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 سرگذشت یک ترجمه

 

هانگیز تاریخ به مطلبیاستکه نوشته، اکتبریاین لماتيكاسایت پروبدر۲٨١٠ششم نام "شوق یک خيز بلند"با

معرفیکتابکارگرانبی/نقد انقالبتوانچانه)طبقه ایرانپساز زنیکارگراندر آقا( خیراللهینوشته یعلیرضا

كهازجمله[/review-http://problematicaa.com/book]آقاجریمنتشرشدنامآقایروزبهایبهتوسطنویسنده

رامترجمآندرستىبهشدهبودکهایههماشار"بورلیسیلور"نوشتهخانمپروفسور"كارنیروهاى"بهفاكتىازكتاب

ناممترجمتغییریافتهونشر ژرفازجانباکتبر١۲دردرنشربعدىآن،لیکنبودكردهذکر"سوسنصالحى"خانم

 نام است«سپهدارمنصورى"با بازتكثیرشده در. گرفتهشدازمذکورنوشته منابعبهره ازجملهچند نامكتابى، با

كار" نیروهاى " (Forces of Labor)همسرخاننوشته سیلور، بورلى پرفسور جیوانىاقتصم ماركسیست، اددان

آریگى . كتابخانم این اصلى مترجم واقع سوسنصالحى"در کهاست" ویراستارى آذرپو"با زمستاندر"ناصر

.منتشرگردید(اختران)درایرانازطرفانتشاراتدات١٣١۲

اشارهدراینجامهمیکتهدونبهبایستینخست،ترجمهونشرآناینسرگذشتآغازتاپایانیهازتوضیحپروسپیش

نمو بیهدربارابتداد، نوشتهترجمه درکهر و فهم در واژگان نقشکاربردی دوم و کلی، کتاباهطور اینجا و ی

منصوراندرفهمعباساشکاالت.توانددردریافتومحتوایدرونیآننقشپراهمیتیپیداکندمیکه"نیروهایکار"

مفاهی بهنظام تنها ومباحثاساسیمتناصلیمربوطنمیمطلب، آنم بلکهویاهمیتواژگانوجایگاه درشود، ها

عتناعیبهمبانینظریترجمهانداختهابییهپرد،نماییهایفارسیرانیزندانستهودرمواردبسیاریباادبعبارت

آنچهبیشتریناهمیت.یشهتبدیلشدهاستبازیبهمانعیدستوپاگیردرفهماندپراکنیدرکسوتلغتاینلغت.است

اینکتابهمهمینعالقمندییویگانهاولویتاودرکارترجمههسازیبودد،لغتدهمنصورانقرارمی.رابرایع

پرداختنبهادبفارسیفرمالیستیبالغت.هاستبود کههرنا،بهخوداجازهدادهرویهوفاقدمعهایبیسازیویبا

کهمایلبودتصرفی کهدرسرزمینگلوبلبلاینهرا وازآنجا کتاببکند با ، نسبتایهحوزمباحثموضوع گونه

یمابههچهبساحتیهمیننقدافشاگران.شود،نیستیکهبافتهمیاهگیرد،هیچکسپاسخگوییاومشخصیرادربرمی

.نداریمیدیگرهنر«جوییهجزنیتکین»کهتلقیگردد«اقتضایطبیعت»و«حسادتمغرضانه»یاهگون

چونهایمهمتاریخاندیشه،حتیمتنیهممتنیتواندریافتکهنهتنهاترجمهکوتاه،ایننتیجهرامییازاینمالحظه

ننتف،کارآسانینیستوبهویژهبابهزبانیروشنوسادهنوشتهشدهنمایدوکیفیتاینکتابکهبهظاهرآسانمی

هاییکمابیشپراکندهوهکنیم،اشارآنچهدراینصفحاتبهآناشارهمی.توانبهچنینمهمیدرترجمهدستزدنمی

ازبرخیفصل فقره چند نیروهایکار"هایکتاباجمالیبه وهربارکوششمیمی" آوردنتوضیحیباشد با کنیم

اچهحدمطلبکتابرانفهمیدهاستوایننفهمیدنموجبنشدهت(عباسمنصوران)آننشاندهیمکهمترجمیهدربار

کهدر"پارسی"رویهبرادببافیراباتکیهبیهبافینیزدستنزندوایننظریهاستکهحتیدرمواردیخودبهنظری

فاجعه ابعاد نیز مواردی پیدا مثال]دربپیشنکردهباری شوهایسراسری»: کور شو، افراینده»،«دور همچندیی

«َدَورانسپسینی»،«سرراستنا «کارگرچابک»،«هایواگراداشتچشم»، «راستگذارییکسرمایه»، مرزهای»،

دهیبهسببرفوزگیدرپایان»،«واریدرگردشیگذار»،«کوچیبازوسرکشبرخورداریازدرون»،«ریشریش

پوششی ماهای ش  «به پویهچهره»، آنگونه سرگنمای از بازگشتیهای «رفته فزاینده»، بیگرایش نبود  گیدغدغهی

«یابیتاریخیههاینوجلوهپدید «ها(شوییپشم)هاشدیدترینسایش»، ستیزه»، با»،«هایمتجاوزستیزهایدرونگرو

«لمللیپولاباشانهبهصندوقبینچشمیخوش رسیده"یپافشاربرجنبانندهنیروهای»، «"نسلبهانتها شدنترپهن»،

گسستگیشاخگیشاخه جغرافیاییهای پتانسیل در »،«ها چشم یقینبه «مندنگرندگان گلوله»، تمامییمسیر

هایکارگریرادرشیپوربرووبرگردمرگجنبشدگرسازیهمراهبافوردیسمبی»،«هایجهانیکارگریاعتراض
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«داشت پس»، مینگرایانهسیر چشم به شکفتهای که شدگیآیند کمیاب"یک آشکارگی داده"لحظه نشان را ،«ی

درمتنیمانندنیروهایکار،کهبحثنیزو...[و«یچرخشراهنوزبایدچشمبهراهبودهایدیگریازنقطهگونه»

"یگوپارسیفردوسی"رابهاستنادهاییهییواژهاطبقاتیدرکانونآنقراردارد،درجایهنقداقتصادسیاسیومبارز

 نماید رزم:براینمونه)ترجمه نهادنجویانهبروزهایآشکار پایه ا...(.وآهنگکوبش، درو بسیاریجاها حتیدر

اشهترجمودنمایمیمشخصرابامعانیمختلفیادایهیرارعایتنکردهوهرباریکواژاهیگانیضابطه،ترجمه

پراکند،میهاینابپارسیراهمناسبتواژمناسبتوبینصوران،بهعباسم.گیردمبتنیبرقواعدیمنسجمیقرارنمی

جنبشکارگرییهامروزیوآنهمدرحوزیهتردیدینیستکهخوانند.یبربذرافشانیدرزراعتدیماهچونانقرین

ن مبارزو دانش دغدغیهه ظرافتیهطبقاتی، حفظ و پارسی زبان بودن ناب فارسی ادب دقایق و رها ندارد وا

 که ندارد هم ضرورتی مقالداشته که است آسانتر مشاجراهباشد، یا و یکاعتصاب باب در درباریهی یهقلمی

.هایسیاسیرابخواندوالبتهنیاتطرفینمشاجرهرانیزبفهمدگیریموضع



 انتشاریبهزبانرنخستینبا که،«Forces of Labor» كتاباما درشهر۲٨٨٣درسالافت،انگلیسىدرآمریكا

وفىاینكتابدرآنجمعحضورداشتهدرمعرناصربرینرونمایىگردیدكه «wild cat» توسطجریانفرانكفورت

آن از یكجلد نمودرا هتهیه و آرزویترجمهبالفاصله کتابو این یموضوع را آن عباسمنصورانبا اوكه با

عباسباناصربرینهمراه۲٨١۲تا١١١۵دردوران]درمیانگذاشت،شتدامطبوعاتىگروهیوهمكارىنزدیك

دراین.بتوانبهحقیقتآنتکیهکردکهجایگاهانسانباشدو"ایکارشور"بانامییراآغازکردنداسازهمنصوران

اعتمادبهآنایحقیقتهمیانانسان [بماندکه،وستندوادعاهایبسیارینیزکردندپیجویینیزبا هنوزبهكتاباین.

یجزترجمههم(نیزهستانتشاراتآلفابتماگزیماصاحبدرضمنکه)عباسمنصورانوآلمانىترجمهنشدهبود

چنینكارىوتصوربراینبودکهاینداشتهترجمهیتجربه،آزادبرخىمقاالتسادهوغیرتخصصى مطلقاازپس 

اینبرنمى با نبودحالدرمآید، یانگذاشتناینآرزوخالىازفایده یارىیكىازدوستاناظهارداشتایشان. با  كه

وقرارازاینپیشنهاداستقبال.نماید،شایدكهموفقشوندامتحانراآنتواندباشد،مىمیدراستكهلمکهخودفیلولوگ

 .منتشرگردد"شورایکار"،بانامشدپسازاتمامترجمه

دوستفیلولوگایشانمتأسفا نه وی با پس همکاریجدی از یا و نیاورد عمل به کتاببرنیامدترجمه متن عباس.

وبعدازمدتیطوالنیبعدازبود،"گوگل"وآنمترجمنمودفیلولوگگزینهمكاردوستدیگرىراجایمنصوران

درخواهشكهبااینارسالكرد،اویبرا۲٨٨٧درسالراخودیترجمهبخشیازوی،هاىمكررناصربرینپرسش

لیکندنمایتالشبسیارىىآنستارویرا اولترجمهیمطالعه، آوربووکشچنانچندصفحه كه توانستانساننمید

اشهمكارورفیقتواندمىباورکندکهیکفردچگونه مسخرواستهزأاینچنینبهتبعدازچندسالسردواندنرا

ایشاندرخواهدیافتکهچنینمترجمانیراچهیبامراجعهبهنخستینترجمهایباکمیحوصلهرخوانندهه).بگیرد

باشدتاخوانندگانخودقضاوتایننوشتهمییضمیمهPDFمتنترجمهعباسمنصورانبهصورت!تواننامیدمی

منصورانگفتهشد.بهانجامرسید،وبهعصلهباحونوهاىفراوااولینویراستارىباوجودمشغلهحال،بااین(.نمایند

تنهابرایتغییردرواقعاولینویرایش.تواندباشدمطالعهدرونىمىفقطبرایبراىانتشاركهنهاینویراستاریاولیه

.شدتمیگزینآنکلمابایستواژگانمتعارفیجاییعباسمنصورانبودومیخودساخته"ارسیپ"کلماتناآشنای

ایشانیترجمهایشضمنویرفرستاد،کهبرین.ابرایندومینبازنگریر۲٨٨١عباسمنصوراندوبارهاوایلسال

.دشدومجددابرایاوارسالگردیهطورکلیتغییردادهازشکلاولیهب

ایام این در کهصالحیخانم ، انگلیسىو زبان آشناییخوبیبه و شده آشنا اینجمع دارد،با و داشته ترجمه سابقه

وهكاررامتوقفساخت،عباسمنصورانبپردازد،اماایشانبعدازچندىتالشیكهبهاصالحترجمهدرخواستشد
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،بهخانمصالحىاطالعباپذیرشاینپیشنهاد.پیشخواهدرفتترتروراحتسریعکتاباظهارنمودكهترجمهمجدد

مکارییخواستکهنمیتماماینوسواسبرایاینبود،.خواهدشدمطابقتنیزآلمانىترجمهباكهترجمهایشاندادهشد

وایشانییانترجمهصالحیسرانجامبهنتیجهرسیدوبعدازپابسیارخانمتالش.منتشرنماییمناپختهرابهنامگروه

فلسفهوعلومسیاسیدردانشگاهیآموختهدانش"نیسعیدحسی"آلمانیتوسطآقاییهمچنینمطابقتدقیقآنباترجمه

گونهتغییریرابهعباسمنصورانارسالکردیم،بااینتذکروهشدارکهدرمتنترجمههیچ،آنفرانکفورت"گوته"

دادهراردرمتنق(خانمسوسنصالحی)کتابباتوافقمترجماتخودرادراختیارماقراردهدتامالحظننمایدوتنها

.گردیدیچاپشودوایشاننیزپذیرفتوکتابآماده

رد"شورایکار"بهعنوانکارگروهیوبانامرکهایناثصورانتوافقشدهبودعباسمنترباپیشکهگفتهشد،چنان

"دات"مباناشرانتشاراتیفاصله،توانستهبوداینودربااینحال،[ PDFضمیمه۲.ص]خارجازکشورچاپگردد

نیزدرمیانمنصوران.اینموضوعراباعچنینبودکه.یمیجلبنمارادرایراناسحاصلنمودهوقولچاپآنتم

کتاببهدنبالسودنبود،ایشانبانگاهکاالییبهاهمیتچاپآندرایرانچندانمطرح،امادرحقیقتبرایاومیگذاشت

 بود کشور از خارج در آن انتشار از همانزیرا]حاصل ایشان شد گفته که آلفابتماگزیماصطور انتشارات احب

بهبهانهمحالبودنایشانبودکهجااین.[پردازدهممی...کنارکتاببهفروشظرفوظروفو،کهالبتهدرباشدمی

"وزارتارشاد"توسطکتابازتأییدعدببهماهمایناختالفرابرایحل.کردشدتمخالفمیهچاپآندرایرانب

.یمموکولکرد

،چنانامربرایشدریافتکردمتنترجمهراآخرینعباسمنصورانبعدازاینکه مشتبهگشتکهکارترجمهراازآن 

تواندکتابرابانامخودودرلعشویم،اعالمنمودکههرکسمیآنکهماازنیتاصلیایشانمطخودتلقیکردهوبی

 کجا هر چاپبرساندخواهمیکه به د اس. ارادهطبیعی به ایران چاپکتابدر تکه نداشت، بستگی کهیما زیرا

عجلهوشتابودرباکتابراایشانلیو،(طولکشید۲٨١۴تا۲٨١۲سالازکه)نمودیستیمراحلیراطیمیبامی

خانمسوسنصالحیهمچنانچهیترجمه.چاپومنتشرنمود«عباسمنصوران»نامباودرسوئد۲٨١١/١٣١٨سال

عباسمنصورانبعدازآنکهسودخودرادرسوئدوتوسط.درایرانبهچاپرسید١٣١۲گفتهشددراولزمستان

خانمصالحییهایبیشترازترجمهمجددابابرداشت١٣١۴بهجیبزد،دربهارسال(آلفابتماگزیما)انتشاراتیخود

.منتشرنمود«سپهدارمنصوری»واینباربانام"رژرفنش"راتوسطآن

پیشعباسمنصوران انگیزدر و مترجم اینکتابیهگفتار نشر میبرگردانو داستانیرا وقاحتتمام با که، گوید

کهودیکردهوپذیرفتبرایچاپکتاببهزبانفارسیابرازخشن"دکهپروفسورسیلورکنمیادعاوی.واقعیتندارد

بینانهبهچاپزودهنگامکتابخبردادهبودیم،سیلوراماازآنجاکهخوش.چاپفارسیفراهمآوردیهیژگفتاریوپیش

دریغآنکه،برگردانفارسی.گیریمن،ازتنظیماینپیشدرآمدبازماندهایزیادودرنگدرپیاتوجهبهمسئولیتب

گفتاررابنویسد،ولیمر،قراربراینبودکهناصربریناینپیشدرواقعیتا."گفتاربرخوردارنشدابازاینپیشکت

ودرانتشارآنگفتاربازماندوکتابازپیشیاوارسالنشدبراصالحیخانمیهباآخرینترجمههمراگفتاراینپیش

گفتارااینپیشاکهناشراعالمنمودکهبگفتاربهچاپنرسید،زیرخانمسوسنصالحیهماینپیشیدرایرانباترجمه

!میسرنخواهدشدوماازآنچشمپوشیدیماحتمالچاپکتاب

ازهمراهیدوستانی:"نویسدومیشمردهفرصتراغنیمتگفتارمترجم،یپیشویدرانتهاطنزماجرااینجااستکه

بامتنانگلیسیبازخوانیکردهودوستا نیکهدربازگرداندنکتاببهفارسیدلگرمیدادهوکهبرگردانفارسیرا

آن نامیاز که آنهستند خواهان و سپاسهمراهیداشته نشود، برده گزاریکنمها می. اجازه همه، این تابا خواهم

ورسانبود،یاری)!(هانوکریمیکهپیوستهدراینچالشاجازهازهمراهیانسانیبهمعناسوسیالیستومهربابی
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نوبهپیشنهاداودررساییمفهوم،جایگزی«سازیتثبیت»بهجای«یافتهر»هست،سپاسگزاریکنم،برگردانواژه

."رسانشدیاری

خواهانآنهستندکهنامیازآنهابرده"،جزوآنکسانیاستکه"ناصربرین"و"صالحیوسنس"خانماحتماالنام

هاییکهباکارهایسترگانساندرمقایسهاستغیرقابلقیاسیکارچنینکخاطریهگذاریبدرواقعارزش"!نشود

هاودانشمندانبزرگیهمچونکارلودرراهپرسنگالخآنانسانگرفتهکنونانجامیطبقاتیتاهدرمسیروبسترمبارز

رزالو لنین، انگلس، فرهیختهمارکس، دیگر انسان صدها دانشمبارزگزامبورگو مشعل تاکنونیهکه را طبقاتی

دراینجایگاه،مطرحشدنیاندانیاینمبارزهجاننهادهویارفیقانیکهدرراهپیماییبزرگوطوالداشتهروشننگاه

هوشیاربودنبایستی،،اگرمسألهماساختوپرداختدیالکتیکبالفعلرهاییاستاما.نداردنشدننامماهیچاهمیتی

خصلت ضرببه و نیات، آها، که میهنگاهدافهمراهانی پیموده راهپیمایی این مسیر تاکنونیدر تجربه و شود

خفتهانحرافاتوض دردلتفرد یانسانرباتهولناکیکه ویابیبهخروشدردرپیقدرتروزگاریهاییکه آمد

،برایماطنینفریادبهسینهدیوارنشاندراودههاهزارانسانانقالبیهاوریازانفهاها،روبینهاوراداکبوخارین

.تواندباشدمیهاهشدارباش

هباشد،متوجهخواهدشدرابهدقتمطالعهکرد"نیروهایکار"کهکتابکسی:یبسیاربااهمیتاشارهوتأکیدبهنکته

باشد،برکداممی[Weltsystem]ترینمفهوماینپژوهشتوسطسیلورکهدیدگاهشمبتنیبرسیستمجهانیکهکلیدی

اشکال"ساماندهی"ادرآلترناتیوجهانیسرمایهدربرابربحرانرایندیدگاهاستکهسیلوراز.یابدواژهاستقرارمی

هاینظریمارکسرا،کهنقصتمامیبندیسیلورصورت.دهدایهموردنقدوبررسیقرارمیهایسرممختلفبخش

صعودترکیبارگانیکسرمایهونرخنزول"داریوباعنوانتبیینقوانیناساسینظامسرمایههاراباگونهپدیدهاین

تبیین(production fix)"دهیتولیدسامان"بندینمودهبود،بامبحثگذارازبحرانبافورمول"سوددرحالکاهش

کوششویایناستکهبتوانداین.نمایدوشنمیهایکنونیردارانه،انتقالتولیدصنعتیوجابجاییمناسباتسرمایه

هایمتضادکاروسرمایهدراینانتقالداریوبنیانکهچگونهساختاراقتصادیسرمایه:اساسیراتوضیحدهدینکته

داریدرگرایشبههدفچنینرویکردهایگوناگونیکهسرمایهها،ضمنتداومامواجرونقورکودوهموجابجایی

هایدهیهاوسامانکند،هموارهتداومتناقضاتدرونینظامدرتمامیاینچرخهیافتنبهسوددستپنجهنرممیتدس

مرحله هاهایجدیدیازبحرانایازرونقوشکوفاییبهدورانگوناگون،سببخواهدشدکهایننظامهرباردرپس 

هم و مراحلشکلفروغلطیده بار هگیریچرخچنینهر و ترگرددکوتاهها دهی سامانهایتولید آن. سرمایهدیگر که

کارگروتکاملیها،چهرویکردینسبتبهرشدطبقه"دهیسامان"اشدرفرایندهمینگستریوپویاییضمنجهان

دارد مولد نیروهای است. این نظریه،حقیقت که درباری اوجبحرانیهمارکس نیز و ها مبارزات طبقاتییابندگی

.گرددتشدیدیافتههرباربیشتردررویصحنهتاریخپدیدارمی

داناقتصادیرادیویدهاروی،جغرافیspaitial fixمفهوم.شوداستفادهمیfixمفهومکتاببهدفعاتزیادازایندر

ده اوایل در نموهمارکسیست، مرسوم هشتاد تناقضاتی آن با و سرمایدهی سامان د برداهبحران تکیه با را ری

دربایستیمعضلانباشتاضافی،رفعیمازادبرایهسرمای.بیانکردآلترناتیو،بهشکلیfixبودنمفهوم چندمعنایی

امابدینطریق،معضلوگرایشذاتیسرمایهبه.گذاریگرددهثابتتوزیعوسرماییهعنوانسرمایجایدیگریبه

صورتبنیادیحلشود،بلکهاینمسألهفقطازلحاظمکانیبهجایدیگروازلحاظهتواندبانباشتاضافههرگزنمی

صورتمجازیهبfixچنینبهکمکمعنیدیگرتوانهم اینوضعیترامی.گرددزمانیبهوقتدیگریموکولمی

ابیراترمیمنمودنوموقتی،خرااهخسارتی،آسیبی،صدم:ازاینقراراستfixمعنیدیگر:بیانکرد(یاهاستعار)

صورتسردستی،هوبایاینمنظوراستکهخسارتییاآسیبیسریعهدربردارندto fix a problemتعمیرکردن،

.ینمعنیاستکتاب،قبلازهرچیزدیگریبههمهمدراینfixمنظوراز.اندکوموقتتعمیریاترمیمگردیدهاست



5 

 

 استراتژیfixمفهوم میهابه برآنییبسطداده تکیه با کهسرمایه برمشکالتمبارزشود، انباشتهها یطبقاتیو

.صورتدائمیوبنیادیاینمشکالتراحلنمایدهکهبتواندبدهد،بدونآنسرمایهواکنشنشانمی

رایاوناشناختهماند،اینکلیدمفهومیراعباسمنصورانهرگزدرکنکردوچنینبودکهمفهومکلینوشتهسیلورب

بهواژینخودنخستیترجمهرتمامیدواو وجهاماهنگامیکهمت.کندمعنیمی«مندیهپای»یهاینکلیدمفهومیرا

بمی اینواژه منتقلنمودمعنینمییشودبا بهخواننده آن،توانموضوعکتابرا «سازیتثبیت»یهبهواژسپسرا

رابرای"ساماندهی"یشانکلمهگرددواازنوآغازمیکهترجمهکتابتوسطخانمسوسنصالحیتااین.دهدتغییرمی

"ساماندهی"بدوندرکاز.ابهامورمزآمیزیکتابرابرایمابگشایدهومی،کند،تااینکلیدمفانتخابمیfixمفهوم

بخش مختلف سرمایههایاشکال جهانی نظام توسط آدارسرمایه، حتی میی که مارکس نظری توضیح گویدن

.قابلدرکنخواهدبود،"باشدهماناخودسرمایهمیهانعپیشرفتسرمایهدربرابربحرانبزرگترینما"

ما هنگامیکهعباسمنصورانبا برایچاپکتابتوسطانتشاراتآلفابتماگزیمااما ورددرمتمامکرد،حجترا

وکهاجازهاستفادهازاینمفهومواینهشداردادهشدیخودشبهاودرترجمه(اندهیسام)اینمفهومیاوازاستفاده

نخواهدداشتخانمصالحییچنینهیچبخشیازترجمههم جایگزینایناینبودکهویدربیآلترناتیویبرای.را

کهمورداحترام،شودمی«کریمیانوانسانیبهمعناسوسیالیستومهرب»ودوستگرانقدردامنمفهومکلیدی،دستبه

هستما نیز یافتهر»یهواژایشانکه، » به را می«سازیتثبیت»جای پیشنهاد او دهدبه درک. یادآوریاینعدم

چنینمعضلینیز"کریم"حتیبرایدوستگرامی،گفتانکهعباسمنصورانصادقانهچندرآغازآنکتابمفهومی

من:پیشآوردهبود،وخودعباسمنصوراندرآننخستینایامباتائیداینمسالهاظهارداشتکهرادراوایلویرایش

یم،چونگودرستمیاینکتابمبهمبودنیهدربار(ناصربرین) راهمین،خواندنمتنترجمهکهرفیقکریمنیزبا

دوستپیشنهادییهولیباتأسف،اینواژ[راتکذیبنمایدمنکهدوستگرامیکریماینادعایمگرای!]گفتهاست

.تواندباشدیافتبهمعنیساماندهینمیزیرا،ره.نیست«کمکرسان»اینمفهوم«دررسایی»نیز"کریم"گرامی

اکنونهرخوانند مقایسهمفهوماینکتابمییهبنابراینهم "ساماندهی"شناسیکلیدیمیانتواندبا ،«سازیتثبیت»با

.خوددراینموردقضاوتنماید«یافتهر»ویا«مندیهپای»

؟بهچاپرسانیدچگونهدرسوئدعباسمنصورانکتابرااما

تا٣هایمنظمودقیقکتاب،بخشیونمطالعهاقدامنمودکهبددرسوئدبهچاپکتابچنان،بادستپاچگیوعجلهوی

۵تا١هایبخشوفصلسوم۵ را۲١۴تا١٨١اتصفحوبهجایآننمودهحذفکتابچاپدرفصلچهارمرا

.رساندنجاممیامکاررابهزعمخودبهوباشلختگیتماکندتکرارمیهدوبار

هایناشیانهدرتنطیمخانمصالحیوبادستکارییباسرقتتمامعیارترجمهعباسمنصوران،.امااینتمامماجرانبود

هاینگیدچاردوگاازاولتاآخر"نشرژرف"رسوئدوهمدرنشرمجددشدرایرانتوسطهمدکتابراچاپ،آن

د،براینشاندادنایندوگانگیکافیاستوخوانندههبیانخواهدشکهدرادامتنهاچندنمونه،.متعددیساختهاست

موضوعراگانهکتابدهایچنچاپیهچنینمقایسآیدوهمکهدرضمیمهمیPDFبامطالعهتواندپرحوصلهخودمی

:دریابد

الف یک»خودوضعیتیترجمهصالحیدر.مسخان: وآن٣۲درصفحهرا«صفرـ درپانوشتکتابآورده را

بادستکاریتوسطنشرژرف،چاپایران۲١صفحهچاپسوئدو٣٠درصفحهاماعباسمنصوران.دهدتوضیحمی

کپیکردننوشتهخانمبالیدرپانوشتوبرد،ناممی«صفرـمجموع»بهعنوانشرایطازاینمفهومدرمتنکتاب

.نویسدمی"صفرـیک"وضعیتصالحیآنرا.س
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تمامیجدول:ب خانم که اصطالحهاینموداریکتابرا از استفاده با کردهصالحی آماریتهیه اتصحیح عباس،

صالحی.خانمس،نمودارهایفصلسومدر،براینمونه.دهاستفادهنمواستابخودبدونهیچزحمتیدرکتمنصوران

به) مثال ١۴۴.صدرطور تولیدیچرخه»از( عمر می« سمنصوراندرعبا.بردنام از(PDF)نخستینترجمه

نبرد،اماهماناممی«چرخهزندگیتولید»از١۵٨.چاپایرانصو١٧١.چاپسوئدصوسپسدر"سیکلزندگی"

.استکردهدهاستفا«چرخهعمرتولید»خانمصالحیراباعنواننمودار



.ص)ترجمهنخستینباشد،درمی"رقابتتاحدسقوط"بهمعنایراکه(Race to the Bottom)اصطالحمهم:پ

١۲PDF)ایشانبهزباننشانازآشناییکه!هاستترجمهنمود«درحالانقراض»ویا«نسلپایانیافته»بهعنوان

مسابقهتا"بهعنوان[۲۲.ص]وایران[٣٨.ص]چاپسوئدومودردرویرایشدسپس.داردانگلیسیوفهممطلب

!شودمیذکر"آخرخط



.گویدسینسخنمیایندوتئوری(mental map)سیلورازطرحذهنی،"الراشتاینو"و"مایر"درتوضیحتئوری:ت

بهیاولیهیجمهعباسمنصوراندرتر ٣٠PDF.ص) مایرووالراشتاین"نوارمغزی"عنوانخودآنرا ترجمه(

که ازترجمهکرده استفاده با بهطرحذهنیتغییردادصالحیآنخانمیبعدا را ،چاپایران(٠۲.ص)چاپسوئد.

(۴٧.ص)



خودیعباسمنصوراندرترجمهده،کهسیلورازمارکسنقلکر"Labor as Fictitous Commodity"مفهوم:ج

۲۵PDF.ص)"عنوانیککاالیساختگیکارگربه"عنوانبه بودکهبعدا( خانمصالحیرایترجمهترجمهکرده

نام"بهسانکاالیمجازینیرویکار"عنوانبهازآن(۴۴.چاپایرانص)و(۵۴.چاپسوئدص)دربرگرفتهو

.بردمی



:چ اصطالح Lumping"دو " ترجمه"Splitting"و در دردسررَوَ"نخستیرا و ص)"م .٣۴PDF)جنبش

بودکه مراجعهبهترجمهکارگریجهانیترجمهکرده با بهخانمصالحیآنیبعدا وهمانندیناهمسانی"را "هایها

(۴۴.چاپایرانص)و(٧١.چاپسوئدص.)تغییردادجنبشجهانیکارگری



ترجمه"همسنجیبههمپیوسته"بهعنوان(٣٧PDF.ص)درکهرا"encompassing comparison"مفهوم:ح

چاپسوئد.)،جایگزینکردهاستنمصالحیعینیاکپینمودهخایازترجمهکه"فراگیریمقایسه"بودباترکیبکرده

(۴۴.ص)،چاپایران(٠١ص

 

و(٠۴.ص)چاپسوئددر،فهمیدهبود(٣١PDF.ص)"شاهقصه"انعنوبهراکه"master narrative"مفهوم :خ

.کندذکرمی"کالنروایت"صالحیباعنوان.ترجمهخانمسباکپیکردناز(٧٨.ص)چاپایران



یسیلوراست،کتاببورلعباسمنصورانازترجمهودرکمفهومییهبراینشاندادننحواندکهاییههانموناین

توسطخانمسوسنصالحییهایمکرروکپیازترجمهویرایششدهوبارسومبابرداشتتوسطناصربریندوبارکه

.هاستبهچاپرسیدایشان
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برایش.نویسندگانجایدهدیانجامدادهتاخودرادرجرگهآنرابارها،کهسازاستکتابیکناشرعباسمنصوران

چند ندارد اهمیتی ان موضوع که کتاب چه آن درونی فحوای باشدمیو بهبرای! کنید نگاه و"کتابهاینمونه بمب

برینرابدونناصرنامکهبرایاعتباربخشیبهآنازجمله،"هایصنفی،نهادهاییبرایگذشتههاتحادی"و"هللاحزب

:،اومینویسدشوددهمییمهدیکوهستانیبهنقدکشیبعدهاتوسطآقاایننوشته.آننمودهاستیهضمیماطالعاو

بلوکشرقسابقاستکه" منصوراننمایندهکلیگرایشاتسابقاچپاستوکاتالیزورنگاهحزبتودهدررابطهبا

شانغایباندولیتولیدنظریاهانیکهسالهادرغربزندگیکردکس.کنندهنوزآیندهخودرادرگذشتهجستوجومی

هایصنفی،نهادهاییبرایگذشته،پیشبهسویسازمانیابیطبقاتیاتحادیه:فقطکافیاستبهکتابمنصوران...است

.،نگاهیانداختتاعمقفاجعهرافهمیدتمامینظراتایندورهایشاناستکهمنبع!کارگران

انشتهایشزندکهکلمنابعنونگارشکتابیمیپانزدهسالبعدازسقوطحزبکمونیستلهستاندستبهتالیفوایشان

براساسکتابلخوالسا ساختاقتصادی: امید، ازراه مقاله نیولفتریویووسه جنبشکارگریلهستاندرنشریه ،

نوشتشایدبیشتربدردکردوسفرنامهمیسالزندگیمیرفتآنجاویکاگرمی.نیویرکتایمزوواشنگتنپستاست

[html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh.66444]."خوردنسلجوانامروزایرانمی

 ژرف نشر توسط که است کتابی وی اثر آخرین رسیده چاپ به و عنوان سرمایه"با فراگیر اقتصاد/بحران نقد

ایندوپهلونگاری.گرددمعرفیمی"سپهدارمنصوریتألیفوگردآوری"با،"داریسرمایه "تألیفوگردآوری"اما

آید الزم که آنجا دارد، هم دوپهلویی ،معنای از که آنجا و گردیده تألیف ایشان توسط شودبحرانمفهوم ،پرسیده

گردآوری" است" شده مناسباتسرمایهب! حالدر هر ازجانآدمیه نیرویزنددارانه، کتابو تا تماماهزاد یکار

.ایسودآوراستبهگونهگرددوهرکدامکاالدربازارعرضهمیعنوانبه



.زدسالرقم١٧پایانهمکاریمشترکمارابعدازتوسطعباسمنصوران"نیروهایکار"کتابیهکپیشدانتشار

اینتجربهکهوقتی تکمیلساخت،میانجداییفکریوعملیاربقبلی،باتجهمراه انتشاربمارا انحاللیاهیانیبا

:باتوافقنوشتیمرااعالمنمودهو"شورایکار"

....جمعما

یابیخودآگاهانهلراالگویسازمان-روایتیازمهایروسیوچینیانستیتویکمینترنیوحزبسنتیوروایت-

پرولتاریاندانست،

یابیمتمایزدانست،سازمانیابیراازتشکل-

مندسازمانیابیانقالبیپرولتاریااعالمکرد،ههایشبکهراپایـسوسیالیستیهایکارگریههست-

پایگاهطبقهکارگرونهارگانسیاسیقدرتدولتیطبقهدانست،نهسازمانانقالبییاحزبکمونیستکارگرانرا-

از- بورژوازی سرنگونی و کارگری انقالب پی در که کرد اعالم ارگانی را کمونیست وحزب حاکمیتسیاسی

قدرت و نهافتصادی، شورایی-یابی دولت  بتراز سیاسی، نهاد از بیرون در آموزشهکمون، و انقالبی ستاد یوسان

.یابدنظارتیطبقهکارگرکارکردمی

شورایکاربالفاصلهعباسمنصوراناما انحالل از بعد پیوست حزبکمونیستایران حزبدربه این همراه تا

!دنزبوبهتمامیباورهایشپوزخندقدرتسیاسیشرکتنمایدتصرف



.هایمانهستیممشغولینوشتارهاییگاهبهگاهمشغولدلبامطالعهومانیز

 سوسن صالحی ـ ناصر برین

 ٢٠١٨اکتبر 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-66444.html

