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 !چقدر کلمات معصوم اند
  ئی زداستالينپاسخ به حسن مرتضوی در بحث  مناسبت صد و سی و ششمين سالروز تولد ستالينه ب

  

  )کوھبنانی(نيما امام جمعه 

ھمان ۀ خجالت نمی کشی؟ از صورت سيلی خورد! »سالم ای سازمان فردا«: جناب خليق از آن شاعری که سرود

   مشترک خجالت نمی کشی؟ۀشاعر در ھشتی کميت

***  

آنچه  . را سالھا پيش شنيده ايمستاليناين سرودھا و نغمه ھا در نقد  جناب مرتضوی می خواھيد سرود ياد مستان دھيد؟

تکرار دعاوی . از جزوه ھای آموزشی سازمانی گرفته تا مجادالت روشنفکران چپ. فرموديد تکرار ھمان حرفھاست

زير  درآميخته با آمار و افسانه سازيھای و حضرتشموھوم روزيونيستھا و تروتسکيستھای فرصت طلب به رھبری 

  . گوبلز-تبليغات رژيم نازی

 ستاليناول .  حمله کردستالين آن دستگاھھای قديم و امروزی خوب می دانند برای حمله به سوسياليزم اول بايد به ۀھم

مطلب پيچيده ای . مريکاا ۀ وزير اسبق خارج»فوستر دالس«تز معروف . را بی آبرو کن بعد برو سراغ سوسياليزم

 آدمی است که در يکی از ستاليناما . کمونيزم ايده است و به جانش افتادن به لحاظ تئوريک بضاعت می خواھد. نيست

پر مخاطره ترين لحظات تاريخ رھبر اولين حکومت کارگری جھان بوده است و ھزينه ھای بسيار صرف شده تا افکار 

  .عنوان ديکتاتور آدمکش قرار دھند و البته بسيار موفق ھم بوده اندعمومی نام او را کنار ھيتلر به 

شماست، ممکن بود آن را ۀ اگر بر من مسلم نبود که اين نوشت.  دالرھا به راحتی ھدر نمی روند، در نظام سرمايه

رای نقد است  موضوع خوب و مناسبی بستالين. تراوشات ذھن عباس ملک زاده ميالنی بدانم يا سوسياليستھای فرانسوی

مختصر، يعنی ھجويات و افسانه ھای گوبلز و سولژنتسين نمی ۀ اما صرفنظر از احراز قصدتان برای نقد، با اين دستماي

می .  ھزاربار رفته اند و امروز باز من و شما در ھمان جای اول ايستاده ايم،چنانکه رفته اند.  رفتستالينتوان به نقد 

که اين دو کار ھم لفاظی و ھم سنگر گرفتن تخصص منتقدان  حال آن...پشت مواضع فالند لفاظی و سنگر گرفتن ئيفرما

  . از چپ و راست بوده استستالين

. روزيونيستھای چپ با سنگر گرفتن پشت لنين سنگ می پرانند و راستھا با لفاظی ھای نخ نمای حقوق بشری و اخالقی

. ول کشتار کاتين دانستؤلمان نازی را مسا...امل و نبش قبر و ھمين چند ماه پيش دادگاه اروپا پس از بررسی ھای ک

 م،اما تروتسکيستھای ناراضی از حک. د کرده بودئيألمانی ھا را در وقوع آن تاکشتاری که دادگاه نورنبرگ ھم مباشرت 
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آزادی ۀ نگرھمانھا که بعدھا از ک. نفوذ قضات شوروی در نورنبرگ دانستند و در وجاھت آن شک کردندۀ آن را نتيج

حاال که پرده افتاده چرا عاشقان حقيقت به زعم شما نمی . فرھنگی ميالن، يعنی دکان دونبش سازمان سيا سر درآوردند

.  عذر می خواھيم که کشتار ھزاران نفر را به دروغ به شما نسبت داديم و پنجاه سال با آن پز داديمستالينگويند جناب 

اولين  دستکم من اين را خوب می دانم، چرا در تحليل اين انتساب جنايت ساکتيد؟ حقيقت داريد وۀ خود شما که دغدغ

 توسط گوبلز مطرح شد با ھدف توجيه ادعای ارضی در اوکراين و ايجاد تفرقه ميان ستاليناتھامات از اين نوع عليه 

يونر و صاحب امپراتوری دستگاه تبليغاتی که سرمايه اش را ويليام راندولف ھرست، مولتی ميل. لھستان و شوروی

 و اولين کانال تلوزيونی اروپا در خالل ئی ايستگاه راديو١۴ھفته نامه،  ٢۶ روزنامه، ٢۴ی فراھم کرد با ئرسانه 

ھنوز مھمترين مرجع کنار سولژنتسين در افشای . د که اينھا را نمی دانيد يا از ياد برده ايدئينگو. جنگ امپرياليستی دوم

روزنامه نگاری که گاردين !  ھمان روزنامه نگار بی طرف حقيقت ياب»رابرت کانکوئست اسن«فجايع گوالک، جناب 

کانکوئست .  مدارک کافی اثبات کرد که عضو سازمان ضداطالعات بريتانيا بوده استۀ با ارائ١٩٧٨ جنوری ٢٧

 ميليون ٢۶ نزديک به الينست ميليون نفر برآورد کرده است و مدعی است تا زمان مرگ ٣٠ تا ٢٠زندانيان گوالک را 

 کشته شده ستالينشش نفره در اتحاد شوروی دو نفر توسط ۀ يعنی از ھر خانواد! نفر در اين اردوگاھھا کشته شده اند

چگونه است آن مردم با وجود چنين ستمی با تمام نيرو از اتحاد شوروی دفاع می کنند و ! حکايت گنجشک و منار! اند

ردان و پيرزنان روسيه يا ديگر جمھوری ھا از آن دوران که می پرسی، اشک حسرت بر ھمين امروز وقتی از پيرم

  .مازوخيسم دارندالبد از نظر شما .  شان می نشيندۀگون

حاال می ! اند  ميليون تخمين زده۴۴ ميليون و جناب روی ودودف ۶٠ البته ناگفته نماند که سولژنتسين کشته ھا را 

گوالک که رمز عبور ۀ دستمالی شدۀ وھشی آغاز کنيم؟ و اين کلمژ را با اين منابع معتبر پد نقد کنيم يا نقدمانئيفرما

زبان آن دسته از چپھا که در توجيه بی عملی و ۀ تحليل گران مسائل شوروی به دنيای رسانه ای غرب شده است و لقلق

از ياد .  در ھر محفل و مناسبت يادی از آن کنندوادادن خود مدام به يادش می افتند گويا نذر امامزاده امپرياليسم کرده اند

که  چنان. سيس شدأوازی به حزب و رھبری آن تژمی برند که گوالک به خواست لنين و به قصد جلوگيری از نفوذ بور

کار فکری از کار يدی با منافع زحمت ۀ فاصلۀ رھبران حزبی موظف به انجام ساعاتی کار يدی سنگين بودند تا در دور

  .مار نکنند و به کلی بيگانه نشوند با آنچه اکثريت نيروی کار جامعه تجربه می کندکشان ق

 درک حقيقت ديکتاتوری پرولتاريا ھرگز برای روشنفکران خرده بورژوازی آسان نبوده است و جای تعجب نيست که 

 ئیچه کنيم آن دوران کذا«: دئيمی فرما. ھنگام تحليل و نقد از ھمان ترمينولوژی منسوخ دوران استثمار استفاده کنند

 ئی ھمگانی و رايگان شدن بھداشت و خدمات درمانی؟ دوران کذائی؟ دوران کذائیکدام دوران کذا. »تکرار نشود

 صنعتی شدن، استاخانوفيسم و ئیاجباری، ھمگانی و رايگان شدن آموزش در تمام مقاطع برای آحاد ملت؟ دوران کذا

 حل مشکل مسکن که تا امروز گريبانگير بشر است و ئیاالھای غربی؟ دوران کذااستقالل و بی نيازی از واردات ک

حل مشکل مسکن . ھمين چند سال پيش در اياالت متحده ديديد که بنکھای رھنی چه بر سر آشيانه ھای مردم آوردند

 اين دستاوردھا  که حتا در يک جمله ھم حاضر به تصديقستالينکوچک است در قاموس چپھای منتقد أله ای آنقدر مس

  .نيستند

ن کشيده شود و شما که اولين ئيی علم شھرتشان پائمغبون شوند يا در بازاريابی رسانه   می ترسند در بازاريابی قدرت

از  و نفی ئی را ترجمه کرده ايد، برای انسان فاقد مسکن، آموزش بھداشت، شانسی برای رھا١٨۴۴بار يادداشتھای 

که چرچيل بعد از ھيروشيما باد در   شکست ھژمونی تکنولوژيک غرب؟ زمانیئیخودبيگانگی می بينيد؟ دوران کذا

اما رؤيای پايان تاريخش را . »ديگر با کشف اين بمب سرنوشت تمام جنگھا مشخص شده است«: غبغب می گفت

ناميد؟ شکست   میئیفته کرد، شما دوران کذای به فضا فرستاد و کابوسش را آشئشوروی با ازمايش اولين بمب ھسته 
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عفريت فاشيسم با رھبری کسی که ميان فرزند خود و فرزندان زحمتکشان در جبھه ھای جنگ فرقی قائل نبود و حاضر 

جنگ سرباز در برابر سرباز و ژنرال در ۀ لمانی با استناد به قانون سادا پسرش در ازای آزادی ژنرالھای ۀبه مبادل

به جايش آزاد را لمانی اکه پسرش سربازی بيش نبوده و در مبادله تنھا يک سرباز معمولی  ل نشد و اينبرابر ژنرا

   ...خواھد کرد

 چيست؟ می بينيد ئی و کذائیراستی در اين قاموس فرق ميان طال.  عجب سرشار از غنا و زندگيستئیاين دوران کذا

. ل مشکل مسکن بنويسيد و آنوقت از نقد صحبت می کنيدحۀ  حاضر نيستيد يک جمله دربار!چقدر کلمات معصومند

ذھن خود بيرون بياوريم مبادا تمام ۀ می ترسيم کتابی را از کتابخان. ھمان نقد ساطور قصابی نه نقد شکسته بندی

 اش که می دانيم از مارکس نوکانتی تا مارکس نامه ھايش به ورازاسلويچ چندبار کتابخانه در حالی. خانه فرو ريزدبکتا

  . استريخته و دوباره بر پا شده

 نقد نيازمند تحليل است و ما که سعی می کنيم با نامگذاری مثال سوسياليزم دولتی برای يک دوره از تحليل پيچيدگی 

ديکتاتوری پرولتاريا، ۀ تازه مگر قرار نبود دور. روابط آن طفره برويم، نقدمان چيزی خواھد بود مثل ھمان نامگذاری

چف در مصاحبه گورب.  نقد واقعی صداقت می خواھد. دولت باشد؟ به کلی که زير ھمه چيز نمی توانيم بزنيمقدرتۀ دور

حاال .  می شدءساله اجرا ۴نوشتند و  ساله می ۵ ۀ برنامستالينزمان «: بار با صداقت گفت با پراودا دستکم يک

کتاتوری پرولتارياست با حکومت بوروکراتھای فاسد و اين تفاوت دي. »برنامه می نويسيم و بعد نمی دانيم اصال چه شد

 تا آنجا پيش رفتند که آب به آسياب ضدانقالب در يوگسالوی و مجارستان ستالينو خروشچفيستھا که در نفرت از 

  .ريختند

بيا ! رفيق زندگی«: اما چه باقی مانده است جز شعر ماياکوفسکی آنجا که می گويد.  تيتو و ناگی که يادتان ھست

آن .  به برکت ھمين روشنگريھا بازار نقد داغ استامروز اتفاقاً . »حتا سريعتر از برنامه ھای پنج ساله! سريعتر بدويم

چند .  بھروز خليق، مچ مارکس را می گيرد-انئيديگری از سازمان فدا. تواب شناخته شده افتاده است به جان لنين

شود يا  انسته اضافه توليد منجر به سقوط سرمايه داری میمارکس درست نمی د«: روز پيش ميخواندم نوشته بود

جناب  که بايد گريه ات بگيرد و بپرسی و تو خنده ات می گيرد در حالی! »گرايش نرخ سود به تنزل بر اثر رقابت

 ھمان شاعر در ۀخجالت نمی کشی؟ از صورت سيلی خورد! »سالم ای سازمان فردا«: از آن شاعری که سرود! خليق

وقتی برگزيدگان «: می بينيد بساط نقد به راه است و بقول خانم فرخزاد!  آری مشترک خجالت نمی کشی؟ۀکميتھشتی 

  .»ديگر چه انتظاری از من جوان که تازه گل عقلم است، داريد...فکری ملت در کالس اکابر حضور می يابند

گی آنھا و و افشای دالل) دختران ھرزه(» پوسی رايت« آقای معصوم بيگی به جای تحليل ماھيت حرکات نمايشی نظير 

که به اين فواحش مغزی که جان و روح خود را به دستگاه  حاميانشان در گسترش ناتو به شرق خاموشند، اما از اين

 مگر نه اين. د چه می گفتمئيشما بفرما.  ابراز انزجار می کنند١٩رمانتيکھای قرن ۀ فروخته اند، گفته ام فاحشه، به شيو

 زمان جنبش افسران آزاد تا به امروز درخشان ١٨٣٠آنھم در روسيه از ! مات معصومند؟ می گفتم مبارز سياسی؟که کل

چايکوفسکی و ۀ ھنگساز و موزيسين؟ باز آنھم در روسيآگفتم  يا می! مردم شرق بوده استۀ ترين صفحات مبارز

  .که خچاطوريان می رود آخر ليست... شوستاکويچ و

اما حاال می بينند شاگردان مکتب ! و البد دريغشان بر آنھمه کار و روشنگری است» ...دريغ دريغ«:  ايشان نظر دادند

ای .  مارکسيسم وطنی مثل سابق درس ھايشان را طوطی وار پس نمی دھند و به دنبال راھھای ديگر می گردندۀخان

خط کشی ھا، امروز بيش از ھر زمان به کاش دريغشان را نثار جنبشی می کردند که با ھمين وادادنھا و پاک کردن 

فرقه تبديل شده است و اگر نجنبند عاقالن قوم، چند صباح ديگر از ھمين فرقه ھم اثری نخواھد ماند و بايد برايش 

  . خواند»فاتحه«
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 با چه مرز ميان سخافت و سالمت را. گان را سليممی دانيد، اما دفاع از اين دالل را سخيف ستالين چگونه شما دفاع از 

  ن کرده ايد؟ييچيز تع

 را دراکوال نشان دھد و بخواھد اين را ستاليناما نه نقدی که لنين را فرشته و . بيش از ھر زمان به نقد محتاجيم!  آری

. ستالينفراموش نکنيم آنکس که فرمان انحالل مجلس مؤسسان را صادر کرد، لنين بود نه . به نسل خالی الذھن حقنه کند

يازدھم خطاب به مخالفان ۀ که در کنگر  و آنستالين سرکوب قيام کرونشتات را صادر کرد، لنين بود نه که فرمان آن

و کسی که سه بار . ستالينحرف بزنيد می فرستمتان ھمانجا که گاردھای سفيد را فرستادم، لنين بود نه «: سياسی گفت

حاال که می خواھيم نقد کنيم، با معيار . د، لنين بودپيشنھاد لغو مجازات اعدام مطرح شده توسط دزرژينسکی را وتو کر

  .واحد نقد کنيمۀ و سنج

 کنار نازکدلی ھا دست به ھم ئی که می رسيد، ناگھان تمامی اخالقيات بورژواستالين اما می بينيد که اين طور نيست به 

 از رسانه ھای ستالينی و يک لحظه ھم نمی پرسيم حريف در نقد و لجن مال. می دھند و آش ھمان و کاسه ھمان

 چه ھيزم تری به انباردار سرمايه داری فروخته که تا پايان تاريخ دردش ستالينژوزف . برد متعددش چه سودی می

. »کارگران باز کرده استۀ نيما جای خود را در سرکوب آيند«: من می نويسيدۀ فراموش شدنی نيست؟ و سر آخر دربار

اسيد، چگونه به اين حکم رسيده ايد؟ خيلی خوب می دانيد اين سالھای آخر وقتم در دستکم شما که سالھاست مرا می شن

چگونه می توان راحت . مقام وکيل بيشتر در دفاع از نويسنده و کارگر و دانشجو در برابر دستگاه سرکوب گذشته است

 نمی کنند و اين سخنان سرکوب شدن کسی؟ دادستانھای حکومتی ھم اينچنين قصاص قبل از جنايتۀ حکم داد بر عمل

  .اسباب وھن است

سوسياليسم حقيقت است و نياز به آرايش و . »چگونه به ما اعتماد کنند«جذب مردم به سوسياليسم نوشته ايد که ۀ  دربار

چپ تا زمانی که . آنوقت نگرانی از جذب زحمتکشان نخواھيم داشت. کافيست ما به حقيقت وفادار باشيم. پيرايش ندارد

بايد بنشيند و در ھمان  .حيثيت نکرده، ھرگز نخواھد توانست راه در دل توده ھای زحمتکشان باز کندۀ  اعادلينستااز 

اين جدل ھا و جر و من جر ھا مانع نمی شوند تا احترام ۀ  ھم.قول شاعر، فخر به حماقت کنده پوسيده اش، بۀ خرق

  . عميق قلبی ام را به شما ھمچون سابق ابراز نکنم

  ١٣٩٢ ]قوس[ آذر١٧

 


