
  »نشر سوسياليستی کارگری « آقای ياشار آذری مسؤل 

از سازمان » توفان « فرستاده ايد که در آن می خواهيد نشان دهيد » توفان « شما نوشته ای درباره عمل      

را از سر صفحه نوشته هائی که از شما » نشر سوسياليستی کارگری « شما سرقت ادبی کرده است و نام  

و تجاوز به حقوق اين بی پرنسيپی آذری  آقای .استو در کتابخانه خود گذاشته وده برداشته است حذف نم

نيست، متاسفانه شامل حال اکثريت سازمانهای سياسی ايران از جمله سازمان » توفان « تنها ويژه ديگران 

ما ما اين ادعا را حداقل در يک مورد درباره سازمان شما و شخص ش! شما و شخص خودتان نيز می شود

  !نشان خواهيم داد

می خواهيد بدين ترتيب و » ابزار َپست برازنده اهداف َپست است « تروتسکی می گوئيد از شما به نقل      

آيا اگر سازمان شما و شخص . با استفاده از ابزار پست اهداف پستی را دنبال می کند»  توفان « که نشان دهيد

" « :  شما می گوئيدست؟ني همان اهداف درباره شما نيز صادق خودتان از همين ابزار استفاده کرده باشيد

 گذاشته ولی هم اسم نشر را و هم نشر کارگری سوسياليستی را 1آثار در بخش کتابخانه خود!  "حزب توفان 

... تمام مشخصات کتاب را حذف کرده، يعنی کسانی که سال ها زحمت کشيده و اين آثار را تايپ، اصالح و 

در حالی که اين کار .  کرده اند" انقالبی "ه هم زدن مال خود می کند، و به خيال خودشان کار در يک چشم ب

اين ها نه تنها دزدی است آن هم دزدی ادبيات مارکسيستی، بعد هم خودشان را حزب طبقه کارگر معرفی می 

ا برای مدتی نام ويراستار مارکس کار شماست؟ آيا شم» بی اعتنائی به سياست «  آقای ياشار آذری آيا ». کنند

يراستار وآن را حذف نکرده بوديد؟ آيا شما اين اثر را بدون هيچ اشتباه در سايت خود گذاشته ايد؟ آيا مترجم و 

« اين اثر چندين بار حتی با شخص شما تماس نگرفتند و به شما نگفتند که اين اثر را شما به نادرستی به نام 

آنها از شما نخواستند به تصحيح عمل خود اقدام کنيد؟ آيا آنها چند ده ايد؟ آيا جا ز» نشر سوسياليستی کارگری 

را برای شما نفرستادند و از شما نخواستند از آن بجای نمونه » بی اعتنائی به سياست « بار نمونه بدون غلط  

شار آذری تنها جريانی که کرديد؟ آقای يااعتنا يراستار اين اثر وخود استفاده کنيد؟ آيا شما به خواست مترجم و 

بقيه بدون استثنا نه  بوده است و» دفترهای نگاه « به چاپ رساند را آن يراستار اين اثر وبا اجازه مترجم و 

تنها هيچ اجازه ای از مترجم و يراستار نگرفتند بلکه اين اثر را به شکل ناقص در آوردند و يکی بعد از 

از هم دزديدند و يکی از مسببان اشاعه شکل ناقص ترجمه اين ا به قول شم همان شکل ناقص آن را یديگر

آيا شما به ياد نمی . هستيد» نشر سوسياليستی کارگری « اثر سازمان شما و شخص شما به عنوان مسؤل 

                                                 
 زيرا اکثر آثاری که شما در کتابخانه خود داريد نه از شما بلکه حداکثر ،تأکيد از ما و برای توجه شماست -  1

برای ما در سايت آذرخش . شما حتی ترجمه ديگران به نام خود جا زده ايد. جدد آنها از شماستتنها تايپ م
کار ساده ای است که بسياری از آثار کالسيک مارکسيستی را مانند ديگر سايتها بياوريم و از اين جهت نيازی 

ر خودداری کرده ايم که اکثر اين ما به اين دليل از اين کا.  سايت شما نداريمهم به برداشتن آنها از کتابخانه
ترجمه ها مغلوط ، نادرست و با ديد غير مارکسيستی صورت گرفته و برای خواننده غير قابل فهم اند و 

نمونه آن اثر انگلس درباره مذهب در سايت شما بود که ( اضافه بر اينها کار ويرايشی آنها در حد صفر است 
اما ما بدون استثنا هر ).  اميدواريم آن را به ياد بياوريد – گذاشتيم ما غلط های آن را با شخص شما در ميان

      .گاه نوشته ای را از ديگران در سايت آذرخش گذاشته ايم با امانت کامل منبع آن را هم نقل کرده ايم



آوريد که در پاسخ به مترجم و ويراستار اين اثر و به سايت آذرخش گفتيد که بايد خوشحال باشند که شما برای 

بيات مارکسيستی اقدام کرده ايد؟ و از اين جهت بر مترجم، ويراستار و سايت آذرخش که همگی زنده اشاعه اد

اگر ديگران ياشار آذری  یآقا. پاسخ شما به ما هنوز در نزد ما موجود استو حی و حاضرند منت نگذاشتيد؟ 

است ولی اگر خودتان کاری به مراتب » اهداف پست « به حقوق خود تعريف کرده شما تجاوز کنند بيانگر 

موضوعی واحد داشته چنين نيست؟ آيا شما مجازيد دو معيار متناقض درباره بدتر را با ديگران انجام دهيد 

ناشی می شود؟ آيا شما  »اهداف پست « است ولی اگر ديگران با شما چنين کنند از » انقالبی «باشيد و اين 

ظرات همين مترجم و يراستار است  تايپ کننده اصلی و سايتی که ناشر نمجازيد حقوق مترجم، ويراستار،

تذکر می دهند اين عمل تان شما نقض کنيد و تازه نسبت به آنها مدعی باشيد که چرا به را ) سايت آذرخش(

 بجایبرايتان فرستادند   p. d. fدرست نيست و حتی حاضر نمی شويد نمونه بی غلطی را که آنها در فرمات 

 فرياد اعتراضتان .را در سر صفحه آن نوشته ايد بگذاريد» نشر سوسياليستی کارگری « ونه ای که نام نم

را در سرصفحه » نشر سوسياليستی کارگری « برای آنکه نام ( » بی اعتنائی به سياست « برای تايپ مجدد 

را بدون   اثرمهم نيست که اينبلند است، اما برای شما ) رند آن را حذف کرده است» توفان  «و آن بگذاريد 

جا بزنيد و » نشر سوسياليستی کارگری « به نام اجازه مترجم، ويراستار، تايپ کننده اصلی و سايت آذرخش 

بر طبق هر منطقی که حساب  ، آقای ياشار آذری دزد تنها آن نيست که از دزد بدزدد!آنها تجاوز کنيدبه حقوق 

منطق دزد اولی کدام طبق ه نظر شما دزد آخری اهداف پستی دارد برباگر . کنيد دزد اوليه نيز دزد است

به سايت آذرخش » توفان «  از همه اينها مضحک تر اين است که نوشته خود را نسبت به عمل است؟مستثی 

انگار نه انگار که خود شما از جمله  ،سايت درج کنداين از آن می خواهيد که اين نوشته را در و می فرستيد 

   ! تجاوز کنندگان به حقوق اين سايت بوده ايداولين

  ١٣٨٦ شهريور ٣

  مسؤالن سايت آذرخش
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