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  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
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 Political سياسی

  
  حميد محوی

 ٢٠١٢ سپتمبر ١٨

  

  اياستعمار در آس

  انگلسشي کارل مارکس و فردرۀنوشت
  

http://marxengels.blogfa.com/  

 . مجرمانه مسدود شده استی محتواقي مصادنيي وبالگ به دستور کارگروه تعنيا

 و ی مسدود سازليجھت اطالع از دال.  شده استیري آن جلوگی عمومشي محفوظ است تنھا از نما وبالگیمحتوا

  .ديريتماس بگfilter@dci.ir  ليميرفع آن لطفاً با ا

  .ديرا مطالعه کن  مسدود شده توسط کارگروهی وبالگھالتري جھت رفع فیريگي پی بخش راھنماشتري اطالعات بجھت

  

   درودبا

 ی اختصاص داشت آگاھاي که در بالگفا به کتاب استعمار در آسی دوستان ھمه به بسته شدن وبالگ کنمی فکر مالبته

 ی موردني چنیادآوري وجود نيبا ا.  باشدی مطرح میخي تارۀ پروندکي به عنوان شتري کتاب البته بنيا. داشته باشند

 کتاب صورت ني ای و در کجای چه جرمتسيمعلوم ن. ميھست کار ی آورد که در کجای مادماني و به ستي ندهي فایب

 کتاب اگر چه توسط مارکس و انگلس نوشته ني که اتفاقا ایگرفته بوده که سزاوار مسدود شدن شده است؟ در حال

   . شودی برخی که موجب نگرانستي نیستي چندان ھم مارکسیشده است، ول

 نوشته ام، اي که ترجمه کرده ام و یکارھائ من در رابطه با تمام ست،ي تنھا مورد نی موردني چنني بر اعالوه

 مورد کامال مشخص و روشن است، کي ايرو بوده و ھستم، البته کتاب استعمار در آسه  مشکل روبني با ھمشيکماب

 که چرا ست،يروشن ن»  ندا آقا سلطان را کشتندیچه کسان« مقاالت ۀ مانند مجموعگري که در موارد دیدر صورت

  . رسدینظر مه  بی قابل دسترسري غباي تقر گوگلیجوھا و در جست

 را از نظر ی موردني دارند، بتوانند چنیشتري بی دوستان که به ساخت و ساز  انترنت آگاھی ممکن است برخحال

  استيس:  من عنصر ثابت است دگاهي مورد از دکي ھر چه باشد، حي توضی دھند، ولحي توضیفن
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 بلکه ست،ي نی پنھان به شکل تحت الفظی پنھان الزاما دست ھای دستھاني پنھان، ای دستھاميئ گوی میوقت

  . نھفته استی و اقتصادی مناسبات اجتماعادي و در بنکيستماتيس

 ندارد، و مانع تداوم کار من نخواھد ی خاصتي که من انتخاب کرده ام اھمی ستراتژدگاهي موارد از دنگونهي االبته

 ۀ مبارزۀمبارزات در عرص. دياي باني نوشته شود و به بنهي زمنيدر ا ی کند که مطالبی مجابي ضرورت ایشد، ول

 دست کم نشان ی موردنيچن.  ھستندی حال انجام چه کارر بدھند که دحي توضدي ھا دائما باسندهي ، مثل نویطبقات

 آن نيا. مي  دور ھستاري بسی در انترنت و قانون مداری واقعی امر است که ما ھنوز از دموکراسني اۀدھند

 ني نکته نھفته است که ما چنني از جمله در ھمزي حاکم نی رسانه ھاتيموفق. مي بداندي است که بایموضوع

 از وبالگ "یفرزاد جاسم" ی از دوستان انترنتیکي کشف کردم که راً ي که اخژهيبه و. مي کنموش را فرایموضوعات

 دي آن که منبع را قی مورد استفاده قرار داده بوتوبي ی مقاله را براني شده آخرفي ضعوميمرتبط به موضوع اوران

در . رهي ھستم و غی کرد که عقده ان بار مزي کند چند تا ناسزا نحي که کارش را تصحني ایکند، و در اعتراض به جا

 از ی در برخی موضوع را من حتنيا.  خواننده استدگاهي از دی ضرورت پژوھشکي شتري منبع بدي که قیصورت

 ی مدهي و مرجع را ندسندهي نواي که نام مترجم و یالتي تمانيچن...  نشده دي مترجم قم ام که نادهي دیستيرکس مایکارھا

 که با فاعل ردي گی معامله گر و وابسته منشأ می بورژوازیدئولوژي و االتيما از قلب تماي مشخصا و مستقرد،يگ

 را با التي تماني ازي دارد و گھگاه نیري ناپذی آشت خصومتدي و کار و تولتيو با ھر گونه خالق) سوژه(شناسنده 

 ژهي و به ودي فرھنگ و ھنردر تبعداتي کند، که تمام تولی و در اشکال روشنفکرانه عرضه منينگاه از باال به پائ

  . بارز آن استیتظاھرات جنبش سبز در غرب از نمونه ھا

 دي مفی حتی دستبردھائني کنند که چنیشان تصور م خودالتي در تخی مانند فرزاد جاسمی دانست که افراددي باو

 ه کار بۀجي و چه بسا که نتدي شای ولنطوراست،ي توانند گزارشات مھم را پخش کنند، ظاھرا ھم ھمیاست و آنھا م

 اساس با ھمان ني ساخته و بر ای آن تھی آن و بار معانی اصلی گزارش را از محتوای حرکاتنيعکس باشد، و چن

  .ا ھمگام شوددروغ رسانه ھ

 و بورس و ی و تجارتی صنعتري خارج از دوای که ھر کارمي کنی می زندگیائي است که ما در دنني سخن اکوتاه

   شودی و قانون شامل حالش نمستيقدرت واجد ارزش ن

 که  استیادآوريالزم به . دي دارافتي دروستي در پدي نکرده اافتي را اگر تا کنون درايلطفا کتاب استعمار در آس

 یروسي وۀ حمللي شده در آن است که به دلدي قليمي آدرس ا،ی کتاب، تا اطالع ثانونيتنھا اشتباه موجود در ا

 من لي می که با آدرس جیستي بای دارند مین کتاب حرفي که در رابطه با ایمدتھاست که از کار افتاده، و دوستان

  با سپاس. رنديتماس بگ

  ی محوديحم

  

  سيه، پار ھنر و مبارزۀگاھنام

  ی جھانسميالي  امپری پرورشی ھاخوک خائن و مزدور و مدافعان حقوق بشری ھاونيسي بر اپوزمرگ

  

  :يادداشت

  : جھت اطمينان خاطر خوانندگان گرامی پورتال بايد، بيفزائيم

د در ھمان آغاز لطف نموده و ترجمۀ کامل آن کتاب را به شکل ور" محوی"از آنجائی که ھمکار گرامی ما آقای
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برايما فرستاده بودند، لذا حالت پيش آمدۀ جديد، مانع کار پورتال نشده، ما خواھيم کوشيد تا آن اثر را به مانند 

  .گذشته در اختيار خوانندگان خويش قرار بدھيم

 AA-AAادارۀ پورتال


