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 پراکسیس در شما مطالب انتشار

ی رسانه-ای خود را برای انتشار به خردهها یا متون ترجمهضمن سپاس و قداردانی از اعتماد خوانندگان و رفقایی که نوشته

 : دانیمای نکات را ضروری میها ذکر پارهسپارند، برای هماهنگی بهتر روند این همکاریپراکسیس می

 انتخاب مطالب. ۱

 با وجود-انها را پراکسیس برای خود این حق انتخاب را قایل است که به انتشار مطالبی بپردازد که یا کلیت  .۱.۱

 داند، و یا طرح مضامینهای سیاسی مورد باور خود میگیریها و جهتدر راستای دیدگاه -نظرهای محتملاختالف

 به بیان دیگر،. کندکمونیستی ایران مفید ارزیابی می ها در ساحت جنبشها را برای کمک به تالقی دیدگاهآن

 ی پلورالیستی چپ مشهود است قایل نیست؛ بلکهوبسایت پراکسیس برای خود کارکردی نظیر آنچه در یک نشریه

 .ی سیاسی چپ نظر داردی در اندیشهمیعنبه تقویت صداها و رویکردهای در حد توان خود 

 دهد که تنها برای درج در پراکسیس ارسال شده باشند، یعنیاولویت انتشار قرار می پراکسیس مطالبی را در .۱.۲

 گرچه بازنشر احتمالی مطالب پراکسیس از سوی سایر)جهت انتشار، همزمان به نشریات دیگری سپرده نشده باشند 

 انتشار یافته دردر عین حال، در همصدایی با برخی مطالب (. های چپ باعث خرسندی ما خواهد بودرسانه

 در این. داندها را مهم میسازی آنکند که برجستههای چپ، پراکسیس گاه به بازنشر مطالبی اقدام میرسانهخرده

 .را نیز مورد مالحظه قرار خواهیم داد« برای بازنشر»راستا مطالب پیشنهادی شما 

 : روند انتشار مطالب. ۲

خواهد بود  و مفید( praxis@praxies.org)از طریق ایمیل پراکسیس است  ترجیح ما دریافت مستقیم مطالب .۲.۱

متن مورد  لطفاً. اشاره شده باشد« مطلبی برای انتشار»اگر ایمیل شما عنوان مناسبی داشته باشد که در آن به ارسال 

 . به نشانی ایمیل ما ارسال کنید. اف.دی.ی وُرد و پینظرتان را در دو نسخه
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 ی یک تا دو روز پس از دریافت متن ارسالی شما، از طریق ارسال ایمیل امکان انتشار مطلب را بهدر فاصله .۲.۲

 . دهیمشما اطالع می

 یادانیم که به مولفان مقاالت ی خود میگیرند، ما وظیفهدر مورد مطالبی که در دستور انتشار قرار می .۲.۲

 های رفیقانه و برای کمک به بهبوداین کار را در راستای ارتقای همکاری. مترجمان متون مربوطه بازخورد بدهیم

 ی پیشنهادی دارند، و تصمیم نهایینکات بازخوردی ما جنبهبا این حال، . دهیمکیفی مطالب منتشر شده انجام می

 . ی کیفیت مضمونی متن منتشر شدهیی دربارهچنانکه مسئولیت نها؛ هممترجم خواهد بود/با مولف

 مثل)های جاری درونی ارسال بازخورد یاد شده از سوی ما، بسته به حجم مطلب دریافتی و نیز میزان مشغله .۲.۲

 ی اینای که در ادامهشدهمطلب بازبینی. ، بین دو تا چهار روز به طول خواهد انجامید(سازی متون برای انتشارآماده

 . گرددی نهایی متنی خواهد بود که منتشر میکنیم، نسخهمترجم دریافت می/وند از مؤلفر

 ی نهایی متن، بسته به تعداد مطالبی است که در دست انتشار داریمزمان انتشار مطلب پس از دریافت نسخه .۲.۲

 ،ی میان انتشار مطالب متوالیی زماندر مورد فاصله. موضوع آنروز بودن بهو متن ضمون و نیز میزان فوریت م

 موضوع متن فوریت داشته باشد، ،در مواردی که بنا به شرایط سیاسی روز. کنیمعمل می موضوع و شرایط بسته به

 . های دریافتی قابل تغییر استتوالی انتشار متن

  :الگوی ویرایشی حداقلی. ۲

کند، جهت تسهیل مقدمات ویرایشی و حداقلی را رعایت می از آنجا که پراکسیس در انتشار مطالب یک الگوی نگارشی

کنیم که در صورت امکان نکات ویرایشی زیر را سازی مطالب برای انتشار، از مخاطبان و رفقای گرامی درخواست میآماده

 :مورد توجه قرار دهند

 :مثالً. کندیتر مها هنگام نوشتن متن، کار ویرایش متن را بسیار سادهفاصلهرعایت نیم .۲.۱

  «راههای»به جای « هایراه»، یا «کمکهای»به جای « هایکمک»، یا « کند می»به جای « کندمی»
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 :مثالً. رعایت جدانویسی در مورد کلمات و ترکیبات جداشدنی .۲.۲

 ، یا «بطور»به جای « طوربه»، یا «آنقدر»به جای « قدرآن»، یا «میرود»به جای « رودمی»

 «. برغم» به جای« رغمبه»

 : رعایت یای اتصال در ترکیبات. ۲.۲

 «حمله نظامی»به جای « ی نظامیحمله»؛ یا «شیوه انجام»به جای « ی انجامشیوه»

 : ایی متون ترجمهدرباره .۲

 جایی صدای چپ کمونیستی ، ترجیح ما بازتاب صداهایی است که در گستره(نیز)ی ترجمه در حوزه. ۲.۱

کنند،  با ما همکاری( سیاسی و متون نظری ، تحلیلگزارش)ی ترجمه از این رو رفقایی که مایلند در زمینه. گیرندمی

 . گیرندمی ی عملی خود در چنین طیفی جایهایی رجوع کنندکه بنا به کارنامهبهتر است به نشریات و وبسایت

 .ای از متن اصلی ضروری استمنبع یا نسخهبه همراه متن ترجمه شده، ارسال لینک  .۲.۲

 بود که با توجه به اینکه در برخورد با ابهامات ترجمه، تطابق با متن اصلی ضروری است، بسیار مفید خواهد. ۲.۲

است،  یابی کردهترجمه یا معادل( یا اطمینان کمتری)مترجم در متن ارسالی خود جمالت یا عباراتی را که با تردید 

 کند، تا ویراستار بتواند با صرف وقت کمتری به بازبینی و ویرایش متن( الیتهای) گ دیگری مشخص با رن

 . بپردازد

 

 .پیشاپیش از توجه شما بسیار سپاسگزاریم

 

 های پایدار و ثمربخش وبه امید همراهی

 اکسیسپر |درودهای رفیقانه با 
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