درخواست حذف گاھنامه ھنرو مبارزه از سايت کمونيستھای انقالبی
با درود به کمونيست ھای انقالبی
چند روز پيش از اين پيغامی در مورد حضور »آتش« بين نشريات کمونيستی  -که در مبارزۀ طبقاتی
شرکت دارند  -مطالبی نوشتم ،و البته چنين موردی تنھا مورد در فھرست نشريات سياسی نيست که از
ديدگاه من با کمونيسمی که من شناخته ام و ھمچنان در پی کشف آن ھستم در تضاد می باشد - ...متأسفانه
تا اين ساعت پاسخی از شما دريافت نکردم
حساسيت موقعيت فعلی برای کشورمان ،ما را مجبور می سازد که با جديت بيشتری به فعاليت ھای خودمان
بپردازيم و اجازه ندھيم که ابھاماتی که ممکن است نتايج جبران ناپذيری در بر داشته باشد ،در ميان ما
شيوع پيدا کند .خصوصا سياست امپرياليست ھا فعال  -و از جمله  -بر محور ھرج و مرج و ابھام می گردد
من زياد پر حرفی نمی کنم .شما برای انتشار الفبای جنگ اثر برتولت برشت خيلی زحمت کشيديد و ھمين
ھمکاری با شما برای من يک امتياز بزرگ بود ،ولی اگر بنابر اين باشد که ما الفبای جنگ برتولت برشت
را با ھر جريانی که خصوصيات امپرياليستی و يا بيمارناک آن آشکار است مخلوط کنيم ،ديگر الفبای جنگ
نخواھد بود
نمی دانم چرا احساس می کنم که روی چنين موضوعی ما ھيچگاه به تفاھم نخواھيم رسيد؟
سينمای آزاد نيز يکی ديگر از »جريان ھايی« است که با مبارزۀ طبقاتی من فاصلۀ زيادی دارد به ھمان
اندازه که جريان اقليتی ھا و....با کمی دقت چند تا ديگر ھم می توانم برايتان پيدا کنم که لگوھايشان را در
جاھای ديگری نيز ديده ام که خاطرۀ اصال خوبی از آن در ذھنم ندارم
در نتيجه مجبور ھستم از شما خواھش کنم که گاھنامۀ ھنر و مبارزه و تمام کارھايی که توسط من انجام
گرفته را از سايت خودتان حذف کنيد ،حتی اگر چنين تصميمی به انزوای ھر چه بيشتر من تمام شود .ولی
در شرايط حاضر ،اين تصميم ،حرف آخر من برای سايت شما خواھد بود .مگر اين که بخواھيد با ديد
انتقادی به کلکسيونی که از نشريات کمونيستی تدارک ديده ايد نگاه کنيد و دست به تصفيه حساب اساسی
بزنيد ،در اين صورت می توانيد روی ھمکاری من حساب کنيد
البته تا اينجا از ھمکاری با شما پشيمان نيستم ،بر عکس با تأسف تمام اين تصميم را به اطالع شما می
رسانم
با سپاس از توجه شما
ارادتمند
حميد محوی

جواب

سايت:

با درود
اين حق شما ست که بخواھيد مطالبتان بر روی سايت کمونيستھای انقالبی قرار گيردد و يا حذف شود
در رابطه با حذف نشريۀ اتش با يد بگويم که تا بحال سه بار به نشريه آتش ايميل زده ام و موضوع را با
انھا در ميان گذاشته ام ولی تا کنونی جوابی دريافت نکرده ام
برای حذف يک نظريۀ بايد اوال اين نظريۀ موجود و در دسترس و ديد ھمگان باشد و دوما حذف فيزيکی
کارساز نبوده و بايد بر له و يا عليه ان نقد انتقادی صورت بگيرد

در صفحۀ نشريات سياسی از تروتسکستھا تا استالينيستھا و مائوسيتھا گرفته تا سينمای آزاد و غيره
موجودند .اينھا بمعنی تائيد انھا نيست ولی
واقعيت انھا را نميتوان انکار کرد
انھا را بايد بصورت مسند مورد نقد و انتقادقرار داد
نشريۀ گاھنامۀ ھنر و مبارزه با يک کليک از سايت کمونيستھای انقالبی حذف ميشود
ولی آيا با حذف فيزيکی آن نظرات ان حذف خواھد شد
جواب منفی ست
قبال ھم يک نفر درخواست کرده بود که مطالب گاھنامه ھنر و مبارز از سايت حذف شود و اين کار تا اين
لحظه صورت نگرفته
بنابه درخواست شما صفحۀ ھنر و مبارز از سايت کمونيستھای انقالبی حذف ميگردد
پيروز باشيد
٢٠١٢-١٨-٨

ايميل راجع به حذف نشريۀ آتش از سايت
با درود به کمونيست ھای انقالبی
امروز متوجه شدم که شما نشريۀ انترنتی »آتش« را به فھرست نشريات سياسی افزوده ايد  -و اين در حالی
است که فعاليت شما روی نشريات و جرياناتی تمرکز دارد که برای جامعۀ سوسياليستی مبارزه می کنند و در
مبارزۀ طبقاتی عمومی شرکت دارند
امروز بخشی از اين جريان به اصطالح چپ مانند دار و دستۀ آذر ماجدی پرچم آمريکا را بدست گرفته اند و
به حساب آنھا کار می کنند ،روشن است که ما چنين مبارزه ای را نمی توانيم به عنوان مبارزۀ طبقاتی به
حساب بياوريم ،بر عکس ما مجبور ھستيم دائما به افشای آنھا به عنوان توطئۀ امپرياليستی بپردازيم
مضافا بر اين که اساسا جستجوی مبارزۀ طبقاتی اصيل خود به تنھائی کار و فعاليت گسترده ای را در بر می
گيرد .به عنوان مثال ھم اکنون تالش بر اين است که روی موضوع »حق حاکميت ملّی« که برخی از رفقای
توفان دائما مطرح می کنند بحث کنيم ،به اين علت که اين موضوع ممکن است که به  -خوب ما در حزب کار
شکل اشتباھی مطرح شده باشد و به عبارت ديگر مبارژۀ طبقاتی ممکن است که راه ديگری را در متون
کالسيک مارکسيست پيدا کند و در مورد ايران  -تحت شرايط فعلی اولويت آن را ملغا سازد .در ھر صورت
موضوع اصلی جستجوی مبارزۀ طبقاتی صحيح است و ھر ادعائی را ما نمی توانيم به صرف ادعا و به اين
من می گويم« معتبر باشد«علت که
تا پيش از »بھار عرب« اپوزيسيون ھای ايرانی به بھانۀ مبارزه عليه ارتجاع مذھبی تا حدودی می
توانستند؛ نظريات ارتجاعی خودشان را پنھان کنند ،زيرا که تمام تمرکز روی جمھوری اسالمی بود) (...ولی
بھار عرب« ھمين اپوزيسيون ھا را مجبور ساخت که از مواضع ھميشگی «چرخش تاريخ معاصر و
خودشان  -و از عادات ھميشگی خودشان  -و از گفتمان مکانيکی خودشان فاصله بگيرند و از چيز ديگری
حرف بزنند
و ھمين چرخشی که در گفتمان اپوزيسيون ھای )در واقع قالبی( در خصوص »بھار عرب« به وجود آمد،
برای ما به شاخص بارزی برای تشخيص عوامل امپرياليستی تبديل شد

در نتيجه ما می توانيم به راحتی و به سادگی ھويت سياسی نشريۀ آتش و يا جريان جنبش جوانان چپ
راديکال در بلژيک و امثال اينھا را در تحليل ھا و نگاھشان به رويداھای بھار عرب و به ويژه در آن چه که
امروز در سوريه در شرف تکوين است بازشناسی کنيم
ما در کجای دنيا ديده ايم که جريان اصيل کمونيستی از شيخ قطر دفاع کند و در ھمان جبھه ای ثبت نام کنم و
به دفاع از ھمان آرمانی بنويسد که شاھزاده ھای عربستان سعودی آن را تأمين مالی می کنند؟ البته به
دستور اياالت متحده و شرکت ھای چند مليتی و به وسيلۀ ارتش اين شرکت ھای چند مليتی يعنی ناتو؟
مضافا بر اين که نشريۀ »آتش« و امثال اينھا از مبارزۀ مسلحانه حرف می زنند ،يعنی می خواھند مشخصا
آتش بيار طرح خونبار امپرياليستی باشند و با تکيه به حوادث اوايل قرن گذشته در روسيه و در دوران لنين،
به اين گونه تعبير کنند که ما جنگ امپرياليستی را به جنگ داخلی تبديل می کنيم .در صورتی که کشورھايی
مانند عراق و افغانستان و ليبی ،سوريه و ايران ھيچ ارتباطی به روسيه تزاری و جنگ دو امپرياليسم با
يکديگر ندارد
عالوه بر اين چنين افرادی که از مبارزۀ مسلحانه در پشت تانکھای آمريکائی حرف می زنند از ابعاد
خسارات جانی و مالی بی اطالع ھستند .در بھترين حالت بی اطالع ھستند و در بدترين حالت مزدور و بيمار
روانی ھستند که جان آدميزاد برای آنھا ھيج ارزشی ندارد...چه رسد به مبارزۀ طبقاتی و ايجاد ساختمان
سوسياليستی .اين افرا د تنھا در پی امتيازاتی ھستند که در حال حاضر از امپرياليسم جھانی به دست می
آورند
برخی از رفقای صادق از ايران اعالم کردند که اگر بنابراين است که زير بناھای کشور از بين برود و اين
ھمه تخريب شود و خون مردم در سطح توده ھای ميليونی ريخته شود ،اگر بنا بر اين است که کشور با بمب
ھای اتمی تاکتيک و اورانيوم ضعيف شده بمباران شود و کشور را برای ھميشه و برای ابد آلوده سازد ما با
چنين راھکاری قويا مخالف ھستيم و اين سوسياليسم آمريکائی را نمی خواھيم
رفقا حضور چنين نشرياتی در فھرست مبارزان طبقاتی که به ماترياليسم تاريخی و ديالکتيمک نيز مسلح
ھستند و يا بايد مسلح شوند می تواند احتماال ،دست کم ،نزد خوانندگان جوانتر ايجاد ابھام کند  ،و کل سايت
شما را به تناقضی عظيم دچار سازد
روز ممکن است افرادی پيدا شوند و ھمين حرف را در مورد گاھنمۀ ھنر و مبارزه بزنند ،و من حاضر به
پاسخگويی خواھم بود ،ولی نشرياتی مانند آتش و به اصطالح جوانان چپ راديکال و نھضت سربداران
پاسخگوی حرفھايشان نيستند ،و مانند راديو فردا بسادگی نظريات ما را حذف می کنند و گويی که ھيچ
انتقادی صورت نگرفته به کارشان ادامه می دھند .چون که واقعا اين موضوعات برای آنھا کار نان آور
بحساب می آيد
البته کاری که شما رفقا در اين سايت انجام می دھيد ستايش انگيز و شجاعانه است
ولی آزاد انديش بودن ،به آزادی ميدان دادن به اين مفھوم نيست که ھر چيزی را منتشر کنيد زيرا که شما به
اعتبار حرف خودتان برای فعاليت ھايتان يک محوطه داريد و اين محوطه نيز ھمان محفل گسترده و متنوعی
است که مبارزان کمونيست را در بر می گيرد که در حال مبارزۀ طبقاتی ھستند
با سپاس از توجه شما
پيروز و پايدار باشيد
با ارادت رفيقانه
حميد محوی

