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سهراب مقدمی شهيدانی 
چکيده 

بعد از پيروزی انقاب، روايت های مختلفی از تاريخ انقاب نوشته شده است؛ از مبارزين 
مسلمان تا ليبرال ها و ماركسيست ها و سايرين شروع به نوشتن كتاب های تاريخ پيرامون 
انقاب كردند. نوش��تن اين كتاب ها محدود به داخل ايران نيس��ت و افرادی كه بعد از 
پيروزی انقاب به اروپا و امريكا فراری شدند نيز بخشی از كتاب های پيرامون انقاب را 
به نگارش درآورده اند. از جمله كتاب هايی كه در امريكا نوشته شد- ولی بر خاف ساير 
كتبی كه در آنجا نوشته ش��ده- مورد توجه خوانندگان قرار گرفت و در داخل ايران به 
چاپ های متعددی رسيد. معمای هويدا نوشته عباس ميانی است. اكنون مدت 12 سال 
از آغاز انتشار اين كتاب در ايران می گذرد ولی هنوز شبهاتی كه مطالب اين كتاب ايجاد 

كرده در جامعه رايج است. 
معمای هويدا روايت يك چپ امريكايی از يكی از سردمداران رژيم شاه است كه درصدد 
اس��ت تا به هر طريقی به توجيه، تطهير و حتی قهرمان س��ازی از چهره هويدا بپردازد. 
تأكيد معمای هويدا بر قسمت پايانی زندگی هويدا يعنی زمان كوتاهی است كه در زندان 

معمای ميالنی 
»نقدی بر مبانی تاريخ نگاری و گزاره های تاريخی ادعايی 

عباس ميالنی در كتاب معمای هويدا« 
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جمهوری اسامی تا زمان كشته شدنش بوده است. 
ميانی راستی هايی را با ناراس��تی هايی در هم آميخته اس��ت و برای توجيه و تأويل 
فعاليت های هويدا تاش بسياری كرده است. قلم ادبی و رمان گونه اش نيز در تدليسی 
كه كرده است ياری گرش بوده است. نقد كتاب معمای هويدا مانند نقد كتاب شاه كه اثر 
ديگر ميانی است ضروری است؛ چراكه بايد مباحثی را كه نويسنده در هم خلط كرده 
و ناراستی هايی كه با راستی ها در هم آميخته را از هم جدا كرد و مطالب علمی و مستند 

بايد افشاگر مطالب بدون پشتوانه و ادعاهای بدون دليل باشد. 
كليدواژه ها: عباس ميانی، معمای هويدا، نقد كتاب، اميرعباس هويدا 

مقدمه 
معمای هويدا كتابی اس��ت كه عباس ميانی نويس��نده چپ امريكايی درباره زندگی 
هويدا نخست وزير رژيم شاه نوش��ته اس��ت. اين كتاب ابتدا به زبان انگليسی در امريكا 
منتشر شد و پس از چند سال توسط خود ميانی به زبان فارسی نگارش يافت و در نشر 

اختران تهران در سال 1380 به چاپ رسيد. 
كتاب در 16 فصل و 560 صفحه تدوين ش��ده اس��ت و ميانی كتاب را به نور چش��م 
عزيزش حميد ميانی تقديم كرده اس��ت. ابتدای كتاب با »پيش��گفتار راوی بر روايت 
فارسی كتاب« آغاز شده و فصل اول به آخرين برگ های زندگی هويدا يعنی زمانی كه 
در زندان جمهوری اسامی بوده است، اختصاص دارد و چهره ای فرهيخته و مظلومانه از 
هويدا ترسيم می كند. از فصل دوم به زندگی پدر و اجداد هويدا باز می گردد و در ادامه به 
كودكی هويدا می پردازد. فصل ها به صورت پی درپی زندگی هويدا را از كودكی تا پايان 

زندگی اش دنبال می كنند و چندان دگرگونی خاصی در آنها ديده نمی شود. 
در كتاب دو نوع پاورقی وجود دارد؛ دس��ته ای مربوط ب��ه توضيحاتی بوده كه ميانی 
ذكرشان را ضروری دانسته به همين خاطر در البه الی متن ها ذكر شده است ولی دسته 
ديگر پاورقی ها، حاوی اسناد و منابع كتاب به همراه بعضی توضيحاتی است كه نويسنده 
ذكرش��ان را چندان ضروری ندانس��ته؛ فلذا اين دس��ته از پاورقی ها را كه بخش اعظم 
پاورقی های كتاب را تشكيل می دهند در پايان كتاب ذكر كرده است. يكی از مشكات 
خواننده آن است كه برای يافتن هر منبعی ناچار است كه مدتی در پايان كتاب دنبالش 

بگردد. در پايان كتاب، نمايه و در نهايت عكس هايی از هويدا درج شده است.
ميان��ی زيركانه تاش دارد تا خودش را ش��خصيتی بی طرف و حت��ی مخالف هويدا 
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بنماياند ولی به طرفداری و قهرمان س��ازی از هويدا قلم زده است. او در زمينه ترجمه و 
تأليف فعال است و كتاب های تجدد و تجددس��تيزی در ايران معاصر و نگاهی به شاه از 

ديگر كتاب های اوست. 
در اين مقاله درصدد نقد معمای هويدا هستيم و در اين مجال، به نقد پيشگفتاری كه 

ميانی بر روايت فارسی كتاب نوشته و نيز فصل اول می پردازيم. 

پيشگفتار 
ميانی در مقدمه كتابش، مطالبی را منعكس كرده است كه روش وی در نوشتن اين 
كتاب را بيان كرده است به همين خاطر مقدمه اش اهميت زيادی دارد و جا دارد به طور 
خاص مورد نقد قرار گيرد. اهم اشكاالتی كه به روشنامه تاريخی ميانی در مقدمه وارد 

است از اين قرار است: 
1. تشكيك در منابع پيشين 

تاريخ و تاريخ نويسی پديده حس��اس و گذرگاه خطيری اس��ت كه در نتيجه آن سير 
تحوالت اجتماعی و سياس��ی، ماهيت ش��خصيتی و نوع عملكرد انس��ان ها به نگارش 
در آمده، به يك معن��ا در بوته قضاوت تاريخ نگار و در مرحل��ه بعدتر، قضاوت مخاطبان 
گذاشته می شود و از اين رو نمی توان و نبايد عرصه تاريخ نگاری را به تمسك به ژست های 
روشنفكرانه آن هم از نوع »نوكانتی«اش- به سمت و سوی قلم فرسايی های غرض ورزانه، 

پيش فرض مند، هوس زده يا روی آوردن به تحليل های تخيلی و توهم زده كشاند! 
از اين حيث كه تاريخ نگاری، منبع و منش��أ قضاوت افراد متعددی- آن هم نه در يك 
زمان محدود كه در ط��ول ادوار مختلف- در مورد پديده ها، جريانات و ش��خصيت های 
تاريخی اس��ت، لذا نمی توان با داعيه بازنگاری وقايع بر خاف آنچه تاكنون نوشته شده 
و آن هم با توسل به ش��ك گرايی مطلق، تاريخی جهت دار، با قضايايی فرضی و اگری به 
نگارش درآورد و با پيروی از امثال كانت مدعی شد كه چيزی جز همين ذهن شكاك، 
واقعيت ندارد! اگر همه چيز غير از شك گرايی، غير واقعی و غير قطعی است، در منطق 
چنين تاريخ نگاری ای چه حقيقتی قابليت رد و اثبات يافته است و اساساً با چه منطقی 
او می تواند مخاطب جويای حقيقت و واقعيت را اقناع كن��د؟! آيا تأثيرپذيری ناپخته و 
مبتديانه از نظريه های فلسفی- آن هم از نوع منسوخش- می تواند مجوز شكست حريم 
علوم ش��ده، بدون توجه به موضوع، خاس��تگاه، روش ها و كاركردهای مخصوص علمی 

مانند فلسفه، عين همان نظريات را در مورد تاريخ به كار گرفت و تطبيق كرد؟! 
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فلسفه را كه از هستی و چيستی سخن به ميان می آورد و در پی ارايه تحليلی شناختی 
از اس��اس هس��تی و واقعيت های مختلف مرتبط با آن است، چه نس��بتی است با علم 
تاريخ كه در آن با جزيياتی مواجه ايم كه فلس��فه وجودی آنها مورد نظر نيس��ت بلكه با 
تمسك به شواهد و قرائن كشف حقيقت، در مورد اصل وجود يا كيفيت وجود آنها سخن 
می گوييم. لذا نگارنده معمای هويدا با زيركی تمام در همان س��طور اوليه  كتابش تمام 
اصول بنيادين تاريخ نگاری را به سخره می گيرد و با منش��ی ابهام آميز و مرموز، خود را 
از تبار كانت می شمارد تا مجوز شكاكيت در تمام آنچه گفته و نوشته شده كه بسياری 
از آنها مبتنی بر اسناد و مدارك بوده اس��ت، را به خويش داده باشد و از اين رو او را بايد 
افسانه سرايی دانست كه نه قصد تاريخ نگاری دارد- چه اينكه از لوازم تاريخ نگاری التزام 
به كش��ف واقعيت و واقع گويی است- و نه به كوشش های پيش��ينيان احترام می نهد و 
سر در زير برف، به كار خويش كه معلوم نيست س��ر در آبشخور كدام آرمان شخصی يا 
جريانی دارد، مشغول می ش��ود! اين رويه البته پيش از او نيز توسط تاريخ نگارانی مانند 
خسرو معتضد، در سطحی وسيع پيگيری شده بود كه خويش را يگانه منبع نقل تاريخ 
دانسته، به درآميختن واقعيت با تخيل و سايق شخصی دست زدند كه از اين حيث كاری 

خطرناك و بنيان بركن است! 
عباس ميانی در مقدمه كتاب معمای هويدا می گويد به اين نتيجه رسيده كه نه تنها 
هويدا كه »همه ش��خصيت های مهم سياس��ی روزگارمان را از زوايايی گاه مخدوش و 
محدود و اغلب مغرض و مغلوط شناخته ايم«.1 او همچنين معتقد است كه »بی طرفی 
كامل در عرصه تاريخ نگاری و نيز هنگام خواندن تاريخ، وهمی بيش نيست«؛2 و سپس 

در اعترافی معنادار، به مبنای تاريخ نگاری اش اشاره می كند و می گويد: 
به اين نتيجه رس��يدم كه فرضيات و گمان ها و جزميات پيشين را وا 
بايد گذاشت و شناخت هر كس را بايد از نو با پيروی از روش پيشنهادی 
دكارت بياغازيم. او می گفت در جست وجوی روش علمی، الزم دانستم 
كه همه فرضيات پيشين را ناديده و نپذيرفته بگيرم، و در همه چيز شك 
كنم جز در وجود ذهنيتی ش��كاك. ما نيز در ارزيابی ذهن و زندگی هر 
كس بايد، به گمانم، با اين فرض ش��روع كنيم كه هيچ چيز قابل اعتنا و 

اعتمادی درباره اش نمی دانيم.3

1. عباس ميانی، معمای هويدا، تهران، اختران، 1380، ص10. 
2. همان. 
3. همان. 
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او در واقع با مغلطه ای شبه علمی و زيركانه، روش فلسفی را كه از مفروضات آن بحث 
عقلی آزاد است با روش علم تاريخ كه متمركز بر اس��ناد و قرائن خارجی است، جابه جا 
استفاده كرده است كه در نتيجه آن، ضمن آنكه شبهه طبيعت شناسانه و فلسفی كانت 
و نيز منش فلسفی وی را به شبهه ای معرفت شناختی- آن هم در علمی مانند تاريخ كه 
موضوعش پرداختن به جزئيات است- تقليل داده است، مجوز نفی همه زحمات علمی 
تاريخ نگاران معاصر را به زباله دان شكاكيت كانتی انداخته؛ در تعبيری صريح تر در ضمن 
نگاه های منفی بافانه نس��بت گمراه كردن مخاطبان را به جريانات تاريخ نگاری پيش از 

خويش داده، اعتراف می كند كه: 
بايد اين فرض را بپذيريم كه دانسته ها و شنيده های پيشين مان شايد 
به قص��د گمراهی مان بوده و تنها با ذهنی پالوده از رس��وبات گذش��ته 

می توان به گرته ای از حقيقت دست يافت.1
او در اين نوش��تار اش��اره ای نمی كند ك��ه اگر قرار ب��ر بی اعتمادی ب��ر رهيافت های 
تاريخ نگاری گذشته باشد، به كدامين دليل بايد تاريخ بافته های كسانی مانند وی مورد 
اعتبار و اعتماد خوانندگان قرار گيرد كه مبنای روش��نی ج��ز بی اعتنايی به روش های 
عقايی و مرسوم تاريخ نگاری نداش��ته؛ او پا را فراتر می گذارد و جرئت می كند كه همه 
مستندات و استدالالت روشن تاريخی پيش از خود را ناديده گرفته، آنها را »رسوباتی به 

قصد گمراهی خوانندگان« بنامد. 
2. افسانه بافی 

او در ادامه ضمن اينكه ادعاهای بدون دليل پيشين خويش را از »واقعيت های مهم«2 
می داند، دو عامل را به عنوان مانع اساسی زندگی نامه نگاری يك شخصيت ايرانی می داند 
كه يكی از زعم او وجود شبه»توطئه انگار«ی است كه »همه تحوالت سياسی جامعه مان 
را به دسيس��ه های معدودی توطئه گر تأويل می كند« و در گام دوم، مدعی می شود كه 
هستی، انديشه و مرگ همه شخصيت های ايرانی در هاله ای از شايعات پوشيده است و 
لذا زندگی نامه نويس بايد دن كيشوت وار »واقعيت هستی شخصيت مورد سنجش را وا 
گذاشته و در عوض در پی اوهام و اشباح«3 بگردد. در مورد اول ميانی مدعی است كه 
نگاه توطئه انگارانه موجب می شود كه »همه تحوالت سياسی جامعه مان به دسيسه های 
معدودی توطئه گر« تأويل ش��ود و »در نتيجه نقش افراد در تعيين تحوالت تاريخی به 

1. همان. 
2. همان.

3. همان، ص11. 
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پشيزی« گرفته نشود.1 آنچه مهم است اينكه نكته ترديدافكنانه ميانی را بايد در ادامه 
جريان وسيع رسانه ای تحليل كرد كه در پی القای آن هستند كه نه تنها هيچ توطئه ای 
در حال حاضر در مورد مردم و حكومت ايران در جريان نيست كه اساساً در تاريخ معاصر 
ايران نيز چنين چيزی در حد يك توهم بی پايه اس��ت! او با بی ش��رمی تمام پا را فراتر 
گذاشته، همه آنهايی كه با تكيه بر اسناد تاريخی قطعی به افشای خيانت ها يا ارتباطات 
زيان آور برخی از ش��خصيت های معاصر در جهت معامله منافع ملی به نفع قدرت های 
استعماری، هستند را به »توهم توطئه« محكوم كرده، در پی تطهير برخی شخصيت های 

سياسی و تاريخی ناسالم است. 
در نكته دوم نيز ميانی، ضمن اعتراف به پاگذاشتنش در ميدان افسانه بافی در عرصه 
تاريخ نگاری، آن را عملی گريزناپذير در نگارش زندگی نامه شخصيت های معاصر ايرانی 
می شمارد. اين است كه به زعم ميانی و امثال او خواننده و منتقد را صاحيت آن نيست 
كه كوچكترين نقدی به اين گونه نوشته های بی پايه داشته باشد! چراكه از نظر ميانی 
همه نوشته های موجود در پی گمراهی اند؛ و ثانياً اساساً بايد طرحی نو در تاريخ نگاری 
درانداخت كه در آن ش��كاكيت كانتی مبنای كار خواهد بود؛ ثالثاً زندگی نامه نويسی به 
طريقه مرس��وم منطقی و با روش های تاريخ نگاری عقايی ناممكن بوده، بايد با روشی 

دن كيشوتی به نگارش زندگی افراد مؤثر معاصر دست يازيد!
آن گونه كه خواننده متين، منصف و منطقی كتاب معمای هويدا با خواندن مقدمه كتاب 
ملتفت می شود، نوعی سردرگمی و سرآس��يمگی و تشتت علمی در مبانی تاريخ نگاری 
ميانی مشاهده می شود كه قرينه مهمی در قضاوت دقيق پيرامون كتاب نگارنده خواهد 
بود و به يك معنا به اعت��راف نگارنده، اين كتاب تاريخی را در حد يك رمان افس��انه ای 
پايين می آورد و به ش��دت از اس��تناد و اعتبار علمی آن می كاهد، چه اينكه آنچه برای 
خواننده محقق مهم تر از هر چيز است، كشف واقعيات تاريخی بر مبنای شواهد قطعيه 
و اسناد معتبر است نه تحليل های جهت دار نويس��نده كه گاهی در پی تبرئه شخصيت 
مورد عاقه اش مجبور می شود تمام تاريخ نگاران پيش��ين و آثار آنان را گرفتار »تئوری 
توطئه« بنامد كه »از زوايايی مخدوش و مح��دود و اغلب مغرض و مغلوط«2 به معرفی 
شخصيت های مهم سياسی روزگارمان پرداخته اند و »واقعيات را تخته بند منافع حزبی 

و اقتصادی يا سوق الجيشی«3 كرده اند!

1. همان. 
2. همان، ص10. 

3. همان.
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3. لفاظی 
ميانی سخنان پخته و صحيحی نيز دارد كه گرچه در بسياری از موارد از اين حقايق 
اس��تفاده ناصحيح و ناراست می كند اما مش��ی منصفانه در نقد، اقتضای اعتراف به اين 
حقايق از جمله مهجوريت سنت آرشيوداری، خاطره نويسی، حفظ يادداشت های روزانه 
و حتی زندگينامه نويسی های نقاد در ايران دارد. اما او با پنهان شدن در پشت اين واژگان 
زيبا و كلمات درست كه البته آنها را نيز وامدار محققان ديگر است،1 نيش دارترين عبارات 
را به حكومت وق��ت نثار كرده در تحليل��ی متناقض و بی ربط، سياس��ت های فرهنگی 

جمهوری اسامی را هدف می گيرد كه در ادامه به نمونه هايی از آن اشاره می شود. 
او در ابتدا با اشاره به وضعيت يادداشت نويسی و آرشيوهای سياسی در غرب، و مقايسه 
آن با وضع موجود ايران، از عدم دسترس��ی به متن صورتجلس��ات هيئت دولت هويدا، 
محدوديت های كتابخانه ه��ا و در اختيار قرار دادن مطبوعات دوران ش��اه انتقاد كرده، 
می گويد به اصطاح خودش »عقده آرش��يو« گرفته است! وی س��پس به بيان عبارتی 
مبهم می پردازد كه در آن روی سخنش دقيقاً مشخص نيس��ت؛ آنجايی كه از نظر وی 
»تاريخ جباری در ايران ديروز«2 را موجب دشواری كار محقق امروزی می شمارد. مطلق 
بودن عبارت »تاريخ جباری در ايران ديروز« معلوم نمی كن��د مراد از آن رژيم طاغوت 
است كه با ايجاد فضای بسته سياس��ی كار محققين تاريخ پژوه امروزی را دشوار كرده 
يا حاكميت فعلی. با توجه به قرائن موجود در كام وی و انتقادش از عدم دسترس��ی به 
صورتجلسات هيئت دولت هويدا پس از گذشت بيست سال از سقوط پهلوی3 و آرشيو 
مطبوعات كتابخانه ها در حال حاضر، به نظر می رسد او با زيركی مرموزانه ای سنگ بنای 
توهين های پی در پی به نظام جمهوری اس��امی را می گذارد. توهين هايی كه در ادامه 
كام اين نويسنده، با زبانی رساتر و بيانی روشن تر، ابراز می گردد؛ آنجا كه او بيم از داغ و 
درفش دولتيان را دليل نابودی يا پنهان كردن اسناد و مدارك عمومی و يادداشت های 
خصوصی می پندارد و در تحليلی كلی و باز هم با بيانی مطلق و همه گير، مدعی می شود 
كه »حكام وقت، خاطره تاريخی و ياد گذش��ته را اغلب بالقوه خطرناك و ضد حكومت 
خويش می دانستند«؛ و در ادامه با كامی كه بوی تعريض صريح از آن به مشام می رسد، 

می گويد: 
هر جبار تازه به دوران رس��يده ای می خواست همه نش��انه های ادوار 

1. احمد اشرف، تاريخچه كوتاه زندگينامه های ايرانی. 
2. عباس ميانی، همان، ص12.

3. همان، ص11.
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گذشته را نيست كند. اين سودای ويرانگری به ساختمان های تاريخی 
محدود نمی شد؛ اسناد و اوراق و دفتر و ديوان را هم در بر می گرفت.1

نكته قابل ماحظه ای كه جريان تاريخ نگاری معاصر را دچار انحرافی س��ترگ كرده، 
شكس��تن مرزهای نگارش علمی و خزي��دن در دامن ادبيات اس��ت؛ ادبياتی كه از نظر 
خواننده، پرجاذبه، پر كشش، گيرا، پر از استعاره، آرايه، كنايه و واگويه های نغز و حتی در 
بسياری از موارد، تخيلی و در نتيجه انباشته از گزاره هايی غير واقعی است. اين است كه 
گرچه با پيوند تاريخ و ادبيات، روايت هايی خواندنی پديد می آيند كه ريشه ای در واقعيت 
هم دارند اما پر واضح است كه چنين نوش��ته هايی را هرگز نمی توان متونی تاريخی به 
حساب آورد چراكه تاريخ با آن حساس��يتی كه در ذهنيت خوانندگان ايجاد می كند و 
موجب قضاوت آنان در مورد پديده ها، تحوالت و شخصيت های واقعی می شود، به شدت 
نيازمند پرهيز از ابهام گويی، كلی گويی، عبارات غير علمی  و غير صريح است؛ چه اينكه 
در غير اين صورت، قلم در هر چرخش��ش پديده ای تازه می آفريند كه هيچ منشأيی در 
خارج از ذهن نويسنده ندارد يا پديده ای وقوع يافته را به گونه ای ديگر- كاريكاتوری، غير 
ملموس، غير از آن گونه كه اتفاق افتاده است- روايت می كند و در نتيجه آن پندارهای 
تخيلی، جامه جزميات علمی را می پوشد و در اثر آن، مشتی سخن های نغز و در عين حال 
غير واقعی در ذهن و ضمير خوانندگان جای واقعيت تاريخی محض را می گيرد! اين رويه 
خطرناك و غير حرفه ای در كتاب عباس ميانی وقتی به خلق يك متناقض نمای مضحك 
تبديل می شود كه نويسنده چنين روايت ادبی كه در آن تنها ايده های ادبی اش را از تاريخ 
گرفته، ژست تاريخ نگاری حرفه ای به خويش می گيرد و داعيه مستند سخن گفتن دارد.

4. توهين به نظام جمهوری اسالمی 
او سپس دشمن ديگر زندگی نامه نويسی را كسوف فردگرايی می داند2 و سپس با طرح 
مسائلی ظاهراً بی ربط به موضوع بحث، با انتقاد از سنت روايی ايرانی ها و عدم رونق كافی 
زندگی نامه نويس��ی در آن، به مقايس��ه رمان و زندگی نامه پرداخته و از آنجا به ضرورت 
پذيرش تكثرگرايی فلسفی می رس��د و آنگاه وارد علوم سياسی ش��ده، به نقد ساختار 
حاكميت و قدرت و نقش آن در عدم ش��كل گيری زندگی نامه نقاد متوجه می شود و از 
آنجا مستقيماً همه اين نقايص در زندگی نامه نويسی را متوجه »مناديان حقيقت مطلق« 
می كند كه »چه متولی اين حقيقت را حزب بدانند، چه شاه، چه غيره! همه خصم تكثير 

1. همان، ص12.
2. همان.
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حقيقت و به طريق اولی دش��من زندگی نامه نقادند.«1 او بدون اينكه توضيح اضافه ای 
در مورد حقيقت مطلق بدهد تنها به كلی گويی در اين موض��وع اكتفا كرده، از كنارش 
می گذرد و طبعاً زمينه اس��تفاده های مغرضانه از اين عبارات��ش را در جهت مخالفت با 
حكومت واليت  فقيه كه نمونه ای مترقی از حاكميت مردم بر مردم است باقی می گذارد؛ 
چراكه برخی از هم كيشان اين نويسنده، خود داعيه دار مخالفت با واليت فقيه بوده، آن 
را نوعی حكومت فردی می شمارند! و اين است كه مادامی كه توضيح اضافه ای از ميانی 
مشاهده نشود، امكان برداشت تعرض وی به حكومت جمهوری اسامی كه اينان از آن 
به اش��تباه به »حكومت واليت فقيه« تعبير می كنند، وجود دارد. او در ادامه عباراتش 
از پيدايش »قديس نامه« در سايه ايمان به حقيقت مطلق سخن به ميان می آورد و آن 
را در مقابل »زندگی نامه نقاد« تصور می كند كه محصول »دموكراس��ی سياسی و تكثر 

سياسی« است.2
خوب است در اين قسمت برای اينكه نگارنده اين سطور به توهم توطئه متهم نشود، در 
اثبات ادعايم كه ميانی را متهم به بيانات تند و زننده عليه انقاب اسامی كرده بودم، 
اشاره ای داشته باشم به عبارت پايانی كتاب كه در آن به نظر عباس ميانی مخالفان رژيم 
شاه- كه عبارت از همان انقابيون باشد- افرادی اغلب جزم انديش و انعطاف ناپذير بودند 
كه در مقابل هويدا بودند و از اين روی خنده آرام هويدا در هنگامه مرگش به معنای لعنت 

فرستادن به تبار سلطنت طلبان و انقابيون تعبير شده است.
هويدا بيشتر عمرش گرفتار چنبری گريزناپذير بود؛ در يك سو مخالفان 
رژيم بودند و اغلب جزم انديش و انعطاف ناپذير می نمودند و در س��وی 
ديگر ش��اهی بود كه در پاييز پدرس��االری اش بيش از پيش خودرأی و 
خودكامه شده بود. انگار هويدا با آن خنده آرامی كه بر چهره اش نقش 

بسته بود می گفت، بر هر دو تبارتان لعنت باد.3
او در اين پايان كوتاه و معنادار، ضمن اينكه قصد تبرئه هويدا از همراهی هميش��گی 
با رژيم ش��اه و حتی ادعای مخالفت او با ش��اه را دارد، انقابيون را نيز در رديف شاه و از 
تبار كسانی كه هويدا گرفتارشان بوده می داند و می خواهد از هويدا شخصيتی خدوم و 
مترقی به نمايش بگذارد؛ نمايشی كه در آن هيچ س��خنی از مفاسد و مظالم مستقيم و 
غير مستقيم دوران سيزده ساله صدارت هويدا به ميان نيامده است. وی در نهايت با زبان 

1. همان، ص13.
2. همان.

3. همان، ص469. 
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حالی مرثيه وار، خنده پايانی هويدا را به معنای لعنت گويی به انقابی ها تفسير می كند!
چگونه ممكن است ميانی با توس��ل به تعابيری معنادار و مطلق گويی های پرتكرار، 
دامنه انتقاداتش را به نظام جمهوری اس��امی هم متوجه كن��د و معتقدان به حقيقت 
مطلق را مانع نگارش زندگی نامه نقاد بنامد ولی در عين حال كتابی چنين گس��تاخانه 
در سايه چنين نظامی مردم ساالر و مترقی، نزديك به بيست بار چاپ شود؟! آيا نگارنده 

معمای هويدا، به سادگی معمای تناقض نمای خويش پی نبرده است! 
5. مشوب نگاری

نكته جالب توجه و پر اهميت در روش تاريخ نگاری ميانی خلط مبحث ها و مشوب و 
مشوش نگاری های پردامنه اوست كه البته منحصر به وی نبوده، شامل تعداد پرشماری 
از تاريخ نگاران معاصر است كه واكاوی ريش��ه های پيدا و پنهان آن، در فهم عميق آثار 
آنان مؤثر و بلكه ضروری می نمايد. به نظر می رسد او با انبوهی از مبانی نوپديد غربی در 
علوم انسانی مواجه است كه در تاريخ، سياست، جامعه شناسی، ادبيات و... وی را احاطه 
كرده اند و او در تحليل همه اين مبانی عاجز مانده و ناگزير با تكيه بر برداش��ت های غير 
تخصصی و صرفاً اديبانه، ب��ه حيطه علوم مختلف دس��تبرد زده، در نگارش اثرش نه به 
آن مبانی علمی پايبند مانده و نه به توفيق تازه ای در برداشت اديبانه از آن علوم دست 
يافته و آنچه از مقدمه نوشتارش فهم می شود، آش قلمكاری از سخنان مشاهير علمی 
غرب از كانت تا فرويد و... است! او به تناسب وضعيت زندگی اش نيك می داند كه تمامی 
مبانی مورد نظرش در اين كتاب با انتقادات ج��دی آن هم در همان محيط های علمی 
غرب مواجه ش��ده اس��ت و حال او كه در اجرای طرح ذهنی اش ناچاراً متمسك به آن 
علوم گشته، چگونه می تواند با اتكا به گزاره هايی غير قطعی و بسيار شكننده، بنای طرح 
زندگی نامه نويس��ی به اصطاح نقادش را بنيان بگذارد، آن هم زندگی نامه نويس��ی در 
جامعه ای كه بيش از يك هزاره از حاكميت اسام در فرهنگ و سبك زندگی آدم هايش 
می گذرد و بيش از حداقل دو دهه- ت��ا هنگامه نگارش كتاب- اين حاكميت فرهنگی و 
فكری اسامی در صحنه سياست نيز عينيت يافته است. آيا از انصاف به دور نيست كه 
يك محقق تاريخ، در نگارش زندگی نامه به اصطاح نقاد از ش��خصيت های مؤثر تاريخ 
معاصر، حتی كلمه ای از مبانی علوم اسامی نداند يا در نوشته اش به آن بی اعتنا بماند؟! 
آيا بدون نگاه تطبيقی در مفاهيم اسامی و غربی از سياست و جامعه شناسی و... می توان 
به نگارش زندگی نامه دقيقی از افراد دس��ت زد؟ اين مسئله حتی در مورد هويدايی كه 
بنيان های عقيدتی اش تا حدود زيادی مخفی است نيز الزم است؛ چراكه در پيوست ها و 
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تصاوير همين كتاب می بينيم كه بسياری از زمينه های مذهبی در مورد خانواده هويدا 
وجود دارد، پس چگونه نگارنده در نگارش كتاب ي��ك طرفه به قاضی رفته و با منطقی 
كامًا متأثر از علوم انس��انی غربی، به تحليل واقعيات تاريخی معاصر ايران و از جمله به 

نگارش زندگی نامه شخصيت های ايرانی می پردازد؟!
آقای ميانی معتقد اس��ت كه با ن��گارش كتاب مفص��ل فعلی توانس��ته حق مطلب 
زندگی هويدا را ادا كند و با اين گفتار وی به نظر می رس��د كه او نوعی تعهد و احساس 
دين نسبت به او داشته باش��د؛ ولی همو در يك س��طر پايين تر، خود را فردی بی طرف 
نس��بت به هويدا معرفی كرده و ادعا می كند در اين كتاب مرادش نه تكذيب و نه تأييد 
هويدا بوده اس��ت و در طی نگارش اين زندگی نامه خواس��ته حقيقت زندگی هويدا را 
بی پروا از پيش داوری های خودش، يا قضاوت های رايج جامعه ايران، يا دلبس��تگی ها و 
دل زدگی های دوستان و دشمنانش، بشناس��د و بازگو كند.1 سخن اينجاست كه اوالً با 
مطالعه دقيق كتاب اين بی طرفی ادعايی نويسنده نسبت به هويدا، نه قابل مشاهده است 
و نه قابل دفاع كه صد البته در ادامه مصاديقی از تطهير هويدا و توجيه رفتارهای ناصحيح 
وی توسط ميانی مورد نقل و نقد قرار می گيرد. و در ثانی، او به اقرار خودش نوع خاصی از 
قضاوت را در ميان مردم ايران يافته كه خواسته در اين كتاب راه ديگری غير از آن بپيمايد 
و سؤال اينجاست كه چگونه و با چه توجيهی قضاوت رايج مردمی كه بيش از سيزده سال 
نخست وزيری هويدا را تجربه كرده و اعمال وی را به عنوان يكی از مسئولين اجرايی تراز 
اول مملكتی مورد مداقه قرار داده اند، نبايد در زندگی نامه هويدا مهم شمرده شود بلكه 
نويسنده با افتخار اعتراف می كند كه نه تنها از كنار اين قضاوت رايج مردمی-كه خود به 
عنوان قرينه ای مهم و تاريخی در نگارش زندگی نامه به اصطاح انتقادی است- می گذرد 

كه بلكه بی پروا از آن دست به قلم می برد.
6. پيرامون منابع كتاب 

نكته جالب توجه ديگری كه آقای ميانی در مورد نگارش اين اثر به آن توجه می دهد، 
استفاده از »اسناد رسمی آرشيوهای دولتی«2 به عنوان مبنای اصلی كار خود است كه با 
عبارات پيش گفته اش در مورد اينكه می خواهد تمام حرف های پيشين را ناديده گرفته 
در ضمن شكاكيت مطلق به نگارش تاريخش دست يازد كه اعتبار همه اسناد و تحليل ها 
را يك جا زير سؤال برده است يا انتقادات جدی وی از وضعيت اسفبار آرشيوهای دولتی 

1. همان، ص13.
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در ايران، يا با وجود تئ��وری توطئه در ايران يا اعتقاد به حقيق��ت مطلق و بيان مانعيت 
آن برای وجود اسناد تاريخی يا زندگی نامه نگاری، در تنافی و بعضاً در تضاد است! اما او 
بدون توجه به شعور خوانندگان، عبارات پيش گفته را به يكباره ناديده گرفته، برای اينكه 
ثابت كند از اسلوب رايج تاريخ نگاری نيز بيگانه نيست و به منظور اينكه اعتبار تخيات 
تاريخی اش به يكباره زير سؤال نرود، به اجبار اثر خود را مبتنی و متكی به اسناد-آن هم 

از نوع دولتی اش- می نماياند!
وی در ادامه می گويد: »هر گاه در موردی، سند معتبری وجود نداشت، يا اسناد مهم 
هنوز علنی نشده بود، به مصاحبه با شخصيت های آن دوران... تكيه كردم«؛1 و در توضيح 
تعداد، طيف مصاحبه شونده ها و نيز طريقه انجام مصاحبات نكات قابل توجهی را بيان 
می دارد. به گفته او، 130 نفر از دوستان و دشمنان، اقوام و همكاران هويدا طرف مصاحبه 
بوده اند كه برخی از آنها از طريق تلفن صورت گرفته است و بسياری ديگر در محل كار يا 
منزل مصاحبه شوندگان. به گفته وی هر كسی كه حرفی درباره هويدا داشته و حاضر به 
مصاحبه شده، سخنانش شنيده شده و به ادعای نگارنده كتاب، هيچ كس صرفاً به لحاظ 

سوابق سياسی اش چه در تثبيت رژيم شاه، چه در مبارزه عليه آن- حذف نشده است! 
آنچه از اين عبارات بر می آيد تاش و پش��تكار ستودنی نويسنده اس��ت كه با صبر و 
حوصله ف��راوان و با وجود مش��كات و محدوديت های احتمالی كه هي��چ تاريخ نگاری 
بی نصيب از آنها نيست، به جمع آوری اطاعات از زبان های مختلف دست زده است اما 
نبايد از نظر دور داشت كه وقتی نويسنده از دشمنان هويدا و انعكاس سخنان ايشان در 
كتابش سخن می گويد، خواننده با اين سؤال اساس��ی مواجه می شود كه آيا به راستی 
در انتخاب افراد مصاحبه شونده كه سخن آنان به عنوان منبع تاريخی مورد استناد قرار 
گرفته، تناسب منطقی بين دشمنان و دوس��تان هويدا رعايت شده است؟ چه تعداد از 
مخالفان واقعی هويدا و به طور مشخص از سران نهضت اس��امی با نويسنده مصاحبه 
كرده اند؟ از آنجا كه مخالفان هويدا بنا به گفته خود نويس��نده طيف وسيعی از افراد با 
گرايشات مختلف را شامل می ش��ده اس��ت، مراد از مخالفين هويدا بيشتر كدام طيف 
بوده اند؟ اينكه افراد به صرف س��وابق سياسی حذف نش��ده اند- كه خود ادعايی است 
كه نياز به اثبات دارد- كار خوبی اس��ت اما آيا نبايد گرايش��ات افراد مصاحبه شونده كه 
مسلماً بيان سخنانشان را به طور طبيعی بر مدار آن گرايشات تنظيم می كنند، به عنوان 
قرينه بيرونی فهم كامشان مورد اشاره نويسنده محترم قرار می گرفت؟ از اين گذشته 

1. همان، ص14.
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همان طور كه در مؤسسات تخصصی تاريخ شفاهی- در ايران و خارج از آن- مرسوم است، 
برای اينكه استناد سخنان افراد تأييد ش��ود حتماً نياز به دليلی محكم است تا انتساب 
سخنان به فرد در صورت لزوم مورد صحت سنجی قرار گيرد كه وجود فايل های صوتی 
و تصويری مصاحبه ها از جمله اين سندهای مكمل محس��وب می شود و آن طور كه از 
سخنان ميانی پيداست، وی در تمام موارد دارای اين نوع اسناد نيست چراكه برخی از 
مصاحبه ها از طريق تلفن انجام شده است و اگر در تمام موارد فايل های مربوطه وجود 
دارد خوب بود كه حتماً در مقدمه، به آن اشاره می شد تا اطمينان عرفی برای مخاطب 

ايجاد گردد.
نويس��نده در ادامه از نامايماتی كه در اثر عدم همكاری هم��كاران و همراهان هويدا 
تحمل كرده سخن به ميان آورده به نقد ضمنی عملكرد برخی از افراد در عين ادعاهای 
پرطمطراق و ش��عارهای متجددانه می پ��ردازد. او به عنوان نمونه از مش��كات فراوان 
مصاحبه با كارگزاران پهلوی سخن می راند يا سودای رجعت به قدرت برخی همكاران 
هويدا را عامل عدم همكاری آنان با نويسنده بيان می دارد يا كسانی را به رغم داعيه مشی 
ليبرالی و تساهل فكری و فرهنگی، ناهمراه با خويش و بلكه مانع فعاليت هايش معرفی 
می كند يا از ش��رط گذاری برخی افراد »بی جرئت« كه می خواس��تند مطالبشان بدون 
ذكر نام بيان شود، سخن می گويد و مدعی می شود كه چون نمی خواسته »هيچ مطلب 
بی مأخذ و هيچ قول دست دومی« به كتاب راه يابد، به همين خاطر از ذكر مطالب جالب 

و گاه تكان دهنده و داستان های راويان بی نام خودداری كرده است.
تأكيد چندباره نويسنده بر مبارز بودن و يا اقًا مخالف بودنش با رژيم شاه مسئله قابل 
توجهی است كه چه بسا به منظور ايجاد اعتبار در جامعه مبارزين و مخالفين پهلوی در 
داخل و بيرون از كشور صورت گيرد ولی طيف شناس��ی همه آنها كه هر يك به بهانه يا 
دليلی دست رد به سينه نويسنده زده اند، خود مسئله قابل توجهی است كه به طيف بندی 
و موضع مندی جريان های مختلف خارج از كشور اشاره می كند و اين تصور تقريباً رايج را 
كه مخالفان و يا حتی منتقدان نظام اسامی  را يكپارچه تصور می كنند، زير سؤال می برد.

نويسنده كه می خواهد با ادامه قلم فرسايی اش، به تدريج خود را به اسلوب های مرسوم 
تاريخ نگاری وابس��ته و متعهد نش��ان دهد، اعتراف دارد كه »خاطره انسان ها فی نفسه 
سخت خطاپذير اس��ت« و نيز اقرار دارد كه »وقتی پای منافع سياسی و حزبی به ميان 
می آيد، وسوسه و امكان خطا هم دوچندان می ش��ود.«1 اين است كه وی برای مصون 
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ماندن اثرش از در افتادن به ورطه آس��يب هايی اين چنينی، و برخی موانع مشابه مانند 
فاصله بيس��ت تا چهل س��اله از تاريخ وقوع حوادث و نقل آنها، بر آن می شود كه »هيچ 
حرف مهمی را بدون تأييد آن از سوی منبع مستقل دومی« در كتاب نقل نكند. كه البته 
در برخی موارد برای جلوگي��ری از اطناب و يا فوت يكی از منابع و نبود س��ند و مدرك 
معتبری مبنی بر صحت انتساب س��خنان به وی، »چاره ای جز استناد به قول يك نفر« 
نداشته است. او در ادامه مدعی می ش��ود كه در اين موارد از اصلی ساده به نام ثقه بودن 
راوی، پيروی كرده است كه در صورت احراز وثاقت، »قول او را حتی بی آنكه سند و شاهد 
ديگری برايش سراغ كرده باشد، در كتاب نقل كرده است.«1 سؤالی كه در اينجا مطرح 
اس��ت اينكه وقتی به قول ش��خص نگارنده وی با نقل های مختلفی از طيف های متكثر 
مواجه بوده كه ضمن آنكه در تناسب با هويدا مواضع متفاوتی داشته اند، طبعاً تابع اغراض 
و منافع فردی و شخصی مختلف نيز بوده اند، حال چگونه می توان اقوال چنين افرادی 
را به عنوان منبع تاريخی مورد اس��تناد قرار داد؟ و آيا صرف اينكه س��خنی از دو منبع 
مستقل نقل و تأييد شود، در تماميت اعتبارش و قابليت تمسك به آن كافی است؟! اگر 
نگارنده بر مبنای چنين اس��لوبی می خواهد به قول خودش »تاريخ مان را از نو بخواند و 
بس��نجد« يا از »احتياج به نوعی خانه تكانی تاريخی« سخن بگويد -تازه اگر وی همين 
روش را به نحو كامل به اجرا درآورده باشد- راه پيشينيانی را رفته كه خود معتقد است 
»تنها با ذهنی پالوده از رسوبات گذش��ته می توان به گرته ای از حقيقت دست يافت«. 
از اين گذش��ته آيا جمع آوری مجموعه ای از ذهنيت ها و نگارش و معرفی آن به عنوان 
سند تاريخی، خود نوعی صندوقچه رسوبات گذشته شدن نيست؟! آيا نويسنده در اين 
مرحله هم به ش��كاكيت دكارتی اش وفادار می ماند يا به اقناع رسيده و واقعياتی را- آن 
هم تراويده از ذهن و زبان ديگرانی با اين شرح حال كه گفته- می پذيرد؟! مسئله مهم تر 
آنكه ماك وثاقت از نظر نويس��نده چه بوده اس��ت؟ چگونه او از عدم كذب يا تحريف و 
انحراف و عدم كاريكاتوری حرف زدن افراد اطمينان يافته است؟ آيا اين ماك ها مبتنی 
بر فهم شخصی نويسنده بوده است يا تابع قواعد عقايی و عرفی نوعيه است كه برای نوع 
مخاطبان انديشمند همان وثاقت و اعتبار را به وجود می آورد؟ آيا الزم نبود كه در چنين 
موضوع مهمی كه در آن به قول يك راوی و صرفاً به اعتبار وثاقتش نزد نويسنده كتاب 

بسنده شده، نويسنده ماك وثاقت و اعتبار را بيان كند؟ 

1. همان.
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فصل اول؛ پل حسرت 
فصل اول يكی از پرتنش ترين فصل های كتاب است؛ چراكه ميانی، خواننده را ناگهان 
با هويدايی كه چه��ره ای مظلوم و س��تمديده دارد و در بند زندان جمهوری اس��امی 
اس��ت مواجه می كند و اش��ك و آه زيادی از خواننده می گيرد. ميانی در اين فصل، با 
طی مراحلی، هويدا را در جايگاه مظلوميت می نش��اند و حكم قساوت و جادت را برای 

انقابی ها صادر می كند. مطالب مهم فصل اول معمای هويدا به اين ترتيب است: 
1. مظلوم نمايی چهره هويدا 

عباس ميانی در فصل آغازين كتابش، سری زده است به كتابخانه و كتابخوانی هويدا 
و از آنجا يك راست رفته است به زندان جمهوری اسامی در سال 58 و معلوم نيست كه 
به چه دليل يا بهانه ای زندگی پيشين هويدا را فاكتور گرفته است. از اين رو، آغاز ميانی 
را بايد حرفه ای و زيركانه دانست كه خواسته در آغازين سخن قصه اش، حس مطلوبی از 
شخصيت هويدا القا كند و در كنارش ديدگاهی منفی از انقاب و انقابی گری به خواننده 

منتقل نمايد.
طرح مسئله مطالعه دوست بودن هويدا و عاقه مفرط او به علم تاريخ در زمان آزادی اش 
و مطرح كردن اين مس��ئله كه هويدا از تاريخ برای گذر از آب ه��ای پرمخاطره »جهان 
بيزانسی«1 سياست ايران اس��تفاده می كرده يا تاريخ را به عنوان نقشه راه مورد مداقه 
قرار می داده، نمودار كاذبی از شخصيت پيچيده هويداست كه در ضمن آن، خواننده با 
كدهای نه چندان دقيقی از اين شخصيت سياسی مواجه می گردد و با ابهامات و سؤاالت 
پردامنه ای به خواندن اين قصه ميانی از زندگی هويدا ادامه می دهد! تناقض ارزش��ی 
هنرمندانه ميانی وقتی در ذهن مخاطب غير حرفه ای ش��كل خواهد گرفت كه ببيند 
چنين شخصيت فرهيخته ای توسط شاهی كه حاال ديگر تاج و تختش به زوال رفته به 
زندان افتاده، و س��پس اين رويه توس��ط نظام نوپای انقابی ادامه يافته، و شايد در خأل 
اطاع دقيق از پيشينه سياه و عملكرد سراس��ر ظلم و تباهی هويدا، به نوعی هويدا را به 
منزله محكوم بی گناه خواهد يافت؛ اگر او را حق به جانب و مظلوم نداند! نكته ديگر طرح 
كليدواژه »جهان بيزانسی سياست ايران« و پيوند دادن آن با دوران انقاب اسامی است 
كه شايد به گونه ای فرايندی، به دنبال مخابره پيامی منفی در مورد انقاب اسامی است 
كه به دنبال ايجاد يك قرينه س��ازی بی ربط بين انقاب اسامی و رژيم طاغوت صورت 
پذيرفته است. او پروژه مظلوم نمايی را وقتی ادامه می دهد كه از فرار شاه می گويد كه با 
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اينكه هويدا- اين نوكر وفادار- را در زندان رها كرده، خانواده و حتی سگ مخصوصش را 
هم همراه می برد و از مهلكه می گريزد. اين پروژه وقتی بيشتر تقويت می شود كه نويسنده 
مخاطب را با هويدايی مواجه كند كه به اختيار خويش در هنگامه پيروزی انقاب اسامی 
در ايران- و در زندان- مانده و خود را مثًا تس��ليم نيروهای انقاب كرده است. ميانی 
البته »رهايی از مخاطرات بالقوه« را دلي��ل عدم فرار هويدا معرفی می كند و تا حدودی 
بر ابهام علت عدم فرار هويدا می افزايد و اصل اختياری ب��ودن بقای وی در ايران بعد از 

انقاب را مطرح می كند.1 
عباس ميانی در ادامه با اشاره به گرايش شديد هويدا به مطالعه در ايام حبس، به وجود 
قرآنی طاكوب به عنوان تنها كتابی كه در كنار تشك سلولش بوده اشاره می كند و در 
ادامه با لحنی طعنه آميز به اين كتاب مق��دس، بيان می دارد كه هويدا »قرآن را نه برای 
ارشاد معنوی و سلوك روحی كه برای تدارك دفاعيات خود در دادگاه« به كنار خويش 
گذاشته است! اين طعنه از آن جهت دردناك می نمايد كه هويدايی كه بيشتر عمرش را 
در جهت بی احترامی عملی به فرامين قرآن گذرانده، راه شاه را رفته، می خواهد با تمسك 
به ظاهر چند آيه شريفه، بر تمام گذشته س��ياه خويش سرپوش گذارده، برای محكمه 
اسامی، دفاعيات قرآنی بنويسد! و حال كه دفاعياتش در محكمه اسامی پذيرفته نشده، 
نويسنده به خود جرئت می دهد كه اصل اسامی بودن محاكم در حكومت اسامی را زير 
سؤال برده، گمان هويدا به محاكمه بر طبق موازين اسامی را گمانی خام معرفی كند. 

گمانی كه سر در آخور فريب و نيرنگ داشت! 
ميانی در كنار اين طعنه های خوش لعاب��ش توضيح نمی دهد كه هويدا به چه جرمی 
محاكمه شده و با چه مضامينی به دفاع از خويش پرداخته است كه حال نويسنده شبهه 
مظلوميت وی را به انحاء مختلف القا می كند! وی همچنين توضيح نمی دهد كه كدامين 
محكمه را می ش��ود در زير آس��مان اين جهان يافت كه داعيه پايبندی به اصول اوليه 
قضاوت بر مبنای اصول انسانی- و نه حتی اس��امی- داشته باشد و در عين حال بتواند 
كسی مانند هويدا كه تشت رسوايی اش سال هاست از بام افتاده و در دفتر تاريخ، سطور 
قطوری متوجه جنايات او و امثال اوس��ت، را تبرئه كند! آيا علنی بودن محاكمه در يك 
محكمه اس��امی بر طبق موازين دقيق دينی و دفاعيات قرآنی می تواند حتی احتمال 

ضعيفی از تبرئه فردی مانند هويدا را به ذهن متبادر سازد؟!

1. همان، ص24. 
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2. تطهير شخصيت های مورد عالقه
در ادامه عباس ميانی برای اينكه رش��ته نسبی هويدا را به مس��جد و منبر و تقدس 
گره زده باشد، از مسجد سپهساالر يا همان مسجد شاه- كه به نوعی مسجد حكومتی و 
سلطنتی محسوب می شد و از اين رو همه منتسبين به آن با بدبينی از طرف متدينين 
و علما ديده می شدند- با تجليل فراوان س��خن به ميان می آورد و بيان می دارد كه اين 
مسجد از موقوفات سپهس��االر، دايی مادر هويدا، يعنی افسرالملوك بوده است و از اين 
رو، مادر هويدا به عنوان يكی از متوليان اين موقوفه، ماهانه حدود صد تومان از عايدات 
مس��جد دريافت می كرده است. گذش��ته از قداست س��ازی ميانی برای هويدا، سخن 
اينجاست كه اگر مسجد توسط جد مادری وی وقف شده بود، به چه منظور اين حقوق 

ماهيانه كه از موقوفات اين مسجد بود به مادر هويدا اختصاص داشت؟!
كتاب عباس ميانی پر اس��ت از كنايه ه��ای معنادار و مرموزانه و تصويرس��ازی های 
تخيلی كه در پی ايجاد تصوير ذهنی مورد قبول نويسنده به مخاطب است؛ هر چند اين 
تصوير كلی، كمترين ارتباط را با واقعيت و حقيقت داشته باشد. او در يكی ديگر از اين 
تصويرسازی هايش در صفحه 27 كتاب، دستگيری ايادی رژيم شاه توسط مردم انقابی 
و زندانی كردن آنها در مدرسه رفاه- محل اقامت امام بعد از بازگشت به ايران- را به منزله 
تقديم پيشكش و هديه به س��ران انقاب توصيف كرده است. اين عمل مردم انقابی را 
به تقديم پيش كشی هدايا توس��ط رعايا به پادشاهان ايران باس��تان مانند كرده است! 
تصويرس��ازی غلط و جهت داری كه در عين بی انصافی و با حقد و كينه تمام نسبت به 
راهبران معنوی نهضت اسامی صورت گرفته است كه اينان- كه پرچمدار مقابله با ظلم 
دامنه دار رژيم شاهنشاهی بوده اند- را در مقام مقايسه با پادشاهان ظالم ايران باستان قرار 
داده و مردم مظلوم ايران را كه سال ها خون عزيزان شان توسط همين ايادی خون آشام 
شاه مكيده شده، را به رعايای ايرانی مانند كرده است! بديهی است اين قرينه سازی های 
داستانی، كه به هيچ وجه در تاريخ نگاری پس��نديده نيست، منجر به القای تلقی غلط از 
تاريخ می شود و به نظر می رسد نويسنده با به كارگيری اين تكنيك های ادبی، به دنبال 

تحريف واقعيت ها و ايجاد نوعی تنفر از رهبران انقاب اسامی  است.
3. طرح ادعاهای بدون دليل 

ميانی در كتابش ادعا می كند كه »هفت تيری كه در قتل منصور به كار رفت توس��ط 
هاشمی رفسنجانی تأمين و تدارك ديده شده بود.«1 او برای اين مسئله به كتاب دوران 

1. همان، ص26.
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مبارزه نوش��ته هاشمی رفس��نجانی صفحه 33 ارجاع داده اس��ت. ولی وقتی به همين 
صفحه از كتاب دوران مبارزه رجوع می كنيم می بينيم كه در آنجا مطالبی راجع به قتل 
منصور نوشته شده ولی هاشمی هيچ نقشی در آن نداشته است و درباره چنين ادعايی 
كه هفت تيری كه در قتل منصور به كار رفته را هاش��می تدارك كرده باشد اصًا حرفی 
به ميان نيامده است.1 عاوه بر اينكه دفتر هاش��می رفسنجانی در قالب نامه ای به ناشر 

معمای هويدا، اين مسئله را تكذيب كرده است.2
ميانی در نقد كتاب زندگی و خاطرات اميرعباس هويدا، نوش��ته اسكندر دلدوم، اين 
كتاب را حاوی »گزارشی بسيار منفی و بدبينانه از زندگی هويدا« دانسته كه »آميزه ای 
از شايعات و كنايه با گزيده ای از خاطرات انتشاريافته هويداست«؛3 و آنگاه ميانی كتاب 
مذكور را »تخريب كننده و سراسر غير قابل اعتماد« ناميده و در آخر در كمال بی انصافی 
علمی، از اين كه كتاب به چاپ چهارم رسيده اس��ت، مصادره به مطلوب كرده و چنين 
عنوان كرده كه اين مسئله حاكی از كنجكاوی رو به تزايد نسبت به زندگی هويداست. 

همان طور كه پيداست، لحن غير علمی و بی انصافانه ميانی در نقد كسی كه پيش از 
وی به نگارش زندگی نامه مس��تند از هويدا پرداخته، نشان از مشی غير علمی او در نقد 
مخالف خويش و همچنين خوی جهت گيرانه و تطهيرگرايانه او نسبت به شخصيت های 
مورد عاقه خويش از جمله هويدا دارد. اين در حالی اس��ت كه او در س��طور و صفحات 
اوليه كتابش خود را از هر گونه جهت گيری و دخالت عايق و سايق شخصی در نگارش 
كتاب مبرا دانسته است. وقتی كس��ی مثل ميانی نسبت به كتابی چنين موضعی دارد 
بدون اينكه مستندی ارايه كند، چه انتظاری می توان داشت كه كاری علمی و مستند و 

محققانه ارايه كرده باشد؟!
ميانی در فراز ديگری از كتابش مدعی می ش��ود كه هويدا در س��ال 44 و در دوران 
صدارتش به مرحوم س��يد احمد خمينی كمك كرده تا پاسپورت بگيرد و به پدرش در 
تبعيد بپيوندد!4 كه او برای اين مدعای خود هيچ س��ندی ارايه نمی كند و حتی به طور 
واضح معلوم نيست كه از چه كسی اين مطلب را نقل كرده است. بديهی است فرزند كسی 
كه اين همه دش��واری به خود راه داده تا با سلسله منحوس ش��اه و ايادی اش- از جمله 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، زير نظر محسن هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1376، 
ج1، ص33-34. 

2. عباس ميانی، همان، ص473.
3. همان، ص472.
4. همان، ص29.
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هويدا- مبارزه كند و در اين راه به اندازه سر س��وزنی هم كوتاه نيامده است، چگونه در 
مسئله ای مانند ديدار پدر، به كسی چون هويدا متوسل می شود برای گرفتن پاسپورت؛ 
يا حتی چگونه ممكن اس��ت واس��طه گری و كمك چنين فردی را قبول كند؟! واقعيت 
اين است كه رژيم شاه و دولت هويدا به شادروان سيد احمد خمينی پاسپورت نداد و آن 
مرحوم ناگزير شد از راه مخفی از ايران خارج شود و به ماقات پدر در نجف برود و آنگاه 
كه از اين سفر به ايران بازگشت به اتهام خروج و ورود غير قانونی دستگير و بازداشت شد 

و برخی از روزنامه ها نيز دستگيری و بازداشت او را بازتاب دادند. 
بايد گفت اين مطلب از خاف گويی های واضحی است كه اسناد متقن فراوانی آن را رد 
می كند؛ طبق اسناد محرمانه ساواك- كه عباس ميانی به رغم ادعايش مبنی بر مطالعه 
همه اسناد موجود، حتماً آن را نديده يا نخواسته ببيند- پس از انتقال امام خمينی)ره( 
از تركيه به عراق و تصميم خانواده ايش��ان به منظور سفر به عراق در آبان ماه1344ش، 
ساواك به بهانه اينكه سيد احمد مشمول نظام وظيفه اس��ت، در مورد صدور گذرنامه 
برای ايشان اشكال تراشی كرد.1 در سند شماره20/17686الف به تاريخ 44/8/18 آمده 
است؛ مشاراليه مشمول ديپلمه اس��ت و به همين جهت صدور گذرنامه عراق برای وی 
خالی از اشكال نمی باشد... ضمناً محتمل است كه از طريق غير مجاز به عراق مسافرت 
نمايد؛ كه همين اتفاق هم می افتد و مرحوم سيد احمد در اين سال به صورت مخفيانه 

به عراق می رود.
در 8تير1346س��يد احمد خمينی به دليل خروج غير قانونی بازداشت شد كه بعد از 
مدت كوتاهی در 46/5/24 آزاد شد. در اسناد ساواك با اشاره به اين مطلب گفته شده كه 
ايشان قبًا نيز به عراق رفته بود و دستور داده می شود كه چنانچه وی قصد خروج غير 
مجاز داشت، جلوگيری شود.2 عاوه بر اسناد مذكور، اسناد ديگری نه تنها كذب بودن 
ادعای ميانی را نش��ان می دهد بلكه صحت اطاعات تاريخی كتاب وی را مورد ترديد 

قرار می دهد: 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، ج15، ص350. 
2. همان، 316/45766-46/8/18، ص351. 
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خبر مذكور در تاريخ 1346/5/23 در روزنامه كيهان و اطاعات منتشر گرديد و در آن 
اشاره شده است كه س��يد احمد خمينی دو بار به طور قاچاق از مرز ايران به عراق رفته 
است. اگر ادعای ميانی درست باشد و هويدا برای ايشان پاسپورت درست كرده است، 
چگونه ايشان به جرم خروج غير قانونی و بدون پاس��پورت در عراق بازداشت می شود؟ 
س��اواك در دو گزارش ديگر به خروج بدون پاسپورت مرحوم سيد احمد خمينی اشاره 

می كند: 
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اسناد موجود بدون هيچ شبهه ای تاريخ سازی ها و افسانه سرايی های عباس ميانی در 
مورد هويدا و خدمات وی را برما می سازد. در كنار اين اسناد، نامه مرحوم آيت اهلل سيد 
محس��ن حكيم در مورد آزادی فرزند امام از زندان رژيم بعث به جرم ورود غير قانونی و 
بدون پاسپورت به عراق ترديدی در جعلی بودن ادعاهای عباس ميانی مبنی بر كمك 
هويدا برای گرفتن پاس��پورت جهت فرزند امام و پيوس��تن وی به پ��در در تبعيد باقی 

نمی گذارد. 
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البته مشخص است كه چرا عباس ميانی و امثال وی چنين جعلياتی را به نام تاريخ به 
خورد مردم می دهند. وی در اين دروغ بافی ها و مظلوم نمايی ها عاوه بر تطهير كارگزاران 
فاسد و بی رحم رژيم پهلوی -كه خانواده وی نيز بخشی از اين كارگزاران هستند- نه تنها 
در پی تطهير خانواده خود می باشد بلكه اين گونه القا می كند كه امام خمينی و پيروان او 
به رغم خدماتی كه هويدا به آنها ارايه داده است به وی رحم نكردند؛ تا از اين طريق با يك 
تير دو نشان زده باشد؛ هم كارگزاران رژيم پهلوی و عنصری مثل هويداها و شادمان ها 
)دايی های عباس ميانی در ساختار اليگارشی رژيم پهلوی( را تطهير نمايد و هم چهره ای 

خون ريز و بی رحم و فاقد اخاق از انقابيون به نمايش گذارد.
اما در مورد مسئله قاچاق هويدا، ميانی بسيار هنرمندانه سعی مذبوحانه ای در تطهير 
وی داشته است. اين رويه وی در صورتی كه به درستی واكاوی گردد، می تواند سرآغازی 
بر اطاع از سيره تاريخ نگاری افراد مشكوك باشد؛ افرادی كه به طرز عجيبی با كتمان 
بخشی از حقايق يا تحريف بخش های ديگر-كه در موضوع خاص فعلی، از موارد واضح 

هم است- در پی انحراف تاريخ و نگارش جهت دار آن هستند. 
ميانی در فصل های »زائر پاريس« به طور اش��اره وار و در فصل »بازگشت به پاريس« 
به طور تفصيلی ب��ه موضوع قاچاق ارز و طا توس��ط هويدا و منصور و نيز دس��تگيری 
ايشان در سال 1325، وارد شده و با انبوهی از اتهام زنی های بی سند به اصحاب رسانه، 
سياستمداران وقت و تاريخ نگاران بی غرض، و با تمسك به احتماالت فرضی كه منشأيی 
غير از تخيات ايشان ندارد و از همه مهم تر اتكا به اسناد وزارت خارجه فرانسه كه فقط 
وی موفق به مشاهده آنها شده و به قول خودش اجازه عكس برداری از آنها هم نداشته، 

سعی در تبرئه هويدا از اين اتهام آشكار دارد. 
او اين فرضيه را مطرح می كند كه در آن جريانی از ايرانی ها را در اين داستان مقصر جلوه 
می دهد كه خواسته اند از سرداری و همراهانش انتقام بگيرند و اين است كه اولين مقاله 
در اين موضوع را به روزنامه حزب مردم- ارگان مظفر بقايی- منتسب می كند و اين در 
حالی است كه در همان تاريخی كه ميانی ادعا دارد بقايی به شايعه سازی عليه هويدا 
پرداخته تا ضمن تسويه حساب سياسی، برای كمونيست ها خوش رقصی كند، روزنامه 
كيهان نيز به اين موضوع پرداخته است و اين است كه فرضيه ميانی در همين ابتدای 
كار به مشكل برمی خورد. ميانی همچنين روزنامه های ايرانی را به مزدور بودن متهم 
می كند كه از افراد پول می گرفتند تا از ذكر نام آنها خودداری كنند و اين در حالی است 
كه اگر اين فرض هم صحيح باشد، آيا به راستی هويدا آدم اهل بند و بست پارتی نبوده 
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است؟ اگر اين طور است، س��ير پيش��رفت وی كه از توصيه صبح ازل به دوستان ايرانی 
شروع می شود و در حمايت س��رداری )دايی اش( و ش��وهرخاله اش در فرانسه و آلمان 
تكميل می گردد و در ارتباط نزديك با عبداهلل انتظام به تركيه و آلمان و انواع مسئوليت ها 
در ايران كشيده می شود، چگونه قابل توجيه اس��ت؟! ميانی بهتر از هر كسی می داند 
كه اگر با اين مسائل می شد از اتهام هويدا پرده پوش��ی كرد اينها چندين برابر بيشتر از 
ديگران می پرداختند تا اين لكه ابر س��ياه در افق اشتهارشان، ناپيدا گردد و تا آخر عمر 

دامنگيرشان نشود!
از اين گذشته، وقتی هويدا در زمان نخس��ت وزيری به فرانسه سفر می كند، نشريات 
فرانسوی نيز اين مسئله را تصريح می كنند كه بايد از ايشان پرسيد، به راستی آيا مناط 
مورد استدالل شما- شايعه سازی و تسويه حساب ش��خصی و نيز مزدور بودن نشريات 

ايرانی- در مورد نشريات فرانسوی نيز قابل استفاده است؟ 
دليل ديگر بر رد ادع��ا و فرضيه موهوم ميانی اينكه بر طبق اس��ناد موجود، هويدا از 
كسانی است كه ارتباط گرمی با روشنفكران چپ داشته و به قول برخی- كه ميانی هم 
به آن اذعان دارد- يك روشنفكر چپ گرای غير قابل اصاح خوانده می شده است. اين را 
بايد به ارتباط خاص وی با...- مسئول حزب توده ايران- اضافه كرد كه به قلم كيانوری 

به آن اشاره رفته است. 
پس اگر چپ ها هم توطئه ای در سر داش��ته اند، قطعاً بايد هويدا از اين قاعده مستثنا 

می شد! 
ميانی با توسل به عبارات عوام پسند، در پی ارايه شخصيتی مخالف دوست و هميار با 
نوع مردم، از هويداست و مدعی می شود كه هويدا كمك های بسياری حتی به مخالفان 
حكومت كرده و در جايی ديگر از قول فريدون هويدا نقل می كند كه وی »ساالنه حدود 
11 ميليون دالر« از بودج��ه محرمانه دولت را تنها به يك بخ��ش از مخالفين پرداخته 
بود!1 سؤال اساسی اينجاست كه بر فرض صحت چنين مدعای دور از ذهنی، اين كمك 
شامل چه گروه ها و سازمان ها و سهم كدام بخش از مخالفين شده است؟ و ديگر اينكه 
هويدا كه خود در حوالی رأس هرم قدرت بود، به چه منظور اين اندازه از بودجه دولتی را 
صرف مخالفانی می كرد كه حتماً انديشه نابودی رژيم را در سر داشتند؟ يا بايد سناريوی 
ديگری را فرض كرد ك��ه در آن، همين كمك ها هم به منظور ايج��اد رانت و باندی تازه 
برای استحكام قدرت رژيم و شخص هويدا باشد و آن طيف های به اصطاح مخالف كه 

1. همان، ص29-30. 
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شايسته چنين كمك هايی بوده اند، می بايست همان طرفداران نظريه دعوای زرگری با 
رژيم باشند كه در واقع به منظور جلوگيری از حركت های اصيل انقابی و به نحوی در 

جهت بقای شاه و سلطنت به شيوه پارلمانتاريستی انتقاد می كردند!
نگاه باندی هويدا به اين گونه حاتم بخشی ها از بيت المال وقتی روشن می شود كه عباس 
ميانی- كه خود را ظاهراً متعهد به تطهير هويدا می داند- چندين بار به انتظار قلبی هويدا 
به كمك مخالفان در قبال كمك های پيشين اش��اره می كند و اين دستگيری و نجات 
را- به دليل آن كمك های مبهم و غير مستند- به نحوی حق هويدا می داند! و همچنين 
آمادگی هويدا برای كمك به ديگران را به عنوان يكی از رازهای بقای هويدا می شمارد. 
گفتنی اينكه هويدا و مدافع وفادارش ميانی، مناسبات در نظام اسامی و پايبندی به 
فرامين عادالنه اسام ناب را با رويه های فاسد درباری اشتباه گرفته، از انقابيون مسلمان، 
انتظار بند و بست با فاجر و فاسدی چون هويدا را داشته اند! و حال كه راهبران انقاب به 
اين زياده خواهی های وقيحانه تن نداده اند، ميانی و امثال او حكومت اسامی را متهم 

به بی انصافی كرده، خود را در مقام ناسزاگويی به آن می بينند! 
4. كشف ارتباط وثيق بنی صدر و هويدا 

اش��اره به رابطه وثيق بنی صدر و هويدا از نكات قابل تأمل كتاب اس��ت. آنچنان كه به 
قول بنی صدر، هويدا با آنكه دين نداش��ته ولی آدم شريفی بوده، و برای رهايی دوستان 
بنی صدر به او كمك می كرده، و كم كم از هويدا خوشش آمده؛ به گونه ای كه هويدا تنها 
كس��ی از رژيم پهلوی بوده كه در هنگام خروج از كش��ور برای خداحافظی به ديدارش 
می رفته است.1 مس��ئله رابطه وثيق بنی صدر كه آن  وقت ها به عنوان چهره ای مخالف 
رژيم پهلوی شناخته می شده با هويدا كه از استوانه های سلطنت فاسد پهلوی بوده است، 
بسيار معنادار و درخور توجه است. به راس��تی چه چيزی می تواند بين يك مبارز و بين 
يك كارگزار رژيم ديكتاتوری به اين اندازه پيوند ايجاد كند؟! شايد منظور از مخالفينی 
كه كمك های آنچنانی فوق الذكر را از هويدا دريافت می كرده اند نيز كسانی مثل بنی صدر 
بوده باش��ند؛ اما با چه نيتی و برای انجام چه خدمتی؟ نكته ديگر اينكه كس��انی كه به 
هر نوعی ناخالصی داش��ته باشند، سرآخر با هم كيشان واقعی ش��ان همراه و هم عاقبت 
می گردند و بنی صدر و هويدا نيز از اين قبيل اند. با آنكه بنی صدر خود را با مهارت تمام 
در صف��وف انقابيون جا داده بود و همزمان در ميان س��ران رژيم س��ابق نيز ارتباطات 
وثيقی داشت، اما سرانجام تشت رسوايی اش از بام افتاد و به دامان همين به قول خودش 

1. همان، ص29.
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بی دين ها لغزيد و نفاقش را آشكار كرد. 
5. توهين به امام خمينی)ره( 

عباس ميانی در بيانی ماهرانه به حريم امام نيز وارد ش��ده، در پی زير سؤال بردن آن 
مرد خدا بر می آيد. او بيان می دارد كه امام خمينی)ره( با فرستادن سيد احمد و بنی صدر 
به عنوان دلداری به زندانيان، به آنان گفته بودند كه »...از اين پس با شما به عدالت رفتار 
خواهد شد. آسوده باشيد كه بر طبق موازين اس��ام محاكمه خواهيد شد«؛ و آنگاه دو 
صفحه بعد، پس از اينكه زندانيان مدرس��ه رفاه- يعنی همان سردمداران جنايت پيشه 
رژيم سابق- اعدام می شوند، كلمات تسكين بخش امام را »زودگذر و ناپايدار« می خواند 
و اين اعدام ها و درج تصاوير اعداميان در روزنامه ها را نمودی از »قهر انقابی« می شمارد. 
غافل از اينكه فحوای كام امام نه عفو و بخشش خيانت كاران خطرناكی چون نصيری، 
ناجی، رحيمی و خس��روداد، بلكه اجرای عدالت در مورد اينان ب��ود و محاكمه بر طبق 
موازين اس��امی كه آن هم به معنای عدم اعدام نيست و مس��لم است كه اين جماعت 
خونخوار كه مستقيم يا غير مس��تقيم در ريختن خون بسياری از مردم مظلوم شراكت 
داش��ته اند، قابليت رهايی ندارند و لذا ج��ای خرده گيری بر امام عزيز -كه با دش��من 
خونخوارش نيز انس��انی رفتار می كند- نمی ماند؛ يا جای متناقض جل��وه دادن يا غير 
عملی جلوه دادن سخنان ايشان نيست بلكه اين سخن- اگر به صداقت واسطه نقل كه 
بنی صدر باشد، اعتماد كنيم- ريشه در سيره علوی دارد كه ساعتی قبل از اعدام قاتلش 
ابن ملجم هم نهايت مهربانی و جوانمردی را با وی داشت و اين نه به معنای آن است كه به 
جرم مجرم رسيدگی نشود بلكه به اين معناست كه در اسام مجرمانی با اين سوءسابقه 

نيز از حقوق انسانی برخوردارند. 
ميان��ی در ادامه بحث های جهت دارش، ب��ر دامن لك دار بنی ص��در هم رنگ تطهير 
می پاشد و مدعی می شود كه بنی صدر با لحنی تند به اعدام های سران رژيم شاه اعتراض 
كرده اس��ت و آنگاه با خواندن مرثيه ای بلندباال در رثای بنی صدر خائن، وی را مظلوم و 
غربت گير جلوه می دهد! انگار بهتر آن اس��ت كه ميانی به جای تاريخ نگاری به پيش��ه 
نمايش نامه نويس��ی روی آورد؛ هر چند كه اين نوش��ته های ادبی اش، همه عناصر يك 

داستان يا نمايش نامه نمادين و غير واقعی را دارد. 


