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  حميد محوی

  ٢٠١٩ مارچ ١٧
 

  تاثر برتولت برش» الفبای جنگ«فروش غير قانونی کتاب 
  لتوسط سايت نانو فاي

الفبای جنگ اثر برتولت برشت را با  کتاب ١جوھای روزمره در انترنت کشف کردم که سايت نانو فايل و در جست

و بدون اطالع و توافق مترجم در کتابفروشی انترنتی  »حميد محوی«جای ه ب» حميد محوری« تحريف نام مترجم 

صفحه را من در ذيل کپی و ضميمه می کنم، می توانيد گوشه ای از وضعيت امور  اين. فروش گذاشته انده خودشان ب

  .جامعۀ ايرانی خودمان را ببينيد فرھنگی در

  

   جنگ از برتولت برشتکتاب الفبای

 
 موفقيت - کتاب -  و رمانادبيات :دسته بندی

                                                 
1 https://nanofile.ir/downloads/a/ 
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 تومان ٣.٢٠٠ :قيمت

 شنماي ٢۵ :تعداد نمايش

 ٧.٨۶M :حجم فايل

 Sadegh Seifi :ارسال توسط

 ١٣٩٧ ]جدی[دی ١۶ :تاريخ ارسال

 ١٣٩٧ ]جدی[دی ١۶ :به روز رسانی در

  جنگ از برتولت برشتکتاب الفبای

ی که ئرنج ھا ُی خيلی زود به فراموشی سپرده می شود دردھا وئو رنج ھا نزد انسان به شکل شگفت آساخاطرات دردھا 

ھامبرگی . می خوانده اندوفجايع انفجار يمی ات ۀمکن است در آينده در کمين او نشسته باشن، باز ھم گزارشاتی را دربار

  …نيامده اند، ولی با اين وجود و يرانه ھای جنگ بيرونو ی که ھنوز ازئھا

 :مشخصات فايل

 الفبای جنگ   :عنوان

 برتولت برشت  :نويسنده

 حميد محوری :ترجمه

 ٢۵٠ :تعداد صفحات

 یفارس :زبان

 برای ٢٠١٩ چ مار١١که نسخۀ جديد در ھفتۀ گذشته  البته نسخۀ منتشر شده در نانو فايل نسخۀ قديمی ست، در حالی

به رايگان در اختيار کاربران   کارھای من پشتيبانی می کنند ارسال شد و از ھمان روز ًنشريات انترنتی که معموال از

  .انترنتی قرار گرفت

رو شدم و بھتر است با دقت بيشتری بگويم که ه روب  با مشکل کپی رايت٢٠١۶از سال برخی دوستان می دانند که من 

بيم مجازاتھای احتمالی با عجله و صرف وقت بسيار کتابھائی را که ترجمه و  مشکالت کپی رايت را کشف کردم، و از

فعاليتھای فرھنگی و  ی ادامۀبودم تا جائی که برايم ممکن بود از انترنت حذف کردم، و سپس سعی کردم برا منتشر کرده

فقط برای اصحاب قدرت سياسی و ) کپی رايت(قوانين  انتشار کارھايم راه قانونی پيدا کنم، ولی سرانجام دريافتم که اين

در خارج (ًو بقيه کامال حذف شده و يا فقط در بھترين شرايط . کاربرد دارد مالی و خاصه بخش خصوصی و اليگارشی

ايرانی مقيم فرانسه : مولر  به سخن ديگر، و بقول ھاينر. طح مصرف کنندۀ احتمالی باقی می ماننددر س) اليگارشی از

و يا روزنامه نگار راديو فردا و » حقوق بشر فعال«که به گروه ھای تروريست و سلطنت طلب تعلق نداشته باشد، 

در گذشتۀ . »ا در روم باستانحقوقی برخوردار است که برده ھ از ھمان«مريکا و بخش خصوصی نباشد اصدای 

  .کنم ًاينجا فقط مختصرا به شرح واقعه بسنده می و در ٢اين زمينه منتشر کرده ام چندان دور مطالبی درن

زبان فارسی و انتشار ه  آثار بۀقوانين کپی رايت برای ترجم در نتيجه سرانجام تصميم گرفتم با اعالم نافرمانی مدنی از

کرده ام و  البته در گذشته نيز من کارھايم را ھميشه به رايگان منتشر. فعاليتھايم ادامه دھم  بهآزاد و رايگان در انترنت

  .به ھيچ جائی ھم وابستگی نداشته و ندارم

                                                 
. تأمالتی در باب مالکيت خصوصی بر واالگرائی و گسترش تروريسم«به مقاله ھای  مندان به اين موضوع می توانند مراجعه کننده عالق  2
يسم دربارۀ نظريۀ در کتاب نقد مارکس پيشگفتار«، و »رايت جبھۀ مشترک نظام سرمايه داری جھانی و رژيم دين ساالر در ايران کپی

  ...در جامعۀ ايرانی و مقاله ھای ديگر دربارۀ وضعيت کتاب» روانکاوی
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 نفی قانون نيست، بلکه معترض -در شرايط اختناق  -روشن است که نافرمانی مدنی به قصد و آھنگ فعاليت فرھنگی 

ًست، خصوصا وقتی ما در کشوری زندگی می کنيم که تروريستھا و خدمۀ  ای فرھنگیوضعيت موجود برای فعاليت ھ

مريکا و اتحاديۀ اروپا و ا امپرياليستی و استثماری از امکانات فنی و مالی قابل توجه و پشتيبانی ابر قدرت دستگاه ھای

 ون بخت رژيم دست نشاندۀکه می بينيم ملکۀ نگ  ًند و برای مثال، کامال طبيعی است اکشور ميزبان برخوردار

فرھنگ «از گسترش   در ايران سرنگون شد با مالزمانش، در فروپاشی خود١٣۵٧استعماری و کودتائی که در سال 

رژيم دين ساالر به نقش مخرب فرھنگی و اجتماعی  باز نايستادند و ھمچنان به يمن طرح ھای استعماری ھمپای» لاابتذ

 اينده يا سفير فرھنگی و ھنری در ھمين کشورھای امپرياليستی به فعاالن و نمايندگاننم خودشان ادامه دادند و به عنوان

توانستم انجام  بود که می در نتيجه نافرمانی مدنی در اين وضعيت کمترين کاری. فرھنگی و ھنری ايران تبديل شدند

  .دھم

سادگی به لتاريای فرھنگی انجام گرفته بدست پروه که ب ولی می بينيم که اصحاب قدرت مانند وبسايت نانو فايل کاری را

و جالب اينجاست که اين . که در واقع غير قانونی می باشد ارتکاب کرده است فروش آنه مالکيت خود درآورده و ب

می کنند و در  اصطالح فرھنگی با خانۀ کتاب خودشان را مبلغ و مبشر کارھای علمی و فرھنگی نيز معرفی محافل به

  :دشان نوشته اند صفحۀ اول سايت خو

 ]حوت[باشد در اسفندماه میپرسشنامه  ،  تحقيق،فروش فايل و مقاله  وبسايت نانو فايل که يک سايت جامع در زمينه«
 ، تحقيق ۀودی به جامع ترين پايگاه در زمينبه ز به لطف الھی  وجود گذاشت اميد است کهۀ پا به عرص١٣٩٣سال 

   »شويم مقاله و پرسش نامه تبديل
برخوردار می شود که می بينيم در تماس با ناشران رسمی ايرانی  اين وضعيت وقتی بيش از پيش از برجستگی بيشتری

کتابھائی که با پشت  بينيم که ھمين ًولی بعدا می. کنند خارج کشور از انتشار کتاب امتناع می چه در داخل و چه در

  .و يا مترجم از جای ديگری سر در می آورد خود نويسندهدست از روی ميزشان کنار زده اند، البته پس از حذف 

بگويم که من ھيچ دخالتی در انتشار الفبای جنگ در وبسايت نانو  کوتاه سخن اين است که محض اطالع عمومی بايد

انجام نسخۀ جديد  ًاساسا نسخه ای که در اين وبسايت منتشر شده با توجه به تصحيحات و تحوالتی که در فايل نداشته ام و

اين شرکت خصوصی ننو فايل در حال فروش  ولی چنين اموری مانع از اين نيست که صاحبان. گرفته باطل می دانم

 که در واقع کاال نيست و ھميشه  ئییجز تصاحب رايگان شه اند ب وليتی در قبال آن نداشتهؤکاالئی ھستند که ھيچ مس

  .ه و رايگان بوده استايدئولوژيک قدرتھای حاکم تحول يافت در خارج از ماشين

با وجود اين . برای وبسايت نانو فايل ھمچنان بی پاسخ مانده است تا کنون پس از پنج روز، پيغامھای الکترونيک من

باقی می  يگانه پرسشی که. آشکار است که تصور نمی کنم نيازی به پاسخ نانو فايل داشته باشيم موضوع به اندازه ای

آماتورھای فرھنگی که به حاشيه رانده شده ايم و   تا کی و تا کجا می خواھد ادامه يابد و ماماند اين است که اين وضعيت

ھمين حاشيه نيز دلبستگی داريم چگونه می توانيم از کارھايمان حفاظت کنيم تا  در حاشيه زندگی و کار می کنيم و به

فعاليتھای فرھنگی فقط از  تنائی به کار وقرار نگيرد که ھر چيزی را با اع» بخش خصوصی حاکم«سوء استفادۀ  مورد

  ؟بينند دريچۀ منافع مالی خودشان با بھره برداری از کار ديگران می

  یحميد محو

  ٢٠١٩ چ مار١۶پاريس /گاھنامۀ ھنر ومبارزه

  


