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  توفان-حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ جنوری ١۴

  روشنفکر کيست؟
 و نداند که تاريک فکران مرتجعادھند و بر اين باور فکر قرار میۀ روشن واژفکر را در مقابل  تاريکۀواژى اپاره

گرچه شايد اين نوع اظھار نظر از نيت پاک . انديشند عقبگرا و روشنفکران به پيشرفت و ترقی و تعالی بشر می

از نظر . سرچشمه بگيرد، ليکن اين تعريف علمی نيست و معتقدان به آن را دچار مشکالت در بحث خواھد کرد

که مترقی باشند يا   و کار دارند، اعم از اين، روشنفکران يک جامعه کسانی ھستند که با کار فکری سرھاکمونيست

. تفاوت باشند ، انقالبی باشند يا ضد انقالبی، تعھدی به مردمشان داشته باشند و يا نسبت به سرنوشت آنھا بیمرتجع

 ۀدھند و محمل آنھا در حقيقت کارگران و دھقانان و مجموع کار فکری را در مقابل کار يدی قرار میا ھمارکسيست

اگر کارگری به منافع طبقاتی خود واقف باشد . ان ھستند که به طور عمده با کار يدی به گذران زندگی مشغولندزحمتکش

ولی يک کارگر انقالبی و . ماند کند، وی کارگر می و به عضويت حزب کمونيست درآيد، وی را تبديل به روشنفکر نمی

کند و راه را برای ھرگونه تحريف و مشوب کردن  یتداخل مفاھيم کار بحث را مشکل م. مترقی، يک انسان واقعی

  .گذارد افکار باز می

، نويسندگان، ھنرپيشگان، ھنرمندان و نظاير آنھا روشنفکر محسوب ءاين تصور باطل وجود دارد که گويا فقط شعرا

 در نظر بگيريد، يک دکتر و يا مھندس را. گردند و ساير مشاغل که به کار فکری سر و کار دارند، روشنفکر نيستند می

شود که به جای طبابت که  دکتری پيدا می. چون با کار فکری سر و کار دارند. آنھا نيز از قشر روشنفکران ھستند

" آکورد"بيماران خود را به صورت . کند تخصص وی است، عمالً تاجر است و با کاالئی به نام جان مردم معامله می

آنھا به امری که فکر .  اين پزشکان را ما در ايران کم نداريمۀنمون. گيرد میمعاينه کرده و حق درمان کالن از آنھا 

تا بيماری توانائی مالی نداشته باشد، از درمان وی . کنند، جان مردم است، خدمت به بشريت و ھمنوعان خود است نمی

ردازند که جان بشريت را تھديد پ آنھا به اختراعاتی می. در مورد مھندسان نيز وضع بھتر از اين نيست. زنند سرباز می

آنھا از . فراوان ھستندھا از اين نمونهکه  ،جمعی و يا فردیه  شکنجه و کشتار دستۀجنگی، آالت قتالھاى کند، مين می

دھند و يا نابود  اندوزند و جسم مردم را در معرض خطر قرار می راه علم خود، از راه کار فکری خود مال و مقام می

 ۀکردند، از زمر  می بر روی اسرای جنگی آزمايشات علمیشنفکران که پزشکان نازی و فاشيست کهاين رو. کنند می

ضرر آنھا به افراد و يا به جماعت . گردند  روشنفکران مرتجع محسوب میۀ و از زمراند آنھا ھستند، ننگ بشريت

نفکرانی ھستند که با خلق اثری ارتجاعی ليکن روش.  نتايج تأثيرات فکری آنھا محدود و يا نامحدود استۀدامن. خورد می

اجتماعی را به . زنند  و بزک شده، نه جسم، بلکه روان مردم را صدمه میپسند مردمھاى و ضد بشری در قالب واژه

کشانند، اين روشنفکران مانند آن دکتر ناظر مرگ يک نفر يا صد بيمار خود نيستند، آنھا فرمان قتل روحی  راه کج می
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 به بار ند ولی تأثيرات افکار آنھا محدود نيست، نامحدود است و لذا فجايعیاکنند، آنھا نيز مرتجع در میاجتماع را صا

تاريخ از اين روشنفکران کم به خود نديده است، ھيتلر، ترومن، جانسون، . تر است آورد که به مراتب خطرناک می

عھدی که به بشريت و منافع جمع و حرکت در راستای روشنفکران را فقط بر اساس ت.... نيکسون، ريگان،  شاه، خمينی،

مِن "توان به مرتجع و مترقی، انقالبی و يا ضد انقالبی تقسيم کرد و نه بر اساس اين که  تاريخ تکامل بشريت دارند، می

  .از وی خوشم بيايد و يا بدم بيايد" نوعی

 داشتند، در خدمت بقای رژيم پھلوی قلم رغم دانش وسيعی که  در زمان پھلوی، روشنفکران کمی نبودند که علی

کردند، فاقد کيفيت  شاھی را تبليغ می پرست بودند و رژيم ستم شود آنھا را چون شاه کردند، نمی زدند و يا رفتار می می

کنند  ند و طوری تاريخ ايران را بررسی میابا معلوماتی ھستند که روشنفکرنويسان  ھم اکنون نيز تاريخ. علمی دانست

 بھمن را ٢٢آنھا پيام انقالب شکوھمند . گويا ھنوز ساواک بر سر کار است و انقالبی در ايران صورت نگرفته استکه 

سياسی و اقتصادی با تناقض منافع زندگی ھاى بندی که گروهاى  طبقاتی، در جامعهۀالبته در جامع. ندادرک نکرده

 حاکم بر فالکت اکثريت وسيع محکوم استوار است، روشنفکران نيز در اين شرايط کنند و خوشبختی بخش ناچيز می

يابند و عمل فردی و يا اجتماعی آنھا در ھر صورت در  گذارند و پرورش می  وجود میۀيافته، پا به عرص مادی پيش

داشته باشد، در مورد د اجتماعی محدو ۀاگر عمل فردی دکتر و يا مھندس دامن. گيرد خدمت بخشی از جامعه قرار می

تر است   تأثير کار آنھا وسيعۀنويسان وضع به اين منوال نيست؛ دامن سازان، نويسندگان، خبرنگاران و روزنامه لمف

کنند،   روان شخصی خود خلق و در تيراژ باال منتشر نمییآنھا اثر خود را برای ارضا. زيرا مخاطب آنان اجتماع است

کار آنھا چه بخواھند و . ديگران به ميدان آورند و جامعه را با آن اثر مورد تأثير قرار دھندخواھند آن را برای  بلکه می

ثيرات کار آنھا و دکتران و مھندسان و آموزگاران و  تأۀچه نخواھند، يک کار اجتماعی است و در اينجاست که ميان دامن

 نويسندگان، چه بخواھند و چه ھاىدھد که کانون اين ارزيابی علمی نشان می. کند نظاير آنھا تفاوت فاحشی بروز می

چپ بزنند و چه بر حقيقت متکی گردند،   علیۀنخواھند، چه به اين امر واقف باشند و چه نباشند، چه، خود را به کوچ

و کنند  دھند و بايد بپذيرند که مردم نيز بايد کار آنھا را از روی خدمتی که به منافع مردم می کار اجتماعی انجام می

نويسندگانی که خود را غير سياسی . واالی بشری دارند، مورد داوری قرار دھندھاى تعھدی که نسبت به ارزش

 حاکميت ۀ اين فکر به استمرار ُسلطۀند از اين که با اشاع اخواھند با سياست کار داشته باشند، يا غافل دانند و نمی می

رند که ھمين نيت را با بازی با کلمات و پناه بردن به عبای ورزند و يا ريگی به کفش دا متعفن کنونی مبادرت می

  .کنند اجراء می" ھنر برای ھنر"، "ادبيات غير سياسی"

ش را به علت اباد، زمانی که حنجره ياد مترجم نامی محمد قاضی که ھمين چندی پيش درگذشت و يادش گرامی زنده

 که در ايران محمد رضا ر با ياری دخترش اعالم کرد لمان جراحی کرده بودند، در ده شب شعابيماری سرطان در 

گريستند زيرا در اين  شناس ايران زار، زار می مردم حق. شاھی، که حق بيان وجود ندارد، چه نيازی به حنجره است

دی پور، غالمحسين ساعدی، سعي آنھا به قاضی، به سعيد سلطان. ديدند گفتار درد دل خود را، بازتاب آالم اجتماع را می

اين . ندا خود را در خدمت آنھا نھادهۀفھمند که چه کسانی قلم و بيان و فکر و انديش گذارند و می سيرجانی ارج می

درخشان ھاى ند و کانون نويسندگان ايران چه در تبعيد و چه در ايران بايد از اين چھرهاروشنفکران ايران قابل تأسی

" نداتبعيدی"شدند، ھم  ی که تا به حال از قَبَل جمھوری اسالمی سيراب میالھام بگيرند و نه از کاسبکاران ھمه فن حريف

ند، ھم از توبره اکنند و ھم به اروپا برای مرخصی آمده  سياسی را با خود برای روز مبادا حمل میۀو نام شريف پناھند

را برای ساختن افکار عمومع لمان دارند تا جای پای آنھا اخورند و ھم از آخور و امروز سر در آخور امپرياليسم  می

کنند؟ با مقاومت  ولی با داوری مردم ايران چکار می. بينند آنھا خواب پوست پياز را می. لمان و ايران باز کندادر 

، ندانيامدهر آب و ھوا به اروپا ييند و برای تغاکنند که واقعاً تبعيدی ان چکار میروشنفکران مترقی و انقالبی اير
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 اين حاميان جمھوری اسالمی در داخل و خارج از کشور طفره رفت و در آن ترديد به خود ی از افشانيز نبايداى لحظه

روشنفکری که در داخل مجيز اين رژيم جنايتکار را بگويد و برای وی در خارج کسب وجه و آبرو کند، حق . راه داد

وليت اين توھين و خيانت به احساس مسؤ. رد ايران قرار گيۀندارد نامش در کنار نام روشنفکران انقالبی و جان باخت

 ميليون ايرانی و قربانی کردن منافع تنگ شخصی در پای منافع ۶٠انقالبی، وفاداری به خلق، انديشيدن به سرنوشت 

  :کنيم و ما باز تکرار می. چراغ عمر چنين روشنفکران گمراھی بی نور است. مشترک جمعی است

  

  ». خود ندانی  رھنمائی کی توانی    ای که ره«

  

   حزب کارايران نشريۀ الکترونيک١٣٩٢] جدی[ دی ماه٩٠ ۀ شمارنقل از توفان الکترونيک

ــ ١٣٧۶ ]دلو[پنجم ــ بھمن ماه ۀ ارگان سياسی مشترک سال چھارم دور٣٩ ۀبرگرفته از توفان شمار

  .١٩٩٨ فبروری
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