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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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 Political  سياسی

  
  نوشتۀ حميد محوی

  ٢٠١۶ فبروری ٠٩
  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه
  اطالعيه مھم

  

   دستمزد کار فرھنگی آزاد در فرانسه، يورو جريمه٣٠٠٠٠٠دو سال زندان و 
  

  

ًپيش از ھر مطلبی مجبور ھستم فورا از تمام سايت ھا و افرادی که به نحوی کتاب ھای ترجمه شده توسط من را منتشر 

نوشتۀ کارل » استعمار در آسيا« جز کتاب ه ب. کرده اند، تقاضا کنم که اين کتاب ھا را از آرشيو خودشان حذف کنند

زيرا بر اساس قانون کپی رايت در » نقد مارکسيسم دربارۀ نظريۀ روانکاوی«مارکس و فردرش انگلس، و کتاب 

  فرانسه، مادۀ زير

Article L-122-4 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 

de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la 

traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un 

art ou un procédé quelconque. 

اين مورد .  يا دارندۀ حق امتياز اثر غير قانونی استھر گونه بازنمائی يا بازتوليد کامل يا جزئی بدون رضايت نويسنده

  . باشدشامل ترجمه يا تغيير شکل و تنظيم مصنوعی با استفاده از ھر شيوۀ فنی نيز می

Article L335-2 

Des peines encourues pour le non respect du droit d'auteur : 

Toute édition d'écrits de composition musicales, de dessins, de peinture ou toute autre 

production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et 

règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon. toute contrefaçon 
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est un délit La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l étranger est 

punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende seront punis des 

mêmes peines le débit, l'importation et l'exportation d'ouvrages contrefaits 

 يورو برای فرد ٣٠٠٠٠٠دو سال زندان و ... در مورد عدم رعايت حقوق نويسنده و يا دارندۀ حق اثر٣٣۵در مادۀ 

  .خاطی در بر خواھد داشت

خاطر کارھای ترجمه که از ديدگاه من عالوه بر وجھۀ فرھنگی و اجتماعی، در عين حال يک ه البته من حاضر نيستم ب

من  در مقابله با تروريسم فرھنگی رايج يعنی تروريسم فرھنگی خاص گروه ھای نياز باطنی و به شيوۀ مبارزاتی 

 تعلق ،تبھکار که به اپوزيسيون ھای پنتاگونی و ناتوئی بين  ايرانيان خارج از کشور در جبھۀ مدافعان امپرياليست ھا

ه از تروريسم بين المللی و خاصه دارند و  در چھار چوب پشتيبانی ھای غرب امپرياليستی  اتحاديۀ اروپا و اياالت متحد

ئی می باشند و عالوه بر اين ميان فرھنگی خود جمھوری اسالمی در ايران را نيز بايد مد ا قابل شناستروريسم اسالمی

و تشويق به اصطالح فعاليت ھای فرھنگی و ... ھای تمدنیمذاکره به ويژه از دوران خاتمی با طرح ( نظر داشته باشيم،

در نتيجه ... قابل درک می باشد...) ل گسترده در وبالگ ميان فرھنگی ايران مورد بررسی قرارداده امھنری که به شک

در ھر . واقع بوده و ھست...ل قدرتفکار من در راستای گسترش ميان فرھنگی ايران در بيرون از محوطه و  محا

  . می گرددصورت چنين تعريفی از فعاليت ھايم در زمينۀ ترجمه و نقد به خود من باز

ميشل نوشتۀ فيلسوف فرانسوی » رسالۀ خداناباوری«ًموضوع قوانين کپی رايت اخيرا در مکاتبه با نويسندۀ کتاب 

 که بازخوانی ترجمۀ آن توسط من به فارسی به مرحلۀ نھائی نزديک شده است، قانون کپی رايت برای نخستين اونفره

 در مقابل درخواست من برای نوشتن قطعه ای برای خوانندگان بار به شکل جدی برای من مطرح شد، زيرا نويسنده

اظھار داشت که حق امتياز اين کتاب متعلق به او نيست، و ديگر صاحب ... فارسی زبان در صورتی که ضروری بداند

جام جوھائی چند نتيجه گرفتم که با توجه به کارھای ترجمه که پيش از اين ان و پس از جست... کتاب خودش نمی باشد

ھر چند که اين کارھا را به .  يورو جريمه انتظارم را می کشد٣٠٠٠٠٠ دوسال زندان و به مثابۀ اصل تيوريکداده ام 

رايگان در اختيار خوانندگان گذاشته ام و از ھيج مؤسسه يا سازمانی برای اين نوع کارھا و يا کارھای ديگر بودجه يا 

  .ًيز کامال در زمينۀ پژوھش ھای شخصی ام بوده استترجمه ھا ن. امتياز خاصی دريافت نکرده ام

در نتيجه نخستين اقدام من درخواست حذف کتاب ھای ترجمه شده ام از انترنت می باشد، که اين قانون عادالنه باشد يا 

انين و ده ھا پرسش ديگر، که اين قو... نباشد، که اين قانون موجب اعتالی کار فرھنگی و ھنری و علمی می باشد يا نه

که برای ايرنيان آزاد خارج از سازمان ھا و انجمن ھا و دولت ھا بايد ساز و کار تازه ای  و يا اين... بايد عوض شود

برای فعاليتھای فرھنگی شان وجود داشته باشد، و يا اين که ضرورتی ندارد که افراد آزاد در آزادی و فارغ از قيد  و 

که . يا حساب و کتابی نيز برای آنھا وجود داشته باشد يا نباشد.  داشته باشندبندھای رسمی فعاليت فرھنگی و اجتماعی

اتحاديۀ اروپا متحد القاعده و تروريسم اسالمی باشد يا نباشد،   تمام اين پرسش ھا، در رابطه با وضعيت کنونی که برای 

ه را در مقابل ديوار قوانينی می بينم که بً و عمال من خودم بالقوه. ترجمه ھای من پيش آمده، به مرحلۀ ديگری تعلق دارد

 يورو برای يک ٣٠٠٠٠٠ًجای بازشناسی يک کار فرھنگی و پيشاھنگی با اعتنائی می تواند احتماال دو سال زندان و 

 »...تو نيکی می کن و در دجله انداز« ضرب المثل ھای ما ايرانی ھا . فرد بی کار دراز مدت در فرانسه صادر کند

نيکی، کمک رسانی اگر قانونمند نباشد . نظر می رسد، و شايد ھم که اين قوانين حقانيت داشته باشده ًواقعا ناکارآمد ب

ً  موجب دردسرھائی بشود که اخيرا بی آن که بداند در خانه اش بھرام رحمانیممکن است که برای فرد نيکوکاری مثل 

  ... بھکار و دزد باز کرده بود را به جای پناھندگان آواره به روی يک باند ت
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ولی واقعيت امر اين است که فعاليتھای فرھنگی به طبقۀ حاکم انحصار داشته و آنھائی که به توده ھای بی نام و نشان 

حاصل چنين . تعلق دارند سھم چندانی نمی برند و در بھترين شرايط تنھا می توانند تماشاچی و يا مصرف کننده باشند

ه به وضعيت انجمن ھای فرھنگی و اجتماعی و مناسبات دانشگاھی ايران و فرانسه، و وضعيت خود من قانونی، با توج

ًالبته کامال منزوی، و حاشيه نشين و مخالف به مفھوم مضاعف کلمه، اين است که  »  آزاد « به عنوان يک فرد 

ايد برای ھميشه از انترنت جمع آوری  کتاب ھائی که من ترجمۀ کرده ام، دست کم بايد تا اطالع ثانوی و شۀمجموع

ًخصوصا به دليل سياست حاکم در فرانسه که در پشتيبانی از برخی . شود، چون که وضعيت حقوقی آنھا مشخص نيست

از گروه ھای تروريست ايرانی مانند مجاھدين خلق و يا بازماندۀ رژيم پھلوی و يا گروه ھای نوعی پا فشاری می کند و 

 در رابطۀ ميان فرھنگی با ايران جزء اولويت ھای دولت  فرانسه ًگام و منتقدان  فرانسوی خصوصااعتالی فرھنگ پيش

حسن عالوه بر اين قراردادھای تازه با شيخ . ًغالبا فرھنگ ناتو ھست که در پشت ويترين ديده می شود. نمی تواند باشد

من تنھا می توانم به کسب اجازۀ اختياری صاحب . و غيره باقی نمی گذارد» رسالۀ خداناباوری«، جائی برای روحانی

را برای من » رسالۀ خداناباوری«ّ، اگر بخواھد به رايگان اجازۀ ترجمه فارسی ماثر يعنی انتشارات گراسه دلخوش باش

  ممکن سازد يا نه؟

با . کن خواھد بودتنھا در صورتی که بتوانم توافق ناشرين کتاب ھای ترجمه شده را به دست آورم، انتشار ترجمه ھا مم

اين حساب که پيدا کردن ناشران و مکاتبه با آنھا کار ساده ای نيست، و بخش آزار دھندۀ کار من را تشکيل می دھد، 

چون که کار ترجمه برای من لذت بخش است، و يک کار فرھنگی و اجتماعی به حساب می آيد، و حتی ارتباط با 

، عالوه بر اين از آنجائی که کار من از سوی ھيچ گروه و مؤسسه ای نويسندگان که متأسفانه ھميشه ممکن نبوده

ًپشتيبانی نمی شود و با تصميم شخصی عمل می کنم، برای چنين مؤسساتی احتماال اين نوع پيغام ھا به دليل تجاری 

کنم  که به  و احساس می  نبودنشان  و عدم تعلق به جريانھا و برنامه ھای سياسی، يک ھرز نويسی تلقی خواھد شد

ًتقريبا يک » رسالۀ خداناباوری«دست بگيرم، در حالی که به عنوان مثال برای ھمين کتاب ه نوعی کاسه گدائی بايد ب

 به شکلی که  برای خوانندۀ هًسال وقت صرف کردم، با پی نوشت ھای متعدد و آماده کردن جمالت بعضا ناتمام نويسند

ًمضافا بر اين که اين کتاب به انضمام چندين . ازخوانی مقدماتی آن ھنوز تمام نشدهالبته ب... فارسی زبان  قابل درک باشد

و نه خدا (کتاب ديگر به طرح جديد من برای پاکسازی ايران از دين اسالم و مبارزه عليه ايدئولوژی ھای خدا پرست 

  .تعلق دارد) پرستان

البته اين قوانين در . وھش ھای بعدی را گرفته استً عمال با فروش کارش به يک ناشر جلوی گسترش پژ ميشل اونفره

صورتی که برای گسترش ھای بعدی نيز حساب و کتابی قائل می شد، می توانست قابل قبول ومفيد باشد زيرا نويسنده 

سی نيز برای کاری که انجام داده بايد حقوقی دريافت کند تا در آزادی و استقالل به کار نويسندگی اش بپردازد و بازشنا

در غيراين . بايد شھيد بشويم. ولی ما ايرانی ھا سرنوشتمان با بقيۀ دنيا متفاوت است. مترجم نيز به ھمچنين. شود

ًطور مشخص و عمال برای يک ه ولی ب... وی می افتاد و غيره فرانسھاتری لوفورفکر ترجمۀ ه صورت کمتر کسی ب

در فرانسه برای اين نوع فعاليت ھا ) ياليستی و طبقاتی و مذھبیآزاد و فارغ از وابستگی ھای استعماری و امپر(ايرانی 

؟ شايد ارتباطی به ما نداشته باشد؟ ما نمی توانيم تصميم گيرنده ...پس رابطۀ فرھنگی. چه امکاناتی وجود دارد؟ ھيچ

بازشناسی خواننده و باشيم؟ در اين صورت آيا می توانيم از استقالل و باز شناسی نويسنده دفاع کنيم، و از استقالل و 

  ترجمه به عنوان يک نوع خاص و افراطی از فعاليت کتاب خوانی، يا يک نوع خاص از خواندن متن قطع نظر کنيم؟

ھمين حاال به اين موضوع فکر کنيم که در حال حاضر چند نفر در فرانسه مشغول کار ترجمه ھستند و چه ترجمه می 

خاطر کتاب ھائی که از فرانسه به فارسی منتشر کرده ه يم که حميد محوی بکنند؟ و ھمين حاال به اين موضوع فکر کن
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و به ھدف ارتقاء ميان ... در چھار چوب مبارزه عليه تروريسم فرھنگی و ميان فرھنگی و عليه ناتوی فرھنگی ( است  

رو جريمه محکوم  يو٣٠٠٠٠٠به دو سال زندان و ) فرھنگی ايران و فرانسه در ابعاد بسيار فروتنانه و خود جوش

ًو اگر برای ھر کتاب ترجمه شده اين حکم صادر شود من بايد تقريبا به حبس ابد با جريمۀ چند ميليونی محکوم ... شود

  ...شوم

  

  ٢٠١۶ بروری ف٨ /گاھنامۀ ھنر و مبارزه/حميد محوی

  جغرافيای سياسی/لينک متن در گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 دستمزد کار فرھنگی آزاد  يورو جريمه٣٠٠٠٠٠دو سال زندان و 

 

 
 


