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   سمانه صادقي
آغازي�ن بخ�ش از اي�ن گفت وش�نود را كه در 
موضوع آثار تاريخ ش�فاهي منتش�ره از س�وي 
كتابخانه ملي انجام ش�ده اس�ت در روز گذشته 
از نظ�ر گذراندي�د. اين�ك واپس�ين بخ�ش 
از اين مصاحب�ه انتق�ادي را پي�ش روي داريد. 

      
به نظر ش�ما، آيا بر كار اينگون�ه ارگان ها 
نظارتي وجود دارد؟ و اي�ن نظارت بايد از 
س�وی چه عناصر و دس�تگاه هايي انجام 

شود؟
ما سه نوع نظارت داريم:1- هر نهاد و ارگاني عالوه 
بر مدي��ر، دبير و رئي��س، يك هيئت علم��ي دارد. 
2- ش��وراي عالي انقالب فرهنگي هم وظيفه دارد 
حركت فرهنگ��ي را رصد كن��د، و اال ما آن س��تاد 
را براي چه درس��ت كرديم؟ اصاًل ش��وراي انقالب 
فرهنگي بايد دس��تور ده��د كه ديگ��ر نهاد ها چه 
كاري انجام دهند يا ندهند. نظارت بر دانشگاه ها و 
مدارس، بخش كوچكي از كار شوراي عالي انقالب 
فرهنگي است. سايه اين ش��ورا بايد بر كل فرهنگ 
جامعه باش��د كه هركس هر كاري خواس��ت انجام 
ندهد. وظيفه آن شوراس��ت كه خط مشي نهادها و 
ارگان ه��اي فرهنگي را تعيين كن��د. به خاطر دارم 
در س��ال1357 كه حضرت امام به قم تشريف برده 
بودند، همراه با ناشران اسالمي خدمت ايشان رفتيم. 
عالمه محمدتقي جعفري هم چون با ناشران ارتباط 
داش��تند، بزرگواري كرده و همراه ب��ا ما آمدند. آن 
روز يكي از ناشران از حضرت امام درخواست كرد، 
خط مشي براي ناش��ران تعيين كنند. حضرت امام 
فرمودند: »خط مش��ي شما را اس��الم تعيين كرده 
اس��ت...«، يعني ش��ما به عنوان يك مسلمان، بايد 
بداني��د در چارچوب اس��الم چ��ه كاري بايد انجام 
دهيد. مجدداً برخي ناشران، در اين باره به حضرت 
امام اصرار كردند. ايش��ان فرمودند: »آقاي جعفري 
هم نظارت داش��ته باش��ند.« البته عالمه جعفري 
گفتند من گرفتارم و نمي توانم. حضرت امام گفتند: 
»هركس��ي آقاي جعفري تعيين كردند، درس��ت 
اس��ت.« بنابراين خط مشي دانش��گاها، كتابخانه 
مجلس ش��وراي اس��المي، كتابخانه ملي، سازمان 
اسناد ملي، بخش تدوين كتاب هاي درسي و از اين 
قبيل را قانون اساس��ي و نظام تعيين كرده اس��ت. 
شوراي عالي انقالب فرهنگي هم بايد نظارت داشته  

باش��د و دس��تورالعمل تهيه كند. به عنوان نمونه، 
انتشارات سروش چه مس��ئوليتي دارد؟ انتشارات 
سروش براي بيت المال مسلمين و نظام جمهوري 
اسالمي اس��ت، بنابراين بايد سياس��ت جمهوري 
اسالمي را پياده كند. اينكه گفته شود آزادي است 
و من هم بروم با اس��تفاده از امكانات آن فالن كار را 
انجام دهم، نمي شود! آزادي چارچوب دارد. آزادي 
زماني آزادي اس��ت كه در چارچوب قانون باش��د. 
وقتي از قانون عبور كرد، ديگر آزادي نيست و هرج 

و مرج است. 
به طور مش�خص تر، ايرادات شما به طرح 
اخذ خاط�رات س�ران رژيم گذش�ته كه 
مجلداتي از آن از سوي انتشارات كتابخانه 
ملي جمهوري اسالمي نش�ر يافته است، 

چيست؟
درباره اين موضوع، چند نكته را مطرح كنم. ش��اهد 
هس��تيد كه برخي مي گوين��د مصاحب��ه كننده از 
بچه هاي جبهه و جنگ اس��ت و مث��ل روايت فتح، 
تاريخ ش��فاهي را مط��رح مي كند. بايد س��ؤال كرد 
روايت فتحي كه ش��هيد آويني به تصوير كش��يد، 
اين اس��ت؟! ش��هيد آويني در هنر و مباني فكري، 
بزرگ ترين دشمن انسان، جهان اس��الم و ايران را 
غرب و خاصه امريكا و انگلي��س مي داند. در روايت 
فتح هم از معنويت، شجاعت و استقامت رزمندگان 
ما در برابر تجاوز به مملكت صحبت مي كند. اما در 
تاريخ شفاهي آقاي دهباشي، از داريوش همايون كه 
متجاوز به اقتدار ملي اس��ت و در اين باره سابقه اي 
س��ياه دارد، صحبت مي ش��ود. داري��وش همايون، 
عاليخاني و اردشير زاهدي يا ديگر سلطنت طلب ها 
در خارج از كشور، به دنبال چه هستند؟ دنبال اينكه 
انقالب اس��المي را از بين ببرند. تبلي��غ گفتمان از 
بين بردن انقالب، كجا فتح به شمار مي رود؟! عالوه 
بر اين او معتقد اس��ت تاريخ ن��گاري برخي از افراد، 
صفر يا صد است يا افراد انقالبي اند يا وابسته و وطن 
فروش، در اين مي��ان عقالنيتي وجود ن��دارد. خدا 
رحمت كند شهيد آيت اهلل مطهري را كه مي فرمود: 
»واژه ها، گاهي اسباب تحريف محتوايي مي شود!« 
عقالنيت اين اس��ت كه من هرچه عاليخاني گفت را 
ضبط كرده و همانطور به جامع��ه تحويل دهم؟در 
اين صورت كه من مي ش��وم حمال! آيا اين كار جز 
حمالي بدون چون و چراي ادعاي ديگران اس��ت؟ 
فقط من مطالبي را از لندن حمل ك��رده و به ايران 

آورده ام! عقالنيت اين است كه من حرف او را بشنوم، 
بعد به نقد و بررسي، تحليل، پژوهش و مسندسازي 
در خصوص آن بپردازم و بگوي��م كدام بخش از اين 
صحبت ها درست اس��ت و كدام نادرست. مثاًل اين 
فرد30 نكته گفته كه از ميانش��ان 11 عدد درست 
و باقي غلط اس��ت. اينكه من باري را به دوش بگيرم 
و به كشور برس��انم بدون آنكه به محتوياتش توجه 
كنم، بعد بگويم عقالنيت چني��ن حكم مي كرد كه 
فايده اي ندارد. آدم گاهي مي ماند كه كلمه عقالنيت 
و بي طرفي، چطور قرباني مي ش��ود. از طرفي انجام 
مصاحبه هاي تاريخي براي آن است كه جامعه آن را 
بخواند و تجربه بياموزد. نسل جوان انسان هاي خائن 
يا صالح و خدمتگزار كشورش را بشناسد. اما در اين 
خاطرات مي بينيم كه عاليخاني، از فضل اهلل زاهدي 
به عنوان بزرگ ترين قهرمان ملي ايران نام مي برد! يا 
سيدحسين نصر مي گويد بزرگ ترين قهرمان دوران 
نوجواني ما رضاشاه اس��ت! يك نوجوان كه ذهنش 
پاك است، وقتي اين مطالب را بخواند، چه مي فهمد؟ 
اينكه شهيد آيت اهلل مدرس، آيت اهلل سيدابوالقاسم 
كاش��اني، ش��هيد نواب صفوي و... قهرمان نيستند. 
جاي جالد و ش��هيد را عوض ك��ردن، يعني همين. 
در حالي ك��ه اگر فضل اهلل زاه��دي هيچ خطايي در 
گذشته نداش��ت، به واس��طه نقش��ش در كودتاي 
28مرداد1332 و اينكه امريكايي ها و انگليس��ي ها 
را دوباره بر كشور مس��لط كرده و 25 سال جامعه را 
به زير چكمه امريكايي ها ب��رده بود، چطور مي توان 
او را قهرمان ملي ناميد؟ چ��ون قهرمان ملي معناي 
مشخصي دارد. يا در اس��ناد آمده كه خانواده پدري 
سيدحسين نصر از فراماسون ها بودند. پدرش ولي اهلل 
نصر عضو لژ بيداري و در مجلس اول جزو كساني بود 
كه قانون اساسي را نوش��ت. او به واسطه ضديتش با 
شهيد آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري، دستور داد او را 
از بين ببرند! هرچند آيت اهلل سيدمحمد طباطبايي 
و آيت اهلل س��يدعبداهلل بهبهاني، در برابر اين حرف 
او ايس��تادند. خود سيدحس��ين نصر در خاطراتش 
مي گويد: »منزل م��ا محل رفت و آم��د تمام وزرا و 
وكال بود، حتي رضاشاه به دليل جايگاهي كه پدرم 
داشت، از او مي ترسيد... .« اين حرف نشان مي دهد 
او بايد از رضاشاه، به انگليسي ها خيلي نزديك تر بوده 
باشد. چون رضاشاه با آنكه از شهيد آيت اهلل مدرس به 
لحاظ نفوذش مي ترسيد، ولي نهايتاً او را تبعيد كرد 
و به شهادت رس��اند. يا با همه واهمه اش از ميرزاده 

عشقي ش��اعر ملي، با يك تير او را از بين برد. يا 
دس��تور داد  فرخي يزدي را به زندان بيندازند! 
اما پدر حس��ين نصر چه خصوصي��ات و نفوذي 
داشت كه رضاشاه از او مي ترسيد و نمي توانست 
عليه اش اقدامي انج��ام دهد؟ او حتم��اً بايد به 
جاي ديگري وصل باشد. كما اينكه محمدعلي 
فروغي و سيدحسن تقي زاده هم همين ويژگي 
را داشتند. سيدحسين نصر از مديران دانشگاه 
آريامهر هم بود. آنطور هم كه نقل مي كنند، به 
داليلي در دوران رياستش از مديران موفق بوده 
اس��ت. الزم مي دانم به نكته اي اشاره اي داشته 
باشم، اما بدون تحليل. دكتر محمد مجتهدي در 
خاطراتش مي گويد: »وقتي دانشگاه آريامهر در 
حال ساخت بود، شاه خواست مديريت دانشگاه 
را برعهده بگيرم. كار س��اخت س��اختمان هاي 
دانش��گاه هنوز تمام نش��ده بود، اما براي چند 
س��اختماني كه به پايان رسانده بوديم، دانشجو 
گرفتيم. اتاق من مشرف به بخش هاي در حال 
س��اخت بود. روزي ديدم س��ه نفر امريكايي در 
محوطه در حال ساخت دانش��گاه قدم مي زنند 
و از آن بازدي��د مي كنند. به منش��ي گفتم اگر 
آنها براي مالقات من وقت خواستند بگويد فردا 
براي مالقات تماس بگيرن��د و بعد بياييد. اتفاقاً 
امريكايي ها آمدند و درخواست مالقات داشتند. 
منشي هم آنچه گفته بودم را به آنها منتقل كرد. 
همان شب شاه با من تماس گرفت و گفت شما 
ديگر از فردا به دانش��گاه آريامهر نرويد!... حال 
اينجا شاه و تصميم گيرنده كيست؟ سيدحسين 
نصر عالوه ب��ر اين، مدتي هم رئي��س دفتر فرح 
مي شود. البته ادعا مي كند كه عده اي از علما به او 
گفتند كه اگر آنجا باشد بهتر است! اما اينكه اين 
علما چه كساني هستند را نمي دانيم. چند تن از 
عناصر اصلي دفتر فرح مثل زه��را نبيل، بهايي 
هستند. سيدحسين نصر در خاطراتش مي گويد: 
من مثل فرح فكر مي كردم و فرح مثل من! حال 
اين س��ؤال پيش مي آيد كه فرح فيلس��وف بود 
و مثاًل مالصدرا را مي ش��ناخت، يا شما در عالم 
ذهني او سير مي كرديد؟ آن هم كسي كه جشن 
هنر شيراز را راه اندازي كرد و آن ابتذال را پديد 
آورد. در واقع بعضي افراد حرف هم كه مي زنند، 
خودشان درك و فهم آنچه گفته اند را ندارند! نصر 
اگر عاقل باش��د، مي گويد من با آنكه به دفتر فرح 
رفتم، اما منتقد كارهاي او بودم، رفتم بلكه او را از 
برخي اقدامات و تصميمات منصرف كنم، نه اينكه 
بگويد من مثل ي��ك الت فكر مي كردم و يك الت 
مثل من! البته اين لطف خداس��ت كه نفاق آنها را 
افش��ا مي كند. هرچند سيدحسين نصر در بخش 
ديگري از خاطراتش مي گويد: »من با مطهري هم 
خيلي رفيق بودم، شما مي گوييد آيت اهلل، اما من 
به او مي گفتم مرتضي. 500 ب��ار همديگر را ديده 
بوديم. من مثل مطه��ري فكر مي كردم و مطهري 
مثل من!« بعد هم اشاره مي كند: »مطهري طرفدار 
انقالب اس��المي نبود، او طرفدار انقالب اسالمي 
سلطنتي بود!« يعني شاگرد حضرت امام و كسي 
كه »پيرام��ون انقالب اس��المي« و »نهضت هاي 
اسالمي در صدساله اخير« را نوشته، طرفدار انقالب 
س��لطنتي مي داند! حال ادعاهاي دروغ و واهي از 
سيدحسين نصر عادي است. باالخره او قطب يك 
فرقه اس��ت. از آن بچه هم توقعي نيس��ت چون يا 
نمي فهمد يا دنبال چيز ديگري است. اما مديران، 
چاپ كنن��دگان، پخش كنن��دگان و مدافعان آن 

خاطرات را چه بايد نام نهاد؟
پس با آنچه به آن اشاره كرديد، آقاي 
حسين دهباشي توان برعهده گرفتن 
انج�ام اي�ن مجموع�ه مصاحبه ها را 

نداشته است؟
كس��ي كه مي خواهد وارد حوزه تاريخ شفاهي 
شود، بايد مورخ باش��د و در بعضي موارد، نكات 
و اسامي فراموش شده را  حين انجام مصاحبه 
يادآوري  كند. اما آقاي دهباش��ي در اين زمينه 
تخصصي نداشت. البته او االن هم همين است و 
چيزي از تاريخ نمي داند! به خاطر آنكه مباني و 
بينش تاريخي ندارد و اهل مطالعه نيست. يك 
موقع است كه مي گوييد مثاًل آقاي هدايت اهلل 
بهبودي مورخ برجسته اي اس��ت، يا مثاًل آقاي 
محسن كاظمي كه خاطرات آقايان عزت شاهي، 
احمداحمد، خانم دباغ و... را تنظيم كرد. در اين 
م��وارد مي بينيد كه تقريباً يك س��وم از كتاب، 
محصول ت��الش و تحقيق خود آقاي محس��ن 
كاظمي است كه مستنداتي را گردآوري كرده 
و بر ارزش علمي كتاب افزوده اس��ت. بنابراين 
كتاب ب��راي مخاطب خواندن��ي و فهميدني تر 
ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه وقتي آقاي عزت 

ش��اهي از بهرام آرام مي گويد، آقاي كاظمي در 
پي نوش��ت توضيح مي دهد كه او عضو سازمان 
مجاهدين خلق بود و بعد هم در كنار تقي شهرام 
قرار گرفت. يا وقتي از آيت اهلل آقا سيد ابوالحسن 
رفيعي قزويني مرجع تقليد، فيلسوف و مدرس 
فلس��فه س��خن مي رود، او را معرف��ي مي كند. 
اين تالش نش��ان مي دهد كه آق��اي كاظمي، 
فقط يك مصاحبه گر بي سواد و فاقد شخصيت 
نيست. او خودش منهاي خاطرات گويي آقاي 
عزت شاهي، يك مورخ اس��ت و در فرآيند اخذ 

خاطرات، منفعل نيست. 
اين نكاتي كه به آن اشاره كرديد، درباره 
انتش�ار كتاب خاطرات پرويز ثابتي هم 

صادق است؟
بله، كتاب عرفان قانعي فرد هم همين طور بود. 
من سه جلسه دهباشي را ديدم. نخستين بار به 
مؤسس��ه مطالعات و پژوهش هاي سياسي آمد. 
كتابش را به ما داد و خوانديم. در همان جلس��ه 
به او گفتم: »شما اين كتاب را بگذاريد و برويد! 
چون نه خودتان به تنهاي��ي مي توانيد اين كار 
را انجام دهيد و نه مطالب كتاب درس��ت است. 
ما مطالب اين كتاب را بايد با اس��ناد س��اواك و 
منابع ديگر تجزيه و تحليل و ارزيابي كنيم... .« 
دهباشي معترض شد كه پس من چه مي شوم؟ 
يكي از حاضران گفت باالخره نويس��نده است. 
بهتر است او نيز حضور داشته باشد. اما من گفتم 
نه، نمي شود، اين بنده خدا نتوانسته آنچه بايد، از 
افراد بپرسد و اين كار هم مفيد نيست! اين قضيه 
گذشت تا اينكه روزي آقاي عباس سليمي نمين 
تماس گرفت و گفت اين آقا به مؤسسه سروش 
رفته و مي خواهد با آنجا كار كند، شما هم بياييد. 
پذيرفتم و به آن جلسه رفتم. اما دهباشي چون 
مي دانست چه مي خواهم بگويم، اجازه صحبت به 
من داده نشد. بعد هم كه در پژوهشگاه مطالعات 
تاريخ معاصر اي��ران، مجدداً ب��ه مطالب كتاب 
انتقاد كردم، در تماسي از من خواست كه بررسي 
مطالب كتاب را برعهده بگيرم. به او گفتم: »من 
سواد اين كار را ندارم و به تنهايي نمي توانم! شما 
كتاب را به مؤسس��ه بدهيد، م��ن در كنار آقاي 
بهبودي و دوس��تان ديگر هستم و به آنها كمك 
مي كنم...« كه پيشنهادم را نپذيرفت. زماني هم 
كه آقاي دكترمحمد رجبي رياس��ت كتابخانه 
مجلس ش��وراي اس��المي را بر عهده داشت، به 
آنجا هم مراجعه كرد! همان زمان به آقاي رجبي 
گفتم اين كتاب براي صداو س��يما تهيه شده و 
بودجه اش را هم كتابخانه ملي داده است. كتاب 
هم ارزشي ندارد، وارد ماجرا نشويم بهتر است. 

بنابراين آقاي رجبي هم به او جواب رد دادند. 
اقدام آقاي دهباشي در انتشار دستور 
رهبري درباره توبي�خ دو نهاد وزارت 
ارشاد و كتابخانه ملي را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
حضرت امير مي فرمايند: »خدا رحمت كند آنكه 
قدر خودش را بداند.« هر كسي اندازه اي دارد. اين 
ليوان مقابل شما، يك اندازه براي چاي دارد. اگر 
زياد در آن چ��اي بريزيد، مي��ز را كثيف مي كند. 
اگر چاي نصفه هم باش��د، چندان قابل اس��تفاده 
نيس��ت. بايد بگويم كه فس��اد از همين جا شروع 
مي شود، ورود افراد ناشايست به موضوعي كه در 
آن تخصصي ندارند. البته اين ب��ه معناي توهين 
نيست، بلكه او شايسته آن جايگاه نيست، بنابراين 
مي ش��ود ناشايس��ت. مثاًل االن مرا وزير بهداري 
كنند، وقت��ي من چي��زي از به��داري نمي دانم، 
روي آن صندلي بنش��ينم كه چه بشود؟ مشكل 
ايشان و برخي همين مسئله است كه به جايگاهي 
ورود مي كنند ك��ه در آن تخصصي ندارند. ممكن 
اس��ت او اگر جاي ديگ��ري مي رف��ت، موفق هم 
مي شد. معتقدم كه انسان بايد پيش از ورود به هر 
عرصه اي، مدتي شاگردي كند. با همين شاگردي 
كردن اس��ت كه انس��ان كاري را مي آموزد. و اال 
هركس كه تحصيالتش را به پايان رساند و خواست 
وارد عرصه اقتصادي شود، مي تواند فساد، دزدي 
و سوء استفاده به بار  آورد و نهايتاً شهرام جزايري 
شود! اگر انس��ان ناشايس��تي در عرصه مديريتي 
باش��د هم مثل خاوري پول بيت المال را مي دزدد 
و به كانادا م��ي رود. دولت آنجا ه��م از او حمايت 
مي كند، چون با خودش سرمايه آورده است. فاسد 
و فاجر باشد، مثل مسعود رجوي در كنار صدام قرار 
مي گيرد، اما اگر راه درست را انتخاب كند، مرحوم 
دكتر عباس شيباني مي شود. انساني با شخصيت 
و خود ساخته كه عالوه بر انجام وظايفش به عنوان 
نماينده مجلس، كارهاي خيريه هم انجام مي داد. 
ايشان قبل از زمين گير ش��دنش به خانواده هاي 
بسياري كمك رساند. دكتر شيباني بعد از آنكه از 
وزارت و مجلس كنار رفت، سرو صدا به پا نكرد كه 
مي خواهم فالن كار را انجام دهم. او قدرش همين 
بود كه بعد از كنار رفتن از مناصب دولتي، كارهاي 

خيرخواهانه انجام دهد. 
و كالم آخر؟

بدون ترديد، امروز ما سه وظيفه مهم در عرصه 
تاريخ نگاري داريم:

1- ن��گارش تاريخ معاصر بر اس��اس اس��ناد و 
واقعيات، ب��ه دور از تحري��ف و تأثيرپذيري از 

تاريخ نگاري دگرانديشان. 
2- نقد و بررسي تاريخ نگاري معاصر از مشروطه 

تاكنون. 
3- نقد برخي مورخان و آثار منتشر شده از آنان 
طي چهار دهه اخير با تكيه بر جريان شناس��ي 

معاصر از مشروطه تا انقالب اسالمي. 
 در اين سه حركت، مي توان خطاها، نواقص و به 
خصوص تحريفات و تحريف گران را شناخت و 
به جامعه شناس��اند. اين حركت مهم بر زمين 
مانده و ني��ازش در اين مقطع، بي��ش از پيش 

احساس مي شود. 

نگاهی به كتاب 
»در فرانسه تك درختی هست«

تك درختي كه در نوفل لوشاتو
 استوار مانده است

   محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
م��ي رود، »تأمل��ي 
در جه��ان انق��الب 
در  را  اس��المي« 
دستور دارد. در اين 
كتاب مقاله اي است 
كه »در فرانسه تك 
درختي هست« نام 
گرفته است. وحيد 
جليلي مؤلف اين اثر مي كوش��د تا به مقايس��ه اي از 
دوران حضور امام خميني در نوفل لوش��اتو، با دوره 
پس از آن دست زند. اين اثر را انتشارات راه يار روانه 
بازار نشر كرده است. نويسنده در بخشي از مقال فوق، 

اشاراتي به اين قرار دارد: 
»در فرانس��ه تك درختي هس��ت كه ايراني ها آن را 
بيش از فرانسوي ها مي شناسند. زير آن درخت سيب 
قوانيني به جهان اعالم ش��د كه تاريخ را مثل قوانين 
نيوتن دوپاره ك��رد. طرفه اينكه جاذب��ه نيوتني هم 
با يك درخت سيب نسبت داش��ت. در روزهايي كه 
بزرگ ترين فيلس��وف معاصر فرانسه در خيابان هاي 
تهران حيرت كرده بود كه ايراني ه��ا چه رؤيايي در 
سر دارند، بزرگ ترين فيلس��وف معاصر ايران زير آن 
درخت سيب در نوفل لوشاتو نشسته بود و با آرامشي 
ش��گفت انگيز، به پرسش��ي كه جان مي��ش فوكو را 
بي قرار كرده بود، پاس��خ مي گفت. سال1979 تمام 
شد و از آن سال براي فرانسوي ها از تكاپوي فوكو در 
تهران، پست مدرنيسم به يادگار ماند و براي ايراني ها 
از آرامش ام��ام )رحمه اهلل علي��ه( در پاريس، انقالب 
پيروز اس��المي. ايراني ها دوست داشتند فرانسه را با 
نوفل لوشاتو در خاطره خود ثبت كنند. در بسياري از 
شهرهاي ايران، خيابان يا ميداني به نام اين روستاي 
حومه پاريس نامه گذاري ش��ده است. در مشهد نيز 
در كنار ميدان جمهوري اس��المي، ش��هركي است 
كه مشهدي ها آن را نوفل لوش��اتو ناميده اند. بعضي 

از خيابان هاي اين ش��هرك به نام شهدايي است كه 
با شليك اگزوست هاي فرانسوي تكه تكه شده اند. در 
همين شهرك 27 س��ال پس از پايان جنگ، صداي 
س��رفه هايي ش��نيده مي ش��ود كه هديه بمب هاي 
شيميايي ميراژ ها و س��وپراتانداردهاي فرانسوي به 

جوان هاي ايراني است. 
 ژيس��كار دس��تن، ميتران، ش��يراك، س��اركوزي و 
اوالند ترجي��ح دادند با صدام و رجوي، س��ركردگان 
جنگ و ت��رور، عكس يادگاري بگيرن��د. امروز وقتي 
هواپيم��اي هيئت 60 نف��ره فرانس��وي در فرودگاه 
»شهيد هاشمي نژاد« مشهد به زمين مي نشيند، شايد 
كسي نباشد براي آنها توضيح دهد كه اين خطيب و 
نويسنده محبوب مشهدي را چه كساني ترور كردند. 
در پاريس به پارلمان دعوت مي شوند تا راجع به مبارزه 
با تروريسم سخنراني كنند! هيئت فرانسوي احتماالً 
از همان خيابان هاي��ي عبور خواهد ك��رد كه در آن 
زنان، دانشجويان، مغازه داران و نمايندگان مشهد در 
پارلمان، به دست تروريست هاي تحت الحمايه پاريس 
ترور شدند. مش��هدي ها اما هيچ كدام از خيابان هاي 
شهر را اگزوست، سوپراتاندارد، بمب شيميايي، حقوق 
بشر فرانسوي و تروريسم پاريسي نامگذاري نكردند. 
هيئت فرانس��وي در گش��ت و گذار خود در شهر، به 
روش��ني مي تواند ببيند كه به  رغم بيش از 30 س��ال 
تالش شگفت انگيز غرب از انگليس، فرانسه و آلمان تا 
خود شيطان بزرگ، براي ناامن و ويران كردن ايران با 
قتل عام، ترور، جنگ، بمب شيميايي، تحريم، شانتاژ و... 
شهرك نوفل لوشاتو همچنان زير پرچم پرافتخاري كه 
در ميدان جمهوري اسالمي در اهتزاز است، در امنيت 
و آباداني به سر مي برد. اگر اين هيئت، ايران را فقط در 
فيلم هاي جشنواره سياسي كن ديده باشد، احتماالً از 
تماشاي ايران واقعي يكه خواهد خورد. رنگين كمان 
پر نشاط زائران حرم رضوي از همه اقوام و اقاليم ايران، 
ويترين مناسبي است كه كاهنان معبد ايفل، اوهامي 
را كه راجع به جمهوري اسالمي پراكنده اند، با واقعيت 

زندگي ايراني مقايسه كنند...«.

  1357. امام خميني 
در روزهاي اقامت در نوفل لوشاتو

در تاريخ ش�فاهي آقاي دهباش�ي، از 
زب�ان داري�وش همايون ك�ه متجاوز 
ب�ه اقت�دار ملي اس�ت و در اي�ن باره 
سابقه اي سياه دارد، صحبت مي شود. 
داريوش هماي�ون، علينقي عاليخاني 
و اردش�ير زاه�دي يا ديگر س�لطنت 
طلب ه�ا در خارج از كش�ور، به دنبال 
چه بوده ي�ا هس�تند؟ دنب�ال اينكه 
انقالب اسالمي را از بين ببرند. تبليغ 
گفتمان از بين بردن انقالب، كجا كاري 
ش�بيه برنامه روايت فتح ب�ا مديريت 
ش�هيد آوين�ي به ش�مار م�ي رود؟!

»تاريخ نگاري انحرافي از سوي نهادهاي درون نظام اسالمي، زمينه ها و پيامدها«
 در گفت وشنود با قاسم تبريزي- بخش پاياني

نبايد با اقدامات حساب نشده 
 به جريان تطهير پهلوي کمک کرد

آقاي دهباش�ي نخس�تين ب�ار، به 
مؤسس�ه مطالعات و پژوهش هاي 
سياس�ي آمد. كتابش را ب�ه ما داد 
و خواندي�م. در همان جلس�ه به او 
گفتم: »ش�ما اين كتاب را بگذاريد 
و بروي�د! چ�ون ن�ه خودت�ان ب�ه 
تنهايي مي توانيد اي�ن كار را انجام 
دهي�د و ن�ه مطالب كتاب درس�ت 
اس�ت. ما مطالب اين كتاب را بايد 
ب�ا اس�ناد س�اواك و مناب�ع ديگر 
تجزيه و تحلي�ل و ارزيابي كنيم... 
.« دهباش�ي معترض ش�د كه پس 
من چ�ه مي ش�وم؟ گفتم نه، ش�ما 
نتوانس�ته ايد آنچه بايد را از افراد 
بپرسيد و اين كار هم مفيد نيست!


