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 Political  سياسی

  
  حميد محوی

  ٢٠١۶ فبروری ٠٨
  

  "رسالۀ خدا نابور شناسی"به ارتباط ترجمۀ کتاب
  

  .يافت خواھيد را ميسان يری تی نامۀ ھفته متن پيوست در درود با

 اين نويسندۀ  .برسانم خوانندگان اطالع به "شناسی خداناباور رسالۀ " کتاب ترجمۀ انتشار مورد در دباي را ای نکته ولی

 به کتاب اين انتشار مورد در دارند، آشنائی او آثار و نام با فرانسه مقيم ايرانيان ويژه به که اونفره ميشل آقای کتاب

 تحقيقات با .دارد تعلق )...گراسه انتشارات( فرانسوی ناشر هب کتاب اين حقوق تمام زيرا کرد تأسف اظھار فارسی زبان

 خارجی نويسندگان آثار انتشار و ترجمه برای ايران در و نکردهء امضا را برن منشور ايران چه گر که بردم پی بعدی

 اين انتشار اب باشد، نداشته ماجرا از اطالعی نيز ناشر اگر حتی و کنم می زندگی فرانسه در من ولی نيستند، جوابگو

 بدون )باشد نمی اقتصادی و یئ حرفه فعاليت يک من برای که( کتاب اين انتشار و ترجمه با من فارسی زبان به کتاب

 از پيش که ھائی کتاب مورد در موضوع اين .کرد خواھم قرار قانونی غير وضعيت درً عمال ،اثر مالک رضايت جلب

 منتشر کارھای دربارۀ تصميمی ھنوز ولی باشد می مطرح نيز شده نتشرم ھا سايت برخی توسط و ام کرده ترجمه اين

  .ام نگرفته شده

 و ام کرده درخواست فارسی زبان به را" خداناباوری رسالۀ" انتشار اجازه فرانسوی ناشر از الکترونيک پيغام يک طی

 ..برم می سر به پاسخ انتظار درً فعال

 داشته تأمالتی رايت کپی قانون و برن منشور موضوع روی ما که شد خواھد موجب آمده پيش مورد اين، وجود با

 و فرھنگی ھای فعاليت ضرورت و سو يک از علمی و پژوھشی و ھنری آثار خصوصی مالکيت يعنی  .باشيم

 شرايط از عينی تحليل" : ايران فرھنگی ميان زمينۀ در خاصه و آموزش و علم و ھنر و فرھنگ دموکراتيزاسيون

 ثانوی شکل به که موضوعی دومين .فرھنگی آثار خصوصی مالکيت با تالقی در فرھنگی زمينۀ در بار اين یول "عينی

 مشابه شرايط در که ايرانيانی تمام ًاحتماال و برم، می سر به فرانسه در که من برای کم دست له،أمس اين ادامۀ در و

 مثل مضمحلی ھای گروه و ھا تروريست تنھا که کشوری در .سازد می مطرح را ايران فرھنگی ميان موضوع ھستند

 مخوف سازمان به تکيه با و امپرياليستی کودتای با که پوشالی و پوسيده رژيم يک بازماندۀ يا و خلق مجاھدين سازمان

 و پنتاگون و متحد ملل ھای بودجه از توانند می کشيدند توبره به را ايران ملی ثروت وحشت و رعب ايجاد با و ساواک

 و باشند، مند بھره ابتذال فرھنگ بيشتر چه ھر اشاعۀ برای ايران اسالمی جمھوری خود امتيازات و ھا بودجه با تیح

 ناميده "ايران فرھنگی ميان آريستوکراسی" ھايم تحليل در را آنھا من که اندک گروه يک به تنھا اينجا تا که کشوری در
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 است فرصتیً بعضا فرھنگی ھای فعاليت که کشوری يعنی ھم باز و نی،ايرا )بار اين( ھای جو آی جی نوعی به يعنی ام

 انتظار توانيم می چگونه کند، تازه فرانسه در را شاھنشاھی قديمی ھای سنت دل داغ تا پھلوی -ديبا فرح خانم برای

  برسد؟ نتيجه به و بگيرد انجام آزاد شکل به نيز حاشيه در کارھائی حتی که باشيم داشته

 آن از نداريم حق ًاحتماال ما حتی که )اثری ھر( اثر خصوصی مالکيت يعنی برن منشور يا رايت کپی قانون هساد خيلی

 و تاريخی بست بن اين به را ما وضعيت اين تمام سرانجام که است اين نتيجه ...بياوريم قول نقل اثر مالک اجازۀ بدون

  .ماند می باقی قدرتھا و حاکم طبقات انحصار رد پژوھش و علم و ھنر و فرھنگ که کند می ھدايت ساختاری

 و کجا ھر علت ھمين به  .کنيم عبور تجاری تبليغات معبر و سد از بايد واژه يک جوی و جست برای حتی انترنت، در

 ترديد بايد شود می ديده چراغانی با نصرت طاق و خورد می چشم به ھنر و فرھنگ نام به چيزی که موردی ھر در

 و اختناق و جنايتکارانه روند ھای پيروزمندی از ای نشانه جزه ب نيست چيزی ھايش گاه جلوه بھترين در زيرا کنيم،

 .بشريت عليه جھانی سطح در تبعيض

 مالکيت بازشناسی و آثارشان فروش با کنند، می تبليغ "ھدونيسم" برای که اونفره ميشل خود مثل ھائی فيلسوف حتی

 می محدود خودشان مرفه آپارتمان و دھکده ھمان به را جھان اجتماعی، ارکارھایابز سپس و ھنری اثر بر خصوصی

 استخوانشان به کارد" بايد آموزگاران يا و بخورند ھوا باد بايد ھا نويسنده که نيست معنی اين به انتقادی چنين البته .دانند

 و ھنری و فرھنگی کار آزادی و ارتقاء به دباي ھا کتاب و حساب ولی ...باشد کار در کتابی و حساب بايد البته "برسد

 .بينجامد اجتماعی

 ولی سوريه، به بروند تخريب و کشی آدم برای مکفی حقوق دريافت با توانند می عده يک فرانسه در که بينيم می ًعمال

 ...گيرد می قرار قانونی غير وضعيت در رايگان به ھم آن و فرھنگی کار برای ديگر نفر يک

 محوی حميد

 ٢٠١٦ فبروری ٠٧
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