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 حميد محوی

  ٢٠١٤ اکتوبر ٢٢

  
 ۀاطالعي

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه
  

گاھنامۀ ھنر و برای اطالع ھمۀ دوستان قديمی و آنھائی که به تازگی وارد فھرست شده اند دوباره بايد توضيح بدھم که 

مبارزه و تمام وبالگ ھای ديگری که با مضامين مستقل در بالگفا ايجاد کرده ام، به انضمام تمام کتاب ھائی که از 

کامالً و تماماً به ابتکار و انتخاب شخصی ام بوده است و خالف نظريات اپوزيسيون ...فرانسه به فارسی ترجمه کرده ام

ھيچ مؤسسه و يا حزب و گروه خاص و عامی وابسته نيستم و از ھيج منبعی ھم برای ھای مزدور و خائن پنتاگونی به 

  .فعاليت ھايم بودجه و يا کمک مالی و فنی دريافت نمی کنم

موضوع ھای مرکزی در کارھای من متعدد است ولی به يک عبارت کلی می توانم بگويم که به نوعی يک کار انتقادی 

ولی گويا که برخی اين نوع کارھا را برای منافع خودشان مناسب نمی . ی مجازی استدر زمينۀ اجتماعی در وادی دنيا

  .بينند

در نتيجه من پروندۀ پی دی اف متن . اينبار خوشبختانه آنتی ويروس من جاسوس خرابکار را به دام انداخت و حذف کرد

من . مطمئناً چنين خرابکاری ھائی مانع فعاليت ھا و مبارزات ما نخواھد شد.  در پيوست-اسکوبار را دوباره می فرستم 

را نيز تحت ) ھا(روی اين حمالت انترنتی تکيه داشتم زيرا گويا که عامل نفوذی در سيستم می تواند فرستنده و گيرنده 

يز تجاوز کند و اطالعاتی را ل خود بگيرد و آلوده سازد و يا وارد سيستم آنھا شود و به حريم خصوصی ديگران نوکنتر

اطالعات . متأسفانه اطالعات من در اين زمينه ھا بسيار ناچيز است. که می خواھد به سرقت ببرد و يا خراب کاری کند

خصوصاً در دوران ما يعنی ھارترين نوع سرمايه . و قدرت سياسی و قدرت مالی پيکرۀ واحدی را تشکيل می دھند

که خاصه در اتحاد با جھان اسالم و به ھمين گونه مذاھب يکتا پرست ديگر عمل می ) ونآنگلوساسک( داری ليبراليسم

 خدائی که مورد پرستش يکتا پرستان است از يک سو تمايل به تبعيض و از سوی ديگر  کند چرا که يکی از خصوصيت

 صورت در ردر ھ... است با نظام سرمايه داری ھماھنگ و اين خصوصيات کامالً ...تمايل به کشتار جمعی می باشد

  .  به بخش خصوصی منتقل شده است  اطالعات و آموزش بيش از پيش چنين دورانی

  با سپاس از توجه ھمگی
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