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  هاطالعي
   

از اين پس به دليل نبود استقبال عمومی، ترجمۀ روزنامه ھای خارجی در گاھنامۀ ھنر و مبارزه کاھش خواھد 

  .وقت آزاد شده برای ترجمه و کارھای ديگر استفاده خواھم کرديافت، و با 

علت چنين تصميمی نيز از دوران رويدادھای تروريستی در فرانسه شروع شد، زيرا مقالۀ تی يری ميسان در مورد 

 ھزار بازديد کننده داشت، در صورتی که تعداد ٨٥٠در روز اّول انتشار به گفتۀ خود او » شارلی ھبدو« 

که (  بازديد کننده داشت ٨٠ تا ٧٠زديک بازديدکنندگان ھمان متن به ترجمۀ فارسی در گاھنامۀ ھنر و مبارزه ن

البته من از تعداد بازديد کننده ھای بخش فارسی شبکۀ بين ). برخی از بازديد ھا نيز مربوط به مقاالت ديگر می شد

 ھزار واقعاً ٨٥٠ و ٨٠المللی ولتر يا سايت ھای دوستان افغان بی اطالع ھستم ولی برای من اختالف نظر بين 

بته در آغاز ھدف از ايجاد اين وبالگ افشای نشريات و نظريات اپوزيسيون ھای خائن و مزدور ال. شوک آور بود

ً رضايت خاطر دارم و برای تکميل اين طرح در صورت نياز و در  بود، در اين زمينه از کار انجام شده شخصا

اھش گزارشات روزنامه و ک.  و مبارزه خاموش نخواھد ماند صورتی که ضرورتی وجود داشته باشد گاھنامۀ ھنر

 عکس، تنھا نوع کارھا را تا حدودی تغيير خواھد هنگارانه به معنای تعطيل شدن گاھنامه نخواھد بود، بلکه کامالً ب

  .ولی مبارزه ادامه دارد. کرد
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ری در برای دوستانی که تازه با گاھنامۀ ھنر و مبارزه آشنا شده اند الزم به يادآوری می دانم که اين فعاليت نوشتا

مدرسۀ مبارزات مردم ايران برای آزادی و استقالل و پيشرفت در پيوند با تمام ملت ھای جھان ثبت نام می کند، و 

البته ھيچ . از ھيچ منبعی بودجه و يا کمک مالی يا فنی دريافت نمی کند، و به ھيچ سازمان و حزبی نيز وابسته نيست

  .ست بلکه شرايط عينی اين فعاليت را در اينجا تعريف می کنديک از اين موارد نام برده به معنای مزيت ني
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