
  انوشه ميرمرعشي 
كش�ور اس�تعمارگر انگلي�س، پس از س�لطه بر 
بخش ه�اي زيادي از كش�ورهاي غ�رب و جنوب 
شرق آسيا، سياست تحقير اقوام و ملل كشورهاي 
تحت س�لطه را در پيش گرفت. به ويژه از آنجا كه 
مسلمانان  طبق آيه »نفي س�بيل« سلطه اجنبي 
و كافر را قبول نمي كردند، اين كش�ور استعمارگر 
براي سلطه بر كشورهاي اسالمي، همه همت خود 
را بر زدودن هويت ديني مسلمانان و ترويج »ملي 
گرايي« موهوم در س�رزمين هاي اسالمي استوار 
كرد، به طوري كه ترويج تفكر پان تركيس�م، پان 
عربيسم، پان كورديس�م و پان ايرانيسم، از دوره 
س�لطه اس�تعمار بريتانيا در كش�ورهاي اسالمي 
توسط اين كشور به شدت دنبال مي شد. در ايران، 
اوج تبلي�غ ملي گراي�ي و ترويج باس�تان گرايي 
در مقابل هوي�ت دين�ي مردمان ايران از س�وی 
روشنفكرنمايان غربزده و وابسته به استعمار، در 
دوره پهلوي اول اتفاق افت�اد. در آن دوران يكي 
از ش�خصيت هاي دين�ي، فرهنگي و ادب�ي ايران 
كه به ش�دت مورد تحريف و تهمت قرار گرفت تا 
به وس�يله اثر ارزشمندش باس�تان گرايي ترويج 
شود، »حكيم ابوالقاسم فردوسي« بود. اما چرايي 
و چگونگ�ي تحريف ش�خصيت و تهمت ب�ه او در 
زمان رضاخان، در مقال زير به شكل مختصر مورد 
بررسي قرار گرفته است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  فروكاستن شاهنامه به كتاب شاه پرستي

اردش��ير ريپورتر - جاسوس ويژه كش��ور انگلستان 
در ايران- ك��ه رضاخان را از مقط��ع كودتاي 1299 
تا 1316. ش ]زمان مرگش[ براي پادش��اهي آماده 
و تربيت كرده اس��ت، در وصيتنامه اش كه در س��ال 
1350. ش چاپ شده، اس��ت، اعترافات جالبي دارد. 
او رس��ماً مي گويد در آموزه هايش به رضاخان، تنفر 
از مذهب و صنف روحانيت را الق��ا مي كرده و آنها را 
عامل عقب ماندگي و بدبختي ايران و ايرانيان نشان 
مي داده اس��ت. در مقابل با تأكيد بر تاريخ باس��تان 
و عظمت ش��اهان ايران در آن زمان��ه، رضاخان را به 
سمت باس��تان گرايي و دين زدايي هدايت مي كرده 
است... )1( بر همين اس��اس هم دولتمردان انگلوفيل 
)وابسته به سفارت انگلس��تان( و فراماسونر رضاخان 
در طول دو دهه پادش��اهي او، به ترويج همين تفكر 
مي پرداختند. اقداماتي كه ه��دف از آن ايجاد نوعي 
هويت جديد در ايرانيان بر محور آريايي گرايي )حذف 
اقوام و فرهنگ قوميتي( و حذف انديش��ه و س��بك 
زندگي ديني از زندگاني مردم زمي��ن بود. به ويژه با 
چاپ مقاالت و كتاب هايي در آن دوره كه ش��اه را به 
عنوان محور اصلي مليت ايران��ي معرفي مي كردند، 
اين هدف دنبال مي ش��د. البته گفتني اس��ت اشاره 
نويس��ندگان اين نوع مقاالت و كتاب ها به پادشاهان 
شاهنامه، در واقع روش��ي ناصواب براي ترويج »شاه 
پرس��تي« در جامعه بوده اس��ت، كتاب هايي مانند 
»تاريخ شاهنشاهي اعليحضرت رضاشاه« از عبداهلل 

طهماسبي، »شاهنش��اهي پهلوي« نوشته نوبخت يا 
»دودمان پهلوي« اثر جعفر شاهيد نيز با همين هدف 

انجام مي شد. 
اما يكي از اقدام��ات مهم حكوم��ت رضاخان براي 
ترويج شاه پرستي و مش��روعيت بخشي به خويش، 
برگزاري كنگره »هزاره فردوس��ي« بود. كنگره اي 
كه براي تأثيرگذاري بر جامع��ه، ابتدا بايد چهره اي 
ضددي��ن و باس��تان گرا از خود »حكيم ابوالقاس��م 
فردوس��ي« به مردم نش��ان داده مي ش��د و سپس 
شاهنامه اي را به نس��ل هاي بعد معرفي مي كرد كه 
مورد تأييد فراماسونرها باشد! جالب توجه است كه 
تا يك س��ال قبل از برگزاري كنگره هزاره فردوسي، 
حكومت رضاخان هيچ توجهي به فردوسي و مقبره 
او نداش��ت و آنقدر وضعيت مقبره اين شاعر بزرگ 
حماسه سرا بد بود كه بانك ملي با مشاركت انجمن 
مفاخر در اواخر سال 1312. ش، يعني هفت ماه قبل 
از برگزاري كنگ��ره، اقدام به انتش��ار و فروش بليت 

بخت آزمايي »فردوس��ي« با هدف جمع آوري پول 
براي تعمير مزار فردوسي كرد. روز قرعه كشي اين 
بليت هاي بخ��ت آزمايي هم قرار ب��ود در تاريخ اول 
تير 1313. ش در تهران برگزار ش��ود. )مركز اسناد 
آستان قدس رضوي، سندهاي شماره 97823/32 

و 97823/33( 
  تصوير دروغ ه�زاره فردوس�ي، از حكيم و 

شاهنامه اش
كنگره هزاره فردوس��ي بع��د از مدت ه��ا تبليغ در 
روزنامه ها، در س��اعت 9صبح 12 مه��ر 1313. ش 
افتتاح ش��د و محمدعل��ي فروغي به عن��وان اولين 
س��خنران، به مهمانان داخلي و خارجي خوش��امد 
گفت. اما جالب است كه بعد از او علي اصغر حكمت 
]وزير فرهنگ[ در رثاي فردوسي كه 30 سال براي 
سرودن ش��اهنامه و اعتالي زبان »فارسي« زحمت 
كشيده بود، به زبان فرانسه س��خنراني خود را ايراد 
كرد! البته همين جناب وزير در اختتامه كنگره نيز 
لطف كرد و به عنوان سخنران آخر، به زبان انگليسي 
مطالب خ��ود را بيان كرد! در اين كنگره پروفس��ور 
كريستن س��ن دانماركي به عنوان نايب رئيس اول، 
پروفس��ور زاره آلماني به عنوان ناي��ب رئيس دوم، 
پروفسور هانري ماسه فرانسوي، منشي اول و دكتر 
عبدالوهاب عّزام مصر به عنوان منشي دوم منصوب 

شدند.)2( 
اما نكته جالب ديگر كنگره، اين مسئله بود كه عمده 
پژوهش��گران و مقاله نويس��ان آن، از جمله رجال 
وابسته به سفارت انگليس و عضو لژهاي فراماسونري 
بودند. افرادي چون: تقي زاده، مش��يرالدوله پيرنيا، 
علي اصغر حكمت، احمد كسروي، محمدعلي تربيت،  
ذبيح اهلل صفا و الخ. بررسي مقاالت اين افراد كه در 
كتاب هزاره فردوسي و مجالت ادبي آن دوره به چاپ 
رسيده است، نشان مي دهد آنها با استناد به مقاالت 
و كتب غربي ها درباره فردوسي، حكيم را فردي ايران 
پرس��ت، ضدعرب و اسالم و عاش��ق تفكر زرتشتي 
تصوير كرده اند. تا جايي كه ذبيح اهلل صفا رس��ماً در 
مقاله »شعوبيت فردوسي« در مجله مهر، فردوسي را 
ضدعرب و آتش پرست ناميد و فريدون آدميت هم در 
كتاب انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده، اباطيل 
او را درباره ضداس��الم و ضدرس��ول اهلل)ص( بودن 
فردوسي، تأييد كرده است. اگرچه بايد انصاف داد كه 
برخي از اين باستان گرايان مانند عبدالحسين زرين 
كوب و ذبيح اهلل صفا در سنين پيري به قضاوت هاي 
اشتباه خود درباره فردوسي و بدبيني شان نسبت به 
اسالم و علماي اس��الم اعتراف كردند.)3( با اين همه 
واقعيت اين است كه در آن دوره روشنفكران غربزده، 
تصويري كاماًل دروغ و سراس��ر تهمت از فردوسي و 
شاهنامه به مردم ارائه كرده اند. تصويري كه با ماهيت 

خود شاهنامه، تضادي اساسي داشت. 
  فردوسي و شاهنامه مغضوب روشنفكران

حس��ن فرزند منصور ]با كنيه ابوالقاسم[ معروف به 
فردوسي، در س��ال 329ه. ق در روستاي پاژ منطقه 
طوس به دنيا آمد. پدرش از دهقان��ان و زمين داران 
مشهور زمانه خود بود. به همين دليل فردوسي با تكيه 

نظري مختصر به چند و چون تحريف فردوسي و شاهنامه او در دوره پهلوي

وقتي فروغي ميراث حكيم را 
به تيغ تحريف مي سپارد!

بر ثروت پدري، از ابتداي نوجواني تا چندين دهه، 
به كسب علوم ديني پرداخت. خاندان فردوسي 
از اقليت شيعه منطقه توس در آن دوران بودند و 
محبت او به خاندان رسالت، در شاهنامه به عيان 

ديده مي شود. اشعاري مانند: 
منم بنده اهل بيت نبي 

 ستاينده خاك پاي وصي 
 برين زادم و هم برين بگذرم 

 چنان دان كه خاك پي حيدرم
و البته به خاطر س��رودن چنين اشعاري هم بود 
كه سلطان محمود غزنوي از شاهنامه او استقبال 
نك��رد و واعظ ناصبي ش��هر هم به دليل ش��يعه 
بودن وي، بع��د از وفاتش در س��ال 411 قمری 
اجازه دفن فردوس��ي را در قبرستان شهر نداد و 
بستگانش مجبور ش��دند او را در باغ خودش به 

خاك بسپارند. 
فردوسي رسماً در شاهنامه اشاره مي كند كه اين 
مجموعه را به خاطر محبت حضرت رسول)ص( و 

مرتضي علي)ع( سروده است: 
كه فردوسي توسي پاك جفت

 نه اين نامه بر نام محمود گفت 
 به نام نبي و علي گفته ام 

 گهرهاي معني بسي سفته ام 
در واقع فردوس��ي كه از قضا بس��يار هم متشرع 
بود و بر حجاب بانوان تأكيد بس��يار داشت، اصاًل 
نمي توانس��ت براي روش��نفكران غرب��زده عصر 
پهلوي اول كه مدافع سياست هاي حجاب زدايي 
رضاخان بودند، محبوب باش��د. پ��س به همين 
دليل، وجوه ديني ش��خصيت او را منكر ش��ده و 
تصويري دروغين از او به مردم نش��ان مي دادند. 
به طور مث��ال فردوس��ي در بيان داس��تان هاي 
مربوط به دختران جمشيد )اولين پادشاه ايراني 
و برادرزاده نوح نبي- ع- ( »پوش��يده رويي« را 

صفت آنها مي داند: 
دو پاكيزه از خانه ی جمشيد 

برون آوريدند لرزان چو بيد 
كه جمشيد را هر دو دختر بدند 

سر بانوان را چو افسر بدند 
ز پوشيده رويان يكي شهرناز 

دگر پاك دامن به نام ارنواز
همچنين از زبان تهمينه همسر رستم مي گويد: 

يكي دخت شاه سمنگان منم 
 ز پشت هژبر و پلنگان منم 

 به گيتي ز خوبان مرا جفت نيست 
 چو من زير چرخ كبود اندكيست 

 كس از پرده بيرون نديدي مرا 
نه هرگز كس آوا شنيدي مرا

و دقيقاً همين روحيه مذهبي و افكار متش��رعانه 
فردوس��ي و ش��اهنامه اوس��ت كه مورد غضب 
روش��نفكران قرار داش��ت. روحيه و تفكري كه 
روش��نفكران غربزده آن را نمي پس��نديدند و با 
سانسور و حذف بخش هايي از شاهنامه، موجب 
شدند فردوسي و شاهنامه جديد و دروغيني را به 
جامعه ارائه كنند.)4( در واقع باس��تان گرايان از 
سه دوره اصلي ش��اهنامه، يعني دوره »كيومرث 
تا جمش��يد«، »ضحاك ت��ا دارا« و »اردش��ير تا 
يزدگرد« فقط بخش هاي خاصي را بيان كردند و 
با سانسور و حذف بخش هاي عقيدتي شاهنامه، 
روايتي جعلي از شاهنامه اصلي را به مردم نشان 
دادن��د. مثاًل اش��عار مربوط به رويارويي رس��تم 
فرخزاد )فرمانده س��پاه يزدگرد است و با رستم 
دستان فرق مي كند( با سعدبن ابي وقاص را تنها 
به اين شكل بيان مي كردند كه مواضع ضدعرب 
فرخ��زاد را آورده، اما پاس��خ هاي اب��ي وقاص به 
بدگويي هاي فرخ��زاد از اع��راب و نقد وضعيت 
پادشاهان بيدادگر ساساني را حذف مي كردند. به 
طور مثال در بخش هايي سخنان رستم فرخزاد 
كه در زمان شكست سپاه ساساني از سپاه اسالم 
بيان شده، بيزاري و خستگي اين فرمانده بزرگ، 

از حكومت ساساني عيان است: 
بر ايرانيان زار و گريان شدم 

 ز ساسانيان نيز بريان شدم
ش��ايد به همين دليل هم هس��ت كه م��ردم ما 
امروز مثاًل داس��تان هاي مربوط به رستم دستان 
)رستم و اسفنديار، رستم و سهراب و هفت خوان 
رستم( را خوب مي شناسند، اما چيزي از داستان 
فرانك و فريدون كه برگرفته از داستان حضرت 
موسي)ع( و مادرش است، نمي دانند. يا چيزي از 
داستان هاي منوچهر پادشاه دادگستر شاهنامه 

نشنيده اند.)5( 
تحريف هاي رسمي شاهنامه و معترضان به آن

بر اساس اسناد و مدارك تاريخي، اقدامات رجال 
دوره پهلوي براي تحريف شاهنامه غيرقابل انكار 
است. به طور مثال يكي از اعترافات جالب جناب 
محمدعل��ي فروغي درب��اره سانس��ور و تحريف 
ش��اهنامه را مي توان در جريان ش��كايت »ايران 
تيمورتاش« از فروغي به دادگاه، در سال 1321. 

ش و به خاطر تحريف شاهنامه ديد.
ماجرا از اين قرار بوده است كه فروغي، يك نسخه 
خطي ش��اهنامه را از عبدالحس��ين تيمورتاش 
]وزير دربار رضاشاه[ به امانت مي گيرد و از روي 
آن نس��خه، يك ش��اهنامه به تصحيح خودش 
چاپ مي كند اما در تصحي��ح انجام داده، چنان 
تحريفاتي انجام مي دهد كه باعث مي شود ايران 
تيمورتاش ]دختر تيمورتاش[ ملول شده و در 
دادگاه به علت س��رقت ادبي و تحريف شاهنامه 
از فروغي شكايت كند. البته در همان مقطع نيز 
حسين عالء بيانيه اي را در تأييد شكايت ايران 
تيمورتاش مي نويس��د كه در جراي��د آن زمان 
بازتاب مي ياب��د. در آن زمان فروغ��ي، به علت 
كهولت سن بيمار بوده و قبل از برگزاري جلسه 
دادگاه، از دوس��ت صميم��ي اش يعني نصراهلل 
انتظام تقاضا مي كند كه ب��ا پادرمياني از ايران 

تيمورت��اش بخواهد تا از ش��كايتش صرف نظر 
كند. فروغي در آن روز به انتظام مي گويد: »آنچه 
از شاهنامه نقل كردم، اشعار برجسته و به طرزي 
بود كه رشته مطلب از دست خواننده نرود... .« 
البته مدتي بعد و قبل از برگزاري دادگاه، فروغي 
در پنجم آذر 1321. ش مي ميرد و عماًل جلسه 
محاكمه او به اتهام تحريف ش��اهنامه و سرقت 

ادبي برگزار نمي شود.)6( 
يكي ديگر از كساني كه در همان زمان پهلوي به 
تحريف كنندگان شاهنامه اعتراض مي كند، ملك 
الشعراي بهار است. ايش��ان در كتاب »فردوسي 
نامه« خود مي نويسد: »اين اواخر باز هم تصرفاتي 
در اشعار فردوسي ش��ده و مي ش��ود. از قضا در 
نسخه شماره سوم و چهارم مجله آينده در صفحه 
182، شش بيت از شاهنامه ديدم كه هركدام را 
از يك جاي شاهنامه برداشته اند و تصحيفي در 
آنها شده، يك مصراع زيادي به آن افزوده و يك 
مصراع كاس��ته اند و در جرايد و م��دارس آنها را 

مي خوانند و ياد مي دهند:
هنر نزد ايرانيان است و بس

 ندارند شير ژيان را به كس 
همه يكدالنند يزدان شناس

 به گيتي ندارند در دل هراس
چو ايران نباشد تن من مباد

 بر اين بوم و بر زنده يك تن مباد
همه سر به سر تن به كشتن دهيم 

 از آن به كه كشور به دشمن دهيم
اوالً اين اشعار هر يك از يك جاي شاهنامه است، 
ثانياً بعضي از آنها قطعه است. ثالثاً برخي را مسخ 

كرده اند... .« )7( 
  تحقير اقوام ايراني و تأكيد بر يك هويت 

ملي جعلي 
يكي ديگ��ر از خيانت ه��اي ديگر روش��نفكران 
غربگراي دوره رضاخان در تحريف شاهنامه، ارائه 
تصويري ضد قوميت هاي ايراني از اثر ارزش��مند 
فردوس��ي اس��ت، اما دقيقاً عك��س آن تصوير، 
فردوسي در ش��اهنامه با افتخار از اقوام گوناگون 
ايراني ياد مي كند. مثاًل فروسي در جريان پادشاه 
شدن منوچهر و سپاه حامي او، اينچنين از اقوام 

گيل و مازني تعريف مي كند:
ز درياي گيالن چو ابر سياه 

دمادم به ساري رسيد آن سپاه
همه گيل مردان چو شير يله 

 اباطوق زرين و مشكين كله 
 يا افتخار فردوسي در ش��اهنامه به آذري ها، در 
زمان بيان داستان پيروزي كيخسرو بر دشمنان:

همي تاخت تا آذرآبادگان 
 به جاي بزرگان و آزادگان 
در آن دوره، از آن روي كه سياس��ت رضاخان بر 
س��ركوب اقوام ايراني و آريايي نش��ان دادن كل 
ايرانيان استوار بود، به دروغ شاهنامه را ضد قوم 
ترك و آذري زبان نشان مي دادند كه قطعاً صحيح 
نيست، زيرا دشمنان ايران در شاهنامه »تركان 
توراني« هس��تند كه معادل تاتارها هس��تند، نه 
تركان ايران زمين. در عين اينكه فردوسي با ديده 
انصاف همه تركان توراني را هم بد ندانس��ته و از 

خوبان آنها تمجيد مي كند. 
  فردوس�ي و ش�اهنامه را ب�ه مخاط�ب 

بشناسانيم
متأسفانه بر اساس دروغ پردازي ها و تحريف هايي 
كه روش��نفكران غرب��زده در دوره پهلوي عليه 
فردوسي و شاهنامه انجام داده اند، در حال حاضر 
تعداد زي��ادي از م��ردم ايران زمين، ش��ناختي 
كليش��ه اي و غيرواقعي از فردوس��ي و شاهنامه 
يافته اند. ب��ا اين همه الزم اس��ت نويس��ندگان 
و صاحب��ان قلم ب��دون پيش فرض س��راغ خود 
ش��اهنامه بروند و تصويري واقعي و صحيح از آن 
به مردم نشان دهند. آنچنان كه آيت اهلل العظمي 
جوادي آملي در پيامي به جايزه ملي داستان هاي 
حماس��ي در تاريخ 14 تير 1398. ش فرمودند: 
»فردوس��ي مس��ئله توحيد را حماس��ه اي كرد، 
مسئله واليت و امامت و تشيع را حماسه اي كرد، 
بعد ايران موحد را ايران اسالمي را در سايه توحيد 

و واليت زنده نگه داشت. 
جهان را بلندي و پستى تويي 

 ندانم چه  اي، هر چه هستى تويي
مرز حماس��ي اين بزرگ حكيم الهي، در توحيد 

است.« 
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در دوره حاكمي�ت رضاخ�ان، روحيه 
مذهبي و افكار متشرعانه فردوسي و 
شاهنامه او، مورد غضب روشنفكران 
قرار داش�ت. آنان با سانسور و حذف 
بخش هاي�ي از مي�راث او موج�ب 
ش�دند ت�ا فردوس�ي و ش�اهنامه 
جدي�د و دروغيني ب�ه جامعه عرضه 
ش�ود! در واقع باس�تان گرايان از سه 
دوره اصل�ي ش�اهنامه، يعن�ي دوره 
»كيوم�رث ت�ا جمش�يد«، »ضحاك 
تا دارا« و »اردش�ير ت�ا يزدگرد« فقط 
بخش ه�اي خاصي را بي�ان كردند و با 
سانس�ور و حذف بخش هاي عقيدتي 
ش�اهنامه، روايتي جعلي از شاهنامه 
اصل�ي را ب�ه م�ردم نش�ان دادن�د
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بني صدر 
و درس تجربه اي كه نياموخت!

در تبيين 
»پندي فهم نشده«

  محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
آن  معرف��ي  در 
س��خن م��ي رود، 
نق��دي اس��ت ب��ر 
خاطرات ابوالحسن 
بن��ي ص��در اولين 
رئيس جمه��وري 
اس��المي ايران كه 
در خارج از كشور و 
تحت عنوان »درس 
تجربه« منتشر شد. اين كتاب توسط عباس سليمي 
نمين تاريخ پژوه معاصر تأليف شده و دفتر مطالعات 
و تبيين تاريخ ايران به انتش��ار آن همت گماش��ته 
اس��ت. مؤلف در بخش��ي از ديباچه خويش بر اين 
تحقيق، درباره پيشينه بني صدر اينگونه به داوري 

مي نشيند: 
»سرنوشت سياسي آقاي ابوالحسن بني صدر، حقيقتاً 
و بدون كمترين ترديدي، درس تجربه اي گرانسنگ 
و از ياد نرفتني براي ملت ايران محس��وب مي شود. 
برخي تحليلگران، وضعيت ايام پاياني حضور سياسي 
اين شخصيت در ايران در مقام اولين رئيس جمهور 
كشور را به همه دوران حضورش در صحنه مبارزات 
سياسي ملت ايران تعميم مي دهند و كار بازخواني 
روند زندگي وي را بر خود آسان مي سازند. به عنوان 
پدي��ده اي تجربه ش��ده، اين رويك��رد نمي تواند در 
بردارنده توشه تاريخي ارزشمندي براي ملت ايران 
باش��د، زيرا اينگونه سهل س��ازي ها در عرصه تاريخ 
پژوه��ي، از ابتدا ُمهري ب��ر كارنامه ف��رد مورد نظر 
مي زند كه ش��ايد بتوان آن را صرفاً شايسته مقطع 
سقوط وي دانس��ت. تا آنجا كه تحقيقات مشخص 
مي سازد، آقاي بني صدر تا قبل از دستيابي به جايگاه 
رياست جمهوري، ضمن رنج بردن از برخي ضعف هاي 
شخصيتي، داراي اعوجاجاتي در انديشه سياسي اش 
نيز بود، ام��ا همانگونه ك��ه خ��ود در خاطراتش به 
آن اذع��ان دارد، چون رويك��رد وي در فعاليت هاي 
سياس��ي، صرفاً نيل به قدرت و نه خدمت است، به 
سرعت در مسير داد و س��تدها و پيوند خوردن هاي 

ناسالم سياس��ي قرار گرفت تا آنجا كه اسناد روايت 
مي كند، قبل از انقالب نمي ت��وان نقطه تاريكي در 
كارنامه اين چهره سياس��ي يافت. براساس اسناد به 
دست آمده از س��فارت امريكا، تنها سرمايه گذاري 
هدفمند در م��ورد آقاي بني صدر، تالش ش��ركتي 
پوششي سيا براي نزديك ش��دن به وي در فرانسه، 
همزمان با اوج گيري نهضت مردم ايران بوده اس��ت 
تا مبتني بر قراردادي در ازاي دريافت مش��اوره هاي 
اقتصادي، ماهانه يكهزار دالر به وي پرداخت شود، اما 
به دليل سرعت تحوالت و بازگشت اين چهره سياسي 
به كشور در پرواز انقالب، هرگز اين قرارداد اجرايي 
نمي شود و آقاي بني صدر وجهي دريافت نمي دارد، 
ضمن اينكه ماهيت اين كمپاني بر وي روشن نبوده 
اس��ت. اما چه عاملي موجب مي شود ابتدا وابستگي 
به صدام را از طريق مجاهدين خلق پذيرا مي شود و 
به تدريج در اين چاه ويل، بر همه ارزش ها پش��ت پا 
مي زند و براي باقي ماندن در قدرت، در وادي هر نوع 
سرسپردگي درمي آيد؟ آقاي بني صدر در خاطرات 
خود ب��ه مخاطبش براي ريش��ه يابي اي��ن انحراف 
كمك مي كند: حميد احمدي: گفته ش��ده كه شما 
چون مي خواستيد رئيس جمهور بشويد، اختيارات 
زي��ادي را در آن پيش نويس )قانون اساس��ي( براي 
رئيس جمهور قائل شدند؟ بني صدر: اصاًل من در آن 
موقع، چنين فكري نداشتم. اگرچه در دوران جواني، 
اينچنين گفته بودم، اما وقتي به ايران برگشتم، اصاًل 
آن چه به ذهنم نمي آمد، اين بود... آقاي بني صدر در 
اين بخش از گفت وگوي خود مي پذيرد كه از ابتداي 
ورود به عرصه فعاليت هاي سياسي در جواني، هدفش 
صرفاً دس��تيابي به باالترين سطح قدرت رسمي در 
كشور بوده است. افراد با چنين انگيزه اي از فعاليت 
اجتماعي و سياسي، زماني كه به قدرت مي رسند، با 
توسل به هر ابزار نامشروعي، سعي در حفظ موقعيت 
دست يافته به آن مي كنند. در صورتي كه با رويكرد 
خدمت، انسان ها در هر موقعيتي بدون توجه به اين 
امر كه داراي جايگاه رسمي هستند يا خير، به وظيفه 
خود عمل مي نمايند، زيرا اصل قرار داشتن در مسير 

خدمت است... .« 

  ابوالحسن بني صدر، در دوران رياست جمهوري

محمدعل�ي فروغي، يك نس�خه خطي 
ش�اهنامه را از عبدالحس�ين تيمورتاش 
وزير درب�ار رضاخان به امان�ت مي گيرد 
و از روي آن نس�خه، ي�ك ش�اهنامه به 
تصحي�ح خودش چ�اپ مي كن�د. اما در 
تصحيح انج�ام داده، چن�ان تحريفاتي 
انجام مي ده�د كه باعث مي ش�ود ايران 
تيمورتاش )دخت�ر تيمورت�اش(، ملول 
ش�ده و در دادگاه به علت سرقت ادبي و 
تحريف شاهنامه از فروغي شكايت كند


