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 Human rights بشر حقوق

  
 مبارزه و ھنر گاھنامۀ

  ٢٠١٥ جون ٢٩
  

 اطالعيه
 مبارزه و ھنر گاھنامۀ شدن بسته و بالگفا بازگشائی

  

 در آن گوناگون ابعاد بررسی و شده، وارد سايت وب اين انکاربر به ًمتعاقبا و بالگفا به که خساراتی شرح متأسفانه

 حوزۀ از ًکامال و گيرد می بر در را ديگری عيار تمام بخش که فنی مسائل ًخصوصا و نيست، نوشته اين فرصت

  .باشد می خارج نويسنده تخصصی

 انضمام به مداوم کار ماه ١٦ حذف به تنھا آمده، وارد خسارات مورد در باشد، می مرتبط مبارزه و ھنر گاھنامۀ به آنچه

 تمام به موضوع بلکه شود نمی خالصه بود، شده انجام مطالب سر تا سر در گذشته سال در که تصحيحاتی تمام حذف

 باشد، می مرتبط بالگفا در » ايران فرھنگی ميان« مانند ديگر شدۀ ضميمه ھای وبالگ و مبارزه و ھنر ۀگاھنام طرح

 در گذشته سال از که تحوالتی اين تمام ولی گرفت صورت زياد بسيار وقت با مبارزه و ھنر ھنامۀگا به آنھا انتقال که

 .است بازگشته گذشته شکل به بودم کرده ايجاد وبالگھايم

 ھيچ ثانوی اطالع تا پس اين از ولی .کردم منتشر را تر قديمی مقالۀ سه و جديد مقالۀ يک بالگفا، مجدد بازگشائی از پس

 در انترنتی مستقل نشريۀ يک عنوان بهً فعال بايد را مبارزه و ھنر گاھنامۀ و  کرد نخواھم منتشر بالگفا در يگرید مقالۀ

  .بدانيم رفته بين از بالگفا

 حجم برای محدوديت و وبالگ درون در کنندگان مراجعه جوی و جست سھولت برای فنی مشکالت بر عالوه بالگفا

 و ھنر گاھنامۀ امروزبرای تا ٢٠٠٨ سال از مداوم کار سال چندين تخريب ردناکد تجربۀ به توجه با و مطالب،

 میً عمال بلکه رسد نمی نظره ب مناسب مجازی فضای در اجتماعی و فرھنگی کار برای تنھا نه من ديدگاه از ،...مبارزه

 تداعی را ايران به ھا مغول و اسالم دين حملۀ دوران سوزان کتاب و باشد تواند می نيز خطرناک بسيار حتی که بينيم

 ما فرھنگی مشکالت از يکی ...است ثابتی ھای ويژگی دارای تاريخ بی ای مقوله عنوان به دين گمان بی  .کند می

 توسط يا و گرفته، قرار تخريب مورد تازھا و تاخت درً دائما که بوده فرھنگی انباشت و توليد تاريخ طول در ھا ايرانی

 دست مشکالت ھمين با ما نيز امروز .است رفته بين از يا و افتاده مخاطره به خودشان، منافع اساس بر زمانه قدرتمندان

 و قول از که گويا ولی پيوندد می تاريخ به اندک اندک انترنت و یئ رايانه انقالب دوران گرچه کنيم می نرم پنجه و

 فريبی عوام برای شنيعی کار ھيچ از که کتاپرستي اديان با پيوند در داری سرمايه جھان نظام .نيست خبری قرارھا

 .است رايج بسيار خواص و عوام تفکيک روند و زنند می قفل ھا رسانهً خصوصا و چيز ھمه بهً دائما کنند، نمی کوتاھی

   ھستند نفع یذ گروه دو کم دست فرھنگی تروريسم اين در ديگر عبارت به و ھا تخريب و ھا محدوديت اين از
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 .ھا امپرياليست البته و )٣.پنتاگونی ھای اپوزيسيون )٢ ايران در اسالم دين هدستگا )١ :

 رسانه و انترنت با رابطه در خودمان شکنندگی به ما امروز که است اين کم دست و  دارد ادامه مبارزه وجود، اين با

 .کنيم گيری نتيجه بايد تیطبقا مبارزۀ برای وضعيت اين از و ...ايم برده پی قدرت محافل از خارج در نوين ھای

 محوی حميد
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