
ــژه ي بازار ويـ
نشر بين الملل

 چه طور شد كه كانون به اين نتيجه رسيد كه حق كپى رايت را خريدارى كند؟
علت اصلى اين بود كه كانون ساالنه در بيش از پنج نمايشگاه بين المللى كتاب در سراسر جهان 
شركت مى كند و براى اين كه بتواند در اين نمايشگاه ها حضور فعال داشته باشد، بايد حق كپى رايت 

را رعايت كند. به همين دليل از سال 1382 شروع به خريدارى حق كپى رايت كتاب ها كرديم.
را  شده  ترجمه  كتاب هاى  همه ى  كپى رايت  حق  حال،  به  تا   1382 سال  از  يعنى   

خريدارى كرده ايد؟
براى همه ى كتاب ها خير. البته ما در رابطه با همه ى كتاب ها اقدام به خريدارى حق كپى رايت 
كرده ايم، اما در مواقعى با وجود تالش هاى ما، ناشر باز هم اجازه نداده است. مثًال برخى ناشران 

خريدارى حق كپى رايت  پرورش فكرى كودكان و نوجوانان» از سال 1382 اقدام به  «كانون 
كتاب ها كرده است. با وجود اقدامات اين نهاد براى خريد حق كپى رايت، هنوز هم برخى ناشران با 
كانون وارد مذاكره نمى شوند؛ چرا كه ايران به طور رسمى عضو كشورهاى رعايت كننده ى حقوق 

كپى رايت نيست.
خانم سعيده اَرگانى، كارشناس مسئول بخش كتاب و تصويرگرى امور بين الملل كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان، علت اصلى روى آوردن اين مركز را به خريد حق كپى رايت، توانايى 

حضور فعال در نمايشگاه هاى بين المللى كتاب مى داند.

كپى رايت الزمه ى
 گسترش ارتباطات 
بين المللى ناشران
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آمريكايى به دليل قوانين ايالتشان نمى توانستند درباره ى مسائل فرهنگى با ايران وارد مذاكره شوند. 
البته ناگفته نماند بعضى ها هم اجازه داشتند و با هم وارد مذاكره شده و به نتيجه رسيده ايم.
 خانم ارگانى! رعايت حق كپى رايت در قيمت كتاب هايتان تأثير داشته است؟

خير هيچ تأثيرى نداشته است. پرداخت اين حق، نسبت به كِل شمارگان و درامدى كه براى ناشر 
ايجاد مى كند، مبلغ ناچيزى به حساب مى آيد.

دولتى  نهاد  و  مركز  يك  نوجوانان  و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون   
پيوستن  پيشنهاد  باالتر  مسئوالن  به  مركز  اين  حال  به  تا  آيا  است. 

مى كنند،  رعايت  را  كپى رايت  حق  كه  كشورهايى  جمع  به  را  ايران 
داده است؟

ما تا به حال اين كار را نكرده ايم، چون اين موضوع در حيطه ى وظايف 
من يا حتى مديرعامل كانون نيست. كار ما يك فعاليت داوطلبانه بوده است 

و هيچ وقت هم در پِى رسانه اى كردن آن نبوده ايم. هر ناشرى كه بخواهد 
فعاليت هايش را در حوزه ى بين الملل گسترش دهد، به اين نتيجه مى رسد كه 

بايد اين قانون را رعايت كند.
البته ما تالشى نكرديم، چون اميدى نداشتيم كه پيشنهاد ما به جايى برسد. به نظرم عملى شدن 

اين موضوع چندان به صرف ما نيست.
 خريد حق كپى رايت چه فايده اى براى انتشارات كانون داشته است؟

مهم ترينش اعتبارى است كه كانون در جوامع بين المللى پيدا كرده است. يعنى ديگر به كانون به 
چشم يك ناشر خطرناك كه ممكن است كتاب را ببرد و بدون اجازه چاپ كند، نگاه نمى شود. االن 

كانون را همانند يكى از ناشران كشورهايى مى دانند كه رعايت اين حق را پذيرفته اند.
ضمنًا خريدارى حق كپى رايت باعث شده است كه كتاب هاى بيشترى از كانون توسط ناشران 
اروپايى و آسيايى خريدارى شود و به چاپ برسد؛ طورى كه دو تا سه برابر آن چه كه مى خريم را 

به اين ناشران مى فروشيم.
 وقتى اولين بار حق كپى رايت كتابى را خريدارى كرديد، با چه واكنش هايى مواجه 

شديد؟
مشكل اصلى ما توجيه كردن مسئوالن داخلى كانون بود. خارج از كانون نه كسى ما را تشويق 
بى تفاوت  و  ندادند  نشان  موضوع  اين  به  خاصى  واكنش  مسئوالن  از  يك  هيچ  توبيخ.  نه  و  كرد 

بودند.
 آيا برخى ناشران مخالف رعايت كردن حق كپى رايت و قانونى كردن آن در كشور 

هستند؟
بنده اطالع ندارم، اما به هر حال به نظر برخى، بى قانونى راحت تر از رعايت قانون است. البته اين 

خريدارى 
حق كپى رايت باعث 

شده است كه كتاب هاى 
بيشترى از كانون توسط 
ناشران اروپايى و آسيايى 
خريدارى شود و به چاپ 

برسد

138
ن 9

ستا
زم

33

19



ديد فقط در كوتاه مدت ممكن است درست باشد. در بلند مدت، كسى كه قانون را رعايت مى كند، 
موفق تر خواهد بود. چه از نظر شرعى و چه از نظر روابط بين الملل، رعايت حق كپى رايت به نفع 
ناشران است. اگر اين قضيه در كشور نهادينه شود، خوِد ناشران مصونيت پيدا مى كنند و ديگر نگران 

چاپ اثر توسط ناشر ديگر نخواهند بود.
به نظر من، علت مخالفت برخى ناشران اين است كه بدون رعايت كپى رايت، كار 
ساده تر است. البته همان طور كه گفتم، اين نگاه فوايد كوتاه مدت در پى خواهد 

داشت.
 شما آينده ى رعايت حق كپى رايت را در كشور چگونه مى بينيد؟

به اعتقاد من فضاى فرهنگى كشور به سوى پذيرش اين قضيه حركت 
مى كند و روز به روز بر تعداد اين ناشران افزوده خواهد شد. برخى ناشران 
هم كه اين كار را شروع كرده اند، خودشان با توجه به شرايط به اين نتيجه 
رسيده اند. به خصوص اگر ناشرى در پِى گسترش روابط بين المللى خود باشد، 

بايد اين قضيه را بپذيرد.
البته گسترش رعايت كپى رايت بستگى به ديد ناشر دارد. اگر ناشر قصد مطرح كردن 
انتشاراتش را در سطح بين المللى داشته باشد، مطمئنًا به اين نتيجه خواهد رسيد كه اين حق را 
رعايت كند. اما اگر ناشر بخواهد به داخل كشور بسنده كند، شايد اين نياز را حس نكند. همين 

تفاوت ها باعث مى شوند، پيش بينى درباره ى چشم انداز موضوع سخت شود.
 با توجه به حرف هاى شما، كانون با پيوستن ايران به جمع كشورهاى حمايت كننده ى 

حق كپى رايت توافق دارد، درست است؟
كامًال. در اين صورت كار براى ما و ناشرانى مثل ما خيلى راحت مى شود. ما االن بايد خودمان 
را به ناشران خارجى بقبوالنيم. مثًال به تازگى قصد داشتيم حق كپى رايت كتابى را از يك ناشر 
آمريكايى بخريم، اما با برخوردهاى بدى مواجه شديم و در نهايت از طريق ايميل به ما گفتند چون 
ايران جزو كشورهاى رعايت كننده ى حقوق كپى رايت نيست، نمى توانيم با شما همكارى كنيم. اين 
جواب براى كانون خيلى توهين آميز بود. چون ما تالش بسيارى كرديم كه اين كار را به شكل 

قانونى انجام دهيم، اما ناشر با يك جمله راه قانونى را بست.
اگر ايران معاهده ى كپى رايت را بپذيرد، ديگر نيازى نيست ما تالش كنيم تا به ناشران ثابت شود 
كه ما ناشرى هستيم كه حق كپى رايت را رعايت مى كند و با برخوردهاى توهين آميز هم مواجه 

نخواهيم شد.
هم چنين رعايت اين حق به نفع همه ى ناشران است؛ چه از نظر فروش و منفعت داخلى و چه 
از نظر روابط بين الملل. چون در آن صورت ناشر ديگر نگران نيست كه مبادا ناشر ديگرى كتاب 

كانون مدت هاست 
كه قوانين كپى رايت را 

رعايت مى كند

138
ن 9

ستا
زم

33
20



او را وارد بازار كند.
نمى شود،  رعايت  كشور  در  كپى رايت  حق  چون  كه  است  آمده  پيش  حال  به  تا  آيا   

ناشرى بدون اجازه ى شما اقدام به انتشار كتابتان كند؟
اين موضوع كه ايران اين حق را به رسميت نمى شناسد، ولى ما رعايت مى كنيم، دردسرهاى 
كتاب  انتشار  به  اقدام  مطلق  اجازه ى  بدون  ناشران  از  بعضى  است.  كرده  ايجاد  برايمان  زيادى 
نمى كنند. برخى هم كه چنين كارى مى كنند، مستقيمًا با نويسنده يا تصويرگر ارتباط دارند، در حالى 
كه حق رايِت همه ى كتاب هاى كانون در اختياِر خودِ  كانون است. اين موارد را ما پى گيرى مى كنيم. 
البته اين پى گيرى منوط است به اين كه ما بتوانيم ردى از آن كتاب پيدا كنيم. بعد از پى گيرى با 
ناشر وارد مذاكره مى شويم و قرارداد مى بنديم و حق و حقوق فروشنده ى كپى رايت (نويسنده يا 

تصويرگر) را هم مى پردازيم.
 در واقع ناشر را بايد توجيه كنيد.

بله، ناشر را توجيه مى كنيم كه گرچه ايران عضو كپى رايت نيست، اما كانون مدت هاست كه 
قوانين كپى رايت را رعايت مى كند. معموًال هم ناشران توجيه مى شوند.
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