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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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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۶ جنوری ٢٣
  

   با فاوستو جيوديشیمصاحبه 
  باشد و نه ديوار پلد زبان می باي: تالکسکاال

 

وجود آمد و ه  کار وبسايت خود توضيح دھيد که به چه خاطر بۀآيا شما می توانيد به خوانندگان ما در بار -

  عنوان آن چه معنی می دھد؟

 .تالکسکاال شبکه ای از مترجمين داوطلب است که کارھای خود را در وبسايت ھای خود منتشر می سازند -

 سال پيش توسط گروھی از فعاالن اينترنت با اين ھدف تأسيس گشت که ترجمه ھای خود را سازماندھی ١٠تالکسکاال 

 د ترجمه ھا نيز می بايندر عين حال حتا بھتري.  کار می کندئی به تنھاً ايزوله بوده و کامالًمترجم غالبا. و اثرمند سازند

وجود آورديم که ه ھمين جھت شبکه ای را به ب. ل شودو است کنترتوسط افرادی که زبان مادريشان زبان ترجمه

 نفر که به ميزان ١٢٠ نفر و ١٠ نفر، ۵سپس . در آغاز کار ما سه نفر بوديم. ھمکاری ميان مترجمان را ممکن سازد

 مقاله و ٣٠.٠٠٠ ً سال کار، ما تقريبا١٠در قريب به .  زبان عرضه می کنيم١۵ما متونی را به . ھای مختلف فعال اند

 .را منتشر ساخته ايم) متون، تصاوير، ويديوھا و آواھائی(سند 

نظر گشتيم که بايد برای   کارمان آغاز نموديم به زودی در لزوم اين موضوع ھمۀ در باربحثکه به   ھنگامیءدر ابتدا

 اقدام نموديم که فلسفه و اصول کارمان را در بر مانيفستیکارمان مبنای روشنی را معين سازيم و بدين ترتيب به نوشتن 

ما بگويد که آيا ه ما را داشته باشد خواھش می کنيم که آن را بخواند و بۀ ما از ھر مترجمی که قصد ورود به شبک. دارد

ملت يا جامعه ای که از جانب کشوری تحت : يام را اشاعه دھيمما نام تالکسکاال را برگزيديم تا اين پ. با آن موافق است

ملت تالکسکاال در مکزيک از فاتحان . ستم باشد ھرگز نبايد به کشور ديگری برای کسب آزادی خويش اعتماد نمايد
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د نوبت به  انجام شده بوئیکه کار فاتحان اروپا اما پس از آن.  حمايت نمود تا کشور آزتک ھا را در ھم کوبدئیاسپانيا

  .ملت تالکسکاال رسيد و سرانجام به ميزان وسيعی نابود گشت

 
از زمان تأسيس تالکسکاال ھدف اصلی ما اين است که با انحصارگری امپرياليستی زبان انگليسی در اينترنت مبارزه 

تازه « نيز ًواقعا. اين انحصار طلبی فقط به زبان محدود نشده و شامل بر فرھنگ، ايدئولوژی و سياست ھم می باشد. نيمک

ِ ارول به کار می برد، انگليسی است و حاکميت سلطه طلبان١٩٨۴ُکه وزارت حقيقت در رمان » ئیگو  آن در ھمه جا ۀُ

، روسی، عربی و ئی انگليسی، فرانسوی، اسپانيا–بان رسمی است  ز۶سازمان ملل دارای : برای مثال. قابل لمس است

اما بسياری از اسناد سازمان ملل، اگر .  زبان منتشر سازند۶ اسناد خودرا به اين ۀاين است که آنھا موظف اند ھم. چينی

برخی از . ی يا چينی منتشر شده اند و نه به روسی، عربئیاکثر آنھا نباشد، به انگليسی و شايد به فرانسوی و اسپانيا

اين امر برای بسياری از سازمان ھای بين المللی تحت . موارد مھم در مورد فلسطين و سوريه حتا به عربی نيز نيستند

ابتدا کار با صحبت کردن به زبان آنھا آغاز می شود و در .  اروپا مصداق داردۀ و تا اتحاديIWF غرب مانند یرھبر

 ئیمريکاا ميليون ٣٢٣عالوه بر آن اکثريت کسانی که زبان مادريشان انگليسی است، از . دنھايت مانند آنھا فکر می کنن

اين بدان معنی است که آنھا قادر به تکلم به زبان ديگری غير از . گرفته تا ديگران فقط به يک زبان تکلم می کنند

يعنی . گويند  pensée uniqueسوی بدان انگليسی نيستند و اين موجب کشاندن آنھا به تفکر يکطرفه می شود که به فران

 که ئیمتونی را از زبان ھای ديگر به انگليسی ترجمه کردن می بايد ھمچون عملی انساندوستانه يا مداوا برای انسان ھا

شوی مغزی يافته اند تلقی نمود، برای ياری رساندن بدانھا تا نگاه زاويه دار آنھا نسبت به مثال موضوع  و شست

  .عبارت ديگر، مابقی جھان عوض شوده ائيل، ونزوئال و کشورھای شوروی سابق و باسر/فلسطين

در مقابل : زيرا آنھا يک ميليون بيش از ما امکانات دارند. طبيعی است که ما با رسانه ھای مسلط قادر به رقابت نيستيم

ابل اغماضی بر رسانه ھای مسلط و اين صنعت عظيم، ما کارگر فنی ھستيم، جزو رسانه ھای آلترناتيوی که تأثير غير ق

 انتشار مجدد يافته و راھشان را از ميان جنگل اينترنت ًاسنادی که ما منتشر می سازيم غالبا. لذا بر افکار عمومی دارند

 بوده و ئیعام المنفعه دارد، اين ھم دارای مزاياۀ ما داوطلبانه کار می کنيم و کارمان جنبۀ  که ھمئیمی يابند و از آنجا

جھات منفی آن ناشی از فقر . مزايان آن ناشی از فارغ بودن ماست از ھر گونه فشار و قدرت. ھم موجب زيان است
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لذا ما مجبوريم معاشمان را از طرق ديگر تأمين . کارمان زندگی کنيمۀ شديد ما است که به ما امکان نمی دھد که از نتيج

  . کار دائم و زير فشار مھلت را نجام دھنداين موجب محدوديت اعضای ماست که نتوانند. نمائيم

  

آيا اين امر در . برخی از مناطقی که وبسايت شما متناسب با آنھا تقسيم بندی شده است با ھم تداخل دارند -

  زمان انتشار مطالب موجب سردرگمی در کار نمی شود؟

اين گاھی ما را . ھم آميختيم و موضوعی را در ئیما تقسيم بندی جغرافيا. البته ھيچ تقسيم بندی کامل نيست -

 سوريه ۀ درگيری روسيه و ترکيه در بارۀ اگر ما مطلبی در بارًمثال. وادار به گزينش می کند که کجا مطلب را بگنجانيم

ّآيا آن را در بخش امت . داشته باشيم، از خود می پرسيم آن را کجا جا دھيم  اسالمی که شامل بر - کشورھای عربی(ُ

؟ تصميم گيری ما موردی )خيل انددزيرا چندين کشور در آن (ذاريم يا در بخش موضوعات جھانی بگ) سوريه می شود

زيرا کاربران بيشتر از طريق کليدواژه راھيابی می کنند که ما در پايان ھر مقاله می . است و اين خيلی ھم مھم نيست

يت دارند، حّ که برای ما تحليل ھا بيش از اخبار حاد ارجئیاما از آنجا. گذاريم، تا از طريق تقسيم بندی موضوعی

اخباری که پس .  آنالينۀ مرجع مورد توجه قرار گيرد تا به لحاظ يک روزنامۀوبسايت ما می بايد بيشتر به لحاظ کتابخان

 .از چند ساعت تازگی خود را از دست می دھند مورد توجه ما نيستند

او . بر اين تأکيد دارد که چپ ھا می بايد زبان ھای نادر را بيآموزندچپ راديکال روسی، تاراسو، ۀ نويسند -

 ضد امپرياليستی و ۀدر نظر شما چه ارتباطی ميان مبارز. مپرياليسم می داندااين روش را وسيله ای برای مقابله با 

 حمايت از زبان ھای نادر وجود دارد؟

اگر اين روند ادامه يابد .  از آنھا مفقود می شود زبان وجود دارد که ھر دو ھفته يکی۶٠٠٠در سراسر گيتی  -

در عمل نيز در مورد کثرت زبانھا ھمان تحولی در حال تکوين . زبان ھای انسانی محو شده اند% ٩٠تا پايان قرن فعلی 

اين . است که در مورد تکثر انواع موجودات زنده، ھمان مرگ انواع که به علت گرم شدن محيط زيست در راه است

.  بکوشند از تنوع گويش ھا حمايت کنند، ھمانگونه که از تنوع موجودات زنده حمايت می نماينددکه انسانھا می باياست 

يکی زبان امپرياليسم و ديگری زبان خود يا در صورت .  مؤثر با امپرياليسم آدمی بايد دستکم دو زبان بداندۀبرای مبارز

ما در تالکسکاال کوشيده ايم بخش .  در اين راهئیباشد به ايجاد اتحاد ھاامکان يکی دو زبان ديگر را، تا که شخص قادر 

 می کنند تکلم ميليون بدان ١٠ ھزار تا ١٠٠ که بين اسپرانتو: وجود آوريمه  را برای زبان ھای به اصطالح نادربئیھا

از مراکش (ميت ندارد  می شود رسصحبت که بدان ئی ميليون متکلم دارد ولی در ھيچ يک از کشورھا۴۵ که تامزيقو 

 ۀکه به ھم قادر بودن به اين. زيرا ما با کمبود منابع انسانی مواجھيم. اين بخش ھا اما چندان فعال نيستند). گرفته تا مصر

بسيج : اما بايد نگاه خويش را به واقعيت بدوزيم. صورت آرزو باقی می مانده زبان ھای ممکن منتشر سازيم برايمان ب

ديگری به جز نيت نيک و چند کامپيوتر در اختيار نداشته باشد کار ۀ که انسان ھيچ وسيل ار، ھنگامیانسان ھا برای ک

 .مشکلی است

 

اين اصل را ترکيه به . کشوری حمايت می کنندۀ جنبش ھای ناسيوناليستی از تحميل زبان ملی در محدود -

آنھا کوشيدند تکلم به زبان . ن دفاع می کنندصورت افراطی اعمال می نمايد و ناسيوناليست ھای اوکرائين نيز از آ

آيا شما جايگزينی برای اصل . روسی را ممنوع سازند و ھمين به صورت کاتاليزاتوری موجب قيام ضد ميدان گشت

 تحميل زبان رسمی می شناسيد؟
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يت آن را اخذ پاسخ آلترناتيو به يک ايدئولوژی را نمی توان از ايدئولوژی ديگری کسب نمود، بلکه بايد از واقع -

ّدر موارد زبانی، که موجب تحرکات فراوانی می شوند، تنھا روش اين است که واقعيات را مد نظر قرار داده و از . کرد

 خواندن و نوشتن را به زبان مادری خويش بيآموزند و نه به زبان رسمی، اگر دکودکان می باي. آن ھا نتيجه گيری کرد

که آنھا برخواندن و نوشتن و  آنگاه پس از آن. سواد مسلط باشندۀ گردند که به امکانات اوليکه قرار باشد آنھا افراد بالغی 

اکثر انسان ھا در . چھار عمل اصلی حساب مسلط شدند، می توان آنھا را به زبان ھای دوم و سوم وارد ساخت

ود آنھا به بيش از يک زبان و بدين سان قرار ب. کشورھای بلوک سابق سوسياليستی با دو يا سه زبان بزرگ شده اند

اشتباھی را که اکثر ناسيوناليست ھا در سراسر جھان می کنند اين است که آنھا زبان را تبديل به . زبان رسمی آگاه باشند

فرانسوی غنيمت جنگی «، کفته است کاتب ياسينالجزايری، ۀ نويسند.  پل باشددمانع می کنند، در حال که زبان می باي

بان فرانسوی به عنوان يکی از زبان ھای الجزاير در جوار عربی و تامزيق که گفته می شود زبان و از ز» ماست

 .بربرھاست وی حمايت نمود

 

 گوگل قرار است امکانات خويش را گسترش دھد و به فھرست زبان ھای گوگل مرتب زبان ۀماشين ترجم -

  تھديدی نمی تواند باشد؟ًکار شما احتماالآيا اين برای . فريقا افزوده می شونداھای بيشتری از آسيا و 

 آن ما قادر خواھيم بود وقت ۀزيرا به وسيل.  اتوماتيک به وجود آيدۀ مطمئنی برای ترجمۀمن ھميشه آرزو داشته ام وسيل

 به اومبرتو اکوھمانطور که . اما اين راھی است بسيار طوالنی. و انرژی خود را برای کارھای مھمتر صرف کنيم

آنھا کم و بيش .  ھای ترجمه به جای استفاده از فرھنگ ھا از کتاب ھای لغت استفاده می شودندر ماشي: ته استنيکی گف

زيرا . اما برای متون درازتر و پيچيده تر حاصل کار آنھا جز آشغال نيست.  جمالت ساده و کوتاه ھستندۀقادر به ترجم

مستقيم بايد به کار ۀ  به ھمان زمانی نياز است که برای ترجمًبرای بررسی متنی که محصول ماشين ترجمه باشد تقريبا

 ما داوطلبانه کار می کنيم و برای کارمان مزدی دريافت نمی کنيم، ما چيزی نداريم از دست ۀ که ھمئیو از آنجا. برد

 Добро пожаловать в любой. وجود آيد خوش آمد می گوئيمه ُاين است که ما به ھر ربات ھوشياری که ب. دھيم

действительно умного робота! .  اما تا زمانی که بدانجا برسيم به داشتن ھمکارانی نياز داريم که از روسی يا

داوطلبان ترجمه خوش آمد ۀ به ھمين جھت به ھم). البته اين در مورد فارسی نيز صدق می کند(به روسی ترجمه کنند 

 www.tlaxcala-int.org/contact.asp:  با ما تماس بگيريد. می گوئيم

  :  منبع

  لمانی توسط ميلنا رامپلدی از انجمن پروموزائيکا، ترجمه از ٢٠١۶ جنوری ٨از فاکت انترناسيونال، 

17085=reference?asp.article/org.int-tlaxcala.www://http  

بين المللی مترجمان برای حفظ تنوع گويش، ۀ  فاوستو جيوديشی، يکی از تنظيم کنندگان کار تالکسکاال، شبک بامصاحبه 

   که يک وبسيايت روسی است به زبان انگليسیفاکت انترناسيونالاز 

 

 

 
 


