
 

 

 ۲۰۱۲آوريل  ۶جمعه 

 وقتی آب سرباال می رود ناصر زرافشان 
 

 . . .وقتی آب سرباال می رود 
روزگار "روزنامه هم ميهن مصاحبه ای با آقای عباس ميالنی زیر عنوان  ۱۶در شماره 

منتشر شده است که در آن بنا به توضيح مصاحبه " سپری شده روشنفکران چپ
وشنفکران چپ ادبی و دالئل تفوق طوالنی آنها بر ر"کننده قرار بوده است درباره 

بحث شود؛ اما اگر از چند فتوای کوتاه و بدون دليل راجع به " فضای فکری جامعه
چند چهره ادبی بگذریم، آنچه در این مصاحبه مورد بحث قرار گرفته، بجای چپ 

ادبی ایران، جنبش چپ بطور کلی و در همه جهان و بخصوص جنبه های سياسی 
ایدئولوژیک آن است؛ و از کائوتسکی و لنين و گرامشی و مائو تسه تونگ و لين و 

پيائو گرفته تا کامبخش و خليل ملکی و آریان پور، از طبری و ترویج مارکسيسم و 
 ۲۸گرفته تا مصدق و کودتای " سير حکمت در اروپا"فروغی و تجدد فکری در ایران و 

ل حزب رستاخيز و ایدئولوژی آن و نو تاریخی مرداد و ماهيت این کودتا و جریان تشکي
گری و بی حافظگی تاریخی ایرانيان سخن رفته است که بدیهی است هيچ یک از 

 این مباحث، بحث ادبی نيست، و هيچ یک از این چهره ها نيز چهره های 
و باشد، يعنی قريحه  من ترديد دارم که آقای ميالنی نويسنده و هنرمند. ادبی و هنری نيستند

نقد ادبی داشته باشد، اما  خالقيت ادبی و هنری داشته باشد؛ نيز ترديد دارم که او صالحيت
سياسی و ايدئولوگ، و هم منتقد  يقين دارم کسی که در زمان واحد، خود را هم نظريه پرداز

و هم در زمينه خلق ادبی و هنری  ادبی و هنری بداند، و هم در زمينه تفکر سياسی و فلسفی
و شايد به همين دليل هم وقتی  لحيه کند، از هيچ يک از اين دو چيزی نمی دانداظهار 

سوال ميکند، " نويسندگان روشنفکر روشنفکران ادبی يا"مصاحبه کننده از او در مورد 
در اين زمينه خالی است، وارد  جواب اين سوال را نمی دهد و بجای آن، چون چنته اش

هنری، عرصه ای است خاص  زيرا تحليل ادبی و .عرصه سياسی و ايدئولوژيک می شود
نقد و تحليل بر  خود و جوالن در اين عرصه نيازمند آگاهی های تخصصی از موضوع و

با چهار کلمه  اساس نظريه های ادبی و روشهای خاص اين رشته است، و بدون نقد و تحليل
هدايت را هيچ  وتاهنصف داستان های ک"کلی گويی بی پايه و فتوا مانند از اين قبيل که 

..." ضعيف است  روزنامه ای چاپ نمی کرد، اينقدر که زبانش سست است، اينقدر که بافتش
 .بست نمی توان پرونده کسی مثل هدايت يا علوی يا صمد بهرنگی را

آقای ميالنی کاری ندارم و پاسخگویی » ادبی«اما من در اینجا به اظهار نظر های 
وا ميگذارم که حوزه تخصصی کار آنها مباحث ادبی در این زمينه را به کسانی 

-سياسی«بحث من در مقاله حاضر، از یک طرف بر سر اظهار نظر های . است



ایشان، و از طرف دیگر بر سر معرفی نامه آقای » فلسفی«و گاه » اجتماعی
 .ميالنی بقلم مصاحبه کننده است

هدف از . وع می شودمصاحبه، با معرفی آقای ميالنی بوسيله مصاحبه کننده شر
. معرفی، در این موارد این است که از مصاحبه شونده شناختی به خواننده بدهند

ساله که بستر شکل گيری ميالنی فعلی است و تنها از خالل  ۵۹اما یک زندگی 
همين زندگی ميتوان به منشاء و علل مواضع کنونی او پی برد، از سوی آقای 

عباس : "با ذکر سه تاریخ خالصه می شودمصاحبه کننده در سه سطر، یعنی 
سالگی به امریکا رفته، پس از اقامتی ده ساله  ۱۵متولد شده، در ۱۳۲۷ميالنی در 

خورشيدی  ۶۰سالگی به ایران بازگشته و در اواسط دهه  ۲۵در آن کشور در سن 
 .همين..." دوباره به امریکا رفته و اکنون مقيم امریکاست 

ابتدا بر روی زندگی گذشته و واقعيت . کاذب است این شيوه چهره سازی های
شود، سرپوش می گذارند و بعد با » چهره«زندگی کنونی فردی که قرار است 

در مورد او، و » اندیشمند و تئوریسين شناخته شده«عناوین دهن پرکنی از قبيل 
مه در مورد ترج» ...پر مخاطب، جریان ساز، سترگ، بسيار مهم و «تعارفاتی از قبيل 

های او، مخاطب جوان و خالی الذهن از راه رسيده را مرعوب می سازند، و به این 
فکری، یک مرجع می سازند تا بعدا بتوانند با » اتوریته«ترتيب از فرد مورد نظر یک 

این شيوه، افاضات او را نسنجيده و بدون نقد، بی آنکه فرصت سبک و سنگين 
ما اطالع نداریم این . الی الذهن حقنه کنندکردنی وجود داشته باشد، به خواننده خ

را و در کدام زمينه ای ارائه کرده است، " تئوری ها"کدام " تئوریسين شناخته شده"
که بسيار هم در  –اما در سطور آتی بعنوان یک مترجم، یکی از ترجمه های او را 

 .مورد بررسی قرار خواهيم داد -این مصاحبه از آن ستایش شده است
ش از پرداختن به ترجمه های آقای ميالنی و نظرات ایشان، گمان ميکنم اما پي

که در معرفی آقای مصاحبه  –داشتن اطالعات مختصری پيرامون زندگی گذشته او 
ضروری باشد تا بتوان از خالل آن سير نامبرده را تا  -کننده مسکوت مانده است

 .رسيدن به مواضع فعلی اش بهتر شناخت
) کادرهای سازمان انقالبی حزب توده(گروه پرویز واعظ زاده  ۱۳۵۵در تابستان سال 

بوسيله فرد خود فروخته ای بنام سيروس نهاوندی لو رفت و واعظ زاده و یاران او 
یا در ... ) خسرو صفائی، گرسيوز برومند، معصومه طوافچيان، مهوش جاسمی و (

س از دستگيری در جریان یورش ساواک به خانه های آنها و ضمن درگيری، یا پ
برخی  ۱۳۴۸سازمان انقالبی در سال . شکنجه گاههای ساواک به شهادت رسيدند

از کادرهای خود را به رهبری پرویز واعظ زاده برای مبارزه عليه رژیم پهلوی به داخل 
اما پيش از او همين سازمان سيروی نهاوندی را روانه ایران کرده . ایران فرستاده بود

بعلت تفاوت دیدگاه با سازمان انقالبی، با این  -ادعای خودش به –بود که او 
" سازمان رهائی بخش خلقهای ایران"سازمان قطع رابطه کرده و گروهی را بنام 

سازمان رهائی "این که سيروس نهاوندی از ابتدا این باصطالح . بوجود آورده بود
 ۵۴ائی او در سال را زیر نظر ساواک براه انداخته بود یا دستگيری ادع..." بخش

صحت داشته و او پس از این دستگيری تن به همکاری با ساواک داده بود کامال 
گروه واعظ زاده که سيروس نهاوندی در  ۵۵اما بهرحال در تابستان . روشن نيست



پس از . آن نفوذ کرده و آنرا لو داده بود زیر ضرب قرار گرفت و اعضای آن کشته شدند
سازمان رهائی "ی از جوانانی را هم که طی آن سالها در دام آن، ساواک تعداد زیاد

نهاوندی افتاده یا بهرحال با او رابطه ای داشته یا بوسيله او شناسائی ..." بخش
پس . عباس ميالنی هم در ميان این دستگير شدگان بود. شده بودند، دستگير کرد

واک در جریان از آنکه معلوم شد سيروس نهاوندی خود عامل ساواک بوده و سا
همه چيز گروه او بوده است، برخی از این دستگير شدگان در زندان بریدند و به 

او با ابراز ندامت و . عباس ميالنی از آن جمله بود. همکاری با رژیم تن در دادند
نيز درج شد، همانسال از زندان آزاد  ۵۶نوشتن تنفرنامه ای که در مطبوعات سال 

اصر رحمانی نژاد، که هر کجا هست اميدوارم سالمت دوست چهل ساله ام ن. شد
باشد، در آن ایام با عباس ميالنی هم سلول بود و نقل ميکرد که ميالنی خود می 

گفت تصميم دارد با ساواک همکاری کند و استدالل ميکرد که گروه سيروس 
نهاوندی ساخته ساواک بوده و آنها همه چيز را می دانند و به این ترتيب هيچ 

البته ميالنی چون در سالهای . ليلی برای خودداری از همکاری با آنان وجود نداردد
پيش بينی سرنگونی رژیم پهلوی را در آینده نزدیک نميکرد، در این معامله  ۵۶و  ۵۵

مغبون شد و اگر ميدانست چند صباحی دیگر مثل دیگران از زندان آزاد می شود، 
. نميداد) ی ساواک معروف به حسين زادهسربازجو(این باج را به رضا عطارپور 

دوسال پس از آنکه او به این ترتيب از زندان بيرون آمد، رژیمی که او به آن 
او همين دوسال پيش با . سرسپرده و قول همکاری به آن داده بود، سرنگون شد
هم جهت سازد، اما " باد"تحمل خفتی سنگين تغيير جهت داده بود تا خود را با 

 !دوباره تغيير جهت داده بود" دبا"اکنون 
" جبهه دموکراتيک"در همان سالهای آخر رژیم پهلوی هنگامی که به آذین فراخوان 

پخش کرد که در آن به  -------خود را منتشر کرد، ميالنی جزوه ای را با نام مستعار 
حمله " دکان جدید حزب توده"به آذین و جبهه دموکراتيک پيشنهادی او زیر عنوان 

سپس با . با نجف دریابندری داشت" نقد آگاه"مناظره ای هم در . ده بودکر
سرنگونی رژیم پهلوی در آن روزهای آشفته اوليه به دانشگاه رفت و در دانشکده 

حقوق سرگرم کار شد که پس از مدتی از آنجا هم بدليل سوابقش، عذر او را 
خل کشور تباه شده به این ترتيب او که همه شانسهای خود را در دا. خواستند

در آنجا ابتدا در یک مدرسه درجه سه در کاليفرنيای . ميدید، دوباره به امریکا رفت
او از این کالسها . شمالی بنام کالج نوتردام به ایرانيان جامعه شناسی درس ميداد

برای تخریب مارکس استفاده می کرد چون ميدانست مستمعين او در آن کالسها 
او تصميم گرفته بود خيانت به آرمانهای سوسياليستی . دانندچيزی از مارکس نمی 

و ضدیت با مارکسيسم را به پول نقد تبدیل کند و به این ترتيب خود را به عنوان یک 
ضد مارکسيست و ضد چپ، در معرض فروش قرار داد و برای قرب به " روشنفکر"

و به عنوان یکی از امریکائی ها او را مناسب تشخيص دادند . قدرت تالش بسيار کرد
منصوب و به گروهی از عوامل ایرانی و امریکائی " پروژه دموکراسی ایران"مدیران 

ملحق شد که مستقيما در این زمينه کار می کنند و پایگاه نئوکانها در انستيتوی 
این انستيتوی هوور یکی از بازمانده . هوور در استانفورد را در اختيار او قرار دادند



بليغات هيستریک ضد کمونيستی است که در دوران جنگ سرد برای های دوره ت
 .کار می کند" دفاع از دموکراسی"مبارزه با کمونيسم بوجود آمده و اکنون برای 

در همان روزهائی که در ماه پيش مصاحبه مورد بحث در روزنامه هم ميهن منتشر 
باهاماس با  شد، آقای عباس ميالنی به اتفاق راب سبحانی و الدن ارچين در

آقای . نئوکانهای امریکائی و اسرائيلی در زمينه تغيير رژیم در ایران جلسه داشتند
گزارشی  www.iranian.comدر سایت ایرانيان  ۲۰۰۷ژوئن  ۶اميد کاشانی در تاریخ 

 .در این زمينه داشت
ضمنا با وجود نکوهشی که آقای ميالنی در متن مصاحبه خود از رابطه مراد و 

ميکند، از همين معرفی و مقدمه ای که مصاحبه " آل احمد و اطرافيان او"مریدی 
این تئوریسين " مرید"کننده نوشته است کامال پيداست که این مصاحبه کننده خود 

ذهن آکادميک، نظام مند و دقيق "...مصاحبه کننده در این گفتگو . نوظهور است
نائی ميالنی در ارائه مولفه های توا"و ميگوید ..." عباس ميالنی را درک کرده است 

تاریخ نگر، اشاره های مداوم و پرشمارش به مصادیق بحران روشنفکری در ایران 
این باور را در او بوجود آورده است که او همواره به مسائل روشنفکران ایرانی «

از دیگر آثار «و در ادامه مينویسد » پرداخته و اصال دغدغه اصلی اش همين است
مترجم و منتقد ایرانی باید به ترجمه مشهور و تاثير گذارش از رمان بی مهم این 

در حاشيه این مصاحبه . »بدیل ميخائيل بولگاکف یعنی مرشد و مارگریتا اشاره کرد
هم آقای بهروز افخمی زیر عنوان مهمان یادداشتی دارد سراسر تمجيد از همين 

وسواسی و کمال طلبی مثل مترجم با ذوق و خيلی "ترجمه که طی آن از این که 
ببينيم قضاوتهای این . ابراز مسرت ميکند" عباس ميالنی آنرا به فارسی در آورده

صاحب نظران روزنامه ای تا چه حد مستند و متکی به بررسی های جدی و واقعی 
آقای عطاهللا مهاجرانی در ویژه . است و خواننده تا چه حد ميتواند به آنها اتکا کند

مقاله  ۲۷صفحه ۸۶فروردین  ۲۳روزنامه اعتماد مورخ  ۱۳۶۵خبر شماره نامه تحليل 
او مينویسد . که خواندنی است" عيار ترجمه مرشد و مارگریتا"ای دارد زیر عنوان 

سالها پيش دکتر شرف الدین خراسانی به من گفت هنگام خواندن کتابهائی که از 
مداد کنار صفحه عالمت هرجا را که نفهميدی، با "زبان دیگری ترجمه شده است 

در این !"... شاید هم مترجم، شاید هم خودت! شاید نویسنده نفهميده باشد. بگذار
مقاله می خواهم نقدی و نگاهی داشته باشم به ترجمه رمان شگفت انگيز 

وقتی کتاب مرشد و مارگریتا را ميخواندم این داوری را داشتم " ... مرشد و مارگریتا"
اما جابجا در متن . ی از پس معنی و لفظ برآمده استکه مترجم به شایستگ

کنار هر عبارت یا واژه ای که برایم . فارسی با ابهام و عالمت سوال روبرو ميشدم
در . مبهم و تردید آميز بود، با مداد خط کشيدم، عالمت سوال و تعجب گذاشتم

ته نسخه الب. تعطيالت نوروزی امسال متن انگليسی مرشد و مارگریتا را خواندم
همان وقت ... مثل توده مه محو شد! همه آن ابهام ها زدوده شد. انتشارات پنگوئن

که ترجمه فارسی کتاب را ميخواندم، در مواردی که با ابهام مواجه ميشدم، 
با خودم ميگفتم یعنی . احساس ميکردم که بایستی مطلب به شکل دیگری باشد

نویسنده ای که رمانش را بارها بولگاکف اشتباه کرده است؟ چطور ممکن است 
بازنویسی ميکند، و برای هر واژه آن می اندیشد، اشتباه کرده باشد؟ آیا مترجم 



شتابزده ترجمه کرده است؟ متن انگليسی که ترجمه براساس آن صورت گرفته در 
مثال ... اما کنار برخی صفحات به توصيه دکتر شرف عالمت زده بودم. اختيارم نبود

برایم کامال نامفهوم ) ۱۷ص"(ت را ادا ميکرد زبانش به ندرت تکان ميخوردوقتی کلما"
هر کاری کردم مثل پيالطس با ). ۲۱ص"(پيالطس با یکی از لب هایش خندید. "بود

پوزبند ). ۳۱ص"(پوزبند براق شيری به زره اش آویخته بود! "یک لب بخندم نشد
تازگی که ... ارت درک کنمشير آویخته بود؟ نمی توانستم تصویر روشنی از ین عب

متن انگليسی مرشد و مارگریتا را ميخواندم تمام آن نکته ها که در متن فارسی با 
. متن ترجمه را با نسخه انگليسی مقابله کردم. آنها مواجه شده بودم برطرف شد

رمانی که مثل مينياتور دقيق و مثل قالی ابریشم ریزبافت است و به . دریغ خوردم
هدایت یک معماری با شکوه موسيقائی است که یک نت اشتباه تعبير صادق 

ميتواند انسجام آنرا به هم بزند، بدليل شتابزدگی مترجم چه آسيب های جدی 
اميدوارم این نقد موجب شود تا ناشر کتاب را به دست ویراستار ... خورده است

... ف شودشایسته ای بسپارد تا در چاپ های آینده این کاستی های ویرانگر برطر
مواردی که ميخواهم اشاره کنم هيچ یک در ساحت بحث اصالت معنی یا لفظ نمی 

. سخن برسر شتابزدگی است که مثل مصيبت بر سر کتاب نازل شده است. گنجد
مينياتور درخشانی را تصور کنيد که در موارد متعددی روی آن لکه های جوهر افتاده 

 ..."و نشت کرده است
نی به ذکر مورد به مورد لغزش های ابتدائی در ترجمه کتاب آنگاه دکتر مهاجرا

ترجمه شده است " لب هایش به ندرت تکان می خورد"مثال آنجا که . ميپردازد
پيالطس با یک گونه اش خندید و "یا آنجا که " زبانش به ندرت تکان می خورد"

یش پيالطس با یکی از لب ها"ترجمه شده است " دندانهای زردش را نشان داد
به معنای  Fountainیا " خندید، در حاليکه دندانهای زرد خود را بيرون می انداخت

به معنای کوهستان اشتباه گرفته شده و در ترجمه به جای  Mountainفواره با 
فواره، کوهستان آمده است، یا سر طالئی یا نقره ای شير که به عنوان نشان 

وزبند شير ترجمه شده است و بسياری افتخار به لباس جوانی آویخته بوده است، پ
به گمانم :" مهاجرانی در پایان اینطور نتيجه گيری ميکند. موارد دیگر در همين سطح

مرشد و مارگریتا این ظرفيت را دارد که مترجم شکيبا و دقيقی آنرا از زبان روسی 
یا  ترجمه کند، تا این رمان اینگونه غبارآلود بدست خواننده مشتاق ایرانی نرسد،
 ."دست کم نشر نو کتاب را برای چاپ مجدد، به دست ویراستار اهلی بسپارد

و این تازه در شرایطی است که هوشنگ گلشيری بنا به اظهار خود او در زمان 
حياتش، برای اصالح متن فارسی این ترجمه، معادل وقتی را که برای ترجمه کامل 

منتها چون گلشيری . کرده استیک کتاب الزم است، صرف و این ترجمه را ویرایش 
امکان مقابله متن فارسی با متن انگليسی را نداشته است، ترجمه فارسی در 

 .نهایت بصورتی در آمده است که دکتر مهاجرانی توضيح ميدهد
را زبان ترجمه ميکند و  Lipکسی که پس از ده سال زندگی در امریکا هنوز 

Fountain  هدایت و علوی و شاملو و آل احمد و را کوهستان، ميخواهد پنبه صادق
طبری و گرامشی و لنين و مائوتسه تونگ را یکجا و طی یک مصاحبه روزنامه ای 

بزند، و مصاحبه کننده و حاشيه نویس این مصاحبه هم اصرار دارند از چنين کسی 



 ...آب که سرباال برود. بتراشند" اندیشمند و تئوریسين جریان ساز"
حبه کننده و هم آقای بهروز افخمی که در حاشيه این جا دارد هم آقای مصا

مترجم با ذوق و خيلی "مصاحبه درباره ترجمه مرشد و مارگریتا سرقلم رفته و از 
سخن ميگویند، نگاهی هم به متن " وسواسی و کمال طلبی مثل عباس ميالنی

 .اصلی کتاب یا دست کم به مقاله آقای مهاجرانی بيندازند
 

 يالنی در این مصاحبهاما نظرات آقای م
 

او از یک . اولين محور گفتگوی آقای ميالنی بحث روشنفکری و روشنفکران است
نوع روشنفکری بی خيال و من درآوردی صحبت ميکند که هيچگونه تعارضی با قدرت 
ندارد و به شکل مضحکی هم آنرا مفهوم انگليسی و فرانسوی روشنفکری معرفی 

ی از روشنفکری قرارش ميدهد که به نظر او روسی ميکند و در برابر مفهوم دیگر
است و به لحاظ نفوذ روسيه قرن نوزدهم در ایران جا افتاده است و در مقام تخطئه 

بنا به این مفهوم، روشنفکر "این مفهوم روسی روشنفکری توضيح ميدهد که 
کسی است که سلوک خاصی دارد، با قدرت همواره در تعارض است، تمام 

خدمت باصطالح خلق است، نيش فقر را ميپذیرد، می طلبد، از صحبت زندگيش در 
ميهمان گریزان است، از خنده و لذت پرهيز ميکند، لباس خاصی می پوشد، سلوک 

و البد روشنفکر مورد نظر آقای ميالنی کسی است که از این ..." خاصی دارد و 
و روشنفکران همين  آیا واقعا برخورد مدعی با مسئله روشنفکری. معایب مبرا باشد

اظهارات آبکی و عاميانه و حدود اطالعات و آگاهی او از موضوع همين هاست؟ آیا 
این مسئله در تاریخ بشر فقط از قرن نوزدهم و از روسيه و انگليس و فرانسه آغاز 
شده است؟ آیا سلوک افراد در زندگی، تعارض یا عدم تعارض آنها با قدرت حاکم و 

شيدن و مصرف کردن آنها به انتخاب و پسند خود آنهاست؟ چگونگی خوردن و پو
یعنی مثال کسی که اکنون بد ميخورد و بد ميپوشد، اتوبوس سوار ميشود و در نازی 
آباد زندگی ميکند، اگر خود تغيير عقيده و ذائقه بدهد، ميتواند بجای آن در زعفرانيه 

ده ميليونی سوار  زندگی کند، شيک بپوشد و بجای اتوبوس، اتومبيل های چند
شود؟ درست است که در پایتخت جهانی سرمایه مالی و در تفکر نوليبرالی 

 مفاهيم جامعه شناسی مسخ و تحریف ميشوند، اما یعنی تا این حد؟
خير آقای ميالنی، اهل اندیشه و آگاهی در طول تاریخ هميشه ناگزیر بوده اند یا 

ع بين این دو ممکن نبوده است و خدمتگزار حقيقت باشند یا خدمتگزار قدرت، جم
چون آگاهی که خصلت روشنفکر است با حقيقت ارتباط ذاتی دارد، روشنفکر به 

در سرتاسر تاریخ جوامع طبقاتی، صاحبان . حکم سرشت خود با قدرت معارضه دارد
قدرت و ثروت، با زور و با خون از ثروت و قدرت خود در برابر هواداران حق و عدالت 

ه اند و موضوع منحصر به قرن نوزدهم و روسيه و انگليس و فرانسه محافظت کرد
نيازی به ورود این الگو از روسيه قرن نوزدهم نبوده است زیرا ما خود در . هم نيست

سالگی زادبوم ۱۵البته برای کسی که از . این زمينه پيشينه هزاران ساله داریم
وجود این سنت در تاریخ و خود را ترک کرده باشد طبيعی است چندان اطالعی از 

فرهنگ ميهن خود نداشته باشد و نداند که بسيار پيش از قرن نوزدهم روسيه و 



فرانسه در وطن خود او بيهقی و ناصرخسرو و ابن سينا و حافظ و عين القضات و 
و صدها اندیشمند دیگر که روشنفکران زمانه خود بودند، درگير همين ... مالصدرا و 

یکسو همه عمر از این شهر به آن شهر آوارگی ميکشيدند و از  دغدغه بوده و از
سوی دیگر عمال دستگاه قدرت که فتوای قتل آنان را در دست داشتند، در پی آنان 

 این مولوی است که از اعماق تاریخ وطن تو فریاد می کشد. روان بودند
 هرکه او بيدارتر پر درد تر هرکه او آگاه تر رخ زردتر

 :رم و دردمند ناصرخسرو است از خالل قرون کهو این صدای گ
 به علم و به گوهر کنی مدحت آن را که مایه است مر جهل و بد گوهری را؟

 به نظم اندر آری دروغ و طمع را؟ دروغ است سرمایه مر کافری را
 من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قيمتی در لفظ دری را

ر نجاست آدمی نکوتر که عالم بر درگاه مگس ب: "و این غزالی است که می غرد
 ."سلطان

شما که مدعی هستيد روشنفکران ایران تا دهه پيش غرب زده بوده اند و باید 
فکرشان ایرانی شود، بيائيد این تضاد، این درد کهنه تاریخ خود را بشکافيد و تجزیه و 

نيد؟ شما که نکند در مکتب دوستان امریکائی، فکر خود را ایرانی ميک. تحليل کنيد
معتقدید هرکس جانب خلق و خواسته ها و منافع آنان را بگيرد، زیر تاثير طرز تلقی 

روسی از روشنفکری است، بفرمائيد آیا مزدک و مزدکيان، به آفرید و ماهانيان، 
المقنع و سپيدجامگان، بابک و خرمدینان، اسماعيليه و صدها چهره و جنبش 

یش هم زیر تاثير نگرش روسی روشنفکری بوده اند؟ تاریخی دیگر ایران با همين گرا
در همين دیروز مشروطه آیا سيد جمال الدین اسدآبادی، ميرزا آقاخان کرمانی، 

شيخ احمد روحی، طالبوف، دهخدا، ميرزا زین العابدین مراغه ای و صور اسرافيل 
جدی  هم بلشویک بودند؟ شما چون در ایران و فرهنگ و تاریخ و اعتقادات آن ریشه
ندارید خواسته اید مسئله روشنفکران را هم از الگوی روسی یا انگليسی و 

برای کسی که از پانزده سالگی ایران را ترک کرده و درست . فرانسوی آن حل کنيد
در آغاز آن دورانی که باید تاریخ و فرهنگ خود را بشناسد و در آن ریشه بدواند، در 

ت آموزش قرار و شکل گرفته است که آنسوی اقيانوس اطلس یعنی درجائی تح
هيچ ریشه و سنت تاریخی جدی ندارد و در سالهای بعدی هم چند صباحی که در 

ایران بوده، از پيروان خرده پای جریانهائی بوده که نه دغدغه پرداختن به این مسائل 
اما اینکه چنين . را داشتند و نه فرصت آنرا، این غفلت و بيگانگی طبيعی است

روز بخواهد به ما درس ایرانشناسی و ایرانی کردن فکرمان را بدهد جای کسی ام
از طرف دیگر هم دنيا با انگليس و فرانسه شروع نشده و این سرزمين و . بحث دارد

. مردم آن هم در تمام تاریخ طوالنی خود، خارج از تاریخ و جهان زندگی نکرده اند
با موضوع، محدوده زمانی و شما می خواهيد با یک برخورد عاميانه و سطحی 

مکانی مسئله را به یک دوره کوتاه چند دهه ای ار تاریخ معاصر محدود کنيد تا آنچه 
ميخواهيد نتيجه گيری کنيد که . را مورد نظر خودتان است از این بحث استخراج کنيد

موضوع محدود به قرن نوزدهم روسيه می شود و این فقط روشنفکران چپ بوده اند 
اما نه، . سلوکی داشته اند و اکنون هم دوران آنها به سر رسيده است که چنين

این حکایتی است دیرینه به قدمت تاریخ و محصول ابداعی روسيه قرن نوزدهم یا 



نه رابطه مجيزگویان و توجيه تراشان با قدرت . مختص روشنفکران چپ نيست
کران و اندیشمندان نامشروع جباران تاریخ پدیده تازه ای است و نه تعارض روشنف

مستقل و آزاده با این قدرت ها تازگی دارد، و این هردو، در طول تاریخ پر رنج و 
زیرا بخش اعظم تاریخ این . مصيبت بار همين سرزمين هم پيشينه ای دراز دارد

کشور زیر سيطره حکومتهای مستبد و مردم گز طی شده است و از اینرو برای اهل 
در . مسئله مطرح بوده است که در کدام جانب بایستند معرفت و تفکر هميشه این

کشوری که بخش بزرگی از تاریخ مردم آن را جنبش های مزدکی، شعوبيه، 
کودکيان، سياه جامگان، سربداران، سپيدجامگان، ماهانيان، خرمدینان، 

امثال آنها تشکيل ميدهد و در همين دیروز ... اسماعيليان، باطنيان، قرمطيان و 
آن در جنبش مشروطه با خيل عظيمی از روشنفکران روبرو هستيد که همه با تاریخ 

قدرت حاکم درگير بوده اند، نمی توان مفهومی را که شما از روشنفکر دارید جا 
پس آنچه را که در تاریخ معاصر ایران از جنبش چپ دیده اید، به این یا آن . انداخت

ندانيد این قضيه چه ریشه  چندان تعجبی ندارد که شما. کشور نسبت ندهيد
عميقی در تاریخ و فرهنگ و اعتقادات مردم این کشور دارد، اما بدانيد آن تصوری که 

شما از روشنفکر دارید و ابداع نوع امریکائی نگرش نوليبرالی است، با بستر 
عمله فکری که در . فرهنگی این سرزمين بيگانه تر از آن است که گمان می کنيد

 .وب نظام سرمایه داری مالی هستند، روشنفکر نيستنداستخدام و مجذ
وانگهی در این تعارض دوجانبه، این بيشتر قدرت است که مزاحم و معارض 

زیرا قدرت، خواهان بقاء خویش است و در این راستا . روشنفکران ميشود، نه بعکس
ر قدرت، که در جامعه طبقاتی ب. عمل می کند، و از این رو نقش فعال از او است

منافع اقليت مبتنی و نامشروع است، ذاتا و بطور کلی با حقيقت و با آگاهی تعارض 
در این تعارض، که تا این حد برای آقای ميالنی نا آشنا و مایه تمسخر است، . دارد

حتی اگر روشنفکران هم با قدرت معارضه ای نداشته باشند، قدرت با روشنفکران و 
گاهی ذاتا یک نيروی رهائی بخش و از اینرو برای با آگاهی سر ستيزه دارد، زیرا آ

 .قدرتهای نامشروع خطر آفرین است
بگوئيد تا ما هم بدانيم این روشنفکر اخته و بی خيال و . از ایران و تاریخ آن بگذریم

لذت طلبی که شما او را به فرانسه نسبت ميدهيد را در کجای تاریخ و فرهنگ 
پردازان انقالب فرانسه مانند روسو، ولتر، فرانسه کشف کرده اید؟ آیا نظریه 

منتسکيو که اساس سلطنت استبدادی و قدرت فئودالی و کليسا را به معارضه 
خواندند و آنرا ویران کردند از معارضه با قدرت پرهيز داشتند یا دانتون و روبسپير و 

قضيه سن ژوست و مارا از جنسی بوده اند که شما توصيف ميکنيد؟ آیا اميل زوال و 
دریفوس نبود که تمامی جامعه فرانسه و دنيای سياسی فرانسویان را به التهاب و 

حرکت در آورد و آنرا دوپاره کرد؟ و در همين دوره ما آیا سارتر نماینده روشنفکری 
فرانسه نبود که می گفت اگر در افریقا کسی انگشت در بينی خود کند، همه 

او و " روشنفکران فرانسه مدرن"رژی دبره و  بشریت در قبال آن مسئولند؟ از امثال
و از امثال پير بوردیو و گروهها و محافل روشنفکری کنونی آن مانند  ۱۹۶۸نسل 

 .گفتگوئی نمی کنيم تا بحث به درازا نکشد" رزون داژیر"



مفهوم "در روشنفکری فرانسه و انگليس که مصداقی از آنچه آقای ميالنی 
به سراغ روشنفکران . می نامد نمی یابيم" فکرانگليسی یا فرانسوی از روشن

نام چامسکی و ادوارد . امریکائی برویم، شاید او این تعبير را در آنجا یافته باشد
اتفاقا سعيد کتابی دارد بنام . سعيد دو نمونه از روشنفکران معاصر امریکائی هستند

او در این . که به فارسی هم ترجمه و منتشر شده است" نشانه های روشنفکران"
جهان امروز بيش از "کتاب می گوید موکالن اصلی روشنفکر توده مردم هستند اما 

هميشه انباشته از حرفه ای ها، کارشناسان، مشاوران و در یک کلمه عمله فکری 
است که نقش اصلی شان خدمت به قدرت است و از این راه سود زیادی هم 

یعنی آنانکه سر سپرده شبکه بی  –اما بين این عمله فکری ." عایدشان می شود
شرکت ها و -ی گروهی، دولتنهایت نيرومند مراجع قدرت اجتماعی، رسانه ها

با  -امثال آن هستند که راههای رسيدن به هر نوع دگرگونی را بسته اند
ادوارد سعيد فشارهائی را که از سوی مراجع قدرت به . روشنفکران تفاوت هست

به عقيده من وظيفه اصلی : "روشنفکران وارد می شود، تشریح ميکند و ميگوید
ن به استقالل نسبی برای رهائی از این روشنفکر در این شرایط دست یافت

از اینرو، توصيف من از روشنفکر موجودی است تبعيدی، حاشيه . فشارهاست
". نشين، ذوق ورز و پدید آورنده زبانی که ميکوشد حقيقت را در برابر قدرت بيان کند

نه دوستان بلند پایه ای نصيب آنها خواهد کرد و نه افتخارات "این روش بقول سعيد 
اما هميشه و در همه حال بهتر از کنار ... سمی برایشان به ارمغان خواهد آوردر

توصيفی را که این متفکر امریکائی در ". آمدن دسته جمعی با وضع موجود است
اینجا از روشنفکر بدست می دهد، با توصيفی که آقای ميالنی در مقام تخطئه از 

داند مقایسه کنيد تا از این طریق مي" روسی"روشنفکر چپ ایران ميکند و خود آنرا 
 .هم عياری برای ارزیابی نظرات ایشان بدست آورید

از اینرو هر . آگاهی، صفت روشنفکر و شرط الزم روشنفکری است، اما کافی نيست
فيلسوف، جامعه شناس، صاحب نظریه سياسی یا اقتصاددانی خود بخود روشنفکر 

و عملکرد اجتماعی است و رسالت و عملکرد روشنفکری یک رسالت . نيست
مستلزم موضع اجتماعی هماهنگ با آگاهی های مورد بحث و تالش در جهت 

اعمال آن نگرش آگاهانه تر و آزاداندیشانه تر، در نظام مناسبات اجتماعی جاری 
روشنفکر منادی و تصویر گر دنيای آینده و بنابراین تحول خواه و به ناگزیر، رو . است

این نقش و عملکرد اجتماعی روشنفکر تنها در ارتباط با . استدر روی قدرت مستقر 
. آن طبقات و نيروهای اجتماعی معنی می یابد که دارای رسالت تاریخی باشند

هيچ طبقه ای در تاریخ به سلطه اجتماعی نرسيده است، بدون آنکه در بطن خود "
ند جنبش سرکردگان فکری و نمایندگان پيشاهنگی را یافته باشد که قادر باش

و نفی این تعهد و نقش " اجتماعی آن طبقه را سازماندهی و آنرا رهبری کنند
اجتماعی روشنفکران، دقيقا در جهت لوث و بيرنگ کردن همين رابطه تاریخی 

 .روشنفکران با توده مردم و انصراف آنان از نقش اجتماعی شان است
مردم هم این است که در ویژگی بارز و متمایز کننده روشنفکران وابسته به توده 

آميختن با زندگی این مردم و فعاليت برای سازماندهی به مبارزات آنان، بشکلی 
اجتناب ناپذیر و جدا نشدنی آنان را با توده زحمتکشی که از منافع آنان دفاع می 



در نتيجه این نزدیکی و آنچه انسان در زندگی این مردم . کنند، نزدیک و یکی ميکند
که امثال مدعی یک عمر در تقالی رسيدن به " جاذبه هائی"ياری از می بيند، بس

تاکسی عمال در این شرایط . آنها هستند، از جاذبه می افتد و بی اعتبار می شود
از طرفی آنان نيرو و توانائی های . قرار نگرفته باشد، این موضوع را درک نمی کند

. ده مردم بدست می آورندخود را هم از همين رابطه نزدیک و وحدت خویش با تو
روشنفکری که صميمانه و به دور از فرصت طلبی به مردم و سرنوشت آنها سر 

زندگی اش در خدمت خلق قرار "سپرده باشد، از خود ميگذرد، بقول ميالنی 
و ..." ميگيرد، نيش فقر را می پذیرد، لباس خاصی می پوشد، سلوک خاصی دارد

مصداق های . مرده، جان خود را در این راه ميدهدباالتر از همه اینهائی که او برش
یکی عباس ميالنی ميشود یکی هم سعيد . آنرا آقای ميالنی فراوان به یاد دارد

 .سلطانپور و خسرو گلسرخی
 جام می و خون دل هریک به کسی دادند در دایره قسمت اوضاع چنين باشد

 ین پرده نشين باشددر کار گالب و گل، حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری و
این، قصه ای است کهن؛ اما آقای ميالنی در نقطه ای از زندگی قرار نگرفته است 

کامال . غالبا آنچه را درک نميکنيم، تخطئه ميکنيم. که قادر به درک این قصه باشد
در می آیند، اعتقادی به " قدرت"طبيعی است کسانی که به خدمت و استخدام 

اما در روشنفکرانی هم که به مردم و . آن نداشته باشندتوده مردم و ظرفيت های 
سرنوشت آنها سرسپرده اند، از این رهگذر بصيرت نظری عميق و سرسختی و 

شجاعت ویژه ای پدید می آید که امثال مدعی نه از آن بهره ای دارند و نه اصال آنرا 
 .می شناسند

که او حتی مقوله ای منطق نوليبرالی چنان عميق در ذهن مدعی خانه کرده است 
بنام خدمت و خيانت روشنفکران در مفهوم سياسی و اجتماعی آنرا هم نمی 

یعنی او فقط خيانتی " خيانت را باید ببرند در دادگاه قضاوت کنند: "شناسد و ميگوید
آنرا خيانت می نامد ) یعنی نظام حاکم(را که در قوانين تعریف شده و مراجع قضائی 

از همان نوع خيانتهائی که (محاکمه شود، خيانت ميداند و در دادگاههای آن 
اما جز آنچه در ). مرتکب شده اند... سقراط، برونو، عين القضات، سهروردی و 

مجموعه قوانين و با معيارهای نظام حاکم تعریف شده است، و جز همين مرجع 
البد خدمت هم آن . کسی صالحيت تشخيص خدمت و خيانت را ندارد) حاکميت(
در این تفکر داروغه و عسس جای ! ست که ببرند در تلویزیون از آن تجليل کنندا

 .متفکرین و خرد جمعی جامعه را ميگيرند
مدعی در قسمت دیگری از مصاحبه خود، به همه نویسندگان، روشنفکران، و 

کوشندگان اجتماعی و سياسی پس از مشروطيت ایران و حتی بسياری از چهره 
صادق "ميگوید . نمره داده همه آنها را مردود کرده است های غير ایرانی چپ

اگر روشنفکری چپ هدایت نکرده بود، نصف داستانهای کوتاهش را هيچ "هدایت را 
روزنامه ای چاپ نميکرد، اینقدر که زبانش سست است، اینقدر که بافتش ضعيف 

 شاملو را بی جهت چپ..." است، کافی است به مجموعه آثارش مراجعه کنيد
بزرگ کرده است، گو اینکه در بخش دیگری از این مصاحبه، آقای مصاحبه کننده 

یکی از زیرنویسهای تاریخ "آریان پور . کشف ميکند که او اصال چپ نبوده است



آل احمد کم فضل و پر مدعا است و یک سنت کم خوان و ... روشنفکری ایران است
ت اندک کارهای ادبی اش، و به صمد بهرنگی، به رغم بضاع... پر گو را رواج داده

رغم بضاعت اندک کارهای فکری اش، بی جهت روشنفکر طراز اول شناخته 
طبری جریان نقدی را با آثارش که ترجمه دست چندم مارکسيسم مرده ... شده،

بزرگ علوی داستانهایش بد و کج و بی مایه ... روسی بوده در ایران براه انداخته
م کارهای فکری اش بضاعت بسيار اندکی دارند که از سعيد سلطانپور ه... هستند

و در مقابل صدیقی و فروزانفر و جعفر ..." لحاظ ساده انگاری شگفت انگيز است و
 .شهری را روشنفکرانی ميداند که آنطور که باید مورد استقبال قرار نگرفته اند

تی ندارد این درست است که آقای ميالنی در زمينه شعر و ادبيات داستانی صالحي
تا کسی اظهار نظر او را جدی تلقی کند؛ این نيز درست است که اینگونه فتواهای 

چند کلمه ای بدون نقد و تحليل حتی اگر از ناحيه کسی هم صادر شود که اهل 
شعر و ادبيات باشد قابل اعتنا نيست، زیرا حاوی چيزی جز یک اظهار نظر شخصی 

؛ این نيز درست است که وقتی همه این نيست تا قابل بررسی و جوابگوئی باشد
مالحظات را هم نادیده بگيریم نمی توان در یک فرصت کوتاه چند صفحه ای حتی 

اما . راجع به یکی از این چهره ها هم بحثی کرد که در آن حق مطلب ادا شده باشد
با همه این مالحظات، سکوت در برابر این گنده گوئی های تو خالی هم روا نيست، 

جوانان ساده دل و خالی الذهنی وجود دارند که ممکن است مرعوب این ژست  زیرا
 .های فاضل مآبانه شوند و فریب اینگونه افاضات را بخورند

گفتيم بحث در مورد هيچ یک از این چهره ها بحثی یکی دو صفحه ای نيست و 
زرگترین بعنوان مثال بحث درباره هدایت بعنوان ب. مجالی بسيار گسترده تر ميخواهد

داستان نویس دوره تجدد ادبی در ایران نزدیک به پنجاه سال است ادامه دارد و باز 
داوری در مورد کار چهره های اجتماعی مانند هدایت و . هم دنبال خواهد شد

، حتی برای اهل این وادی، کاری فردی نيست، کاری لحظه ای و فوری ...شاملو و 
ی آثار چنين کسانی را از نظرگاههای گوناگون در طول زمان افراد بسيار. هم نيست

بررسی و نقد و پيرامون آنها اظهار نظر های متفاوت می کنند، تا سرانجام پس از 
یک دوره نسبتا طوالنی، جامعه و مردم در کليت و تماميت خود، جایگاه معينی به 

و ماندگار  به این ترتيب به مرور کسانی جا می افتند، اثر گذار. این چهره ها ميدهد
شکل بروز داوری جامعه و . ميشوند و کسانی هم بتدریج محو و فراموش می شوند

تاریخ، داوری خردجمعی یک جامعه در مورد شخصيت های تاریخی و اجتماعی 
فرد خاصی به داوری گمارده نشده است و داور نهائی جامعه و تاریخ . اینگونه است

در بطن این فرایند قابل طرح و اعتنا اما آن اظهار نظرهای فردی هم که . است
. است، اظهار نظرهائی است که بر نقد و تحليل و بحث استداللی متکی باشد

اینگونه افاضات کوتاه و فتوا مانند، باد هوا است و جز تسکين لحظه ای و موقت 
 .گوینده آنها، اثر دیگری ندارد

دبی و هنری و قریحه ویژه مدعی هنوز این را نمی داند که ادبيات و هنر، خالقيت ا
این کار را ميخواهد و این مقوله ای است غير از سستی و استحکام زبان و قوت و 

هدایت اگر هدایت شده است آن قدرت . ضعف بافت و دیگر نکات اکتسابی و فنی
یکی از ضروری ترین عناصر این توانائی خلق . خالقيت ادبی و هنری را داشته است



حساس ویژه ای است که جهان پيرامون خود و رویدادهای آن  هنری، آن روح و ذهن
را بگونه ای ببيند و به گونه ای از آن متاثر شود که دیگران نمی بينند و متاثر نمی 

در دنيای روحی و ذهنی شاعر و هنرمند، باید آن بی قراری و دردی وجود . شوند
نازنين و جانی پاک از آن  برای خلق ادبی، روحی. داشته باشد که او را به فغان آورد

آدم بی درد و ناپاک نمی تواند به این کيفيت . گونه ای که هدایت داشت الزم است
ایکاش این منتقد همه فن حریف که همزمان در ایدئولوژی و . و این توانائی برسد

اظهار نظرهای ... سياست و ادبيات و هنر و جامعه شناسی و اقتصاد و فلسفه و 
يکند، به جای این همه توانسته بود یک قصه کوتاه، فقط یکی مانند شبه فاضالنه م

هدایت بنویسد که در ترازوی داوری و استقبال جامعه ادبی همسنگ همان قصه 
 .های سست و ضعيف هدایت باشد و آنوقت درباره هدایت اظهار نظر ميکرد

د ادبی البته اینگونه فتواهای دو خطی در انکار ارزش آثار هدایت را کسی نق
نميداند، اما در مورد منتقدین ادبی هم ميگویند آنان شبيه خواجگان حرمسرا 

خواجگان حرمسرا، زن و سرشت زنانه و حساسيت های جسمی و . هستند
روحی او را خوب می شناسند و ميتوانند در این باره به تفصيل برای مردان توضيح 

 .نددهند، اما با این وصف خود از انجام اصل عمل عاجز
چرا صدیقی و فروزانفر کارهایشان اجر کافی پيدا نکرده، "مدعی معترض است که 

چرا فروغی را نمی خوانند، و چرا یک نفر یک سطر درباره جعفر شهری ننوشته و در 
عوض فالن کسی که یک رساله در نشریه چپی دانشکده الهيجان چاپ کرده بود، 

به لحاظ اینکه مالک روشنفکری اش بعنوان روشنفکر مورد تقدیر قرار ميگرفت، 
از این اظهارات چنين بر می آید که او ...". شجاعت بود، مالکش تقابل با قدرت بود

معتقد است مالک روشنفکری شجاعت و تقابل با قدرت نيست، ارزش فرهنگی و 
ادبی کار فرد است؛ اما در ادامه گفتار خود به هدایت ميتازد، در حالی که بارزترین 

هدایت، ارزش او بعنوان نویسنده حرفه ای و خالقيت ادبی و هنری  مشخصه
این تضادهای آشکار در گفتار مدعی نشان . اوست، نه تقابل عملی او با قدرت

ميدهد که توجيهات او بهانه است و در پس این بهانه ها اغراض دیگری نهفته 
وجود دارد که  است؛ وانگهی مگر در فروزانفر و جعفر شهری خالقيت ادبی و هنری

 او این همه آنها را باال و پائين ميکند؟
او به سارتر و کامو و آرتورکستلر و . این برخورد مدعی منحصر به ایرانی ها نيست

رایت و مالرو و بتلهایم هم ایراد ميگيرد که چرا آنها مجذوب چپ شده اند و کسانی 
گز چنين ادعائی را روشنفکران واقعی ایران معرفی ميکند که خودشان هم هر

 .نداشته اند
در حد واقعی آنها ... بی آنکه کسی بخواهد منکر ارزش کارهای صدیقی، فروغی و 

شود، باید پرسيد چگونه در شرایطی که دکتر صدیقی خدمتگزار فرهنگ معرفی و 
خواندن کارهای او توصيه می شود، باید دکتر آریان پور را یکی از زیرنویسهای تاریخ 

یران به حساب آورد؟ دکتر صدیقی در سراسر عمر خود جز گزارش روشنفکری ا
اگر . مرداد که در مجله آینده ایرج افشار چاپ شد، کار دیگری ندارد ۲۸مربوط به روز 

مجموع تاليفات او غير از این گزارش را جمع کنيد، به یک جزوه پنجاه صفحه ای 
کتر آریان پور که صاحب چگونه دکتر صدیقی خدمتگزار فرهنگ است اما د. نميرسد



مکتب و تفکر و طی یک دوره طوالنی نوعی مرجع فکری بوده و با حضور و آثار خود 
حداقل بر سه نسل از روشنفکران این کشور تاثير گذار بوده است، با آنهمه آثار 

به حساب می " یکی از زیرنویسهای تاریخ روشنفکری ایران"منتشر شده و نشده 
ر پنجاه سال دیگر بخواهند در مورد تاریخ روشنفکری ایران آید؟ مدعی ميگوید اگ

اگر پنج : سوال من اینست. قضاوت کنند در مورد دکتر آریان پور چنين خواهند گفت
سال دیگر بخواهند در مورد تاریخ روشنفکری ایران قضاوت کنند، آقای ميالنی کجای 

 این تاریخ قرار خواهد گرفت؟
اهه می افتد که معيارهایش از اساس یکجانبه و معيوب آقای ميالنی از آنرو به بير

او اصرار دارد که موضع اجتماعی روشنفکر و رابطه او با قدرت را از مفهوم . است
او در خدمت . روشنفکری بزداید، و این، خالف مقتضای ذاتی روشنفکری است

هر و ایدئولوژی ای قرار دارد که ذاتا ضد روشنفکری است، اما ضمنا ميخواهد ظا
جامعه و مردم، . در می غلطد" تهافتی"را هم حفظ کند و از اینرو به چنين " ویترین"

هم خالقيت و ارزشهای فرهنگی و ادبی هدایت و علوی و آریان پور و ساعدی و 
را ارج ميگذارند و هم آنها را بخاطر شرافت و شجاعتشان، بخاطر ... بهرنگی و 

سر سفره ای ننشستند که با خون مردم تدارک آزادگی و مناعتشان، بخاطر آنکه بر 
هدایت و علوی و ساعدی و بهرنگی، بر خالف فروزانفر و . شده بود، دوست دارند

صدیقی، خالقيت و قریحه خلق ادبی و هنری هم داشتند و کارشان فقط پرسه زدن 
ای در متون کهن نبود، مانند فروزانفر همه عمر در تقالی تقرب به قدرت نبودند، کاره

دیگران را به نام خود منتشر نمی کردند و به این انگيزه ها و سوداها می خندیدند 
خواص . فروزانفر تحقيقات صادق گوهرین پيرامون مولوی را بنام خود منتشر کرد(

کامال در جریان قضيه هستند و کسانی هم که خواهان اطالعات بيشتری در این 
مصطفی فرزانه زیر عنوان آشنائی با صادق زمينه باشند ميتوانند مثال به خاطرات 

اما نکته مهم این است که بين دو .) رجوع کنند)۷۷ص ۱۴نشر مرکز بخش (هدایت 
بعبارت دیگر . جنبه ای که در اینجا مورد بحث است هم، پيوند ذاتی وجود دارد

خالقيت و فوران چشمه ذهنی و درونی آنان ناشی از این است که درد جامعه را 
. ند، نگران سرنوشت و آینده انسان بوده اند و با غم انسان زندگی کرده اندداشته ا

مدعی مختار است این خصوصيات را چپ گرائی بنامد یا هر نام دیگری بر آن بگذارد، 
اما این همان رابطه ای است که او و امثال او همواره تقال می کنند آنرا کم رنگ 

رابطه ميان خالقيت نویسنده، یعنی توانائی او  ولی مگر ميتوان. کنند و از آن بگریزند
در خلق ارزشهای ادبی و هنری را با هستی مادی او و نوع رابطه اش با جهان 

نادیده گرفت؟ مگر ذهن خالق نویسنده و هنرمند در خارج از تاریخ و جامعه قابل 
اعی تصور است؟ مگر کار ادبی و هنری در خالء، در خارج از جامعه و مناسبات اجتم

بيان درد ... و انسانی معنائی دارد؟ کارهای هدایت و شاملو و ساعدی و بهرنگی و 
 .فروزانفر و صدیقی و فروغی چنين دردی نداشتند. درون آنها بود

کتابهای ذبيح هللا . آقای ميالنی در این مصاحبه به کرات از تيراژ صحبت کرده است
فروش باال داشتند، اما کارهای منصوری و مفاتيح الجنان را مثال زده است که 

گرچه سخافت اینگونه مقایسه های ... روشنفکران چنين فروشی نداشته است و
بی معنی، با اندکی تامل در مورد استفاده متفاوت و عملکرد و جایگاه متفاوت 



مانند آنکه کسی مثال تيراژ (مفاتيح الجنان با ادبيات داستانی بر مال ميشود 
اما اگر مالک قضاوت فقط تيراژ ) ا آثار شکسپير مقایسه کندکتابهای درسی را ب

باشد، جا دارد برای اطالع مدعی یادآوری کنيم که آثار هدایت، شاملو، آل احمد، 
قصه های بهرنگی . در زمره پرفروش ترین آثار معاصر ایران بوده است... بهرنگی و 

که در سالهای اخير پس از باالترین تيراژهای موجود در ایران را داشت و زمانی هم 
یک دوره بيست ساله فترت و فراموشی، امکان چاپ مجدد آنها پدید آمد، بازهم 

 .چند ناشر مختلف از طریق تجدید چاپ آنها بار خود را بستند
. مرداد است ۲۸موضوع دیگری که در این مصاحبه مورد بحث قرار گرفته کودتای 

ما در ایران در حوزه : "این باره توجه کنيدابتدا به مضمون سوال مصاحبه کننده در 
مرداد، که در دوران خود اهميت و  ۲۸روشنفکری مسئله ای داریم بنام کودتای 

بازتاب خودش را داشت ولی اثرات این کودتا هنوز هم بر جریان فکری روشنفکری 
 نوستالژی دوران کودتا، مرثيه نویسی از آن دوران و خيلی. ایران باقی مانده است

مرداد تا  ۲۸چيزهای دیگر باعث شده که این سوال پيش بياید که آیا واقعا کودتای 
این اندازه اهميت داشته که با وجودی که چند دهه از آن ميگذرد، هنوز روشنفکری 

 "ایران به این شکل دغدغه اش را دارد؟
ن در ایران سوال کننده نه از اهميت و دامنه تاثيرات این کودتا و عواقب و آثار بعدی آ

و منطقه چيزی ميداند، و نه جز فراموش کردن این واقعه و دغدغه آن، برای 
آن " نوستالژی"روشنفکران ایران وظيفه دیگری در قبال آن قائل است و ميخواهد 

 !دوران را کنار بگذارند و درباره آن دیگر مرثيه نویسی نکنند
ارسی برای آن حتی معادلی یک کلمه بيگانه است که در زبان ف" نوستالژی"کلمه 

انسان . که در قالب یک کلمه واحد، حامل معنای کامل آن باشد، وجود ندارد
مرداد و  ۲۸بوسيله زبان فکر ميکند و ذهنی که طرز تلقی و برخورد خود را با کودتای 

آثار آن به این زبان بيان کرده، در اصل، ذهن یک ایرانی نبوده و بوسيله زبان فارسی 
ذهن . بعبارت دیگر به زبان بيگانه درباره کودتا فکر کرده است. کرده است فکر نمی

مردمی که خود قربانی این کودتا بوده اند، تاثر خود را از این رویداد یا احساس خود 
نسبت به آن را با کلمه ای بيان نمی کنند که هنوز در زبان آنها حتی معادل دقيق 

برخورد و نگرش یک ذهن ایرانی به رویداد مورد  بعبارت دیگر این گفته نتيجه. ندارد
بحث نيست و پيداست که مصاحبه کننده این حرف را از دهان کسی گرفته است 

اما فقط برای . مرداد بيان و تکرار ميکند ۲۸که افاضات طرف بيگانه را درباره کودتای 
ری آنکه تلنگر کوچکی به ذهن غافل این مصاحبه کننده زده باشيم، نتيجه گي

استيفن کينزر، خبرنگار کهنه کار نيویورک تایمز و مولف یکی از آخرین کتابهائی را که 
بوسيله خود امریکائی ها در این زمينه نوشته و ترجمه فارسی آن هم اخيرا در 

او . را در اینجا نقل می کنيم" همه مردان شاه"ایران منتشر شده، یعنی کتاب 
 :مينویسد

نام (که بتوان خط ممتدی را از نقطه آغاز عمليات آژاکس دور از ذهن نمی نماید "
تا رژیم سرکوبگر شاه و انقالب اسالمی و تا گردونه های آتشينی که ) رمزی کودتا

آری، عمليات ". مرکز تجارت جهانی در نيویورک را به کام خود کشيد، ترسيم کرد
در تاریخ معاصر . گذاشتآژاکس بر تاریخ ایران، منطقه و به معنائی بر تاریخ جهان اثر 



ما این رویداد بعد از انقالب مشروطه بزرگترین نقطه عطف و یکی از اولين حلقه 
های آن زنجيره جهنمی کودتاها و مداخالت تجاوزکارانه امریکا در دوره پس از جنگ 
است که پس از ایران در بسياری از کشورهای دیگر آسيا، افریقا و امریکای التين 

این کودتا نقطه ورود ایران بعنوان یک کشور نفتی مهم خاورميانه به  .هم تکرار شد
حوزه نفوذ امریکا و بر هم خوردن موازنه بين منافع بریتانيا و امریکا در ایران و آغاز 

تا آنجا که . حرکت کمپرادوریزه کردن نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ما بوده است
در برابر تحوالت چند دهه پس از کودتا، و  را هم واکنشی ميدانند" انقالب اسالمی"

در دنباله آنچه هم امروز در ایران جریان دارد، به نوعی دنباله همان زنجيره 
 .علتهاست

بسياری از مورخان و پژوهشگران امریکائی و انگليسی مانند ریچارد کاتم، ویليام 
خود پس از  گود، جيمز بيل، مارک گازیوروسکی، نيکی کدی،. راجر لوئيس، جيمز ف

منازعه نفتی اوائل : "مثال ماری آن هيس مينویسد. پنجاه سال امروز بر این نظرند
با براندازی ناسيوناليسم ایرانی، بذرهای یک انقالب اسالمی را کاشت  ۱۳۳۰دهد 

سال بعد روئيد و رشد کرد و رژیمی به مراتب ضد غربی تر از رژیم مصدق را  ۲۵که 
در نتيجه پيامدهای آن کودتا، حتی امروز نيز سایه خود را . ددر تهران، بر سر کار آور

 )۳۱۶همه مردان شاه ص " (بر خليج فارس و ماورای آن گسترانيده است
مرداد از زبان امریکائی ها و از دیدگاه منافع خود  ۲۸این تازه بيان تاثيرات کودتای 

ی و بی تفاوتی از چگونه یک روزنامه نگار ایرانی، چنين از سر بی اطالع. آنهاست
روشنفکران کشوری که قربانی این تجاوز بوده اند و آوار اصلی این فاجعه بر سر 

آنان نازل شده و پس از این کودتا ميدانهای اعدام با خون بهترین فرزندان آن گلرنگ 
شده است، ميخواهد دیگر دغدغه آنچه را که در آنزمان روی داده نداشته باشند و 

از یک روزنامه نگار، که در کار حرفه ای خود، به ! نویسی نکنند درباره آن مرثيه
مرداد وارد ميشود، این توقعی طبيعی است که اطالعاتی  ۲۸بحثی مانند کودتای 

جالب است که حتی مصاحبه کننده، که بيان . بسيار بيش از این داشته باشد
است هم کودتا بودن کننده تمایل برخی از امریکائی ها راجع به این رویداد تاریخی 

مرداد صحبت ميکند، اما آقای  ۲۸آنرا پذیرفته و در تمامی متن سوال خود از کودتای 
ميالنی در جواب، شاید بخاطر آنکه به دوستان سلطنت طلبشان بر نخورد، از اظهار 

آنهائی که معتقدند کودتا : "نظر در مورد ماهيت این رویداد طفره ميرود و ميگوید 
کماکان بر اساس همان حرفهای قدیم بر کودتا بودن آن تاکيد دارند و کودتا بود، 

این که کسی . آنهائی که معتقدند قيام ملی بود کماکان باور به همان عقيده دارند
 .""!!بياید و قضيه را تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته است

ود و در سال تا پيش از انتشار گزارش سيا از این کودتا که سالها محرمانه مانده ب
نسخه ای از آن بدست نيویورک تایمز رسيد و منتشر شد، دهها کتاب و اثر  ۲۰۰۰

تحقيقی در این زمينه نوشته و منتشر شده بود که بعدا با انتشار گزارش سيا 
از "مثل کتاب . (معلوم شد بخش اعظم اطالعات آنها درست و موثق بوده است

کودتای امریکا در "ک فصل کامل آن زیر عنوان دیوید هوروویتس که ی" یالتا تا ویتنام
گو اینکه مردم ایران که قربانی این رویداد بوده ). به این رویداد اختصاص دارد" ایران

اند، خود به چشم خویش عوامل کودتا و نقش آشکار و پنهان بيگانه را در آن دیده 



به هرکس . اختندبودند و بهتر از هر کسی ماهيت آنچه را که روی داده بود، می شن
بتوان درباره مردم و نقش آنها در رویدادهای جاری دروغ گفت، به خود مردم نمی 

توان درباره آنچه که کرده یا نکرده اند دروغ گفت، زیرا خود فاعل و ناظر آن بوده اند و 
 .بر جزئيات آن بهتر از هر کسی آگاهند

ره این کودتا بوسيله جيمز گزارش خود سازمان سيا دربا ۲۰۰۰اما سرانجام در سال 
به رهبری کرميت " تی بی آژاکس"رایزن در نيویورک تایمز منشر شد و از عمليات 

روزولت و همکاری ژنرال نورمن شوارتسکف با نام و مشخصات دقيق عوامل اجرائی 
و مبالغی که سيا، چه به برادران رشيدیان و شبکه آنها و چه به زاهدی و کانون 

. پرداخت و صرف زمينه سازی این کودتا کرده بود، پرده برداشت افسران بازنشسته
و باالخره از این هم فراتر، خانم مادلين آلبرایت، وزیر خارجه امریکا، رسما به انجام 

اما محقق . کودتا بوسيله امریکا در ایران اقرار و از این بابت عذرخواهی رسمی کرد
 "!ضيه را تاریخی کندکسی بياید و ق"وطنی ما هنوز منتظر است که 

من، هم به مصاحبه کننده و هم به آقای ميالنی توصيه ميکنم، عالوه بر همه 
است به " همه مردان شاه"منابعی که در این زمينه وجود دارد و آخرین آنها کتاب 

که به فارسی نيز (خاطرات جان پرکينز تحت عنوان اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 
که به " تاریخ پنهان امپراتوری امریکا"آخرین کتاب او زیر عنوان  و نيز به) ترجمه شده

تازگی در امریکا منتشر شده هم نگاهی بيندازند؛ زیرا در شرایط حاضر دیگر انتشار 
خود دارند، اثری ندارد و " پاپا جان و ماما جان"خاطراتی که امثال اردشير زاهدی از 

هم چيزی " مرداد ۲۸قيام ملی "بعنوان  نام بردن از کودتای امریکائی ها در ایران
 .بيش از یک شوخی بيمزه و مشمئز کننده نيست

سومين محور این مصاحبه بحث در زمينه فردیت روشنفکر است که مدعی در لفافه 
آن، فلسفه فردگرائی را که اساس نگرش ليبرالی اوست مطلق کرده و ميخواهد 

مسئله فرد و جمع و . واننده القاء کندبعنوان قانون ازلی و ابدی زندگی انسان به خ
تضاد ميان آندو و این که این تضاد را با قبول اولویت برای کداميک از ایندو باید حل 

کرد، به قدمت تاریخ جامعه انسانی است و در همه شکلبندی های پيش از 
تعيين و تعریف ...) کشور، مليت، دین و(سرمایه داری هویت فرد بوسيله جمع 

ست و فقط در دوران سرمایه داری است که ليبراليسم جمع و هویت ميشده ا
جمعی را فدای فرد و دنيای او ميکند؛ تفکری که در ادامه، از بطن آن ماال انباشت 

رقابتی سرمایه و همين نظام امپریاليستی سر برآورده است که امروز بشریت را با 
مدعی کوشيده . يدهدبن بست و بحران روبرو ساخته و به سمت بربریت سوق م

و حمله به " اتاتيسم"است با فروکاستن فلسفه عمومی جمع گرائی به 
هر نوع جمع  -که مد روز و شيوه تکراری تبليغات نوليبرالی است -استالينيسم

اما این بحثی است ریشه ای و مفصل که با . گرائی را با این دستاویز زیر سوال برد
این مصاحبه آمده است نمی توان درباره آن  اظهار نظرهای دوخطی نظير آنچه در

داوری کرد، و چون با طول و تفصيلی هم که این جوابيه تا همين جا پيدا کرده 
است، مجال طرح این بحث تازه در آن وجود ندارد، این بحث ميماند تا در فرصتی 

 .دیگر، که جداگانه به آن بپردازیم
 



 
سی گذشته که پيشينه هواداری از سيا" وادادگان"چپ ستيزی، بخصوص در ميان 

ریشه این کينه کور نسبت به چپ را . چپ داشته اند، این روزها شدت گرفته است
در سالهای دهه . در عناصری که چنين پيشينه ای دارند، من خوب می شناسم

چهل و پنجاه با آن شرایط ویژه مبارزه مسلحانه و شکنجه ها و مقاومتهای باور 
دیدی که در مورد امنيت سازمانهای مخفی مسلح وجود نکردنی و حساسيت ش

من . داشت، ننگی باالتر از همکاری یک فرد دستگير شده با رژیم وجود نداشت
فضای سياسی آن روزها، مخصوصا فضای حاکم بر زندانهای سياسی را بخاطر دارم 

و ميدانم کسی که با پليس همکاری ميکرد، چه خفتی را از ناحيه دیگران و در 
مجموعه شرایط حاکم، چه در زندان و چه پس از آزادی در فضای سياسی خارج از 

ریشه کينه عجيب و غریبی که در برخی از وادادگان قدیمی . زندان تحمل ميکرد
نسبت به چپ وجود دارد، در همان خفت و تحقيری نهفته است که در آن ایام و در 

چپ ستيزی آقای ميالنی از این  معتقد نيستم که منشاء. آن شرایط تحمل کرده اند
 .گونه باشد
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