجمه و در انترنت به رايگاأرايت خودم را مجبور ديدم تا حل مس

جز يک ه دست نياوردم به با تالشھای بعدی برای کسب مجوز از خانه ھای انتشاراتی توفيقی ب. کرده بودم اقدام نمايم

  . نمونۀ استثنائی و آن ھم نه برای کارھای انجام شده بلکه برای ترجمۀ يک کتاب جديد

ولی .  امر نيز از قانون عيلتھا پی روی می کندروشن است و ھمه می دانيم که جھان ما  جھان يکپارچه ای نيست، و اين

جھان ما در عين حال . و از سوی ديگر جھان فقر و خفقان(...) اجتماعی-کدام ؟ از يکسو جھان قدرتھای مالی و سياسی

قول زوج ه  و ب–پارچه   ولی اينبار به شکل متحد و يک–جھان البی ھا و دار و دسته ھائی ست که اھداف خاصی را 

گر فرانسوی در مرکز پژوھشھای علمی فرانسه که بوژوازی فرانسه را  از ديدگاه جامعه شناسی مورد بررسی پژوھش

ًآنان اتفاقا بين خودشان و برای حفظ منافع خودشان خيلی «  : ٣ شارلو-قرار داده اند، ميشل پنسون و مونيک پنسون

ًو خالف ظاھر که نظريۀ جنگ طبقاتی را غالبا به » کمونيستی رفتار می کنند و به ماھيت طبقاتی خودشان آگاھند

جنگ طبقاتی را خود بورژواھا آغاز کرده اند و از ھيچ خشونتی برای حفظ و توجيه منافع «دھند،  کمونيستھا نسبت می

ی اين طبقه برا. ٤»و حتا ادعا کرده اند که در شرف کسب پيروزی در اين جنگ ھستند... و امتيازاتشان دريغ نمی کنند، 

 يعنی پولی که اليگارشی ھمواره در مبادالت ناعادالنه انباشت کرده و ٥»پول-خدا«تثبيت و گسترش نظم نوين جھانی از 

به مفھومی که بورديو تعريف ( به اصل مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و سرمايۀ اجتماعی ءدر اختيار گرفته، با اتکا

ينۀ طبقۀ برتر و نخبه که سرانجام ھمواره عالوه بر تحميل ايدئولوژی  يعنی ساخت و سازھای معنوی و نماد–کرده است 

قوانين را نيز ھمين طبقه برای . طبقاتی خودشان به تصاحب پستھای کليدی تا تصرف خود دستگاه دولت ادامه می يابد

ساخت و  و کل اين –) تضمين و حفاظت از منافع خصوصی خودشان می نويسند ولی ھمواره به نام منافع عمومی

برای کشتار جمعی » شايد«سازھای طبقاتی به مثابه يک سالح ترکيبی عليه  توده ھا و به شکل غير مستقيم در آينده 

به گفتۀ ( بخش مھمی از جمعيت جھان که از سوی اين از ما بھتران زيادی تشخيص داده شده اند به کار بسته خواھد شد 

  ). ديگرميشل پنسون و مونيک پنسون شارلو و بسياری

 بسياری خوبی ست تا دريابيم که چنين نظمی چندان ھم نوين نيست و اصل و اساس آن ۀبی گمان کتاب حاضر پروند

ماشينيسم و . ، کارل مارکس۵٠مراجعه شود به مقالۀ شمارۀ [دست کم در ھمان نخستين انقالب صنعتی بنيانگذاری شده 

به دو نيمه تقسيم گرديده و ھمين امر واقع  سرگذشت ما را رقم می و در واقع ما وارث جھانی ھستيم که ] صنايع بزرگ

زند و در گذشته ھای خيلی دورتر از دوران ما تعيين شده و شايد سبب اصلی برخی بن بستھای ما در زندگی روزمره 
                                                 

3 Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot 
اين جمله ھا عصاره ای ست از گفته ھا و نوشته ھای اين زوج جامعه شناس بی بديل که ھميشه ھمۀ نوشته ھا و بررسی ھايشان را با ھم  4 

  . می کنندءامضا
5 Dieu Argent 
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روزمزد که جھان صنعت و انباشت سرمايه و جھان مواد اوليۀ خام و فقر توده ھای مردم و سپس کارگران : بوده است 

ھرگز حتا در حد يک برده از امنيت اقتصادی برخوردار نبودند و ھنوز ھم نيستند، جنگ و آوارگی تا ماجراجوئی در 

مھاجرت برای نجات از جھنم نظم نوين سرمايه داری تا اعماق مديترانه در دوران ما که تنھا ماھی ھا مسافرانش را به 

سی که اين چنين مرزبندی شده نمی تواند در زندگی روزمرۀ  ساکنان شمال و بی گمان جغرافيای سيا... ياد می آورند

  .جنوب جھان بی تأثير تلقی شود

ًخواھم خاطر نشان کنم که به دليل وضعيت بن بستی که برای انتشار صرفا مجازی  در اينجا مختصر می گويم و فقط می

 منفی ناشران ايرانی و سپس بی اعتنائی و تکبر ناشران  جواب ھایءرو شدم، ابتداه و رايگان ترجمه ھايم  با آن روب

فرانسوی، و چون که در فرانسه زندگی می کنم  موضوع کپی رايت را نمی توانستم مثل ناشران ايرانی در ايران نديده 

ائی که پنداشتم و از بيم مجازاتھ با آگاھی از خطای ناآگاھانه ام که ترجمۀ فارسی را از کپی رايت معاف می.  بگيرم

ن در نظر اکپی رايت برای متخلف... ناظمان و حافظان مالکيت خصوصی تا مالکيت خصوصی انديشه، ادبيات، ھنر

آمد، ھمانگونه که در باال اشاره کردم، در يک بازۀ زمانی کمابيش طوالنی در  گرفته اند تا جائی که از دستم بر می

اميدوار بودم با تماس با خانه ھای انتشاراتی و . ه بودم اقدام کردمانترنت به حذف ترجمه ھائی که در گذشته منتشر کرد

دست (کسب مجوز  به شکل قانونی از موانع عبور کنم، با آگاھی به اين امر که متأسفانه جھان کتاب در جامعۀ ايرانی 

  (...). يک مقولۀ اقتصادی نيست ) ًکم برای نويسنده  و مترجم غالبا خارج از محافل قدرت

 فکری رايج در وادی دين در ايران که مھمترين کتاب آن برای خواندن و فھميده شدن و خاصه نقد نمی تواند عادت

و کمتر کسانی ھستند که به خواندن و سپس نوشتن . نظر می رسد که به ھمۀ ادبيات گسترش يافته استه مطرح باشد، ب

ارۀ ايرانيان در خارج از ايران و در بطن کشورھای خالف تصوراتی که می توانيم درب. نياز بنيادی احساس می کنند

ًميزبان اروپائی داشته باشيم، اين خصوصيت غير اقتصادی کتاب فارسی و اصوال فعاليتھای فرھنگی و ھنری خيلی 

نظر می رسد و ھر چه در اين زمينه مشاھده می کنيم  بيشتر به مقوالت سياسی و توطئه آميز و ه برجسته تر ب

نوعی شوفاژ در سرمای (تعلق داشته و برای اھداف غير فرھنگی و حتا ضد فرھنگی به کار بسته می شود ايدئولوژيک 

  ). مبادالت تجاری و توطئه ھای سياسی

که اين صاحب کاران جھان کتاب به حاصل سالھا کار اين بردۀ حقير که يگانه آرزويش ... شکست تالشھا ۀدر نتيج

مندان قرار گيرد که ه ھند که دست کم اين کارھا به شکل رايگان در دسترس عالقو اجازه د... آزادی ست لطف کنند

غافل از اين که ...  ميليونی ايران فراتر نباشد٨٢ نفر کتاب خوان دائمی از جمعيت ٢٠٠٠» ًتقريبا«شايد از بين ھمان 

 برج و باروھا، استحکامات دير آمده بودم و جھان پيش از من در دوران نخستين انقالب صنعتی مرزبندی شده بود،

، حتا با گاز اشک آور، کاميون آب پاش، »قانونی«حائل طبقاتی و جغرافيای سياسی با رنگ آميزی توطئه و تبانی 

فالش بال و پيامدھای خسارت بار جسمی و جانی اين گونه ابزارھای سرکوب در بطن کشورھای مدرن اروپائی عليه 

فقدان سالحی به نام پول  به اين سادگی ھا ويزای عبور به جھان آزاد، شاھراه ًو خصوصا ... حتا خود مردم اروپا

ت و کتاب يعنی زبان، و زبان يعنی ابزار قدر. اطالعاتی انترنت و کيک خامه ای را صادر نمی کردند، صادر نکردند

زار قدرت است و بايد در زبان اب. سادگی اين ابزار را در دسترس عموم قرار نمی دھدحکومت، در نتيجه طبقۀ حاکم ب

برای طبقۀ  « ٦»فرھنگ خفقان«به گفتۀ ژان دوبوفه طراح و نقاش فرانسوی در کتاب . انحصار طبقۀ حاکم باقی بماند

و ھمين نسبت نيز برای عموم ناآگاه و » حاکم ھنرمندان و نويسندگان بيشتر از تعداد انگشتان يک دست نبايد باشد

                                                 
6 Jean Dubuffet. Asphyxiante culture. Les Editions de Minuit 
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زيرا منافع عمومی چنين تبعيض يا محدوديتی را در .  می رسد، البته از روی خطانظره ناخودآگاه امری طبيعی ب

  .عرصۀ فرھنگی برنمی تابد

خواھند  امروز حتا در ايران که کپی رايت جای چندانی ندارد، برخی برای انتشار خالصۀ کتابھا و يا فرازھائی که می

  . مورد بررسی قرار دھند و مانند اينھا دچار مشکل ھستند

 سال پيش از اين شوپن ھاور کپی رايت را به تروريسم ادبی متھم کرد و گفت که اين حقوق مؤلف و ناشر ٢٠٠ًتقريبا 

امروز بيش از ھر دوران ديگری خدائی به نام پول فرمانروائی مطلق خود را . لمان را از بين می برداسرانجام ادبيات 

کرده اند، اليگارشی با استفادۀ از تمام امکاناتش، پس از تحميل جنگ که برخی گمانه زنی  تحميل کرده و اين روند، چان

زيکی بخش مدی تغييرات محيط زيستی تا حذف فھای پی در پی، تشويق و مديريت تروريسم، با استفاده از ايجاد ع

ت که اين دليل البته بايد دانس. زيادی تشخيص داده شده پيش خواھد رفت» خدا«مھمی از جمعيت جھان که از ديدگاه اين 

قانون عمومی «و برھان متعلق به امروز نيست، عقبۀ تاريخی اين نظريۀ دربارۀ ضرورت جمعيت زدائی را مارکس در 

در بررسی وضعيت ايرلند بروشنی توضيح می دھد، )  کتاب حاضر۵١مراجعه کنيد به مقالۀ شمارۀ (» انبااشت ثروت

به نظريات توماس  مالتوس ادعا می کردند که فقر ايرلندی ھا ناشی از  با استناد زمينداران و سرمايه داران انگليس

ازدياد جمعيت آنان است، ولی در واقع عامل اصلی فقر ايرلنديھا ھمانا اربابان زمين بودند که ايرلند را به توبره کشيده 

  . بودند

يل قربانيان در دسته ھای ميليونی که پس از يادآوری فقر ايرلنديھا و قحطی ھای ايرلند، ھند، ھند غربی و ايران و خ

 ھا و دست  حکومت انگليسه ب) مخوف ترين سالح در جنگ طبقاتی(ًدامن زدن به آن صرفا با سالحی به نام پول 

کپی رايت به . به بحث دربارۀ نافرمانی مدنی و مقابله با قوانين کپی رايت ادامه می دھيم... مھاجرت به اعماق مديترانه 

ًوز وجود دارد، حرف آخر را به پول و قدرت سياسی سپرده است و در خروجی آن احتماال چند نويسنده و شکلی که امر

و پول و قدرت . ًھنرمند زير چشمان حسابگر آتالنتيستھا ميليونر می شوند که غالبا نمايندگان ايدئولوژی اليگارشی ھستند

ر اختيار ندارند و اين امر نيز حاصل فرآيندھای سيستميک سياسی ھم يعنی آن چيزی که به ويژه نويسنده ھای ايرانی د

 نويسنده و ھنرمندی که با کار خود تأمين معاش داشته باشد حتا در جاپاندر ايران خالف اروپا يا . در جامعۀ ايرانی ست

» فرھنک«را البته تمرکز روی ايران اشتباه است زي. سطح بسيار نازل وجود ندارد مگر آنھائی که پشت ويترين ھستند

 ھميشه و در ھمه جای کرۀ خاکی به مانع برخورد می کند، و چنين ٧برای عموم در بستر نظم طبقاتی و حاکميت پول

 اجتماعی و از جمله روانکاوان که در رويدادھای فاجعه بار معاصر به صلحانًوضعيتی در حالی ست که خصوصا م

مقابله با خشونت، بزھکاری، گسترش تروريسم از تشويق ًصحنۀ رسانه ھای غربی دعوت می شوند، عموما برای 

ًولی متأسفانه با وجود چنين محدوديتھائی که غالبا به ضرورت . خالقيت و واالگرائی در سطح عمومی حرف می زنند

ًحفظ منافع طبقاتی بستگی دارد، بيم آن می رود که اين راھکارھای مصلحانه، متمدنانه و روانکاوانه صرفا در سطح 

و از اين مھمتر شايد ھم که چنين خشونتھائی که به اعالم وضعيت اضطراری در . بليغات توخالی و فريبنده باقی بماندت

برخی کشورھای اروپائی مانند فرانسه انجاميده به شکل ناباورانه ای جزئی از شگردھای مديريت تروريسم از سوی 

ای موازين امنيت عمومی و قانونی سازی نقض حريم خصوصی ًتا متعاقبا خشونت طبقاتی را به ج. طبقات حاکم باشد

  . شھروندان و آزاديھای گوناگون در قانون اساسی خودشان ابدی سازند

  ستون فقرات تمدنهسرانجام نتيجه می گيريم که ادبيات، ھنر، آموزش، خالقيت، کار و توليد، ميراث فرھنگی در جايگا

                                                 
7 ploutocratie 
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سادگی مثل خود زندگی به قدرت مالی و سياسی و به يک عدۀ قليل از صاحبان مثل خيلی چيزی ھای ديگر و حتا ب

به گروه » انتخاب طبيعی«بر اساس نوعی »  خون اشرافيت جاری در رگھايشان«ن تعلق می گيرد که با  آامتياز

خصوصی اين موضوع در بحث دربارۀ گسترش بخش . برگزيدگانی تبديل شده اند که بايد بر ھمۀ جھان حکومت کنند

ژيک به بخش خصوصی و پست ينيز حائز اھميت است زيرا ھمين خصوصی سازی ھاست که با انحصار امور سترات

به سخن ديگر ما با نوعی . برای سرکوب توده ھا تبديل می شود» برتر«ھای کليدی به ابزاری در دست ھمين طبقۀ 

  .تيمرو ھسه گروگان گيری اعالم نشده و زيرکانه در سطح توده ھا روب

 يک راه حل شخصی برای انتشار انترنتی و رايگان ترجمه ھايم و برای مقابله با اين وضعيت، نافرمانی ۀمن به مثاب

بحث کپی رايت و مسائل و مشکالت آن حتا در ايران کمابيش رايج است، در جائی . خودم پيشنھاد می کنمه مدنی را ب

 که برای انتشار ترجمه ھايشان حق مؤلف و ناشر اصلی را مطرح شده بود و حتا ناشرانی» دزدی ادبی«موضوع 

بحث مفصلی ست، بی » دزدی در ادبيات«لۀ أمس. نپرداخته اند، کپی رايت را ناظر بر ترجمه ھای خودشان می دانند

ھيچ نويسنده ای مالک فرھنگ واژگان و جمالتی . گمان در اصل تمام ادبيات دزدی و به عبارتی خاص دزدی ادبی ست

 نوشته ھای شکسپير به ٧۵% می نويسد نيست، ھمه آگاھانه و خاصه ناآگاھانه عاريتی و برگرفته شده از جائی ست؛ که

ًخود او تعلق ندارد، يا مستقيما کپی کرده و يا نوشته ھای پيشينيانش را تغيير شکل داده، اين نوع کارھا اساسا در آن  ً

با وجود اين اثری به قامت ھملت را . خود او تعلق دارده  بًو واقعا نوشته ھای ا٣٠% تا ٢۵%فقط . دوران رايج بوده

   .نوشته است

ًولی امروز کپی رايت عمال به اين معناست که بورژوازی در سطح بين المللی می خواھد زبان، شناخت، دانش، آموزش 

اب دربارۀ ھمين موضوع در قطعه ای که پيش از اين با شت. خودش اختصاص دھده را مانند قدرت مالی و سياسی ب…

نوشته بودم، ترجمه ھای خودم را با بی خانمانھا، کارتون خوابھا و حتا گور خوابھا » در باب جھان کتاب«زير عنوان 

توانند حدس بزنند که ترجمۀ يک  آنانی که به کار ترجمه پرداخته اند خيلی بھتر می. در جھان کتاب مقايسه کرده ام

و تبديل آن به يک کتاب الکترونيک چه اندازه کار و دقت و ) ھم فقط روی صفحۀ کامپيوترو آن (  صفحه ای ۴٠٠کتاب 

شود و فقط در جھان مجازی در » اجتماعی سازی«ًپشتکار نياز دارد، تا بعدا فقط به رايگان و به شکل ابھام آميزی 

ھرآميز از سوی خوانندگان دلخوش توانيد با يکی دو تا پيغام م دسترس عموم قرار گيرد، در اين صورت شما فقط می

ًباشيد، زيرا خصوصا از ايرانی ھا و خيلی بيشتر نزد ايرانيان خارج از کشور انتظار زيادی نمی توانيم داشته باشيم که 

ًفقط متوجه جريان ھای تب آلود و غالبا موقتی و بی سرنوشتی ھستند که قدرتھای مالی و سياسی روی آن برای اھداف 

گوی تمدنھا شاھد چنين  و دوران گفت. گذاری کرده اند که با اھداف اصيل فرھنگی فاصلۀ نجومی داردخاصی سرمايه 

ھنرمند ساختگی ايرانی را ناگھان به شھرت رساند و سرانجام در کوران و  درجه ای بود که تعدادی نويسنده ۴٢تب 

پذيری بر جای گذاشت، و حتا قتل ندا با وجود اين خسارات جانی جبران نا. جنبش سبز امپرياليستی فروکش کرد

دست جنبش سبز  و مديريت اينگونه اعمال تروريستی برايشان کار ساز نشد ھر چند که نمايندگان طبقاتی ه آقاسلطان ب

آب، : ژيک ايران حتا بندرگاه ھا خصوصی سازی شد يآن بعدھا در ايران قدرت را قبضه کردند و تمام امور سترات

يک از رنگھای رنگين کمان اپوزيسيون که  ًو تقريبا ھيچ... معادن سنگ مرمر تا معادن نفت و گازانرژی، پتروشيمی، 

ری بوئينگ و ال ميليارد د٣١در واقع نگھبانان منافع استعماری و امپرياليستی در ايران اسالمی ھستند ھرگز به سفارش 

ًی نمايندگان مستقيم امپرياليسم جھانی بعضا با ارباس از سوی رژيم حاکم، دستگاه دين اسالم و ليبرال سرمايه دار

ًدر حالی که بچه دبستانی ھای ايران ساالنه دائما خاصه در فصل . پاسپورتھای چند مليتی در ايران اعتراض نکردند

 وزير آموزش پرورش ٢٠١٨مبر ًاخيرا در ماه دس. د بوق می شوندزمستان طعمۀ آتش غافلگير کنندۀ بخاری ھای عھ
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تکرار اينگونه فجايع را  گشت تا با مجازت او جلو در آتش سوزی در مدرسه در پی خطاکار می» سالمیا«ايران 

بگيرد و فراموش کرده بود که ساالنه ھمينگونه آتش سوزی ھا با بخاری ھای اسالمی تکرار می شود که فن آوری آن 

  ).  ھجری٢٩(متعلق به دوران کشتار فجيع مردم استخر است 

در فرانسه بازگرديم، بی گمان نويسنده ھای فرانسوی مثل نويسنده ھای » نافرمانی مدنی«اندکی به موضوع اجازه دھيد 

. کنند و چنين افرادی برای کاری که انجام داده اند بايد حقوقشان به رسميت شناخته شود ايرانی با باد ھوا زندگی نمی

ازشناسی معنوی باقی می ماند و تشخيص بازشناسی و تبعات  در حد ب-  متأسفانه –ولی گاھی بازشناسی اثر و نويسنده 

 مقوله ای ۀتواند به مثاب  ترجمۀ فارسی کتاب که خيلی به ندرت میًاصوصوجه مادی آن پيچيده تر خواھد بود، خ

و به شکل خيلی حادتری در زمينۀ ادبيات مارکسيستی در ايران حتا می تواند خطر جانی برای (اقتصادی مطرح باشد 

ًبه سخن ديگر بازشناسی اثر و نويسندۀ داخلی يا خارجی اجبارا و ضرورتا از وادی خدا). يسنده و مترجم داشته باشدنو ً -

با وجود اين با تفکيک ضرورت بازشناسی اثر و نويسنده ای که ھنوز در قيد حيات به سر می . گيرد پول فاصله می

ی دارد، يعنی بايد خرج بردارد، زيرا حفظ و حراست از آثار برد، ھر دو برای خزانه ھای فرھنگی کشورھا خرج بر م

خلق آثار نيز روی ھوا تحقق نمی پذيرد، و خيلی بيشتر زائيدۀ ساخت و سازھای . خودی خود انجام نمی گيرده ب

از حتا اگر به نبوغ طبيعی ھم معتقد باشيم به مدرسه و نانوائی ني. »نبوغ طبيعی«اجتماعی تاريخی ست تا چيزی مثل 

اگر من برای مقاله ھا و کتابھائی که تا امروز ترجمه کرده ام می خواستم به درآمد . خواھد داشت تا بتواند به ثمر بنشيند

اين موضوع يک انتخاب شخصی و اختياری نبوده و . آن فکر کنم، ھرگز نمی بايستی حتا يک مقاله ترجمه می کردم

تی ايران و از سوی ديگر به وضعيت يک ايرانی ساکن فرانسه مربوط نيست بلکه به ساخت و سازھای اجتماعی و طبقا

البته بازرگانان ايرانی نيز سھم می (می شود که يکی از مراکز مھم تروريسم بين المللی و سلطنت طلبان ايرانی ست 

اشاره کردم اين ن ولی ھمان گونه که پيش از اي(...) بازاری ھم برای ميان فرھنگی ايران و فرانسه وجود دارد ). برند

  . گسترش شناخت نيست والھا پاسخگوی مسائل زير بنائی و دموکراتيزاسيون فرھنگ و ھنر واکارن

 و ديگر آثار زوج جامعه شناس پژوھشگر فرانسوی ميشل ٨»خشونت ثروتمندان « در اينجا جای آن دارد که به کتاب 

تخريب اجتماعی در سطح «تماعی طبقه ای پرداخته اند که شارلو اشاره کنم که به ويژگيھای اج- پنسون و مونيک پنسون

وضعيتی که امروز در جھان کتاب .  جزء جدائی ناپذير راه و روش زندگی روزمرۀ آنان در روزگار ما ست» گسترده

 ميراث و دست آورد فرھنگی وجود دارد نمی تواند و نبايد اسير قدرتھائی باقی بماند که در بھترين چشم ۀبه مثاب

 ۀبه ھمين علت من نافرمانی مدنی را به مثاب…کنند دازھايشان قتل عام بيش از نيمی از جمعيت جھان را زمزمه میان

انگيزۀ اصلی من نيز اندازه گيری  .ابزار کار موقتی برای مقابله با اين وضعيت برای انتشار ترجمه ھايم به کار می بندم

 اين ترجمه ھا، اجتماعی سازی آن را در جھان مجازی می توانيم به در نتيجه انتشار. فاصله ام با جھان بشريت است

که يک نياز اجتماعی باشد يک  چنين حرکتی پيش از آن. عنوان گونه ای از فعاليت فرھنگی يا ميان فرھنگی تلقی کنيم

دريافت اجتماعی بی گمان چگونگی اين . ًکه می تواند احتماال دريافت اجتماعی نيز داشته باشد(...) نياز شخصی ست 

خالف . من فقط به کار خودم می پردازم. مه باشتنھا به من بستگی نخواھد داشت و قضاوتی دربارۀ آن نمی توانم داشت

کرون در يکی از  رئيس جمھور فرانسه امانوئل م.نظريه ھای بورژوائی، انسانھا به کار و سازندگی نياز بنيادی دارند

که موجب اعتراضات »  ای موفق شده اند و عده ای ديگر که ھيچ چيزی نيستندعده«سخنرانی ھايش گفته بوده که 

کرون موافق ھستم نظريۀ م با ًالبته اتفاقا من ... کردًگسترده ای شد تا جائی که بعدا خودش از گفتۀ خودش اظھار ندامت 
                                                 

8 Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot. LA VIOLENCE DES RICHES. Chronique d’une immense casse 
sociale. Editions La Découverte, Paris, 2013, 2014 
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ۀ نافرمانی مدنی به يک آستانه از ديدگاه من، موضوع يا انگيز(...) ولی نه در راستای حقانيت بخشيدن به اليگارشی 

زيرا آستانه ای ھست که فراتر از آن انسان ديگر وجود ندارد، بلکه يک چيز ديگری ست که شباھت زيادی . اشاره دارد

چون که زامبی ھا ھم خيلی شبيه انسانھا ھستند و ھمين موضوع مضطرب کننده و در عين حال جذاب (به زامبی دارد 

 طبقاتی خواھد بود يعنی چيزی ست که ۀًمانی مدنی نيز احتماال يک برساختۀ تاريخی در مبارزچگونگی اين نافر). است

  .  ًاحتماال به تدريج شکل می گيرد

له بر سر أ در ھر صورت مسF8 يا F4طوفان يا گردباد با قدرت » ھر که باد می کارد طوفان درو می کند«می گويند 

 اين پستی که من به شکل اختياری و مستقل در آن موضع گرفته ام، به  ما تحميل شده و دررجنگ طبقاتی ست که ب

 به وظيفه ای که خودم برای خودم تعيين ٢٠١٩عنوان يکی از نمونه ھای نوع بشر از موگاديشو تا پاريس در آغاز سال 

 آن است تا ما را به پول  بر- اگر کپی رايت با آرمان خدا. کرده ام يعنی دفاع در مقابل حملۀ زامبی ھا ادامه می دھم

ًکه ما پس از گذار به زامبی متعاقبا خودمان تمدن را زير دندانھايمان پاره ) »که ھيچ چيزی نباشيم«(زامبی تبديل کند 

 ۀاين مبارزه يگانه راه زنده ماندن ما به مثاب. پاره کنيم، به ھر وسيله ای بايد عليه اين تھاجم وحشيانه از تمدن دفاع کنيم

ھائی سرگردان در فروپاشی جھان و به مثابه نمونه ھائی از نوع بشر در دوران حاکميت اليگارشی با خون بازمانده 

و ھرگز تصور نکنيم که زامبی ھا خيلی از ما به دور ھستند، نه ھرگز، فاصله . اصيل اشراف زاده و حتا قديس است

ران زده و حساس ھمانجائی ست که زير چشمانمان به اينجا، اين آستانۀ بح. بين زامبی ھا و انسانھا  بسيار حساس است

شود، يعنی آستانه ای که فراتر از آن ديگر انسان نخواھيم  شکل روزمره مثل برخی برنامه ھای رايانه ای بروز می

خرده فلسفۀ «به ھمين علت نيز بود که من پيش از اجرای چنين طرحی برای مقابله با حملۀ زامبی ھا، کتاب . بود

فارسی ترجمه کردم و به زودی منتشرش خواھم کرد، البته اينبار با اجازۀ انتشارات ه ُ نوشتۀ ماکسيم کولمب را ب»زامبی

  . يد نويسندۀ اين کتابئدانشگاھی فرانسه و استقبال و تأ

مۀ گزيدۀ از فلسفۀ زامبی تا تاريخ استعمار و استثمار فاصلۀ چندانی وجود ندارد و می توانيم آن را در آغاز و يا ادا

  .نوشته ھا دربارۀ استعمار مورد بررسی و مطالعه قرار دھيم

نافرمانی مدنی .  عکس، نافرمانی عين مدنيت و نقد مدنيت استهًبی گمان، نافرمانی مدنی بی قانونی نيست، بلکه کامال ب

رايت بايد در راستای قوانين کپی .  برای فعاليت ادبی و فرھنگی ست-در اينجا –خواستار قانونی برتر و مناسبتر 

: در اينجا قصد ندارم بيش از اين پر حرفی کنم .  دموکراتيزاسيون فرھنگ و ھنر، آموزش، شناخت، تحول يابد

، ]طور کلی در خارج از کشور در متن جوامع ميزبانه چگونگی فعاليت فرھنگی و ھنری در ايران و يا در فرانسه و ب[

عجله دربارۀ مشکلی به نام کپی رايت منتشر کرده ام، ولی در اينجا به ھمين يک گرچه تا کنون نيز مقاله ھائی را با 

 عکس به ھدف تضمين و هًروشن است که  نافرمانی مدنی به مفھوم نفی قانون نيست بلکه کامال ب: نکته بسنده می کنم 

من معتقدم که . م آن می باشدتنظيم عادالنه و مؤثر تر آن خاصه در زمينۀ فعاليتھای فرھنگی در گسترده ترين مفاھي

حقيقی (حقوق ناشر و نويسنده بايد رعايت شود، آثار بايد حفظ شود، ولی حقوق مترجم و فعال اجتماعی فرھنگی حقيقی 

جود تبعيض ھای و يک فعاليت ميان فرھنگی در شرايط اختناق و با ۀو ترجمه به مثاب) يعنی خارج از محافل قدرت

و وقتی قوانين برای فعاليتھای فرھنگی و واالگرايانه به . نيز بايد محاسبه و رعايت شودمربوط به جغرافيای سياسی 

  .مانع تبديل می شود، معنايش اين است که در اين قوانين اختاللی روی داده است و بايد باز خوانی شود

عۀ ايرانی و به ھمين گونه عالوه بر اين می دانيم يا نه که وضعيت کارھای فرھنگی ھنری و ادبی و حتا علمی در جام

ًايرانيان مقيم کشورھای غربی با جوامع غربی کامال متفاوت است و تعلقات مرز جغرافيای سياسی و تقسيم بندی ھای 

دوران انقالب صنعتی و انقالبھای بعدی و استعمار به ويژه در دوران حاکميت پول برای ھر يک از ما موضوعی 
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دانيم و کپی رايت به ھيچ عنوان  و اين موضوعی ست که کمتر دربارۀ آن می. ناپديد شودًنيست که با تغيير کشور کامال 

  .توجھی به اين تفاوتھا ندارد

 چون که در –ی ئمستقل غير رسمی و غير حرفه (ًالزم به يادآوری ست که من يک مترجم و نويسندۀ کامال مستقل ھستم 

و از ھيچ منبعی برای انتخاب کتاب يا مقاله برای  ) –ز وجود دارد ی نيئفرانسه نويسندگان ناشر مستقل رسمی و حرفه 

به  ھيچ گروه و حزب و شرکت تجاری، دين و مذھب، فرقه و طائفه و ايل و . ترجمه نه سفارش می گيرم و نه حقوق

 نافرمانی مدنی از کارھايم را مثل گذشته به رايگان در انترنت منتشر می کنم ولی اين بار با قيد.  قبيله ھم تعلق ندارم

  . قوانين کپی رايت که ناظر بر ترجمۀ آثار است

  

  :»گزيدۀ نوشته ھا دربارۀ استعمار«مختصری دربارۀ 

 اين مجموعه گزيده ھائی از مقاله ھای کارل مارکس و فردريش انگلس را در بر می گيرد که اين دو بزرگ مرد علوم 

نام روزنامه و . غلب آنھا در نيويورک ديلی تريبون منتشر شده است نوشته اند و ا١٨۵٧ و ١٨۵٣انسانی بين سالھای 

 باز ١٨۴٢فعاليت روزنامه نگارانۀ مارکس و انگلس دست کم به سال . تاريخ ھر يک از مقاله ھا در متن قيد شده است

طی بود و  می نوشتند که نشريۀ دموکرات ھا و اصالح طلبان افراGazette Rhénaneمی گردد، يعنی وقتی که برای 

اين نشريه در آن دوران صفحاتی را نيز به روشنفکران اختصاص می . با اقتدارگرائی دولت پروس مبارزه می کردند

  .ديگر آشنا شدند داد، در نتيجه مارکس و انگلس در چارچوب چنين فعاليتی با يک

از کتاب سرمايه برگرفته » ستعمارا«دربارۀ بخش ديگر اين مجموعه بايد از فرازھائی ياد کنيم  که بر اساس مضمون 

 جون ٢آخرين بخش کتاب شامل نامه ھا و يا گزيدۀ نامه ھای مارکس و انگلس است که در بازۀ زمانی . شده است

  . واقع شده است١٨٩۴مبر  نو١٠ تا ١٨۵٣
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