نامه به سايت کمونيستھای انقالبی

درباره اتھامات منتشره عليه نشريه راديکال
در سايت کمونيستھای انقالبی
با سالم
متوجه شدم نوشتهای با عنوان "»درباره شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران« و »نشريه
راديکال )شماره  "«(۶روی سايت کمونيستھای انقالبی قرار گرفته است .سؤال من اينجاست
که چرا چنين مطالبی بايد روی سايتی که وظيفه ارتقاء آگاھی طبقاتی را به عھده دارد قرار
گيرند؟
اگر به نوشته فوق نگاه کنيم می بينيم که نويسنده به صورتی کامال کينه توزانه به نشريه
راديکال تھمت حمايت از جنگ امپرياليستی را زده است بدون اينکه کوچکترين مدرکی برای
اثبات گفته خود ارائه دھد .آنچه وی ادعا می کند دقيقا عکس آن چيزيست که در نشريه
راديکال شماره ) ۶و قبل از آن( از طرف »شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران« ابراز
شده است .نه نشريه راديکال و نه ھيچکدام از افراد و گروھھای بنيان گذار آن ،ھيچ گاه از
تھاجم امپرياليستھا به ايران حمايت نکردهاند .متن مقاله و کاريکاتور مندرج در نشريه
راديکال نيز به ھيچ وجه در تأييد جنگ نيستند بلکه به صورتی کامال آشکار ،قاطع و واضح
برعليه جنگ موضع گرفتهاند .با اين حال فردی به نام »حميد محوی« از »گاھنامه ھنر و
مبارزه« ديوانه وار به شورا و نشريه راديکال تھمت ھای شرم آوری را وارد می کند ،بدون
ارائه کوچکترين مدرکی برای اثبات تھمت خويش .جالب اينجاست که اين فرد در قسمتی از
نوشته ھايش لمپن گونه می نويسد:
»رفقای شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران ،شما کمونيست نيستيد ،بلکه يک عده ديوانه
ھستيد .(!)«...
اما فکر می کنم تمام عاقالن در اين مورد با من ھم عقيده باشند که ديوانه نه فعالين شورا
بلکه کسی است که چيزی را در مغز خود می سازد ،آنرا به ديگری نسبت می دھد ،سپس
تراوشات ذھن خود را لگدمال کرده و در آخر نيز مدعی می شود که در جدال پيروز شده است!
چنين پيروزی ای مبارکشان باد! و نه تنھا شخص وی ديوانه است بلکه ھمه فعاالن نشريهای
که ادعای ھنری و مبارز بودن را دارند ولی اجازه می دھند چنين مطلب شرم آوری در نشريه
شان درج گردد نيز ديوانهاند!
اينگونه نوشتجات حتی ارزش خواندن و نقد کردن نيز ندارند .خواھشمندم نوشته مذکور و
تمام آرشيو گاھنامه ھنر و مبارزه را از روی سايت حذف نماييد .حيثيت و اعتبار سايت
کمونيستھای انقالبی باالتر از اين است که چنين فحش نامهھايی در آن درج شوند .افرادی که
مشتاق خواندن اين قبيل نوشتجات ھستند بھتر است جای ديگری دنبال آنھا بگردند.
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