
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

  

 مبارزه و ھنر گاھنامۀ

 ٢٠١٥ جون ٢٧

  

 مجازی فضای در اجتماعی و فرھنگی کار تخريب و بالگفا
 

 منتشر ھای ترجمه و مقاله ٤٣٠ از بيش تنھا نه تأسف کمال با ولی شده فعال دوباره بالگفا که رسد می نظره ب گونه اين

 کار ھا ماه طی ھا ترجمه و ھا نوشته تمام در ًاخيرا که تصحيحاتی تمام بلکه شده ناپديد مبارزه و ھنر گاھنامۀ در شده

 يعنی رويدادی چنين .است بازگشته ٢٠١٤ بروریف ١٦ قبله ما به يعنی ذشتهگ حالت به بودم رسانده انجام به مداوم

 عالوه .روز شبانه در نوشتاری کار ساعت ١٢ کم دست ضرب به وبالگ مدير برای مداوم کار ماه ١٦ تخريبً تقريبا

 گاھنامۀ به گذشته لسا از آور سام سر کاری با بودم کرده ايجاد بالگفا در که را ديگری ھای وبالگ تمام من اين، بر

 باز دوباره قديمی ھای وبالگ اين ،)شده ضعيف اورانيوم به مرتبط وبالگ جزه ب البته( بودم کرده منتقل مبارزه و ھنر

 صورت تصحيحات و مبارزه و ھنر گاھنامۀ به آنھا انتقال آثار از اثری حاضر حال در که است روشن و شده سازی

 .شود نمی ديده گرفته

 بودم گذاشته کار اينھا از پيش که کنتری و شده حذف که کنم اشاره ھا ديدکننده باز کنتر در اختالل بايد ھمه اين به

 اختالالت از پيش تا قبلی کنتر جايگزين عنوان به وبگذر که حالی در کننده بازديده صفر با بار اين ولی بازگشته دوباره

 به نسبت گرچه ،)بياوريم حساب به را ديگر ھای وبالگ نندگانک مراجعه که آن بی( داد می نشان را  ٦٩٤٧٨ بالگفا

 وجود اين با .رسد می نظره ب ناچيز بسيار ٢٠١٠ مارس ٤ از يعنی مبارزه و ھنر گاھنامۀ تاريخی قدمت و کارھا حجم

 .ھستند آگاه موضوع اين اھميت به انترنتی نشريات و ھا نويس وبالگ تمام

 است بھتر يا و کسانی چه نفع به اجتماعی ًطبيعتا و فرھنگی و نوشتاری کار برای یوضعيت چنين که بپرسيم بايد حال

 ؟ شود می تمام ھائی قدرت چه بگوئيم

 اسالمی جمھوری اش ھيوالئی نوزاد و اسالم دين دستگاه شادی بهء ابتدا نوشتاری و فرھنگی کار تخريب گمان بی

 در »آتالنتيست -دوست غرب« پنتاگونی ھای اپوزيسيون يعنی انیجھ امپرياليسم ھيوالئی نوزاد نفع به سپس و ايران

 آن نفع به و .شود می تمام آنھا ھای رسانه و کمپرادور بورژوازی طبقۀ ايران حاکم طبقۀ از بخش ترين برجسته مقام

 ھنر، فرھنگ، : کنند سازی خصوصی خواھند می را مرغ شير تا آدميزاد جان از که شود می تمام ھائی جريان

 و اسالم دين دستگاه خصوصی ملک به نيز دين و خدا حتی و ...طبيعی، منابع ّملی، ثروت کار، ھا، رسانه آموزش،

 به اند گرفته دست به را قدرت که آنان تعبير جزه ب دين و خدا به ديگری نگرش ھر و شده، تبديل اش ھيوالئی نوزاد

 غالب در نيز الحاد و ارتداد به اتھام و ...)است ديگر عيار تمام موضوع يک که خدائی بی( شود می متھم الحاد و ارتداد
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 اسالمی ايدئولوژی و ايران در اسالم دين دستگاه اين خود که حالی در شود، می ضميمه ملی امنيت پروندۀ به موارد

 و طلبانه ادتشھ شعارھای و غيبی امدادھای با را ايرانيان و ايران ملی امنيت ديگری زمان ھر از بيش امروز حاکم

 ولی ديگر موارد بسياری )ايرانی شھروندان امنيت برای خطرناک و گريز خرد آمد، ناکارً مطمئنا( شھادت ژیيسترات

 در) ؟( درصدی ٣٠ اسالمی خانۀ ۀاجار بردن باال جمله از و چيز ھمه کردن اسالميزه سياست با پيوند در ھمواره

 .است انداخته مخاطره به ...ايران

 ازً دائما واقعه از پيش کمی من البته آمده، وارد مبارزه و ھنر گاھنامۀ به که خسارتی و شده ناپديد مطالب با هرابط در

 ھا نوشته اين حفظ ولی .است شده حفظ رپرتوآر در ھا نوشته تمام اين بر عالوه و کردم می تھيه پشتيبان نسخۀ گاھنامه

 .کند نمی حل را ھا رسانه از رايگان استفادۀ در آزادی و مگانھ برای ارتباطات مشکل شخصی کامپيوتر حافظۀ در

 برايم بالگفا در من خود توسط شده ترجمه کتاب تعدادی انتشار حتی و مقاله ٩٥٠ از بيش سازی باز و انتقال متأسفانه

 دوباره که نيست کار در نيز اطمينانی ھيچ اين بر عالوه .ندارم را فرصتی چنين ًفعال صورت ھر در نيست، ممکن

 اين بهً خصوصا ھستم، مظنون شده وارد بالگفا به که خسارتی و مشکل اين به من واقع در ...نشود مشکل دچار بالگفا

 بودند کرده قفل را ھا وبالگ کشور دفاعی تقويت بھانۀ به اسالمی جمھوری مأموران واقعه از پيش ماه چند از که علت

 ...کنند دريافت کد وبالگھايشان به دسترسی برایً متعاقبا تا بفرستند ايميل آنھا یبرا خواستند می ھا وبالگ مديران از و

 نتيجۀ صورت ھر در دھم، انتقال گاھنامه به را مطالب ھمۀ و کنم حذف را وبالگھايم من شد موجب که موضوعی يعنی

 اھالی و پنتاگونی دوستان ھای وبالگ مثل اسالم دين دستگاه خود ھای وبالگ : کنيم ارزيابی بايد را رويدادی چنين

 مراجعه ميزان با رايگان وبالگ يک بلکه اند، نديده خسارتی غيره و سی بی بی و فردا ايران و ھا تلويزيون و يوتوب

 حرفه اھداف مجازی فضای در نوشتاری فعاليت در ًاکثرا که است ديده خسارت فارسی زبان به باال بسيار ًنسبتا کنندۀ

 .اند نداشته یئ

 و ٢٠١٥جون  ٣٠ تاريخ شدن نزديک در خسارتی چنين که باشيم داشته نظر مد نيز را موضوع اين بايد اين بر عالوه

 .است پيوسته وقوع به ١+٥ کشورھای و مريکاا و ايران مذاکرات شدن نھائی

 ٢٠١٥جون  ٢٧ / پاريس/محوی حميد

 


