
 



  

  

  
  

  اول ماه مه، روز جهاني كارگر، گرامي باد!
  

ترين مواهب عالم مرهون كار و رنج و  اول ماه مه، روز جهاني كارگران، روز جشن بزرگ مردماني است كه گرچه بيش
اي جهاني  اول ماه مه، روز جهانيِ طبقه اند. بهره سر از آن بي رند يا يكب اي از اين مواهب مي هاست اما اندك بهره خون آن

ترين  بار خويش همواره دستخوش خشن است كه سراسر جهان مدرن حاصل كار اوست اما خود در سراسر تاريخ رنج
مندانه و انساني، و ايجاد دنيايي  ها و سانسورهاست تنها  از آن رو كه خواهان حقوق مسلّم خود، زندگي شرافت سركوب

  بهتر است.
ها  اند. ميليون ها هزار كارگر را اخراج كرده ول ماه مه در اين ديار از لوني ديگر است. فقط ظرف يك سال دهاما ا

طلبي كه لب به اعتراض گشوده به زندان محكوم شده  اند. هر كارگر حق كارگر بر اثر گراني هولناك خاكسترنشين شده
طلبي كارگران را به  خواهي و حق شود و فرياد آزادي مي پيمايي اول ماه مه جلوگيري است. از برگزاري جشن و راه

داراني كه خون فرزندان كار و زحمت را در شيشه  كنند، اما در بازگذاشتن دست سرمايه هاي واهي در گلو خفه مي بهانه
  مندند. كنند، سخاوت مي

ي نيز در ميان است. فراخوان ا اما اول ماه مه، روز جشن و سرور كارگران نيز هست؛ خاصه امسال كه تقارن خجسته
ي كساني  گرمي همه ي اميد و دل گري سرمايه در اول ماه مه مايه براي اعتراض گسترده به چپاول  ي»درصد99«جنبش 

است كه به جهاني آزاد و برابر، فارغ از سانسور و سركوب، باوري انكارناپذير دارند. كانون نويسندگان ايران، كانون 
گويد و خود را در آمال و آرزوهاي اين  ي كارگران ايران و جهان تبريك مي اول ماه مه را به همهكارگران فكري، روز 

  داند. جنبش سهيم مي
  كانون نويسندگان ايران
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 نويسى و تاريخ سازى             نقش سند در تاريخ
 

ى شود ؟ سند محسوب متنها آنچه به صورت ادعاى مكتوب درآمده، آيا سنديت دارد.  طبق مقررات قانونى تنظيم شده،كه       تنها آن نوشتهآيا سند چيست؟ 
ات، چه چيز ديگري را مي توان به مثابه سند به رسميت شناخت؟ آيا شهادت جز اين گونه اساسِ اثباستناد پذير است؟  ،تنها گزارش رسمى مأمورانآيا 

هاى اجتماعى، خود سند نيستند؟             و شاهدان رويداد ىهاي اعتراض ن سازمان ها و جرياندرست، سنديت ندارد؟ آيا نقش آفرينان پيكارهاى سياسى، بازماندگا
  سند زنده؟

توان يقين پيدا كرد كه گزارش فالن مأمور امنيتي يا بهمان كارمند سفارت خارجي، دقيق و  تعيين نمود؟ چگونه مي توان صحت و سقم سند را چگونه مي
 ؟دعا، شهادت و گزارش، استناد كردتوان به يك ا              درست است. تا كجا و به چه ميزان مى

اي دارند، و از آنجا كه جمهوري اسالمي براي پيشبرد  هاي آينده نقش برجسته اهيابياز آنجا كه بررسي تاريخ گذشته و منتقل كردن آن به نسل بعد در ر
نگاري و در عين  دست به تاريخ ،اهداف سياه خود با استفاده از جمعي از تحصيلكردگان و خادمين رژيم سابق و نيز با استفاده از قلم روشنفكران از چپ بريده

در » سند«ها بپردازيم. چهارچوب بررسي خود را به              رو داريد، به اين پرسش كه پيش اي نامه هيژورآن شديم در ما بحال تاريخ سازي براي خود زده است، 
موسسه «،»دفتر ادبيات انقالب اسالمى«، »مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطالعات«چه تاكنون توسط  ايم. آن        جمهوري اسالمى ايران محدود ساخته

ها مركز نشر اسالميِ وابسته به وزارت اطالعات و... به  و ده» موسسه تحقيقاتى و انتشاراتى ديدگاه«، »سازمان اسناد ملى«،»هاى سياسى         و پژوهشاطالعات 
هاي سينمايي، آثار مها، فيلصورت، خاطرات، اعترافات، تاريخ شفاهى يا كتبى، پژوهش سياسى و تك نگارى انتشار يافته، موضوع بررسي ماست. به سريال

حذف ها، چرايى گزينش اسنادى كه درج و اسنادى كه  ى دقت و درستي آن       ها و تصويرها، برآورد درجهايم. از رهگذر ارزيابي كتابادبي نيز البته سر زده
هاى درست و نادرست، راه و روش تاريخ نگارى يا تاريخ             بجا و درهم آميزى دادهرائه اطالعات ناراست، ناسره و ناى ا     نمودن سازوكار پيچيدهاند، و نيز بر           شده

  خواهان بوده است.دگر ى تاكنونى آن بى اعتبار كردن دگرانديشان و          ترين مشخصه        اى كه مهم        ايم. تاريخ سازى        سازى جمهورى را مورد كنكاش قرار داده
  آرشتحريريه 

  

  
                                         

  1347ماه دفاعيات بيژن جزني و حسن ضياظريفي؛ دي آغاز دفتر؛
  

ها پيش دوستي گفته بود كه دو سند مهم در اخيار دارد؛ و قول داده  سال
  بود روزي آن دو سند را براي انتشار در اختيار آرش قرار خواهد داد.

تي در تلويزيون آمريكا، دوست عزيزم از ايران تلفن زد بعد از ظاهر شدن ثاب
اي خواهي داشت. پس از  نامه زنم كه در اين مورد ويژهو گفت: حدس مي

اي  شنيدن پاسخ مثبت من، محتواي آن دو سند را برايم تعريف كرد. لحظه
كه منتظر اين بودم بود  ها باور كن سال« سكوت بين ما برقرار شد. او گفت:

آرش منتشر  ياعيات با ارزش بيژن جزني و حسن ضياظريفي را در مجلهدف
كنم اصل دفاعيات را كه به خط كنم؛ و امروز، روز موعود است. تالش مي

  ».خودشان است، طي اين يكي دو ماه، با مسافر برايت ارسال كنم
  اش رسيده است. داد كه اسناد بدستدو ماه بعد، مسافري از آمريكا خبر 

  

  هر زمان به امريكا رسيدم، برايم پست كند.ار شد قر 
روزي كه دفاعيات به دستم رسيد، يكي از بهترين روزهايم بود. با ولع تمام 

  ها را سركشيدم؛ دو بار. آن
 1347-48هاي  از محمد رضا شالگوني، همكار عزيزم در آرش، كه  از سال

گروه جزني هم  هاي هاي مختلف رژيم شاه با اكثر بچه در زندان 1357تا 
  بند بوده، نيز درخواست كردم، نظر خود را بر اين دفاعيات، بنويسد.

با خوانندگان آرش،  و امروز شادي خود از خواندن اين دو سند تاريخي را   
ي آرش را با دفاعيات بيژن جزني و حسن نامهاين ويژه كنم؛ و تقسيم مي

                                                كنيم.ضياظريفي آغاز مي
 آرش  
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 بيژن جزني

 دفاعيه در رد صالحيت دادگاه نظامي
   10/10/47كه در تاريخ  

  در دادگاه عادي شماره يك دادرسي ارتش ايراد شده است
  

بنظر من هيچ نظري، هيچ مساعدتي و حتي هيچ همدردي براي من ارزش ندارد اگر ملت ايران حقانيت مرا تصديق و تأييد نكند. واي بر من و 
كم بگيرد. واي بر كسي كه ملت ايران را بي سروپا بخواند. من آنقدر براي  هر كس ديگري اگر قدر و قيمت و حقانيت ملت ايران را دستواي بر 

ام. من هيچگاه از  مردم وطن خود احترام قائلم كه در طول زندگي خود عشق و عالقه خود را نسبت به ملت ايران و منافع ومصالح آن نشان داده
  ام. ع و مقام و كشور خارجي براي تأمين مصالح ايران الهام نگرفتههيچ مرج

 
 

كه اتهامات وارده و محتويات  اينه آقاي رئيس، دادرسان محترم، نظر ب
اي كه جهت رسيدگي به اين دادگاه ارجاع شده است صريحاً مؤيد  پرونده

ي و يك اتهام سياس يك پرونده سياسه اين است كه در اين دادگاه بايد ب
دادگاه حاضر را صالح براي رسيدگي به  ،رسيدگي شود. بر طبق قوانين

كه از طرف دادستان  مقدميندانم. آقايان، ماده يك  اتهامات منتسبه نمي
هر ه هركس در ايران ب«گويد:  منطبق با جرم اينجانب تعيين شده است مي

ره اسم و يا عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت تشكيل دهد و يا ادا
نمايد كه مرام و رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران و يا رويه يا مرام 

بديهي است كه در اين اتهام يعني تشكيل يا ». آن اشتراكي است... الي آخر
عضويت در دسته يا جمعيتي كه داراي فالن و بهمان مرام و رويه است يك 

ذيل  قدمينمامر صد در صد سياسي است. بهمين دليل است كه ماده يك 
مصالح ه دوم قانون مجازات عمومي يعني جنحه و جنايات مضر بب با

  عمومي و اختصاصاً ذيل مبحث اول يعني جنحه و جنايات بر ضد امنيت 

  
هاي  خارجي مملكت قرار گرفته است. محتويات كيفرخواست و گزارش

دادرسي ارتش  6سازمان امنيت و تحقيقاتي كه در محضر بازپرس شماره 
دهد كه يك امر سياسي و  ل آمده است و كليه مدارك موجود نشان ميبعم

چنانچه جرمي واقع شده باشد يك جرم سياسي مورد تحقيق قرار گرفته و 
كيفرخواست نيز برمبناي همين تحقيقات و بازجوئي تنظيم شده است كه 
سراسر محتوي فعاليت سياسي متهمين بود و در نتيجه موجب انتساب 

هاي پرونده حاضر از جانب مأموران  ت. در بسياري از برگاتهام شده اس
تحقيق و بازپرس بارها از اينجانب در مورد سوابق سياسي و عقايد سياسي 

اند سئوال شده است و  همكاري با من شدهه من و ديگر افرادي كه متهم ب
هاي ارائه شده از طرف من و ساير متهمان در كيفرخواست تنظيمي  پاسخ

پرونده از من  1170ده قرار گرفته است. براي نمونه در برگ مورد استفا
و » س ـ افكار و عقايد سياسي خود را مشروحاً بنويسيد.«سئوال شده است: 

هاي سياسي خود را از زمان  فعاليت«سئوال شده است:  1203در برگ 
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حال چگونه ممكن » دعوت منوچهر كالنتري تا قبل از بازداشت شرح دهيد.
ها و عقايد سياسي يك امر غيرسياسي تلقي شود و  جه فعاليتاست كه نتي

در دادگاهي مورد رسيدگي قرار بگيرد كه صالحيت رسيدگي به اتهامات 
ز از يفاقد است. زبان فارسي و منطق و عقل سليم و متعارف ن را سياسي

عبارت اتهام و جرم سياسي مفهوم معيني را در مد نظر دارد و جرائمي را 
باشد و يا بعبارت ديگر  فع فردي و شخصي در آن مندرج نميكه هدف و ن

هدف و مقصود از ارتكاب آن متوجه مؤسسات اجتماعي و دستگاههاي 
امور سياسي و «مملكتي و بنا به عبارت مذكور در اصل دوم قانون اساسي 

باشد. نه زبان فارسي، نه منطق و ، جرم سياسي ميدباش كشور مي» مماشي
كند و در زماني كه قانون  طي هر سال و روز تغيير نمينه عقل سليم در 

اساسي ايران و ساير قوانين وضع شده است مفهوم جرم و اتهام سياسي 
عوض نشده است. بنا بر مفهوم صريح عبارت اتهام و جرم سياسي در زبان 

  باشد. فارسي اتهامات سياسي بوده و در صالحيت اين دادگاه نمي
منازعه راجع به «كند:  قانون اساسي تصريح ميم ماصل هفتاد و دوم مت

و اگر براي از اثرانداختن اين » حقوق سياسيه مربوط بمحاكم عدليه است.
مگر در مواقعي كه «اصل كسي بخواهد متوسل بعبارت آخر اين اصل يعني: 

دانيم تاكنون هيچ مرجع ذيصالح  بشود چنانچه مي» استثنا نمايد./قانون 
رائم سياسي را با استناد به قسمت زير اين اصل استثناء اي از ج قضائي پاره

بينيم كه باستناد اين عبارت و يا  نكرده است و در هيچيك از قوانين نمي
ذكر صفت جرم سياسي بعضي از جرائم را استثناء از مشمول اصل هفتاد و 
دوم متمم قانون اساسي كرده باشد. اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي 

در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيأت منصفين در «كند:  يتصريح م
پس نه فقط رسيدگي به اتهامات سياسي در » محاكم حاضر خواهند بود.

صالحيت محاكم دادگستري است بلكه حضور هيأت منصفه در اصل هفتاد 
  و نهم بدون هيچ قيد و شرط تصريح شده است.

بجرائم مطبوعاتي «ده است كه: قانون مطبوعات عيناً تصريح ش 36در ماده 
 هفتادوو و دوو همچنين بجرائم سياسي غيرمطبوعاتي بر طبق اصل هفتاد

نهم متمم قانون اساسي در دادگاه جنائي دادگستري با حضور هيأت منصفه 
نهم متمم  هفتادوو ودوپس در اين ماده اصل هفتاد» شود. رسيدگي مي

ست. اگرچه نقض و يا تغيير هر قانون اساسي صراحتاً تأكيد و تأييد شده ا
يك از اصول قانون اساسي و متمم آن فقط در صالحيت مجلس مؤسسان 
است و مصوبات مجلسين شورا و سنا در نقض و يا تغيير اين اصول از درجه 

گردم كه  معذالك متذكر مي ،شود اعتبار ساقط است و كان لم يكن تلقي مي
ون اساسي در متن و يا حاشيه و يا مفاد اصول هفتاد و هفتاد و نه متمم قان

تبصره هيچيك از قوانين مصوب مجلسين نقض نشده است. با توجه بماده 
هركس بوسيله روزنامه يا مجله مردم را «گويد:  قانون مطبوعات كه مي 14

صريحاً بارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي و خارجي مملكت كه 
شده است تحريص و تشويق نمايد... بيني  در قانون مجازات عمومي پيش

بديهي است در صورتيكه تحريص و تشويق به جنحه و جنايات بر » الي آخر
-ضد امنيت داخلي و خارجي مملكت جرم مطبوعاتي و سياسي تلقي مي

همان قانون بمحاكم دادگستري و  31شود و رسيدگي به آن بموجب ماده 
گي به اتهام ارتكاب پس رسيد ،در حضور هيأت منصفه ارجاع شده است

خود اين جرائم اتهام سياسي بوده و اصطالحاً جرم سياسي غيرمطبوعاتي 
تلقي شده و رسيدگي به آن در صالحيت محاكم دادگستري و در حضور 

  هيأت منصفه است.
قانون  3سازم كه حتي اشاره ماده خاطر محترم دادگاه را مستحضر مي

متمم قانون اساسي  72اصل  تشكيل سازمان امنيت كه برخالف نص صريح
شده و موجب عدم حضور هيأت  79تواند دليلي بر نقض اصل  است نمي

   3منصفه در دادگاه گردد. اگرچه اشاره به محتاطانه و غيراصولي ماده 
باشد. زيرا همانطور كه قبالً متذكر شدم تغيير و يا  72تواند ناقض اصل  نمي

باشد. حيت مجلسين نمياصول قانون اساسي و متمم آن در صالنقض 

عليهذا ضرورت حضور هيأت منصفه را در اين دادگاه مؤكداً خاطرنشان 
  سازم. مي

رسانم كه محتويات پرونده و  در مورد نقص پرونده باطالع دادگاه مي
مستندات كيفرخواست و سير پرونده با رعايت موازين و روش قانوني 

و بخصوص مفاد  123و  18آوري و تدارك نشده است و بوضوح مواد  جمع
آئين  23آئين دادرسي كيفري و همچنين ماده  125قسمت اخير ماده 

كه  10/7/47دادرسي ارتش نقض شده است. چنانچه اينجانب در تاريخ 
دادرسي ارتش احضار شدم شرح  6براي اولين بار به محضر بازپرس شعبه 

قيقات كامل موارد نقض قوانين و اصول و حقوق خود را طي مراحل تح
ام. لكن بازپرس و ساير مقامات  سازمان امنيت باطالع بازپرس رسانيده

اند. همچنين در موارد  مسئول به اعتراضات اينجانب رسيدگي بعمل نياورده
متعدد دالئل روشن مبني بر اعمال روش غيرقانوني و مجبور ساختن متهم 

دادرسان باعترافات خالف واقع در پرونده موجود است كه هيأت محترم 
كه محتوي  80به برگ شماره  1335تا  1332توانند عالوه بر صفحات  مي

است و از طرف اين سازمان به  17/11/46تحقيقات سازمان امنيت در روز 
دادرسي ارتش ارسال شده است، مراجعه نمايند و صحت ايرادات را در مورد 

ورد قضاوت توسل مأموران به روش غيرقانوني در مرحلة طوالني تحقيقات م
كنم مدارك مورد استناد دادستان فاقد ارزش و  قرار دهند. عليهذا اعالم مي

اعتبار قانوني است. لذا تقاضا دارم جهت رعايت موازين قانوني مدارك مزبور 
  كان لم يكن تلقي شود.

آقاي رئيس، دادستان محترم، در اينكه اتهام وارده سياسي است و در اينكه 
ي و ساير قوانين كه شما خود را مجري و مدافع آن نص صريح قانون اساس

دانيد صراحت دارد كه رسيدگي به اتهامات وارده بايد در محاكم  مي
حقوق دادگستري و در حضور هيأت منصفه انجام پذيرد ترديدي نيست. 

ملت ايران كه در قانون اساسي تعيين شده و اعالميه جهاني حقوق 
دي و احترام به فرهنگ و تمدن بشر و همچنين روح دمكراسي و آزا

كند كه به چنين اتهاماتي در محكمه غيرنظامي  ملت ايران حكم مي
. اگر چنانچه تا بامروز نسبت به و در حضور هيأت منصفه رسيدگي شود

اي از وجود حداقل آزادي و تأمين  اين اصل اساسي، كه رعايت آن نشان
رد مشابه رأي الزم صادر توجهي شده و يا در موا حقوق ملت ايران است، بي

نشده است. من اميدوارم هيأت محترم دادرسان با آزادگي و عدالت و 
شجاعت رأي به عدم صالحيت دادگاه صادر كرده و با رعايت قانون و دفاع از 
آن احترام خود را بقانون اساسي ايران كه موجب و موجد تمام مؤسسات 

وديت خود را ناشي از آن سياسي مملكت است و از جمله دادگاه حاضر موج
داند، نشان دهد و احترام ملت ايران و تمام محافل متمدن و آزاديخواه  مي

  جهان را نسبت بخود جلب نمايد. 
پرونده كه محتوي اولين بازجوئي در  1335تا  1322هاي  توضيح: در برگ

باشد. ضمن  بازپرسي دادرسي ارتش (سرهنگ جواهركالمي) مي 6شعبه 
 9م مداخله بازپرس نظامي در تحقيقات ساواك طي قريب اعتراض به عد

ها و انتقال به زندان اوين و اسامي شهود و  ماه من شرح بازداشت، شكنجه
ام و از  مأموران تحقيق را خواه بنام مستعار آنها و خواه بنام حقيقي نوشته

هاي مستعار عبارتست از: مهاجراني،  جمله اسامي مأموران تحقيق بنام
عاملي، جوان، خواجوي، نصيري كه باحتمال زياد نام حقيقي عاملي  يوسفي،

الذكر  ـ شهاب است و جوان و پرويز ثابتي و سرهنگ عميد. بجز اسامي فوق
اش  اشخاصي باسامي حاجي (حاجي سالمي). حسيني (كه نام حقيقي

استوار شعباني زندانبان اوين است) و يك نفر ديگر كه اسم او را بطور كلي 
م نقش عمله شكنجه را داشتند. شهود عبارتند از: استوار ساقي، نشنيد

استواران، قابلي، اسكنداني، تيموري، جعفري، زماني زندانبانان قزل قلعه و 
يار  استوار ايماني و ديگر زندانبانان اوين و سرهنگ هدايتي رئيس و پزشك

 ،1180هاي قزل قلعه و اوين. در مورد برگ شماره  مقدم پزشك زندان
شود. اين عين متني  مطلب زير عيناً از قسمت فوقاني صفحة مزبور نقل مي
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شوم كه  متذكر مي«ام:  نوشته 17/11/46است كه در زندان قزل قلعه روز 
در ظرف يكماه گذشته بارها مورد روش غيرقانوني تحقيق و بازجوئي قرار 

از  خوابي و فشار روحي ام و ضرب و شتم و شكنجه و توهين و بي گرفته
  »ام. عوامل اين روش بوده است و حاليه با بدني بيمار به بازجوئي ادامه داده

  
  متن آخرين دفاع در جلسه دوازدهم دادگاه

  ايراد شده است. 22/10/47در تاريخ 
دانم مطالب ذيل را  رياست محترم دادگاه، دادرسان محترم. مقدمتاً الزم مي

هشتم دادگاه در روز بعرض برسانم. آقاي دادستان ارتش در جلسه 
در جلسه دادگاه حاضر شده و برخالف تمام اصول دادرسي و با  17/10/47

توجه به حقوق متهمين مطالبي را عنوان كردند. ايشان برخالف ادب از بكار 
ترين كلمات ابا نكرده و نام فرمايشات خود را نصايح پدرانه   بردن زشت

ه با تكرار آن كلمات و يا گذاشتند. من كه خودم پدر هستم شرم دارم ك
پاسخگوئي به ايشان هتك حرمت دادگاه را بنمايم و مطمئنم كه هيچ 

تواند آن رفتار را با فرزند داشته باشد.  انصاف باشد، نمي پدري هرچقدر بي
اند در دادگاه حقي  ايشان كه بر مسند دادستاني ارتش ايران تكيه زده

ضيح در مواردي كه ايشان مطرح زيادتر از متهمين ندارند. من فقط به تو
  كنم.  كردند اكتفا مي

افزايد. سندي نيز  اوالً، حضور دادستان ارتش به حقانيت كيفرخواست نمي
كه بعنوان صورتجلسه معاينه پزشكي بدادگاه ارائه كردند، فاقد ارزش قضائي 

يكسال پس از بازداشت من  16/10/47بوده و با توجه بتاريخ آن يعني 
رساند.  جهي دادستان ارتش را نسبت به رعايت موازين قانوني ميتو است، بي

آنچه در آن ورقه نوشته شده بود هيچ ارتباطي به معاينه پزشكي از طرف 
پزشكان صالحيتدار يعني پزشكي قانوني نداشت آنهم با آنصورتي كه 

اند. اگر آقاي دادستان ارتش  پزشكان زندان مبادرت به تهيه آن كرده
توانستند حداقل در تاريخ  بوظايف قانوني خود عمل نمايند مي خواستند مي
كه اينجانب تمام وقايع و نحوة تحقيقات را در محضر بازپرس  10/7/47

دادرسي ارتش شرح دادم، امر به معاينه و رسيدگي بدهند. براي  6شعبه 
رسيدگي به اين موضوع مدارك و شواهد كافي وجود داشته و دارد ولي 

م كنم كه اقدام آقاي دادستان ارتش در قرائت صورتجلسه متأسفم اعال
  كند. معاينه كذائي جبران مافات نمي

اي افراد خارجي در محكمه اشاره  ثانياً، آقاي دادستان ارتش بحضور عده
كرده و مطالبي در اين مورد ابراز داشتند كه براي من مفهوم نبوده است. 

شبهه وجود دارد كه من يا ساير آقاي رئيس و آقاي دادستان: آيا مگر اين 
ايم؟  ها يا آقايان را به محكمه دعوت كرده متهمين حاضر در دادگاه خانم

اصوالً طبيعي است كه حضور يا عدم حضور تمام مخبرين و تماشاگران 
خارج از اراده و امكان ماست. مقامات مملكت و مقامات اداره دادرسي ارتش 

توانند حضور يا عدم حضور تماشاگران  و مقام رياست دادگاه هستند كه مي
و ديگران را تعيين كنند. چه مقتضيات و مصالحي موجب حضور اين عده 
در اين محكمه شده است، من اطالعي از آن ندارم. آقايان محترم شما كه 
قبل از شروع جلسات دادگاه پرونده حاضر را مطالعه كرده بوديد و از 

و دادستان ارتش و مقامات ديگر نيز  محتواي آن اطالع داشتيد و بازپرس
فرستند. در مرحله بازرسي در  اي را به محكمه مي دانستند چگونه مقوله مي

ارتش مطالب زيادي مطرح شد كه يك دهم آن در اين دادگاه  6شعبه 
مطرح نشده است. مقامات دادرسي ارتش و ساير مقامات از نحوة دفاع من 

محضر بازپرس نظامي اطالع داشتند. بنابر مندرجات جلسات بازجوئي در 
اند براي دفاع از خود مطالبي را عنوان كنند،  پس اگر متهمين ناچار شده

توجهي بمصالح كشور بشوند. آيا آقايان توقع داشتند كه  نبايد متهم به بي
گناهي خود صرفنظر كنم؟ اجازه  من از بيان حداقل دالئل در اثبات بي

  ، اي كافيست. اند: عاقل را اشاره هم كه گفتبدهيد بهمين اشاره بسنده كن
  اما اگر كسي نظر مرا در مورد حضور افراد در اين محكمه سئوال

  
  
  

  
  
  

اين دادگاه بروي  دهم درِِ گفتم كه من ترجيح مي كرد، مي مي
هايم و بروي مردم كوچه و بازار گشوده شود.  هموطنانم، همدرس

كه ميهمان كشور ما هستند، ها و آقايان  ضمن اينكه نسبت به خانم
كنم آن كسي كه  كمال احترام را قائلم، ولي در اين محكمه اعالم مي

بايد نسبت به حقانيت من و حتي نسبت به رأي اين محكمه داوري 
كند، ملت ايران است. بنظر من هيچ نظري، هيچ مساعدتي و حتي 
هيچ همدردي براي من ارزش ندارداگر ملت ايران حقانيت مرا 

ديق و تأييد نكند. واي بر من و واي بر هر كس ديگري اگر قدر و تص
كم بگيرد. واي بر كسي كه ملت  قيمت و حقانيت ملت ايران را دست

ايران را بي سروپا بخواند. من آنقدر براي مردم وطن خود احترام 
قائلم كه در طول زندگي خود عشق و عالقه خود را نسبت به ملت 

ام. من هيچگاه از هيچ مرجع و  آن نشان دادهايران و منافع ومصالح 
ام. حتي  مقام و كشور خارجي براي تأمين مصالح ايران الهام نگرفته
كنندگان  در همين پرونده موجود، عليرغم عدم حسن نيت تنظيم

آن، اين عشق و محبت به ملت ايران از البالي سطور و كلمات آن 
  آشكار است.

ز محتويات پرونده از طرف آقاي دادستان از جمله مطالب ديگري كه خارج ا
در دادگاه عنوان شد قرائت چند صفحه از گفتار راديو پيك ايران بود. من 

دانم آقاي دادستان با چه نظري بمصالح مملكت و مقتضيات  نمي
نگريستند كه قرائت اين اوراق را در اين دادگاه ضروري تشخيص دادند!  مي

ان. اما ناگزيرم متذكر گردم كه اشاره و البته امري است مربوط بخود ايش
استناد به پاسخ من در شعبه بازپرسي در مورد راديو مزبور بهانه كافي براي 
قرائت اين اوراق نبود. زيرا كه از من سئوال شده است در مورد اين راديو چه 

ام كه بنا بر مطالبي كه در مجله  ام و من پاسخ داده دانم و چه شنيده  مي
ام، اين راديو در آلمان شرقي قرار دارد و توسط حزب توده  ور خواندهتهرانمص
شود. بهرحال اين مسأله كه فالن راديو در فالن كشور خارجي  اداره مي

تواند با  مطالبي له يا عليه متهمين پخش كرده است چه ارتباطي مي
متهمين كه محبوس هستند، داشته باشد. ممكن است تعصبات فرد مزبور 

ود كه مطالبي را درست يا نادرست پخش كند. چه مسئوليتي در موجب ش
اي براي كسي وجود  كند. اگر در اين مورد وظيفه مقابل متهم ايجاد مي

داشته باشد، قطعاً اين متهمين محبوس نيستند كه بايد در اين مورد اقدام 
كنند. اما در مورد مطالبي كه اين فرستنده پخش كرده است قبالً نيز در 

ام مالقات كردم، از  دان قزل قلعه وقتي براي اولين يا دومين بار با خانوادهزن
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مأموران ساواك شنيدم كه مطالبي در مورد بازداشت من پخش كرده است. 
توانستم منشأ و منبع خبر پخش شده بحساب بيايم  مسلم است كه من نمي

همواره  بردم و بعدها نيز زيرا كه تا آن زمان در سلول انفرادي بسر مي
گويم كه امكان  مالقاتم زير كنترل مأموران بوده است. اين مطالب را مي

چنين تصوري را از بين ببرم وگرنه من هيچ احتياجي به انتشار خبر 
ام. در مورد مطالبي كه دادستان محترم قرائت فرمودند مبني بر  نداشته

يشان اينكه گويا براي من و ديگران تقاضاي اعدام شده است و خود ا
فرمودند كه اين شايعه مبتني است بر قرار مجرميت اوليه بازپرس كه بعدها 

از آن حذف شده است، با كمي  317با امعان نظر مقامات دادستاني ماده 
شود. آنچه مسلم است من و ديگر متهمين از متن و  دقت جريان روشن مي

ه پرونده ايم و فقط در مرحل محتواي قرار مجرميت مزبور اطالعي نداشته
خواني  ايم و از طرف ديگر از همان روز پرونده خواني قرار مجرميت را ديده

همين كيفرخواست حاضر روي پرونده بوده است كه در آن براي كسي 
تقاضاي اعدام نشده است. حال اگر متصديان راديو مزبور مطلبي پخش 

قرار  تواند خارج از كساني باشد كه در جريان اند، منبع خبر نمي كرده
اند. پس اين مطالبي كه دادستان در اين  مجرميت مزبور در همان زمان بوده

اي براي وجود مراوده بين  تواند قرينه دادگاه قرائت كردند، بهيچوجه نمي
متهمين با راديو مزبور باشد. مطلب ديگري كه آقاي دادستان به آن اشاره 

يشان كه مرد دنيا كردند استعمال كلمات و عبارات مشابه بود. من از ا
كنند.  كنم كه اين مطالب را در دادگاه مطرح مي اي هستند تعجب مي ديده

يك وقتي كلمات در اين مملكت تقسيم شده بود و بكار بردن بعضي كلمات 
شد، اما اينك اين مرز برداشته شده  اي از بعضي تمايالت تلقي مي نشانه

قت كنيم، ديگر كلمه ضاله و يا ها د است و اگر به جرائد و راديو و تلويزيون
عبارت ضاله وجود ندارد! خود آقاي دادستان نه فقط در اين دادگاه عبارت و 

اوراق «كلمات و جمالتي مشابه بيان متهمين بكار بردند بلكه حتي بقرائت 
نيز پرداختند! از اين جنبه كه بگذريم ميماند مسأله حمايت يا » مضره

نسبت به اداره كنندگان آن. من هيچوقت از  همدردي راديو مزبور و نظر من
هيچ مرجع و مقامي در داخل يا خارج ايران طلب حمايت و پشتيباني 

ام و نيازي هم به چنين پشتيباني ندارم. من بعنوان يك مرد ايراني به  نكرده
اوضاع و احوال واقفم، نسبت به جريانات مختلف سياسي مملكت وقوف 

ا بخود ديده است كه برخالف سنم كه چندان دارم. زندگي من جرياناتي ر
نيست، تجارب قابل توجهي در امور سياسي برايم به ارمغان آورده است و 
باين ترتيب نيازي به گرفتن الهام از محافل سياسي ندارم. اين مطالب را نيز 

گويم.  بتحريك مطالبي كه آقاي دادستان در اين دادگاه قرائت كردند، نمي
پرونده موجود متهم به ارتباط با محافل مورد نظر آقاي  نه فقط در تمام
ام بلكه برعكس پرونده صراحت دارد كه تمايلي به چنين  دادستان نشده

روابط وجود نداشته است. حتي در همين كيفرخواست كه آقاي دادستان 
عقيده  در يك امر هم«گويد:  از جانب من مي 11مدافع آن هستند در ص 

و در » ايش و تمايل بحزب توده و كميته مركزي آن بود.بوديم و آن عدم گر
اين مورد كيفرخواست با مستند آن يعني گزارش ساواك مطابقت دارد و 

از جمله حذف نشده است. نه فقط نسبت به حزب توده » عدم«مثالً كلمه 
بلكه نسبت به تمام محافل ايرانيان مقيم خارجه در همين پرونده اظهار نظر 

هيچ نوع تماس با «ام كه:  پرونده اظهار داشته 1215صفحه شده است. در 
افراد ايراني مقيم در خارج از كشور و قصد دريافت كمك مالي يا گرفتن 

آقاي دادستان ضمن بيانات » نظر و تبعيت از رهبري آنها مطرح نبوده است.
خود فرمودند كه اگر جاي من بودند در جرائد نسبت به اين گفتارها اظهار 

دهم كه  كردند. من به آقاي دادستان و همه حضار اطمينان مي مينظر 
هرگاه امكان اظهار نظر نسبت بمسائل سياسي مملكت در جرائد براي من 
فراهم بود از جمله در مورد حزب توده و راديو آن نيز اظهار نظر خواهم 

  كرد.

 ام و همانطور كه من در عقائد و مبارزات خود از اين ملت الهام گرفته
اسالف ما در راه تأمين و حفظ استقالل كشور خود فقط بخودشان 

اند، من نيز همواره به اين اصل مسلم يعني الهام از ملت  متكي بوده
. در گذشته براي من اين ام بند بوده ايران و اتكاء به ملت ايران پاي

امكان پيش آمد كه بخارج از ايران سفر كنم و سالها يا براي هميشه در 
از ايران اقامت كنم، اما بشهادت آرشيوهاي اطالعاتي ساواك هيچوقت خارج 

ام وطنم را ولو براي مدتي محدود ترك كنم. امروز نيز با همه  ه حاضر نشد
اي كه با من شده است و عليرغم آنچه در آينده به انتظار  رفتار غيرعادالنه

د ولو در دهم در اين مملكت و در ميان ملت خو من نشسته است ترجيح مي
  دهم كه همه چيز را تحمل خواهم كرد. زندان باشد، بسر برم و اطمينان مي

اما در مورد مطالبي كه آقاي دادستان در دفاع از كيفرخواست و رد دالئل 
دانم مطالب زير را بعرض دادگاه برسانم. اولين  اند، الزم مي من بعمل آورده

توضيح دربارة نحوة استدالل دانم  اي كه ذكر آنرا بسيار ضروري مي مسأله
باشد. من در مدافعات خود به  من در مدافعات قبلي و مدافعات امروز مي

كنم و قصدم  تمام يكهزار و ششصد صفحه پرونده موجود استناد كرده و مي
نيز از اين استناد نشان دادن تناقضاتي است كه در پرونده اعم از 

كنم كه اگر  رف ديگر ثابت ميكيفرخواست يا مستندات آن وجود دارد. از ط
بفرض محال هيأت محترم دادرسان اين پرونده موجود را يكجا قبول كند و 
مستندات كيفرخواست را واجد ارزش بشناسد، تازه هيچ دليل و نشاني كه 
اثبات كند اتهام وارده يعني عضويت در دسته و جمعيت يا مرام و رويه 

موضوعيت  43چنين مفاد ماده اشتراكي يا ضديت با سلطنت مشروطه و هم
  دارد، وجود ندارد.

آقاي دادستان چند بار ضمن اظهارات خود باين مطلب اشاره كردند كه من 
دانيم،  يا ساير متهمين به همين تحقيقات ساواك كه آنرا فاقد ارزش مي

ايم و اين با عدم قبول آن مغايرت و تناقض دارد. بدون آنكه قصد  اشاره كرده
ساحت محترم دادستان را داشته باشم، ناگزيرم يك اصل ابتدائي اسائه ادب ب

اي را  منطق را توضيح دهم. آقاي دادستان يك پرونده هزار و ششصد صفحه
اند. در شرح دالئل اتهام  بعنوان مستندات كيفرخواست به دادگاه ارائه كرده

برگ بعنوان صدر دالئل ذكر شده است و  116خالصه تحقيقات ساواك 
اند. من اين تحقيقات را بعلت نقض  دالئل نيز اغلب متكي به دليل اولساير 

دانم. اگر آقاي  ارزش مي اصول و موازين قانوني در مرحله تحقيق بي
عقيده باشند اين تحقيقات از صورت دالئل خارج شده و  دادستان با من هم

 شود ولي مادام كه آقاي دادستان اعتبار مي آنچه مبتني بر آن است بي
عليرغم نظر من و ساير متهمين از اين تحقيقات همچون آيات منزل دفاع 

كنند، من حق دارم به آنچه مورد قبول ايشان است براي رد مدعيات  مي
خود ايشان استناد نمايم. اين يك اصل ابتدائي استدالل است و مبتني است 

مورد  توانند بگويند آنچه  بر اصل عدم تناقض يعني آقاي دادستان نمي
تواند در هر مورد جامع نقيضين و محتواي اضداد  استناد ايشان است، مي

باشد. اگر چنين تناقضاتي در كيفرخواست و مستندات كيفرخواست وجود 
دارد، مبطل اتهامات است و آقاي دادستان بايد يا تناقضات را با توضيحات 

دادستان نسبت  خود مرتفع كنند و يا ادعاي خود را پس بگيرند. عيناً آقاي
به آنچه مورد قبول من است همين حق را دارند. من در اولين جلسه دادگاه 
عرض كردم كه تحقيقات ساواك در مرحلة اول تحقيقات يعني تا قبل از 

مورد قبول من است. همچنين كليه اظهاراتم در محضر  17/11/46روز 
عدم قبول بازپرس نظامي مورد قبول من است. دالئل خود را در مورد 

كنم كه  مرحلة دوم تحقيقات نيز ذكر كردم و در اين مرحله نيز تأكيد مي
* پرونده 1180و  1161، 1151هيأت محترم دادرسان مندرجات صفحات 

را كه در ساواك تهيه شده است براي تعيين ارزش تحقيقات مورد توجه 
ت من و قرار بدهند. ولي متأسفانه آقاي دادستان در هيچ مورد به اظهارا

تحقيقات سازمان امنيت، بجز همان مرحلة دوم تحقيقات، توجه و استناد 
  نكردند. بهرحال اميدوارم هيأت محترم دادرسان متوجه شده باشند كه 
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استناد من به مستندات كيفرخواست كه مورد قبول دادستان است 
اظهارات  بهيچوجه مغايرتي با نظر من مبني بر فقد ارزش قانوني تحقيقات و

  مزبور ندارد.
از جمله مطالبي كه با اظهارات آقاي دادستان در اين دادگاه تا حدودي از 
ابهام در آمد موضوع دليل يازدهم كيفرخواست يعني كشف اوراق و كتب 
مضره است. صرفنظر از اينكه طرح اين مسأله كه شخصي بعلت مطالعه 

دنياي معاصر نيست.  كتاب متهم به ارتكاب جرمي شود شايستة ملت ما و
كند متهم مرتكب جرم  ببينيم باالخره اين دليل يازدهم كه اثبات مي

مندرج در ماده يك تعديل شده است محتوي چه اوراق و كتب ضاله است. 
در صورتجلسه بازرسي از خانه من آنطور كه دادستان محترم در اين دادگاه 

رسد و  ا آزادانه بفروش ميه آنرا قرائت كردند كتبي كه تماماً در كتابفروشي
از نام روي جلد آنها معلوم است كه چگونه كتبي است، ضبط شده است. 
اينكه چنين كتابهائي را مأموران از ميان دو هزار جلد كتاب جدا كرده و 

فرهنگي مأموراني است كه  اند، نشان بي بعنوان كتب ضاله ضبط كرده
  لكت تحقيق كنند.خواهند در مورد مرام و رويه مردم اين مم مي
  
اين اوراق  2زير صفحه  1180متن صفحه الذكر  در مورد صفحات فوق -*

: تحقيقاتي 1150نوشته شده و متن صفحات ديگر بشرح زير است: صفحه 
يعني سه روز پس از بازداشت بعمل آمده و  21/10/46است كه در تاريخ 

ضربات و صدماتي  و اصوالً بر اثر«...  شود:  جلسه دوم تحقيقات محسوب مي
كه قبل از نوشتن بمن وارد شده بود حال و حواس درستي نداشتم و شايد 
بهمين دليل در حاليكه سواد خواندن و نوشتن داشته و دارم بازجوي 

منظور از بازجو مأمور » اند... من پرداخته هاي محترم خود به نوشتن جواب
در  21/11/46خ تحقيقاتي است كه در تاري 1161تحقيق ساواك است. ص 

من با «جلسه هشتم تحقيقات بعمل آمده است و اينطور شروع شده است: 
ام و حالم  بعد از نيمه شب از خواب بلند شده 5/3اينكه در اين ساعت 

 1136بجز صفحات باال از صفحه » دهم. مساعد نيست به بازجوئي ادامه مي
كه اي توأم بوده  پرونده تحقيقات ساواك با آنچنان فشار و شكنجه 1142تا 

  دهد. اين تحقيقات در  دستخط من بخوبي وضع بدني و روحي مرا نشان مي
بعمل آمده است. تعداد زيادي از اوراق كه بشرح رفتار  26/10/46روز 

ام اصوالً از پرونده ارسالي به دادگاه ارتش حذف شده و هر  مأموران پرداخته
أموران با شكنجه و يك از اشارات من در مرحلة تحقيقات به روش م

اند،  ناراحتي زياد بعمل آمده و اعلب پس از اينكه چند بار اوراق را پاره كرده
  ام مطالبي بنويسم.  ام، ناچار توانسته چون از ادامه بازجوئي خودداري كرده

خوانم. چون متأسفانه، گويا بعلت  من يكبار ديگر اسامي اين كتب را مي
توانستند نام آنها را درست بخوانند. بدخطي ضابطين! آقاي دادستان ن

هاي، ژان كريستف اثر رومن  ها و اوراق عبارت بود از: داستان صورت كتاب
. دوران كودكي اثر ماكسيم گوركي، بيگانه اثر آلبركامو. (توضيحاً روالن

ربطي به اقدام بر ضد امنيت مملكت ندارد » بيگانه«كنم كه كلمه  عرض مي
درك » بيگانه«يد زياد آقاي دادستان را روي كلمه و من نتوانستم علت تأك

كنم.)  كتب ديگر عبارت بود از: دنياي ممكن و جهاني ميان ترس و اميد 
اثرتيبورمند كتاب سياه گرسنگي (كه ملحض كتاب انسان گرسنه يا 
ژئوپولتيك گرسنگي است. نويسنده اين كتاب خوزه دوكاسترو رئيس اسبق 

ار جهاني است و شايد چون در نظر ضابطين المللي خوارب كميسيون بين
اند نويسنده فيدل كاسترو يا كسي از بستگان  معروف نبوده است تصور كرده

اند)، جنگ شكر در كوبا اثر  اوست و بهمين جهت آنرا ضاله تشخيص داده
ژان پل سارتر. اوراق مضره عبارت بوده است از رابطه علم با دموكراسي، 

نگ ايران زير نظر دكتر عيسي صديق. جزوه كنفرانس درس تاريخ فره
هاي مربوط به پايان نامه دوره ليسانس من تحت  درسي فلسفه. يادداشت

عنوان نيروها و هدفهاي مشروطيت ايران زير نظر آقاي دكتر غالمحسين 
بتصويب  1341نامه در سال  كنم كه اين پايان صديقي (توضيحاً عرض مي

آن از دانشكده ادبيات گرفته است ولي من اي هم براي چاپ  رسيده و جايزه
، 1340ام.) يك برگ اعالميه باشگاه مهرگان در سال  هنوز آنرا منتشر نكرده

يك قطعه عكس يوري گاگارين مربوط به نمايشگاه صنعتي اتحاد شوروي 
در تهران. آقاي رئيس تقاضا دارم از آقاي دادستان سئوال  44در سال 

الذكر ضاله است و اثبات اتهام  اوراق فوق بفرمائيد كدام يك از كتب و
  كند* مي
هائي شبيه باين كتب ضبط شده بود. توضيح اينكه از سايرمتهمين كتاب -*

ولي در رأي دادگاه صراحتاً اعالم  ،ها و اوراق را بدادگاه نياوردند و اين كتاب
به شد كه كتب و اوراقي كه از متهمين اخذ شده است تماماً ضاله بوده و امر 

ها توسط هيأت دادرسان دليل  باين ترتيب اين كتاب م آن داده شد.نهداا
  جرم شناخته شد.

در مورد متن ذيل صورتجلسه در مورد رفتار مأمورين در اين مرحله 
كنم، اما متأسفم كه آقاي دادستان يكي از هموطنان ما را كه  صحبتي نمي

مساوي است، با سگ با من و همسر من و خود آقاي دادستان داراي حقوق 
كنسول مقايسه كردند و توجه نكردند كه اگر در مورد رفتاري كه با وي 
شده است شكايتي بعمل نيامده، همانا بخاطر احترام بحقوق مستخدمه 

كرد.  مزبور بوده است كه خودش ميبايست در صورت تمايل شكايت مي
بيل قضايا را قانون مجازات عمومي تكليف اين ق 146صرفنظر از اينكه ماده 

  تعيين كرده است.
آقاي دادستان چند بار در مورد اشتباهات ماشين نويسي كيفرخواست 

در تايپ تبديل به » امن«توضيحاتي فرمودند، و باالخره ما شنيديم كه كلمه 
شده است، اما آقاي دادستان در مورد متن كيفرخواست كه اشعار » احسن«

اد براي كسب اطالع از دارو و ابزار آقاي دكترشهرز 4دارد متهم رديف  مي
شود  اند و تناقضات عجيب و غريبي كه به آن مربوط مي جراحي اقدام كرده

اي نفرمودند. بهمچنين با آنهمه تأكيد و توضيح كه در مورد  هيچ اشاره
گزارش  19كيفرخواست و تناقض آن با ص  11عبارت مندرج در ص 

اي نفرمودند. آقاي دادستان در  ساواك از طرف من بعمل آمده هيچ اشاره
كيفرخواست و منشأ ظهور و رابطه  20و  18، 7، 6مورد دالئل رديف 

توانم عدم  وجودي آنها با پرونده حاضر توضيحي نفرمودند. من نمي
پاسخگويي ايشان را به فراموشي و يا تنگي وقت معذور گردانم و لذا اعالم 

ين مورد و ساير مواردي كه به آن كنم كه آقاي دادستان ايرادات مرا در ا مي
اند و چنانچه اين مطلب را قبول ندارند از رياست  اند، پذيرفته اشاره نكرده
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اكنون ايشان براي نمونه فقط به تناقض  كنم هم محترم دادگاه تقاضا مي
كيفرخواست و گزارش ساواك  19و  11چيني بودن و نبودن مندرج در ص 

جاي پذيرفتن حقيقت و صرفنظر كردن از پاسخ گويند*. دادستان محترم ب
طرح دعوي براي اثبات ادعاي خود افاضاتي فرمودند كه حداقل موجب 
استفاضه اينجانب شده است. از جمله ايشان فرمودند: اگر صفحاتي از 
تحقيقات كسر است نيازي به آنها نيست زيرا اوالً شما اين تحقيقات را قبول 

بوده است، به دادرسي ارتش ارسال شده است.  نداريد، ثانياً آنچه مثبت ادعا
موضوع اول با توضيحات قبلي من خود بخود مردود است. اما در مورد 

كردم ضابطين نظامي موظفند كليه اوراق  موضوع دوم، من تاكنون فكر مي
آورند بدون هيچ دخل و  تحقيقات را كه با رعايت موازين قانوني بعمل مي

زپرسي نظامي ارسال دارند ولي با فرمايشات آقاي دادستان تصرفي فوراً به با
كه يك مقام قضائي هستند رفع اشتباه شد و فهميدم كه ضابطين نظامي 
مزبور هرگاه تحقيقاتي مثبت ادعا بود به دادرسي ارتش و مستنطق تحويل 

  اندازند. داني مي دهند و اگر مبطل ادعا بود آنرا در زباله مي
  
بعالوه بعلت اينكه طرفدار چين بودم «خواست نوشته: كيفر 11صفحه  -*

آنچه از قول من نوشته  در حاليكه» گرفتم. همواره مورد نكوهش قرار مي
پرونده) اينطور است:  1421(برابر ص  19شده عيناً در گزارش ساواك ص 

و اين » گرفتم. كه تقريباً من بعلت چيني نبودن مورد انتقاد قرار مي«
  يقت نزديك است يعني چيني نبودن.موضوع اخير بحق

شد جاي نگراني نبود، ولي حضرت دادستان  اگر كار بهمين حد ختم مي
مطالبي فرمودند كه موجب حيرت عموم حضار شد. ايشان از اسرار و گويا 
روابط بسيار مهم سري با دول و محافل خارجي همسايه اسم آوردند كه 

ست و براي حفظ اسرار مهم گويا در اوراق محذوف مزبور مندرج بوده ا
مملكتي و حسن رابطه همجواري ارسال نشده است. من به آقايان محترم 

دهم كه بجز تذكر نحوة تحقيقات و رفتار مأموران ساواك هيچ  اطمينان مي
مطلبي در آن صفحات محذوف نبوده است، اما از جهت ديگر اين سئوال 

ر به خودشان اطمينان الزم آيد كه آيا ضابطين نظامي و قضايي ناظ پيش مي
  اند. را ندارند كه اوراق مزبور را ارسال نكرده

همچنين ايشان از اوراق و مداركي كه گويا متهمين يا يكي از آنها خورده 
 1600است صحبت بميان آوردند. من چنين مطلبي را در تمام مندرجات 

شهود  ام. حال چگونه آقاي دادستان با كشف و صفحه پرونده حاضر نديده
آورند، مسلماً با طي مراحل و رياضت و وصول  چنين مطالبي را بدست مي

به منازل و مقامات معنوي خاص ميسر شده است. و اما آقاي رئيس دادگاه 
و آقاي دادستان، حيف نيست كه انسان بجاي قبول شجاعانه حقيقت 

شود كرد كه از قديم  متوسل به يك چنين دستاويزهائي بشود؟ چه مي
  ».الغريق يتشبث بكل حشيش«اند:  تهگف

همچنين مطالبي از قول آقاي احمد جليلي افشار و آقاي زاهديان نقل 
كردند كه تناقضات اظهارات قرائت شده از طرف دادستان در مورد آقاي 

پرونده مندرج است. در اين صفحات ايشان هر  240و  230افشار در صفحه 
اند و آقاي زاهديان نيز در  يب كردهنوع تماس سياسي و حزبي را با من تكذ

به بعد پرونده عيناً مطالبي را كه آقاي دادستان از قول ايشان  446صفحات 
اند. در مورد مسافرت آقاي منوچهر كالنتري به  قرائت كردند، تكذيب كرده
پرونده (كه همه  1221و  1215، 1212، 1200خارج اينجانب در صفحات 
ام. بموجب اين توضيحات  ات است) توضيح دادهمربوط به مرحلة دوم تحقيق

مسافرت آقاي كالنتري هيچ ربطي به كار سازماني و حزبي نداشته و صرفاً 
اي از  بخاطر معالجه و مقاصد شخصي بعمل آمده است. كشف دليل تازه

اي  صفحه 5اي يا  صفحه 12طرف آقاي دادستان كه همانا نوشتن يك پاسخ 
ابل يك سئوال مأمور تحقيق است، نه تنها از طرف بعضي متهمين در مق

دال بر محيط مساعد تحقيقات نيست بلكه دليل محكمي مبني بر محيط 
غيرمساعد و تسليم بالقيد و شرط متهم به مأموران تحقيق است. چرا كه 

هيچ شخص عاقلي حاضر نيست همچون داستان ليلي و مجنون دوازده 
ه و موجبات محكوميت خود صفحه يا پنج صفحه عليه خودش اعتراف كرد

  سازي فراهم كند. را با چنين پرونده
آقاي رئيس، دادستان محترم، بنا بر كيفرخواست حاضر اينجانب متهم به 

و ماده يك تعديلي قانون مجازات عمومي  43ارتكاب جرائم مندرج در ماده 
در  ام. من اتهامات مزبور را ذيالً مورد بررسي قرار داده و داليل خود را شده

كنم. در تمام پرونده حاضر  رد اتهامات مزبور به پيشگاه دادگاه ارائه مي
اظهاري كه نشان بدهد اينجانب سالحي را نگهداري و يا حمل و نقل 

ها اظهاري كه  ام وجود ندارد. يعني در تمام مراحل تحقيقات و بازجوئي كرده
كرده باشم كه  توسط متهمين حاضر تأييد شده باشد و يا خود من آنرا تأئيد

مبني بر حمل و نگهداري و مالكيت سالح باشد، مطلقاً وجود ندارد. تنها 
 19/10/46مورد همان موضوع دستگيري من است كه در صورتجلسه مورخ 

پرونده) ثبت شده است و اينجانب نيز در همان لحظة  1100(برابر صفحه 
به فاصله زماني كه از ام. باتوجه  ام كه سالحي همراه نداشته اول توضيح داده

موقع بازداشت من در خيابان روستا (از خيابانهاي فرعي خيابان ملك) تا 
ورود به دفتر زندان قزل قلعه وجود دارد و قطعاً در اين فاصله اگر من 

داشتم، توسط مأموران در اتومبيل ضبط شده بود. متن  سالحي به همراه مي
رسيده است و در دفتر زندان قزل صورتجلسه كه به امضاء نماينده دادستان 

باشد. بهمين جهت من در ذيل ورقه  اساس مي قلعه تنظيم شده است، بي
ام*.از طرف ديگر آقاي سوركي از همان لحظة اول  مزبور حقيقت را نوشته

اند كه دو قبضه سالح مورد بحث و يك گاز پيستوله و  بازداشت اظهار كرده
ست و چند دقيقه قبل از اينكه مرا ملحقات آنها متعلق بايشان بوده ا

اند و چه اصراري بوده  تصادفي ببيند آنها را از يك همشهري خود گرفته
ها را بمن نسبت بدهند، موضوعي است كه هنوز  است كه يكي از اين سالح

كنم و اصرار دادستان محترم در عدم پذيرش حقيقت با وجود  آنرا درك نمي
ن قابل هضم نيست. بخصوص آقاي دالئل روشن در اين مورد براي م

اند. بهرحال  سوركي در محضر دادگاه نيز مراتب را تأكيد و تصريح كرده
اميدوارم در مقابل اين امر بديهي هيئت محترم دادرسان رأي به برائت من 

يعني تشديد  25صادركنند. در مورد ماده  43از اتهام مندرج در ماده 
سي بودن اتهام در هر دو دادگاه سابق مجازات بعلت تكرار جرم با توجه سيا

 25قانون مجازات عمومي ماده  26و دادگاه حاضر و با توجه به مفاد ماده 
  در مورد اينجانب وارد نيست**
اول ببينيم محتوي و مضمون جرم مندرج  اما در مورد ماده يك مقدمين،

موادي دانيم ماده يك مقدمين از جمله  در اين ماده چيست. همانطور كه مي
است كه در ذيل عنوان جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت قرار 
گرفته است. قانونگذار در قرار دادن اين ماده ذيل چنين عنواني منظوري 
داشته است و منظور او از اقدام بر ضد امنيت خارجي مملكت اقداماتي است 

ل اين عنوان كه بر ضد استقالل مملكت انجام پذيرد. ساير موادي كه در ذي
دانيم  قرار گرفته داراي همين محتوي است ،اما همانطور كه همه ما مي

ايم كه همواره در آن  بارها در اين دادگاه كيفرخواست قرائت شده و ديده
صحبت از اقدام بر ضد امنيت داخلي مملكت شده است، بايد ديد علت اين 

جع و مقامي الشمس است كه هيچ مر تناقض چيست؟ در حقيقت اظهر من
هر چقدر دور از انصاف باشد با قبول فرضي تمام ادعاهاي مندرج در پرونده 

تواند نيات و اقدامات من و ساير متهمين را اقدامي بر ضد  كيفرخواست نمي
استقالل ايران قلمداد كند و اين امري تصادفي نيست كه كيفرخواست در 

  تمام موارد از امنيت داخلي بحث كرده است
 2و  1هاي  ام كه رديف من نوشته 19/10/46صورتجلسه مورخ  ذيل -*

  صورتجلسه يعني سالح كمري و ملحقات آن از من گرفته نشده است. 
بخاطر نوشتن همين مطلب در زير صورتجلسه دو ساعت مورد ضرب و شتم 

  قرار گرفتم.
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شجويان دانشگاه تهران بعلت فعاليت در سازمان دان 1344من در سال  -**
و انتشار نشريه پيام دانشجو با هفت تن ديگر محاكمه شدم و بموجب 

  ماه زندان محكوم شدم .  9به  69قسمت مؤخر ماده 
و چون دور از شأن اداره دادستاني ارتش است كه بگوئيم كه چنين مطلبي 

ر شود كه عليرغم نظ اشتباهاً در كيفرخواست ذكر شده است، پس معلوم مي
كنندگان كيفرخواست كه ماده يك مقدمين را منطبق با اتهامات  تنظيم

اند حقيقت آشكاري را كه حتي در  اند، معذالك نتوانسته وارده تشخيص داده
تمام سطور پرونده حاضر نمايان است، كتمان كنند. در تمام سطور پرونده 

يا موجود حتي يك عبارت يا يك كلمه كه نشان از تمايل به يك محفل 
مرجع خارجي باشد، وجود ندارد. تمام صفحاتي كه آقاي دادستان قرائت 
كردند و تمام اظهاراتي كه متهمين حاضر در اين دادگاه و در تمام مراحل 

اند، مملو از كلمات و عبارات و مقاصد  ها بعمل آورده تحقيقات و بازجوئي
عقيده «وطن پرستانه است. در كيفرخواست از قول من نوشته شده است: 

دارم كليه اشخاصي كه خواستار آزادي و استقالل ايران هستند بايد همفكر 
  »و همعقيده باشند.

گزارش ساواك نيز محتوي همين آزاديخواهي و استقالل طلبي است كه 
  شك اصل اساسي وطن پرستي است. در مورد سوابق من در كيفرخواست  بي

ده شده است. آقايان، و در توضيحات آقاي دادستان بسيار داد سخن دا
ام به مصالح و منافع ملت  بگذاريد اعتراف كنم كه از وقتي خودم را شناخته

ام. اين مطلبي نيست  ترين اصل زندگي خود نگريسته ايران همچون محترم
كه  170كه بخاطر جلب نظر دادگاه ابراز كنم. در همين پرونده در صفحه 

چنانچه «ام:  ام چنين اظهار داشته در سازمان امنيت مورد تحقيق قرار گرفته
ام به قانون اساسي كشور  طي هشت سال اخير كم و بيش توضيح داده

معتقدم و خواستار اجراي تمام و كمال آن هستم. بنظر من درباره دو 
توجهي قرار گرفته  موضوع قانون اساسي يا روح آن مورد فراموشي و بي

   و ديگر در مورد دفاع از  است: يكي در مورد آزاديهاي فردي و اجتماعي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

شود. يعني  منافع ملت ايران كه اينك بطور همه جانبه و كامل انجام نمي
طرفانه  انتخابات آزاد كه بايد مجلس ملي را بوجود آورد بطور صحيح و بي

شود و در بعضي موارد كشورهاي بيگانه بزيان ملت ايران با ما  انجام نمي
  ه اقتصادي دارند... بهرحال از يكسو در راه اجراي قانون اساسي و ايجاد رابط

دمكراسي مثل تأمين آزاديهاي فردي و اجتماعي و مجلس ملي و از سوي 
  ديگر تأمين منافع ملت ايران در كليه روابط و معامالت با كشورهاي خارجي

  ستو پيش گرفتن يك سياست مستقل اقتصادي و سياسي. اينها مسائلي ا
اين عبارت را بدينجهت » ام.* كه بخاطر آنها طي سالهاي اخير فعاليت كرده

ام.  خواندم تا مبادا كساني تصور كنند كه امروز بفكر بيان اين مطالب افتاده
اينها حقايقي است كه زندگي گذشته من و موقعيت فعلي من مؤيد آنست. 

نكه تماميت ايران در نظر من فقط نقشه جغرافيائي آن نيست. ضمن اي
شمارم، بيش از هر چيز به مردمي كه  ارضي ايران را محترم و مقدس مي

كنند توجه دارم. آنچه متضمن منافع اين مردم  روي اين خاك زندگي مي
است هدف و مقصد زندگي من است. آنچه براي اين مردم عزيز است براي 

ست شود حتي در كيفرخوا من محترم است. اين است عاملي كه موجب مي
حاضر كه در آن براي من تقاضاي زنداني طوالني شده است،  اتهامي مبني 
بر اقدام بر ضد استقالل و يا امنيت خارجي مملكت وجود نداشته باشد. اگر 
از مسأله عدم مطابقت ماده يك مقدمين با عنوان اقدام بر ضد امنيت داخلي 

يت تا تشكيل بينيم كه ماده يك مقدمين از عضو مملكت صرفنظر كنيم، مي
كند كه داراي رويه ضد سلطنت مشروطه ايران و يا  جمعيتي صحبت مي

مرام و رويه اشتراكي باشد. با اينكه بيش از ده جلسه دادگاه حاضر ادامه 
اند كه متهمين حاضر متهم به  داشته است، هنوز آقاي دادستان معلوم نكرده

حترم فرمودند من اند. دادستان م ارتكاب كدام يك از دو شق اين ماده
ام. اينهم از خوارق عادتي است كه در  االخالق تقاضاي ماده يك را كرده علي

كند،  اين پرونده بظهور رسيده است. دادستاني تقاضاي مجازات يكعده را مي
بدون اينكه بتواند بگويد متهم چه جرمي را مرتكب شده است. يكهزار و 
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نكه معين شود متهمين ششصد برگ پرونده تشكيل شده است، بدون اي
رويه و مرام اشتراكي دارند يا رويه ضد سلطنت مشروطه. حقيقت امر اين 
است كه تمام مدارك و مستندات كيفرخواست حتي يك دليل مبني بر 

هاي دوگانه مندرج در ماده يك مقدمين ارائه  وجود دسته و جمعيتي با مرام
ين دو چيز است اول كند. الزمة تحقق جرم مندرج در ماده يك مقدم نمي

وجود دسته و جمعيت و حزب، دوم تعيين مرام و رويه آن. در مورد اول 
عليرغم تمام مدارك و داليلي كه دادستان محترم به اين دادگاه ارائه 

اند و عليرغم عدم صحت اين مدارك و داليل چيزي كه اثبات كند  كرده
من از آقاي دادستان  جمعيتي تشكيل شده يا وجود داشته ارائه نشده است.

صريحاً سئوال كردم كه بفرمايند كه كدام ادله و جرمي كه مطابقت با 
مندرجات ماده يك مقدمين كند قبل از دستگيري اين عده از آنها سر زده 
است؟ كدام اعالميه يا مرامنامه يا نشريه تعليماتي يا تبليغاتي از طرف 

 ، شورش و آشوب توسطمتهمين منتشر شده است؟ كدام اعتصاب، اغتشاش
اي از وقوع عمل  اين عده برپا شده است؟ دادستان محترم هيچ دليل و نشانه

خالف قانون از طرف متهمين به دادگاه ارائه نكردند كه ارتباطي با ماده يك 
مقدمين داشته باشد. پس تنها دليلي كه دادستان براي اثبات مدعاي خود 

صطالح اقارير ايشان است پس از كنند، اظهارات متهمين و با ارائه مي
دستگيريشان كه مندرج در گزارش ساواك يعني اولين و آخرين دليل اتهام 

  است كه درباره ماهيت آن بحد كافي بحث شده است. 
در زندان  13/11/46اين مطالب از متن تحقيقاتي كه در روز جمعه  -*

ه بودم و در ساعت و نيم كه اعتصاب غذا كرد 24اوين در حاليكه بيش از 
كردند همسر و فرزندانم را براي شكنجه خواهند  شرايطي كه مرا تهديد مي

 72ام. اعتصاب من پس از  آورد و خودم را با سم خواهند كشت، نوشته
  ساعت با شكستن دندان و ضرب و شتم بظاهر پايان يافت.

  
كنم  اما من با استناد بهمين تحقيقات كه تنها دليل دادستان است ثابت مي

كه حتي در اظهارات و اقارير متهمين چيزي كه اثبات وجود حزب و دسته 
ام:  پرونده گفته 1217و جمعيت كند، وجود خارجي ندارد. اينجانب در ص 

اي بصورت مكتوب و مدون مطرح نشده و اين بسته به استنباط  هيچ برنامه«
» شند.شخصي افراد است و ممكن است افراد ديگر چيز ديگري فهميده با

توانيد بگذاريد. همچنين در ص  اي را جمعيت و حزب نمي نام چنين رابطه
اين طرح يا چيزي شبيه طرح بوده است، اما موقع «ام:  باز گفته 1218

دانند؟ در مرحله قبل از  اي خود را مي دستگيري اين عده در چه مرحله
ست اگر قبول كنيم كه اين اظهارات همان مستندات كيفرخوا» تدارك.

اين روابط سازماني نبوده و يك رابطه «ام:  نوشته 1191است، مجدداً در ص 
آقايان، اين اظهارات كه در » ناچيز و غيرمنظم روي به تخيل بوده است.

مرحلة دوم تحقيقات ساواك بعمل آمده است، صراحت دارد كه حزب و 
دسته و جمعيت وجود نداشته است. ساير متهمان كه متهم به همكاري 

اند.  اند، روابط خود را در همان مرحله چنين توضيح داده حزبي با من شده
چنانچه نوشتم هنوز «اند:  اظهار داشته 969مثالً آقاي حسن ظريفي در ص 

آقاي سوركي در ص » اي براي انتخاب هدف واحد نرسيده بوديم. به نتيجه
ك گروه چنانكه عرض كردم منظور ايجاد ي«اند:  پرونده اظهار داشته 716

نامه و هدف  سياسي بوده است، ولي اين گروه هنوز فاقد اساسنامه و آئين
پس اظهارات متهمين در سازمان امنيت حتي در « مشخص بوده است.

هاي عادي  مرحله دوم تحقيقات نيز داللت بر روابط غيرسازماني و آشنائي
 كند. پس اصل مطلب يعني وجود جمعيت و حزب منتفي است و اتهام مي

  باشد. وارده سالبه بانتفاي موضوع مي
ام. هم من داراي سوابق  اما من شخصاً داراي سوابق فعاليت سياسي بوده

سياسي هستم و هم اتهامات وارده در كيفرخواست سياسي است. پس من 
ام من سابقه سياسي ندارم كه آقاي دادستان خرده بگيرند كه  هيچگاه نگفته

گويد محكمه  ياسي نيستم،  از طرف ديگر ميگويد من س فالني از طرفي مي

باتهام من را ندارد، چون اتهام سياسي است. متأسفم كه داريم به  صالحيت
جرم » قانوني«و » قانون«گرديم. در آن عهد كلمات  عهد شاه شهيد برمي

گفتند فالني قانوني شده يعني سرش به تنش  شد و وقتي مي شناخته مي
م انقالب مشروطيت ايران قانون و قانوني را بر كند، اما سرانجا زيادي مي

دارد همان » سياست«و » سياسي«مسند حكومت نشاند. آيا امروز كلمه 
كند و كسي كه از آزادي و حقوق مردم و از  وضع قانون و قانوني را پيدا مي

سياست و قانون اساسي حرف بزند، بايد سالها در زندان بماند؟ اميدوارم 
دور رأي برائت من اين تصور غلط را از بين ببرد. اما دادگاه حاضر با ص

تواند  اند، مي ببينيم عقايد و نظراتي كه دادستان محترم به آنها استناد كرده
ارتباطي با مفاد ماده يك مقدمين داشته باشد؟ دو شق ماده يك را براي 

كنيم. در محتويات پرونده حاضر از  روشن شدن مطلب جداگانه بررسي مي
ه در گزارش ساواك و در كيفرخواست نقل شده است كه اينجانب يا جمل

چند تن از متهمين تمايالت ماركسيستي دارند. هرجا كه چنين تمايلي ابراز 
شده، بالفاضله، براي رفع سوء تفاهم، اظهاركننده بيان روشني از عقايد خود 

ه است كه: را نيز ابراز داشته است. مثالً از اينجانب در كيفرخواست نقل شد
من داراي افكار ماركسيستي بودم و عقيده دارم كليه اشخاصي كه خواستار «

 18در ص » آزادي و استقالل ايران هستند بايد همفكر و همعقيده باشند.
با اينكه تمايالت «ام:  گزارش ساواك نوشته شده است كه من اظهار داشته

رها و هدفهاي ماركسيستي داشتم ولي در افكار و اعمال در حدود شعا
كردم. يعني قائل به اين موضوع بودم كه  عمومي غير ايدئولوژيك فعاليت مي

در شرايط كلي جامعه ما همكاري و همفكري همه كساني كه خواستار 
الذكر  بينيم كه در عبارت فوق مي» آزادي و استقالل ايران هستند الزم است.

كي ارائه شده است، مطلقاً كه گويا بعنوان سندي در اثبات مرام و رويه اشترا
مفهوم اشتراكي وجود ندارد. خاطر دادگاه را نسبت به معني و مفهوم 

دانيم قانون مجازات عمومي كلمه  كنم. همانطور كه مي اشتراكي جلب مي
اشتراكي را تعريف نكرده است. پس اين كلمه از نظر قانونگذار بداهت داشته 

توانيم مفهوم آنرا  تفسير كنيم، مياست. ما بدون اينكه بخواهيم قانون را 
تدقيق نمائيم. من بعنوان محصل فلسفه مختصراً نظر خود را بعرض 

رسانم. كلمه اشتراكي ترجمه كلمه كمونيسم در زبان فارسي است. البته  مي
اين كلمه اشتراكي ريشه عربي دارد. كلمه كمونيسم به يك مكتب فلسفي و 

ه مفهوم سياسي آن ماركسيسم ـ شود ك سياسي وايدئولوژيك اطالق مي
لنينيسم است يعني كسي كه كمونيست است بايد ماركسيست ـ لنينيست 

گويم بنا بشهادت پرونده حاضر مأموران تحقيق ساواك  باشد. اينرا من نمي
پرونده حاضر ضابط نظامي از  31نيز به اين امر وقوف دارند، چنانچه در ص 

مدت با چه اشخاصي در مورد عقايد و در اين «كند:  آقاي سوركي سئوال مي
مأمور تحقيق ديگري در » ايد؟ رژيم و ايدئولوژي كمونيستي صحبت كرده

علت اينكه شما نسبت به ايدئولوژي كمونيسم «سئوال كرده است:  43ص 
مأمور ساواك با صراحت   58باز در ص » كه مورد قبول روسهاست و غيره...

ها همان  يد كه ايدئولوژي چينيشما قبول دار«كند:  كامل سئوال مي
ايدئولوژي ماركسيست ـ لنينيسم كه همان مرام اشتراكي است، با حالت 

اي را  فهميم كه هر عقيده پس مي» باشد؟ اوليه خود و تغيير نكرده مي
توان بصرف مخالفت با دولت وقت اشتراكي ناميد، بخصوص كه تمايالت  نمي

تر مفهوم كمونيستي و اشتراكي را از  ماركسيستي همواره با اظهار نظر دقيق
ها و هدف«ام  تصريح كرده 1218دست داده است. چنانچه من در ص 

هاي ملّي است و نه كمونيستي. يعني شعارهاي كمونيستي و شعارها هدف
آقايان، اين اظهار نظرها بحد كافي ». حتي سوسياليستي و مطرح نيست

بيشتر نيست. اين مطالب را از بداهت و صراحت دارد كه نيازي به استدالل 
ام. حال  همان مستندات آقاي دادستان و از كيفرخواست ايشان نقل كرده

توان با استناد به اين مطالب گوينده آنها را داراي عقيده و مرام و  چگونه مي
رويه اشتراكي دانست. اظهار نظر ديگر متهمان نيز وجه تشابهي با مرام و 

  مطالبي كه آقاي دادستان در دادگاه قرائت  رويه اشتراكي ندارد. تمام
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فرمودند، از همين زمره است. هيأت محترم دادرسان، حتي اگر شما تمام 
مستندات كيفرخواست را يكجا و بدون هيچ جر و بحثي بپذيريد، معذالك 

  دليلي بر اثبات اتهام مرام و رويه اشتراكي در آنها نخواهيد يافت. 
كنم آنقدر كه در اين  در مورد شق ديگر ماده يك مقدمين ، من فكر مياما 

پرونده و در اين محكمه نام قانون اساسي و متمم آن بميان آمده و در 
اجراي تمام و كمال آن اصرار شده است، در كليه ادوار اخير مجلس 
شورايملي مملكت نام قانون اساسي بميان نيامده باشد. من قبالً از آقاي 

ادستان تقاضا كردم كه حتي يك عبارت يا جمله در تمام تحقيقاتي كه از د
اينجانب و ساير متهمين بعمل آمده، نشان بدهند كه مفهوم آن بنحوي 

دانيم ايشان  ضديت با سلطنت مشروطه ايران را برساند. ولي چنانچه مي
اي نتوانستند به محكمه ارائه كنند و فقط كوشش كردند از  حتي كلمه

ق شق ديگر كه بهيچوجه نشانه و دليلي بر ثبوت آن وجود ندارد، طري
مفهوم شق اخير را استخراج كنند. حال آنكه ايشان در كيفرخواست پس از 
جمله اقدام بر ضد امنيت داخلي بالفاصله ضديت با سلطنت مشروطه ايران 

 هاند. حال آنكه اگر در موقع تنظيم كيفرخواست به چنين رابط را ذكر كرده
اندراجي وقوف داشتند، بايد اول شق اول، يعني مرام و رويه اشتراكي را 

كردند و سپس به تبع آن شق دوم يعني ضديت با سلطنت  مطرح مي
كردند. واقع امر اين است كه براي اثبات شق اول يعني  مشروطه را صادر مي

ك بوده مرام و رويه اشتراكي، مستندات كيفرخواست خالي از دليل و مدر
اي كه ايجاد سوء تفاهم  است و براي شق دوم نيز بدتر از اولي حتي كلمه

كنندگان كيفرخواست مصر  بكند، وجود نداشته است. پس از آنجا كه تنظيم
اند كه ماده يك مقدمين را براي متهم تقاضا كنند، بدون توجه به  بوده

اند. پس  كردهمحتويات پرونده ضديت با سلطنت مشروطه ايران را ذكر 
هيچيك از شقوق دوگانه ماده يك مقدمين جدا از هم در اين پرونده 

باشد.  موضوعيت ندارد و هردوي آنها توأماً نيز قابل استناد به اينجانب نمي
توان گفت متهم كمي اشتراكي و اندكي ضد سلطنت مشروطه  يعني نمي

مقدمين را  ايران بوده است. پس رويهمرفته و سرجمع براي او ماده يك
كنيم. نه آقايان، ماده يك مقدمين جزاً و كالً در پرونده حاضر  تقاضا مي

محلي از اعراب ندارد. و اما ساير مطالبي كه بصورت پراكنده در 
كيفرخواست يا مستندات آن ذكر شده است بدون اينكه به بحث ارزش 

ار نظرهاي بينيم كه حاوي يك رشته اظه قضائي و قانوني آنها وارد شويم مي
  پراكنده، داستانهاي نيمه تمام، تمايالت صرفا ذهني و تخيالت رمانتيك و 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

توان با اتكاء به آنها كسي را در  هاي نامربوط است كه بهيچوجه نمي بحث
زندان نگهداشت و يا حكم محكوميت او را صادر كرد. اميدوارم هيأت محترم 

الذكر ماده يك مقدمين را در مورد پرونده  وقدادرسان با توجه بمطالب ف
  موجود وارد ندانسته حكم برائت مرا صادر نمايند.

آقاي دادستان بعنوان يك قرينه اظهار داشتند كه متهمين حاضر اظهار  
اند. من با توجه به سوابق و نظرات خودم از اين گله و اظهار  ندامت نكرده

كند  م، چرا كه اظهار ندامت كسي ميا تمايل دادستان محترم شديداً رنجيده
كه براه خطا رفته و برخالف مصالح ملت و مملكت قدمي برداشته باشد. 
مطمئن باشيد اگر كوچكترين قدمي برخالف مصالح مملكت برداشته بودم و 
يا حتي براي يك آن خيال و قصد ناصوابي در سر داشتم، شجاعانه از 

م. اما من كه همه افكار و آمالم كرد پيشگاه ملت ايران تقاضاي بخشش مي
معطوف بمنافع ملت ايران بوده است و من كه در عالم خيال نيز هيچوقت 

ام، از چه چيزي اظهار ندامت  جز بمصالح و منافع ملت ايران نيانديشيده
كنم. آيا اصوالً اظهار ندامتي كه صرفاً بخاطر رهائي از مجازات باشد و متهم 

  دارد؟ واقعاً مجرم باشد، ارزش
رياست محترم دادگاه، آقايان دادرسان، در اين دادگاه به يك امر سياسي 

شود. شخصي در مظان اتهام قرار گرفته كه داراي فالن عقيده  رسيدگي مي
باشد. چطور بدون اينكه عقائد مرا بدانيد،  ممنوعه و فعاليت ممنوعه مي

ازه بدهيد عقائد توانيد رأي به برائت يا محكوميت من صادر نمائيد. اج مي
خود را ابراز كنم تا چنانچه اين عقائد خالف مصالح و منافع ملت ايران و 

  مغاير با قوانين موجود بود محكوم بشوم.
من خواستار آزادي يعني تأمين حقوق فردي و اجتماعي ملت ايران كه در 

باشم.  قانون اساسي ايران و اعالميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است، مي
آورم. براي اينكه هر  اين آزادي را الزمة حيات ملت ايران بشمار ميمن 

اصالح و اقدامي در هر زمينه به نتايج مطلوب برسد، اين آزادي و دمكراسي 
تواند  ضروري است. فقط در سايه چنين محيطي است كه ملت ايران مي

باد نيروي خالق خود را در ساختمان كشور بحد اكمل بكار انداخته، ايراني آ
  و پيشرفته بدنيا عرضه كند. 

من خواستار استقالل ايران هستم. دراين مورد آقاي دادستان متوجه مطلب 
اند و براي من اين ترديد بوجود آمده است كه هيأت محترم دادرسان   نشده

نيز آنطور كه بايد مقصود مرا از اين عبارت درنيافته باشند. خوشبختانه ملت 
ترين اعصار در عهد نفوذ دول استعماري در  كه در سياه ما اين افتخار را دارد
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شرق هيچگاه رسماً بصورت مستعمره در نيامده است و همواره حتي بظاهر 
هم شده استقالل خود را حفظ كرده است. وقتي وطن ما طبق قراردادهاي 

الدوله قصد داشت قرارداد  رسمي بمناطق نفوذ تقسيم شده بود و وقتي وثوق
ت ما تحميل كند، باز هم بظاهر استقالل ما محفوظ مانده بود. را بمل 1919

چنانچه آقايان مستحضرند، اين وقايع متأسفانه پس از مشروطيت ايران 
هاي خارجي براي  بظهور رسيده است. در دو جنگ جهاني گذشته نيز ارتش

حفظ مصالح و منافع خود وارد ايران شدند ولي هنوز ما استقالل داشتيم. 
الل يك امر مطلقي نيست كه اگر كسي خواستار آن شد، معني پس استق

متضاد آن يعني مستعمره بودن متبادر بذهن شود. ما در عهدي بسر 
السلطنه امپراطوري  بريم كه بر ايران يك فرد خارجي يا كابينه نائب نمي

كلي حكومت كند. يك وقت بود كه تمام امور سياسي مملكت توسط 
شد، ولي ما ظاهراً استقالل  ري حل و فصل ميسفراي دول بزرگ استعما

سياسي داشتيم. زماني بود كه تمام گمركات و عايدات مملكت در گرو 
ها، تلگراف و امور مالي در دست ها بود و تمام منابع طبيعي، راه خارجي

الظاهر ما استقالل اقتصادي  بيگانگان سودجو قبضه شده بود، ولي علي
راندند و پليس  ها بر نيروي قزاق فرمان مي اخوفداشتيم. هنگامي بود كه لي

جنوب كه وابسته به ارتش مستعمراتي انگلستان بود سراسر كشور ما را در 
نورديد، ولي ما بظاهر استقالل نظامي داشتيم. آقايان، وقتي من در  مي

برم  تحقيقات ساواك از استقالل سياسي و اقتصادي و نظامي ايران نام مي
كه در مسائل سياسي با انجام انتخابات كامالً آزاد و بدون  مقصودم اين است

دخالت دولت مجلس منتخب مردم بتواند مقدرات مملكت را بدست 
باكفايت خود بگيرد و قانون اساسي كه سنگ بناي تمام مؤسسات سياسي 

اي جريان يابد. از طريق تعديل ثروت و  مملكت است، با روح و خون تازه
بقات ملت، عدالت اجتماعي تأمين گردد و در تعيين تأمين تساوي حقوق ط

خط مشي داخلي مملكت ما بجز مقدرات و مصالح ملت ايران هيچ عامل 
  ديگري بحساب نيايد.

باشد  در مسائل اقتصادي فقط و فقط منافع و مصالح ملت ايران ملحوظ نظر 
د و هر قرارداد يا پيماني كه بزيان ملت ايران وضع شده است، مورد تجدي

نظر قرار گيرد و اگر در شرايطي اين پيمانها بما تحميل شده است بسود 
طرفه و  خود در آن تجديد نظر كنيم. روابط بازرگاني خارجي كه بصورت يك

غيرعادالنه بسود انحصارات جهاني و بزيان نيروي كار و سرمايه ملي ملت 
  ايران جريان دارد بصورت رابطه عادالنه و متعادل در آيد. 

مسائل نظامي ارتش ايران فقط براي حفظ منافع ملت ايران و حفظ  در
حدود و سرحدات و تماميت ارضي ايران بكار گرفته شود و از كليه تعهداتي 

  كند فارغ و آزاد شود. كه كمكي به اين وظيفه مقدس نمي
آقايان، اين اظهارات بمنزله انكار و كتمان تفاوتهاي عيني وضع فعلي ما با 

مقتضيات جهاني، امروز بما اين امكان باشد، بلكه  د اشاره نميدوران مور
را داده است كه خود را يكباره از قيد و شرط و هر نوع رابطه 
استعماري و نواستعماري آزاد كرده و به آثار استعمار كهن و نو در 

هاي آينده  كشور خود خاتمه دهيم و ايراني آزاد و آباد را براي نسل
ن است كساني با آقاي دادستان ارتش موافق باشند كه ممك باقي گذاريم.

اين حرفها بمن نيامده و ارتباطي به يكايك افراد ملت ندارد و براي اين 
اظهار نظرها وجود مجلس شورا را كافي بدانند، ولي آقايان، همان قانون 
اساسي كه بشما اجازه داده است در اين محكمه بعنوان دادرسي حضور 

اكمه كنيد بمن اجازه داده است بعنوان يك فرد ايراني در يابيد و مرا مح
تعيين سرنوشت خود دخالت كنم. حال اگر اين نظرات كه در اين محكمه 

توانيد مرا  ام مغاير با موادي از قانون است شما مي اكنون اظهار داشته هم
تواند با  محكوم كنيد. لكن من مطمئنم كه هيچ ايراني شرافتمندي نمي

  ام، مخالف باشد. ه ابراز داشتهعقائدي ك
آقاي رئيس، دادرسان محترم، شما در جلسات طوالني اين دادگاه شاهد و 

ايد. از اينكه در اين جلسه نيز  ناظر مدافعات من در رد اتهامات منتسبه بوده

ايد، سپاسگزارم. در اين آخرين  با شكيبائي به اظهارات من توجه فرموده
جه شما نيست. آنچه موجب شده است در جمالت روي سخن من فقط متو

مظان اتهام قرار گيرم، اصوالً عشق و عالقه من بوطنم و بمصالح و منافع 
ملت ايران بوده است. من بعنوان يك انسان، انساني كه بقيمت رنج و 
محروميت مردم ستمكش ايران توانسته است از نعمت تحصيالت عالي 

وشت و منافع مردم اين سرزمين كه ام نسبت بسرن مند شود، نتوانسته بهره
اعتنا بمانم. وجدان آگاه بشري و  همه گونه حق بگردن من دارد بي

هاي يك روشنفكر در كشوري كه در جهان امروز توسعه نيافته  مسئوليت
آيد بمن حكم كرده است كه فقط متوجه دفع زيان و جلب  بحساب مي

شت را انتخاب منافع فردي نباشم. پس بهر صورت من خود اين سرنو
ام جز در جهت خير و صالح ملت و  ام و به آنچه انديشيده ام. آنچه كرده كرده

كشور نبوده است و مغايرتي با هيچيك از قوانين موجود نداشته است. ولي 
ام را  اگر تقدير بر اين قرار گرفته است كه من كفاره گناههاي انجام نداده

پرداخت نشده است بپردازم، امر بدهم و يا تاوان گناهان ديگران را كه 
كند كه هر كس فقط  ديگري است و حرفي ندارم لكن عدالت حكم مي

  مسئول اعمال خود باشد.
آقايان، اجازه بدهيد سطوري از دفاعيه سقراط را بشنويم، آنگاه كه محكوم 

اي دارد از خود دفاع  مورد نيست، زيرا كه محصل فلسفه شده است، پر بي
اگر من محكوم شدم بعلت اين نيست كه دالئل و «گويد:  كند. او مي مي

براهين قاطعي براي تبرئه خود نداشتم. بلكه براي اين است كه از 
شرمي بركنار بودم و نخواستم البه و زاري كرده باشم  گستاخي و بي

و اشك بريزم و كاري كرده باشم كه درخور شأن و احترامم نباشد. 
م كه بقصد دفع مخاطره بكار پستي من در موقع دفاع نه حاضر بود

از دفاعيه »ام، پشيمان ام. اكنون از دفاعي كه كرده تن در دهم و نه هم
  سقراط از كتاب حكمت سقراط اثر افالطون.

هيأت محترم دادرسان، اگر رأي شما برخالف تصور من بر اين قرار گيرد كه 
موهبت براي انسان سالها در زندان بمانم و عليرغم اينكه آزادي را بزرگترين 

ام، اين محكوميت را بخوبي  هاي خانوادگي شناسم و عليرغم مسئوليت مي
تحمل خواهم كرد، زيرا اينك پس از مدافعاتي كه در اين دادگاه بعمل 

اي نيست كه بپذيرم.  آوردم، ديگر سوء تفاهمي باقي نمانده است و چاره
براي من آنچه را شما محكوم خواهيد ساخت همان چيزي است كه 

توانم از آن صرفنظر كنم. زيرا مصالح ملت و كشور ايران را  گرانبهاست و نمي
بينم. آقاي رئيس، دادرسان محترم، چنانچه رأي  در رعايت اين اصول مي

شما متضمن حكم محكوميت من و ديگران باشد، اين رأي فقط بمنزله 
مسئوليت شود. شما كه بار  محكوم ساختن چند تن متهم جوان تلقي نمي

ايد و دولت ايران كه شما نماينده آن محسوب  قضاوت را بدوش كشيده
توانيد نشان دهيد كه آيا اظهار نظر سياسي، دفاع  شويد، با رأي خود مي مي

از قانون اساسي كشور و دخالت نسل جوان در احراز حقوق خود مجاز است 
سرعت بجلو كنيد كه دنياي معاصر ما ب يا نه. شما در شرائطي قضاوت مي

رود. اين همان شرائطي است كه دولت ايران در آن به ميزباني كنفرانس  مي
  كند. جهاني حقوق بشر مباهات مي

آقايان محترم، حتي اگر آراء شما برخالف انتظار من و برخالف روح 
قانون اساسي ايران بر محكوميت من صادر شود، من بيش از هر چيز 

شود و از اينكه شما  ما انجام مي عدالتي در وطن از اينكه اين بي
ايد، متأسف و متأثر  يعني هموطنان من عدالت را مرعي نداشته

عدالتي در  توانستيم در صورتي كه چنين بي خواهم شد. كاش مي
كشور ما رخ دهد، آنرا از انظار ديگران مخفي بداريم. من بعنوان 

ستم هموطن شما متأسفم كه براي حفظ شئون ملت ايران، قادر ني
  عدالتي را از انظار بپوشانم. چهره زشت بي

22/10/47     
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 در نقص تحقيقات و رد صالحيت دادگاه بدوي

  
  حسن ضياء ظريفي

  
اندازد متأسفم، ولي سرفرازم كه بخاطر عشق باين مردم زحمتكش   من اگر از اينكه ديوارها و سالها بين من و اين مردم فاصله مي

  گردد. ري بمن تحميل ميو نجيب و بخاطر نگراني عميق براي سرنوشت و آينده آنهاست كه اين دو
  

آقاي رئيس، دادرسان محترم، تحقيقاتي كه تا امروز بعمل آمده و تار و پـود  
دهد، از نظر من نه تنها ناقص، بلكه باطل اسـت.   پرونده حاضر را تشكيل مي

اي كه در اين دادگاه مورد دادرسي قرار خواهد گرفت، جريـان و   زيرا پرونده
راجـع قـانوني و صـالحيتدار تحقيـق نگذرانـده      سير قانوني خود را از نظر م

است. چنانكه دادرسان محترم توجه دارند، طبـق قـوانين دادرسـي ايـران و     
ط بـو هاي قضائي موجود از مقررات راجـع بـه تحقيقـات، آنچـه كـه مر      رويه

بصالحيت و تشكيالت مراجع تحقيق است، عدم رعايـت آنهـا بطـور عمـوم     
ا قواعد راجع به تشكيالت و صـالحيت  باشد، زير موجب بطالن تحقيقات مي

مراجع جزائي بطور كلي از قواعـد مربـوط بـنظم عمـومي اسـت و قضـات و       
تواند بـرخالف   اصحاب دعوي مكلف برعايت آنها هستند و هيچ مرجعي نمي

قــانون آنچــه را كــه در صــالحيت مرجــع جزائــي ديگــري اســت و بايــد در 
. در عين حـال قواعـد و   تشكيالت ديگري انجام پذيرد، بخود اختصاص دهد

مقررات ديگر تحقيقات كه ارتبـاطي بصـالحيت و تشـكيالت نـدارد، يعنـي      
تشريفات راجع بطرز تحقيقات، اگرچه عدم رعايت آنها بطـور كلـي موجـب    

اي  باشد، ولي در صورتيكه عدم رعايت مقـررات بانـدازه   بطالن تحقيقات نمي
آنـرا از اعتبـار قـانوني    اهميت داشته باشد كه در حكم محكمه مؤثر باشد و 

 بيندازد، آنوقت اين تحقيقات هم كه قواعد شكلي در موردش رعايت نشده 
اي كـه در ايـن دادگـاه مـورد دادرسـي قـرار        است، باطل خواهد بود. پرونده

 خواهد گرفت و كيفرخواست مربوط بĤن تمام و كمال با اتكاء بر اساس

 
يرقـانوني سـاخته و   اسـت كـه در سـاواك بشـكل غ    » تحقيقـاتي «باصطالح 

دهم، اين پرونده هـم   پرداخته و انجام پذيرفته است. بنا بداليلي كه ارائه مي
از نظر عدم رعايت اصول و موازين قانوني در مورد صالحيت مراجع تحقيـق  
و هم از نظر عدم رعايت موازين قانوني پيرامون شكل و تشريفات و مقـررات  

طلبم كه از شروع  است و از دادگاه مي راجع بطرز تحقيق، فاقد اعتبار قانوني
ساواك را باطل » تحقيقات«دادرسي در ماهيت اين پرونده خودداري كند و 

  اعالم نموده آنرا از عداد داليل خارج سازد.
در مورد صالحيت مراجع جزائي تحقيق بايد بعرض دادرسان محترم برسانم 

واه در دادگسـتري،  كه در قوانين دادرسي ايران خواه در دادرسي ارتش و خـ 
شـود و ضـابطين پـس از     امر بازجوئي و تحقيق كلّاً مربوط به بازپرسـها مـي  

دستور بازداشت متهم بوسيله بازپرس وظيفه و حقي از نظر انجام بازجوئي و 
تحقيق ندارند، مگر اينكه دستور قانوني از طرف بازپرس يا دادستان داشـته  

پرس قرار دارد و بازپرس اسـت كـه   باشند. متهم بازداشت شده در اختيار باز
بايد وضع او را روشن سازد. مواد قانوني زير داليل محكم قانوني براي اثبـات  

دادستانها و معـاونين آنـان در   «آئين دادرسي ارتش:  23اين امر است. ماده 
منصبان دادسرا كه در قانون آئين  ديوانهاي حرب عادي همان وظايف صاحب

دار  است بـا رعايـت مقـررات ايـن قـانون عهـده       دادرسي كيفري تعيين شده
. اين قسـمت را  »باشند باشند. بازپرسها و معاونين آنان مأمور بازجوئي مي مي

بنـابراين  » باشند. بازپرسها و معاونين آنان مأمور بازجوئي مي«كنم:  تكرار مي
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بـه بازپرسـها و    مربـوط  طبق مدلول صريح قانون امر بازجوئي فقـط و فقـط  
  باشد. نان ميمعاونين آ

هاي مشهوده هر ضـابط نظـامي يـا     در مورده بزه«دادرسي ارتش:  126ماده 
تواند نظاميان  ضابط دادگستري (در صورت عدم حضور ضابطين نظامي) مي

يا اشخاص تابع دادگاههاي نظامي را كه متهم بجنحه و جنايت باشـند، امـر   
نظامي مربوطه اعـزام و  بازداشت بدهد. پس از بازداشت فوراً آنها را بمقامات 

هـا   صورتمجلس بازداشت را با ذكر نام و شغل و قسـمت و عالئـم بازداشـته   
هاي مشـهوده قـانون،    بينيم وقتيكه در مورد بزه چنانكه مي» نمايد. تهيه مي

كند كه پس از بازداشـت   ضابطين نظامي را اين چنين با صراحت مكلف مي
امات نظامي مربوطه اعزام دارنـد. يعنـي   فوراً، توجه بفرمائيد، فوراً آنها را بمق

دانـد، در سـاير مـوارد تكليـف      در حقيقت وظايف آنها را قانوناً تمام شده مي
 ضابطين روشن است.

در مورد ماده قبل ضابطين نظامي يـا ضـابطين   «دادرسي ارتش:  127ماده 
دادگستري مكلفند تا وقتيكه دادستان يـا بـازپرس نظـامي مداخلـه نكـرده      

ه اقدامات الزمه را براي جلوگيري از امحاء آثار بزه و فرار مـتهم و  است، كلي
بـا توجـه بـه    » هر تحقيقي را كه براي كشف بزه الزم بداننـد بعمـل آورنـد.   

شـود وقتيكـه    و استناد بمفهوم مخالف ماده معلـوم مـي  » تا وقتيكه«عبارت 
 اي مداخلـه كنـد، پرونـده از دسـت     دادستان يا بـازپرس نظـامي در پرونـده   

  شود. ضابطين نظامي كالً خارج مي
تحقيقات مقدماتي جرائمـي كـه محاكمـه    «آئين دادرسي كيفري:  18ماده 

  »آنها راجع بمحاكمه جنحه و جناياتست بعهده مستنطق است...
كميسر نظميـه بعـد از ورود مسـتنطق يـا     «آئين دادرسي كيفري:  26ماده 

ده و ديگــر مداخلــه العمــوم تحقيقــاتي را كــه كــرده بــه مشــاراليه دا مــدعي
العمـوم   كند، مگر اينكه تعليمات يا مأموريتي از طرف مستنطق يا مدعي نمي

اين دو ماده با وضوح تمام تكليف قانوني » به كميسرهاي نظميه رجوع شود.
  بازپرس و ضابطين را تعيين كرده است.

چنانچه متهمي به امر بازپرس جلب يا بازداشته «دادرسي ارتش:  164ماده 
سـاعت از زمـان حاضـر شـدن      24باشد، بازپرس مكلف است در ظرف  شده

متهم بازجوئيهاي اوليه را از او نموده و قـرار تـاميني برحسـب مـورد (قـرار      
الضمان و يا در صورت لزوم بازداشت) دربـاره او صـادر    التزام يا كفيل يا وجه

ي آئين دادرسي كيفـر  123در تأئيد همين مسئله قسمت اول ماده » نمايد.
ساعت از زمان حاضر  24مستنطق مكلف است كه در ظرف «دارد:  اشاره مي

با توجه بمفهوم ». شدن يا حاضر كردن متهم استنطاق اوليه را بعمل آورده...
آئين دادرسي كيفري بازداشـت مـتهم    18دادرسي ارتش و ماده  164ماده 

 فقط پس از بـازجوئي مسـتقيم بـازپرس از مـتهم قـانوني اسـت و بـازپرس       
تواند بصـرف اتكـاء بـه بـازجوئي ضـابطين نظـامي متهمـي را نديـده و          نمي

حرفهاي او را نشـنيده و از او تحقيـق بعمـل نيـاورده، آنهـم در يـك اتهـام        
جنائي، حكم قرار توقيف متهمي را صادر كنـد. بـازپرس اسـت كـه پـس از      

دهد  انجام تكليف قانوني خود در بازجوئي از متهم مقتضيات را تشخيص مي
  دهد. امر ببازداشت يا قرار ديگري مي و

آنچه كه تاكنون با اتكاء به نص صريح قوانين موجـود بيـان كـردم، وظـايف     
قانوني بازپرس را روشن نموده و در كادر اين قوانين وظايف ضابطين نظامي 
نيز روشن شده است. حال ببينيم كه اين موازين قانوني در پرونـده موجـود   

  چگونه اعمال شده است.
آئـين دادرسـي    18دادرسـي ارتـش و    23در اين پرونده مدلول مـواد   -اوالً

كيفري كه تحقيقات مقدماتي جرائم راجـع بجنحـه و جنايـات را بـر عهـده      
دانـد،   گذارد و بـازپرس و معـاونين آنهـا را مـأمور بـازجوئي مـي       بازپرس مي

بهيچوجه رعايت نشده اسـت و ايـن تحقيقـات مقـدماتي بطـور غيرقـانوني       
يله مأمورين ساواك كه وظايف آنهـا صـرفاً وظـايفي اداري و در حـدود     بوس

قانون سازمان امنيت نيز صراحتاً  3وظايف ضابطين است، انجام گرفت. ماده 
 مأمورين سازمان را در زمره ضابطين نظامي و اختيارات و وظايف آنهـا را در  

م تـا  اي بعمـل آوريـ   همين حدود تعيين كرده است. اگـر بخـواهيم مقايسـه   
مناسبات قانوني سازمان امنيت بعنوان يك دستگاه ضابط نظامي و دسـتگاه  
قضائي ارتش روشن شود، بايد بگويم كه اين مناسبات از نظـر قـانوني عينـاً    
همان مناسباتي است كه بين دادگستري از يكطرف و شهرباني و ژاندارمري 

يفه يـك مـأمور   بعنوان ضابطين عدليه از طرف ديگر وجود دارد. بنابراين وظ
  ساواك بيش از آنچه كه يك ژاندارم يا پاسبان دارد، نيست.

از نظر مباني حقوقي نيز دليل تحديد اختيارات ضابطين نظـامي و ضـابطين   
دادگستري روشن است. قانونگذار با تحديد اختيارات ضابطين تمايل خود را 

ر نشـان  هاي قضائي كشـو  بجلوگيري از اختالط وظايف قوه مجريه و دستگاه
دانيم تشـكيالت سـازمان امنيـت وابسـته بنخسـت       دهد. زيرا چنانكه مي مي

وزيري است و تشكيالت ژاندارمري و شـهرباني نيـز مسـتقيماً وابسـته بقـوه      
باشد. بنابراين ساواك در ايـن پرونـده از صـالحيت قـانوني خـود       مجريه مي

نـه،  تجاوز كرده و دسـتگاه قضـائي ارتـش در حـدود صـالحيت قـانوني معي      
وظايف قانوني خود را انجام نداده اسـت و چـون مسـئله صـالحيت مراجـع      
تحقيق از قواعد نظم عمومي است و در ايـن پرونـده حـدود ايـن صـالحيت      

تحقيقـات و  «بنحو آشكار نقض شده است و آنچه كـه در ايـن پرونـده بنـام     
دهـد و موجـب    اسـاس كيفرخواسـت را تشـكيل مـي    » بازجوئيهاي سـاواك 

انب به پشت ميز اتهام شده است، از حدود صـالحيت سـاواك   كشاندن اينج
بايد باطل اعالم شود و از عداد داليل » تحقيقات«خارج بوده و اين باصطالح 

  خارج گردد.
دادرسـي ارتـش و مـواد     167و  166-164در اين پرونده مدلول مواد  -ثانياً

 آئين دادرسي كيفري بهيچوجـه رعايـت نشـده اسـت. بـاوجود      124و  123
ساعت پـس   24اينكه طبق اين مواد بازپرس مكلف بود كه شخصاً در ظرف 

آئين دادرسي  157از بازداشت بازجوئيهاي اوليه را بعمل آورد و موافق ماده 
غرضي تحقيقات نموده و در كشف ادله و مدارك و اوضاع  با كمال بي«ارتش 

 58فـق مـاده   و نيز موا» و احوالي كه بر نفع يا ضرر متهم است فرقي نگذارد
آئين دادرسي كيفري تحقيقات مقدماتي را بقـدر امكـان سـريع و حتـي در     
روزهاي تعطيل انجام دهد و پس از آن قرار تـأميني برحسـب مـورد صـادر     

 24نمايد، اما بازپرس محترم برخالف نص صـريح ايـن قـوانين نـه تنهـا در      
بزيـارت   مـاده  6ساعت اوليه از من بازجوئي نكرد بلكه فقط پـس از حـدود   

ايشان موفق گرديدم! آقاي بازپرس محترم برخالف نـص صـريح قـوانين نـه     
تنها پس از بازجوئي و كشـف ادلـه مثبـت و مـدارك مثبـت و منفـي قـرار        

هاي تحقيق مأمورين سـاواك كـه    بازداشت صادر نكرد، بلكه با اتكاء به برگه
ترتيـب از   شد، قرار توقيف صادر كرد و بـدين  در شرايط غيرقانوني انجام مي

انجام وظايف قانوني خود شانه خالي كرد. دادستان محترم ارتـش و دادگـاه   
كـرد، هيچكـدام بـاين     حل اختالف نيز كه باعتراض اينجانب رسـيدگي مـي  

نقض صريح قوانين توجه نكردنـد. ظـاهراً مقامـات دادرسـي ارتـش هـم بـه        
قامـات  غيرقانوني بودن ادامه تحقيق از طرف ضابط نظامي، بـدون دخالـت م  

دادرسي توجه داشتند و بهمـين جهـت بـراي موجـه جلـوه دادن ايـن كـار        
آئـين دادرسـي    24مسـتنداً بمـاده   «غيرقانوني در قـرار بازداشـت بـا ذكـر     

خواستند توجيهي براي نقض صالحيت قـانوني مراجـع تحقيـق از    » كيفري
طرف ساواك بتراشند، ولي اين استناد نه تنها مسئوليت عدم رعايـت قـانون   

العموم اختيار  استنادي بمدعي 24نمايد. ماده  كند بلكه تشديد مي كم نمي را
دهد ادامه تحقيقـات را از كميسـري بخواهـد و در صـورتي كـه توقيـف        مي

ساعت الزم ببينـد، از بـازپرس تقاضـاي توقيـف او را      24متهمي را بيش از 
پرونـده يعنـي بـرگ     956كنـد. عـالوه بـر اينكـه اينجانـب طبـق بـرگ         مي
بازداشت شدم ولي قرار بازداشت صادر شده  25/11/46رتمجلس در روز صو

پرونـده) صـادر    954(طبق برگ شماره  28/11/46از طرف بازپرس در روز 
سـاعت   24شده كه اين خود تجاوز از حد تعيين شده بوسيله قـانون يعنـي   

استنادي در عمل و در مـورد پرونـده مطروحـه در     24است. اما اجراي ماده 
العمـوم ادامـه    دادگاه درست برعكس در آمد. يعني بجاي اينكـه مـدعي  اين 
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طلبـد كـه ادامـه     تحقيقات را طلب كند، ضابط نظـامي يعنـي سـاواك مـي    
ســازمان  28/11/46بــاو واگــذار شــود. نامــه مــورخ » تحقيقــات«باصــطالح 

در پرونده ثبـت   1013اطالعات و امنيت كشور بدادرسي ارتش كه با شماره 
دربـاره غيرنظـامي   «دارد:  دهد. نامه اشعار مـي  ب را نشان مياست، اين مطل

برگ اوراق بازجوئي از نـامبرده بـاال    7حسن ضياء ظريفي، بدينوسيله تعداد 
كه باتهام اقدام عليه امنيت داخلي كشور بازداشت گرديده اسـت، بپيوسـت   

گردد. خواهشمند است دستور فرمائيـد ضـمن صـدور قـرار تـامين       ايفاد مي
» اوراق ارسالي را جهت ادامه تحقيقات باين سازمان اعاده فرماينـد. مقتضي 

قبـل از روز  » بـازجوئي «عالوه بر اينكه طبق محتويات پرونده موجود، اوراق 
برگ بود و ضـابط نظـامي    7بهمن يعني تاريخ ارسال نامه فوق بيش از  28

 برخالف قانون همه اوراق تحقيق شده را بدادرسـي ارسـال نكـرد و بهمـين    
بـرگ   7دهم، قرار بازداشـتم براسـاس ايـن     جهت هم چنانكه بعد نشان مي

صادر شد در حاليكه در همان موقع اوراق تحقيق ديگري وجود داشت كه از 
نظر بازپرس نگذراندند و عالوه بر اينكه عنوان گذاشتن بـراي اتهـام و عمـل    

ظـامي  بازداشت كه صراحتاً در نامه ساواك قيد شـده، از اختيـارات ضـابط ن   
نيست و اين عمل خالف قانون و مقررات است، بهرحال از نظر قانون ضـابط  
نظامي حقي براي اينكه تكليفي براي دادرس و بازپرس تعيين كند، ندارد و 

ذكـر شـده باشـد.    » خواهشـمند اسـت  «اگرچه اين تعيين تكليف با عبارت 
د. ايـن  ضابط نظامي حق ندارد اوراق ارسالي را جهت ادامه تحقيقات بخواهـ 

توانـد چنـين تقاضـائي     بازپرس يا دادستان است كه برحسب مقتضيات مـي 
بكند. تقاضاي ضابط نظامي براي اعاده پرونده تكليف قانوني بـراي بـازپرس   

كند، درحاليكه در قرار بازداشتي كـه بـازپرس نظـامي برحسـب      تعيين نمي
اضاي تقاضاي ساواك صادر كرد، صراحتاً اين مطلب ذكر شد كه برحسب تق

گردد و باز هـم برحسـب همـان تقاضـا قـرار       ساواك قرار بازداشت صادر مي
سـازد. بـراي روشـن     آئين دادرسي كيفري مستند مـي  24بازداشت را بماده 

ثبت است، باستحضـار   954شدن مطلب عين قرار را كه در پرونده با شماره 
 سازمان 28/11/46مورخ  84144/311برحسب تقاضاي شماره «رسانم:  مي

قـانون آئـين دادرسـي كيفـري      24اطالعات و امنيت كشور مسـتنداً بمـاده   
درباره غيرنظامي حسن فرزند عيسي شهرت ضياء ظريفي باتهام اقدام عليـه  
امنيت داخلي كشور، بعلت اهميت بزه و بـيم تبـاني و فـرار قـرار بازداشـت      

ت سـاع  24شود كه اين قرار ظرف  گردد و به متهم ابالغ مي موقت صادر مي
برحسب تقاضاي سازمان امنيـت  «گويد  دقت كنيد: مي» قابل اعتراض است.

ايـن آشـكارا نقـض    » گـردد.  درباره غيرنظامي فالن قرار بازداشت صادر مـي 
اسـتنادي قـرار    24باشـد. در ذيـل مـاده     صالحيت مرجع قانوني تحقيق مي

آئـين دادرسـي كيفـري چنـين اشـعار       25فوق، در كتابچـه قـوانين، مـاده    
اقدامات كميسرهاي نظميه در مورد دو ماده قبل موافـق قواعـد و   «رد: دا مي

ترتيباتي است كه براي تحقيق مقدماتي مقرر است (رجوع بفصل پنجم اين 
در تفتـيش جـرم و تحقيقـات    «، فصل پنجم باب مزبـور يعنـي بـاب    »باب)

 100مبحث است. در تمام ايـن مباحـث كـه در حـدود      7شامل » مقدماتي
قانون فوق اشاره نكرده اسـت   به شود، در يكجا در يك مورد ميماده قانوني 

كه مسئله ادامه تحقيق از طرف ضابطين وظايف بـازپرس و دادسـتان را در   
دارد كه بـازپرس حـق    سازد. كجاي اين قانون مقرر مي قبال متهم ساقط مي

ماه در اختيار ضابط نظامي بگذارد، بدون آنكه بفهمد چـه   7دارد متهمي را 
آيد؟ توجه آقاي رئيس و آقايان دادرسـان را بـاين نكتـه جلـب       سر او ميبر 
آئين دادرسي كيفري هرگـاه متهمـي برحسـب     124كنم كه طبق ماده  مي

ساعت در توقيف بماند، بدون اينكه مسـتنطق از   24احضار يا جلب بيش از 
او استنطاق نمايد اينگونه توقيفات در رديف توقيفات غيرقانوني است. حـال  

مـاه در توقيـف    7بازپرس و دادستان محترم در مقابل اين جرم آشـكار كـه   
بوديم، بدون اينكه مستنطق استنطاقي بعمل آورده باشد چه جوابي خواهند 

كه در  17/4/25مورخ  573داد. هيئت عمومي ديوان كشور در حكم شماره 
   306در امور جنائي طبق ماده «دارد:  مقام وحدت رويه صادر كرد اشعار مي

  
  

  
  

آئين دادرسي كيفري بايستي قبل از محاكمـه تحقيقـات مقـدماتي بوسـيله     
بازپرس از متهم بعمل آمده باشد و صدور حكـم بـدون انجـام آن تحقيقـات     

بنابراين با توجه باينكه ضـابط نظـامي   » برخالف اصول محسوب خواهد شد.
حيت در اين پرونده از صالحيت خود تجاوز كـرد و بـازپرس در حـدود صـال    

قانوني معينه، وظايف خود را انجام نـداد و چـون مسـئله صـالحيت مراجـع      
تحقيق از قواعد نظم عمومي است و در پرونده موجـود ايـن قواعـد بشـدت     

تحقيقـات و بازجوئيهـاي   «نقض شده است. آنچه كـه در ايـن پرونـده بنـام     
از دهد، فاقد اعتبار قانوني است و  اساس كيفرخواست را تشكيل مي» ساواك

طلبم كـه از ورود در دادرسـي در ايـن پرونـده خـودداري كنـد و        دادگاه مي
  پرونده را براي تعيين تكليف قانوني به بازپرسي عودت دهد.

و اما از نظر اصول قانوني مربوط بشكل و تشـريفات و مقـررات راجـع بطـرز     
ساواك فاقد اعتبار قانوني است. قسمت اخيـر مـاده   » تحقيقات«تحقيق نيز 

يـا  سئواالت تلقينـي، يـا اغفـال    «د: دار آئين دادرسي كيفري اشعار مي 125
قـانون مجـازات عمـومي نيـز      131مـاده  » اكراه يا اجبار متهم ممنوع است.

اذيت و آزار بدني متهم را براي اخذ اقرار ممنوع ساخته و آنرا جرم از درجـه  
همـان   جنايت شناخته است. ببينيم اين مواد قـانوني چگونـه اجـرا شـد. از    

لحظه بازداشت، رفتار غيرقاوني برخالف مدلول مورد فوق از طرف باصـطالح  
كـه امـروز اسـاس    » اقـاريري «شـروع شـد و باصـطالح    » مأمورين تحقيـق «

دهد، با اتكاء باين روش غيرقانوني اخذ شده است  كيفرخواست را تشكيل مي
نـده  و اين رفتار به آنچنان مراحلي رسـيد كـه طبـق داليـل موجـود در پرو     

مجبور شدند مرا براي معالجه به بيمارستان اعـزام دارنـد. اينجانـب در زيـر     
ورقه قرار بازداشت خود كه در بيمارستان شماره يك ارتش بروئيتم رساند و 

رؤيـت شـد و بقـرار    «در اين پرونده ثبت است، عيناً نوشـتم:   954با شماره 
كـنم. بيمارسـتان    صادره و نحوه بازداشت و رفتار در بـازجوئي اعتـراض مـي   

آيا آقاي بازپرس و آقاي دادستان محترم نبودند كـه  ». ارتش، حسن ظريفي
آئين دادرسي كيفري ببينند كه ايـن رفتـار در بـازجوئي كـه      72طبق ماده 

موجبات اعتراض را برانگيخت چه بوده است؟ اين شانه خالي كردن از انجام 
اي كه پـس   اولين جلسه در 10/7/47وظايف قانوني است. اينجانب در تاريخ 

حاضـر شـدم، جريـان مشـروح ايـن       6ماده در محضـر بـازپرس شـعبه     8از 
جريانات و شكل غيرقانوني تحقيقات و طريقه اخذ اقارير را مفصـالً توضـيح   

پرونده ثبت است. در اين صفحات مـن   1051و  1050دادم كه در صفحات 
ستان ارتش در مورد خطاب بداد 22/2/47با تأئيد اعالم جرمي كه در تاريخ 

توجهي قرار گرفـت، از بـازپرس    اين رفتار غيرقانوني ارسال داشتم و مورد بي
اعتنـائي   تقاضاي رسيدگي نمودم، ولي متأسفانه اين تقاضا باز هم مـورد بـي  

هرگـاه  «آئين دادرسي كيفري  163قرار گرفت، در حاليكه طبق تبصره ماده 
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حقيقت ابـراز بنمايـد، بـازپرس    متهم در آخرين دفاع دليل مؤثري بر كشف 
و بنظر من، آنچه را كه در اولين جلسه بازجوئي در » مكلف برسيدگي است.
پرونـده ثبـت اسـت،     1051مطـرح كـردم و در ص    6محضر بازپرس شعبه 

دليل مؤثري بر كشف حقيقت بود كه بازپرس مكلف برسيدگي بود و از نظر 
ئي ايـران وقتـي در زمينـه    هاي قضائي موجود در سيستم قضا قانوني و رويه

شود، هرگونه اقـدام قضـائي بعـدي در     تحقيقات ضابطين شكايتي مطرح مي
پرونده منوط برسيدگي بĤن مسائل است. از طرف ديگر، طبق قانون برگهاي 
تحقيقات بايد بامضاء مأمورين تحقيق رسيده باشد، ولي برگهاي تحقيقات را 

بينيـد. تمـام برگهـاي آن بـدون     كه از طرف ساواك ارسال شده را برداريد ب
تحقيـق  «امضاء و بعضي بدون تاريخ، تمـام برگهـا بـدون اسـامي مـأمورين      

كردنـد،   رفتنـد و باصـطالح بـازجوئي مـي     آمدند و مي كه هر روز مي» كننده
  باشد. مي

حال با توجه به نقض آشكار مقررات و قوانين در مورد تشريفات راجع بطـرز  
ي كـه عـدم رعايـت مقـررات را در حكـم      تحقيقات از طرف ضابطين بنحـو 

دانم و با توجه بĤنچه كه در زير قرار بازداشتم نوشتم و آنچه  محكمه مؤثر مي
در محضر بازپرس در مورد همين تحقيقات  10/7/46كه در جلسه بازجوئي 

شرح دادم، اين تحقيقـات را از نظـر قضـائي و قـانوني فاقـد اعتبـار و ارزش       
كنم پرونده را براي تعيين تكليف قـانوني ايـن    ضا ميدانم و از دادگاه تقا مي

  تحقيقات به بازپرسي احاله دهند.
ــا توجــه باتهامــات مطروحــه در   ــا از نظــر صــالحيت، دادگــاه حاضــر ب و ام
كيفرخواست فاقـد صـالحيت قـانوني در ايـن زمينـه اسـت. زيـرا اتهامـات         

بايـد در   مطروحه سياسي است و اتهام سياسي نيز طبق قانون اساسي ايران
محاكم دادگستري با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار گيـرد، نـه در   
محاكم نظامي، آنهم بدون حضور هيئت منصـفه. از نظـر فرهنـگ قضـائي و     
عرف حقوقي نه تنها در ايران بلكه در تمام جهان وقتي كسي بخاظر داشتن 

شـود و   مـي اي كه مربوط بطرز اداره مملكت و مسائل مملكتي  مرام و رويه«
گيرد، اين اتهام و اين مـتهم سياسـي اسـت. حتـي هـم       مورد اتهام قرار مي

مأمورين سازمان امنيت و هـم آقـاي بـازپرس تلقيشـان از پرونـده موجـود       
خـوانيم   تحقيقات بعنوان سئوال مي 960سياسي است. بعنوان نمونه در ص 

اسـي  الزمست شروع فعاليتهـاي خـود را از بـدو شـروع فعاليتهـاي سي     «كه 
خـوانيم   بعنوان سئوال مأمور تحقيق مي 981و يا در ص » تاكنون الي آخر...

با احراز هويت خود هرگونه فعاليت مشترك سياسي كـه بـا آنـان داشـتيد     «
هـدف و  «خـوانيم:   قرار مجرميـت بـازپرس مـي    19و يا در ص » ذكر نمائيد

ي انگيزه از اجتماع اين عـده ايجـاد يـك گـروه و تشـكيل دسـته و جمعيتـ       
شود كه سرتاسر پرونده از فعاليتهاي سياسي بحـث   چگونه مي» سياسي بود.

وضـع  » مـرام و رويـه  «كند و بـراي ايـن فعاليتهـا مطـابق كيفرخواسـت       مي
شود، ولي اتهام باز هم سياسي نيست. با توجه بĤنچه گفته شد اميـدوارم   مي

عـدم  غيرقانوني ساواك و بـا صـدور رأي   » تحقيقات«دادرسان محترم با رد 
صالحيت احترام خود را بقانون اساسـي و حقـوق فـردي و اجتمـاعي ملـت      

  ايران نشان دهند. 
  

  آخرين دفاع در دادگاه بدوي
آقاي رئيس، دادرسان محترم، باوجود آنكه در اولين جلسات دادگـاه هنگـام   
بحث از صالحيت و نقص پرونده با اتكاء بداليل و شواهد بسيار قـوي ذهـن   

به محتوي سياسي اتهام و نحـوه تنظـيم پرونـده روشـن     دادرسان را نسبت 
كــردم و شــرايط و اوضــاع غيرقــانوني را كــه همــه محتــواي پرونــده در آن 

ريزي و ساخته و پرداخته شده، دقيقاً توضيح دادم و بديهي است انتظـار   پي
اين بود كه داليل ارائه شده مورد توجه دادگـاه قـرار گيـرد، ولـي متأسـفانه      

يد صـالحيت خـود تأئيـد تحقيقـات سـاواك وارد در دادرسـي       دادگاه با تأئ
تـوجهي آشـكار باصـول و     توانم تأسف خود را از ايـن بـي   ماهيتي شد و نمي

توانم مخفي كنم كه باتوجه بĤنچه كه در مرحله  قوانين پنهان كنم و نيز نمي

صالحيت گذشت، اميدواري نسبت باينكه در اين مرحله تغيير وضع مثبتـي  
  بينانه نخواهد بود. دله از طرف دادگاه بوجود آيد واقعدر پذيرش ا

و اكنون در مقام آخرين دفاع در برابر اتهام مطروحـه در كيفرخواسـت قـرار    
گرفتم. در مقام آخرين دفاع در برابر كيفرخواستي قرار گرفتم كـه نـه تنهـا    
محتواي اساسي آن سراسر خالي از واقعيت است، بلكه از نظر فرم قضائي آن 

باشد. در مقام آخرين دفاع در برابر كيفرخواستي  نظير مي ز در نوع خود بيني
كننـدگان   عدالتيهاست كه براي تنظـيم  ام كه نتيجه و محصول بي قرار گرفته

آن نيز مايـه شرمسـاري شـده اسـت. آري در مقـام آخـرين دفـاع در برابـر         
ز ام كه نـه فقـط محكوميـت شخصـي متهمـان را ا      كيفرخواستي قرار گرفته

طلبد، بلكه در حقيقت بـراي تفكـر و وجـدان پـاك و آزاد طلـب       دادگاه مي
  كند. محكوميت مي

بيـت كيفرخواسـت در يـك اتهـام جنـائي و اس       اين تصادفي نيست كه شاه
اساس آن و بزرگترين و در حقيقت تنها دليل كيفرخواست باصطالح اقـارير  

بينم  ن ديگر الزم نمياند. م و اعترافاتي است كه در ساواك از متهمين گرفته
كه همه آن شرايطي را كه اين باصطالح اقارير در آن موقعيت گرفتـه شـده   

خواهم آنچه را كـه بـر مـن و مـا گذشـت،       است، مو بمو شرح دهم. من نمي
دوباره اينجا در محضر دادگاه زنده كنم يا ايكاش من خود را ملـزم برعايـت   

كردم. زيرا اينكـار از   نكار را ميديدم و اي اي از مالحظات غيرشخصي نمي پاره
يك نظـر الزم بـود. از ايـن نظـر الزم بـود كـه تشـريح دقيـق آن موقعيـت          

توانست بشما آقايان و دادرسان، نه بخـاطر تـأثير در حكمـي كـه رسـماً       مي
كنـد كـه    دهيد، حـداقل كمـك مـي    شود و صرفنظر از رأي كه مي صادر مي

بـراي مـا سـاخته بودنـد،      هيچگونه ابهامي در درك موقعيـت دشـواري كـه   
كـنم كـه شـما بـا درك ايـن موقعيـت، مسـئوليت         نداشته باشيد. گمان مي

بزرگتري در مقابل وجدان و عدالت خواهيد داشـت كـه عـذر عـدم آگـاهي      
تواند آنرا لوث سـازد. آري تصـادفي نيسـت كـه اسـاس كيفرخواسـت و        نمي

ده در سـاواك  برگردان اظهارات آقاي دادستان روي باصطالح اقارير اخذ شـ 
استوار است، اما ببينيم كه از نظر حقوقي و قانوني ارزش اين اقـارير تـا چـه    

تواند بعنوان دليل مورد استناد قرار گيرد؟ از نظر  حد است و تا چه اندازه مي
گوينـد. در ايـن    تاريخ حقوق دوراني وجود دارد كه بـĤن دوران تفتـيش مـي   

گرفـت، مهمتـرين و    نايتي قرار ميدوران وقتي كسي در مظان اتهام انجام ج
بزرگترين دليل براي اثبات اتهام و باصطالح كشف حقيقـت اقـرار و اعتـراف    

هـاي   خود متهم بود. با توجه باين مسئله وقتي چنين فردي بدسـت داروغـه  
دانسـتند كـه كشـف     افتاد، البتـه آنهـا وظيفـه خـود مـي      قانون مي» حافظ«

ت آنچنان براي راست گفتن مورد حقيقت! كنند، و بهمين جهت متهم بدبخ
داد دروغ بگويد و جنايتي را كـه واقعـاً    گرفت كه ترجيح مي شكنجه قرار مي

باو مربوط نبود بگردن بگيرد و باصطالح يكبار مردن را بر صـد بـار مـرده و    
زنده شدن ترجيح دهد. اين شيوه دوران تفتيش بود. اما در دوران فعلي نظر 

ن بيشتر متوجه ايجـاد اعتمـاد و يقـين بـراي قاضـي      حقوقدانان و قانونگذارا
داننـد و   است. بهمين جهت اقرار را بطور كلي مثبت مجرميت و تقصير نمـي 

اي  فقط در صورتيكه اقرار در شرايط قانوني اخذ شده باشد، آنرا بعنوان امـاره 
شناسند. اخذ اقرار بهر طريـق و   در جهت ايجاد يقين براي قاضي، معتبر مي

جه اول دادن بĤن از نظر اثبات اتهام، امروز ديگـر بكلـي مـردود و    اهميت در
باطل است، حتي اگر قضات تحقيق با تكنيك بازجوئي قانوني اقرار مـتهم را  
كسب كرده باشند. در امور غيرجنائي، قانون اقراري را كه متهم رأساً نمـوده  

يـك   با اقراري كه در نتيجه استنطاق بدست آمده باشـد از حيـث ارزش در  
دهد. اما در امور جزائي مسئله كامالً متفـاوت اسـت. در امـور     رديف قرار مي

جزائي اگرچه اقرار رأساً از جانب متهم و قبل از هرگونه استنطاق هم بعمـل  
باشد و براي مؤثر بـودن   آمده باشد، بخودي خود عليه اقرار كننده دليل نمي
ديگر باشد كه براي قاضي  در دعوي بايد بطوري مقرون بقرائن و امارات قوي

ايجاد يقين و اعتماد كند. ديوان عالي كشور نيز ضمن احكام متعـدد قبـول   
كرده است كه بطور كلي در امور جزائي دليل بودن و اعتبـار اقـرار از حيـث    
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االمر است و اعتراف متهم بارتكـاب جـرم در    كاشف بودن آن از واقع و نفس
عمومي ديوان كشور در حكم شماره  مقام اثبات كافي نيست. چنانكه هيئت

) كـه در مقـام   74(از مجموعه حقوقي شـماره   12/10/1316مورخ  10476
اصوالً در امور جزائي تنها اقرار «گويد:  وحدت رويه صادر كرده است عيناً مي

متهم بدون اينكه در باب صحت و اعتبار آن تحقيقاتي بعمل آمده و قرائنـي  
ضوعيت نداشته و ممكـن اسـت طريـق علـم و     در تأئيد آن موجود باشد، مو

استنباط محكمه در تشخيص تقصير متهم واقع شود. نه آنكه بطـور كلـي و   
قطع نظر از طريقيت آن بر ضرر متهم دليل و حجت قانوني بشمار رود، بلكه 
در مقام حكم بارتكاب فقط داليل و شواهد اقناع كننده مناط اعتبار خواهـد  

ه ارزش اقاريري را كه از طريق تكنيك بـازجوئي و  اينها اصولي است ك» بود.
دهد. چنانكه ديديم  در شرايط قانوني در امور جنائي بدست ميايد، نشان مي

دانـد.   اين اصول و قواعد اقرار را بعنوان دليل بر عليه متهم فاقـد ارزش مـي  
نگفته پيداست اگر اقراري در زير فشار و شرايط غيرقانوني اخذ شده باشد و 

ركننده قاصد در بيان آنها نباشد، آن ارزش طريقيت را نيز فاقـد اسـت و   اقرا
باشد، اما ببينيم در پرونده حاضر اين اصول چگونـه اعمـال    اعتبار مي كالً بي

شود. آقاي بازپرس در قرار مجرميت خود كه تماماً بصورت اتكـاء   شده و مي
 1056ص  به باصطالح اعترافاتي كـه در سـاواك شـده بـود صـادر كـرد در      

هرچند متهمين در اين بازپرسي منكر بعضي «كند كه:  پرونده اظهار نظر مي
اند ولي انكار بعد از اقرار مسـموع   از موارد اعتراف قبلي خود در ساواك شده

بدين ترتيب آقاي بازپرس بجاي رسـيدگي بشـكاياتي كـه موجـب     » نيست.
م اصول قـانوني و  انكار باصطالح اعترافات در ساواك شده است، برخالف تما

شـود و ايـن    حقوقي براي اين اقارير جنبه قطعي و يقينـي دليـل قائـل مـي    
بگمانم براي نشان دادن اينكه در سيستم قضائي ارتش براي اصول مذكور تا 
چه اندازه ارزش قائلند و تا چه اندازه بĤنها اعتقـاد وجـود دارد كـافي باشـد.     

د عينـاً در كيفرخواسـت نيـز    روشي كه بازپرسي در قرار مجرميت اتخاذ كـر 
دنبال شد. آنچه كه كيفرخواسـت بعنـوان اولـين دليـل و بزرگتـرين دليـل       

اعتنـائي و   دهنـده بـي   نامد، نشـان  مي» اعترافات صريح متهمين در ساواك«
تواند بر ضـد مـتهم بعنـوان     اعتمادي مطلق باين اصل است كه اقرار نمي بي

د. بدين ترتيب و بـا ايـن قرينـه    دليل مثبت اتهام در امر جنائي شناخته شو
گيرند،  اي را مي بينيم كه مملكت بدوران تفتيش رجعت كرده است. عده مي

كنند و بعد بر اساس همان اقارير قـرار مجرميـت    بزور از آنها كسب اقرار مي
كننـد. بهمـين    نويسند، و البد محكوم مـي  كنند و كيفرخواست مي صادر مي

دليل كيفرخواست و برگردان  ست كه شاهگويم تصادفي ني جهت است كه مي
است، زيرا چنين روشي از مشخصات دوران » اقارير متهمين در ساواك«آن 

تفتيش است و باز بهمين جهت است كه آقاي ضياء فرسيو، دادستان ارتش 
صـورت جلسـه   «اي باسـم   گذرد، بـا ورقـه   پس از يكسال كه از بازداشت مي

خواهـد كسـب اعتبـار     ر در ساواك مـي براي باصطالح اقاري» معاينه پزشكي
كند. اگر آقاي دادستان ارتش واقعاً عالقمند بحفـظ مـوازين قـانوني بودنـد،     
همانموقع كه از ايشان تقاضاي رسيدگي بنحوه تحقيقات شد جلسه معاينـه  

دادند نه پس از يكسال ، آنهم نـه بوسـيله پزشـك قـانوني بلكـه       تشكيل مي
اعتبـار   ي آقاي دادستان ارتش در مقابل بيتاب بوسيله پزشك زندان. علت بي

ــرا اگــر تنظــيم كننــدگان    شــدن اوراق تحقيــق ســاواك روشــن اســت، زي
خواستند كه بر طبق اصول مسلم حقـوقي و قـانوني بـراي       كيفرخواست مي

تعقيب ما بداليل ديگري غير از اقـارير توسـل جوينـد، ديگـر دليلـي بـراي       
مقابل شما آقايان دادرسان فقط دو داشت و اكنون در  محاكمه ما وجود نمي

راه وجود دارد يا همچـون دوران تفتـيش و بـدون توجـه باصـول قـانوني و       
دستور ديوان عالي كشور با تكيه بر باصطالح اقارير مـا را محكـوم كنيـد يـا     
همچون قضاتي شجاع كه شايسته اين نام بزرگ هستيد با تكيـه بـر اصـول    

خـاب بسـيار سـنگين اسـت و چيـزي      حكم برائت صادر كنيد. مسئوليت انت
  تواند سنگيني اين مسئوليت را ضعيف سازد. نمي

  

  
  

چه اكنون و چه بعد از اين، يك امر بعنوان نيت مـن و بعنـوان   
نيت مقدسم و بعنـوان راهنمـاي مـن در كارهـاي سياسـي و      
اجتماعي مطرح بوده و خواهد بود و آن آزادي و سعادت وطنم، 

اي است كه  زحمتكش و رنجديدهسرافرازي و خوشبختي مردم 
شود. من بعنوان يك ايراني و بعنوان  بنام ملت ايران خوانده مي

دهـم و خـود را موظـف     يك روشنفكر ايراني بخود حـق مـي  
دانم كه با عالقمندي و دلسوزي و بـا احسـاس مسـئوليت     مي

عميق نسبت بسرنوشـت ملـتم و نسـبت بحيـات سياسـي و      
اين راه تمام مالحظات و منافع  اجتماعي ميهنم رفتار كنم و در
كوشـم شايسـته آن    ام، زيرا مي حقير شخصي را كنار گذاشته

باشم كه ملتم مرا فرزند وفادار و خدمتگذار خود بداند. هميشه 
  اعتقاد داشته و نيتم اين بوده

  
  
  
بينيم محتواي اساسي كيفرخواست چيست و موضوع اتهـام مطروحـه در   ب و 

اء بداليل ارائه شده مـدلل گـردد؟ موضـوع اتهـام     آن چگونه ممكنست با اتك
مطروحه در كيفرخواست برابر است با ماده يك مقدمين. ماده يك مقـدمين  

هركسـي كـه   «دارد:  شود اشعار مي در آن مورد كه مربوط بموضوع اتهام مي
در ايران بهر اسم و يا عنوان دسته يا جمعيت يـا شـعبه جمعيتـي تشـكيل     

كه مرام و رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران يـا  دهد و يا اداره نمايد 
  دانيم كه طبق قانون اساسي و قوانين  مي» مرام و رويه آن اشتراكي باشد...

ديگر تشكيل دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي بطور كلي ممنوع نيسـت و  
شود. عنوان جرم روي دسته يا جمعيتي فقط وقتي اثبـات   جرم شناخته نمي

اي بـرخالف قـانون داشـته باشـد يعنـي       جمعيت مرام و رويه شود كه آن مي
گيرنـد، بخـاطر تشـكيل     باصطالح قانوني اگر افرادي مورد تعقيـب قـرار مـي   

جمعيت بلكه بتبع مرام و رويه ضد قانوني آن افراد است. آقاي رئـيس! مـن   
اينجا با احساس مسئوليت در مقابل دادگاه اعالم كردم كه آقاي دادستان در 

اي ارائه كنند كه دال بر مخالفت مـن بـا    ين پرونده اگر توانستند جملهتمام ا
سلطنت مشروطه قـانون اساسـي باشـد مـن تمـام ادعـاي كيفرخواسـت را        

كنم. ولي شما شاهد بوديـد   پذيرم و از تقاضاي تجديد نظر خودداري مي مي
ارزش  كه دادستان در بيانات خود با وجـود قرائـت مكـرر و عبـث اوراق بـي     

وئيهاي ساواك در حقيقت از عرضه يك جمله در اثبات اتهام درماندنـد  بازج
ايـد كـه دادسـتان     و اكنول شما آقايان در مقابل كيفرخواسـتي قـرار گرفتـه   

پرونده متكا كيفرخواست خود نتوانست حتي يـك  برگ  1600مدافع آن از 
. بنـابراين الزمسـت بفهمـيم چـه     جمله براي اثبات موضوع اتهام عرضه كند

خواهند حتماً و حتماً با انتساب ماده يك مقدمين  اري وجود دارد كه مياصر
ما را محكوم كنند؟ مسئله روشن است. در حقيقت با سوء استفاده از مفهوم 
نامحدود اين ماده قانوني كه در حدود چهل سال پيش وضـع شـده اسـت و    

مـل  دارد، مقامات انتظامي تمايل و جهـت ع  پيرامون مرام و رويه صحبت مي
خود را در كوبيدن هر فردي كه جسارت ورزد با نظر انتقادي بوضعي كـه در  

دهند. هر كسي انديشه كنـد   جامعه ايراني وجود دارد انديشه كند، نشان مي
اش را بشخصي ديگري بيان دارد، الجرم تشكيل دسـته   و جرأت كند انديشه
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يـك   شـود و آنوقـت مـاده    و جمعيت داده اسـت و داراي مـرام و رويـه مـي    
افتد. آقايان! راست است. من در اين دادگـاه   اش بكار مي مقدمين براي تنبيه
ام بمحاكمه كشيده شدم، ولي بهتـر اسـت بدانيـد كـدام      بخاطر مرام و رويه

اي را بمحاكمـه   مرام و كدام رويه؟ و بهتـر اسـت بدانيـد چـه مـرام و رويـه      
ه بقـول آقـاي   ايد؟ شايد گناه من اين باشد كه جسارت ميورزيدم كـ  كشيده

دادستان با صراحت همه جا نظـر انتقـادي خـود را نسـبت بوضـعي كـه در       
كردم. من در حدود يكسال قبل از دستگيري اخير  گذرد ابراز مي كشورم مي

كه از طرف سازمان امنيت براي تعيين تكليف وضع سربازيم (كه دو سال از 
بـا مـن انجـام    پايان آن گذشته بود) احضار شدم. در يك مصاحبه كتبي كه 

شد صراحتاً نوشتم كه مهمترين مسأله در كشور، مسأله آزادي و دموكراسي 
است. پيشرفت و ترقي واقعي مملكت، تكامل واقعي جامعـه ايرانـي در گـرو    
حل مسئله آزادي و دموكراسي است. در گرو حل اين مسـئله اسـت كـه در    

بياينـد. در   اخذ تصميمات مردم نه در حرف بلكه واقعاً و در عمـل بحسـاب  
نيـز   6دوران دستگيري اخير چه در سازمان امنيت و چه در بازپرسي شعبه 

ام را بخـود   ام كه مسئله بزرگ براي من، آنچـه كـه همـه انديشـه     بارها گفته
مسئله آزادي و  ،خواند كند و آنچه كه كوششم را بسوي خويش مي جلب مي

ه سـعادت و ترقـي   دموكراسي و رعايت اصول قانون اساسي است. زيرا الزمـ 
بينم. چنانكه در تاريخ  ملت ايران را در احترام و رعايت عميق اين اصول مي

پرونده حاضر ثبـت   1086كه در برگ شماره  6در بازپرسي شعبه  17/7/47
آرمان آزادي و دموكراسـي و رعايـت حقـوق ملـت     «است تصريح كردم كه: 

اينهـا مطـالبي   » ت.ايران مصرحه در قانون اساسي برايم محترم بوده و هسـ 
اه بخــواهم بگــويم. ايــن نيسـت كــه مــن تــازه امــروز در محضــر ايــن دادگــ 

كنم براي آنسـت   ام و اگر امروز در دادگاه تكرار مي را بارها گفته مهاي انديشه
كه شما آقايان با صراحت كامل بدون كوچكترين ابهامي بدانيد كـه مـرام و   

يـرد كـه آرمـانش آزادي و    گ ام چيست؟ اگر مجازاتي بكسي تعلـق مـي   رويه
دموكراسي و رعايت حقوق ملت ايران مصرحه در قانون اساسي است، من با 

  همه وجودم آنرا پذيرا هستم.
من است، ولي بينديشـيد كـه كجـاي ايـن حرفهـا        آقايان، اينها مرام و رويه

جنبه ضد قانوني دارد و مرام و رويه ضد سلطنت مشـروطه ايـران محسـوب    
گـويم   گويم آرمانم آزادي و دموكراسي است، وقتي مي ي ميشود. آيا وقت مي

مبارزه براي تأمين آزادي و دموكراسي و رعايت حقوق ملت ايـران مصـرحه   
در قانون اساسي هدف من بـوده، كجـاي ايـن جمـالت بمعنـي ضـديت بـا        
سلطنت مشروطه ايران است؟ برايم بسيار جالب بود كه اگر آقـاي دادسـتان   

گويد طرفدار مبـارزه بـراي آزادي و    چرا وقتي كسي ميدادند كه  توضيح مي
دموكراسي هستم، اين بمعنـي ضـديت بـا سـلطنت مشـروطه ايـران تلقـي        

اند، مـن بـراي روشـن     شود؟ ولي اگر آقاي دادستان اينكار را انجام نداده مي
بينم كـه ايـن موضـوع را روشـن كـنم.       شدن ذهن دادرسان محترم الزم مي

جهاني حقوق بشر حقوقي به آحاد ملـت ايـران داده    قانون اساسي و اعالميه
مند باشم و هـر   است كه من بنام يك فرد ايراني حق دارم از اين حقوق بهره

فرد ايراني حق دارد كه در مقابل تجاوز باين حقوق بـدفاع برخيـزد. چنـين    
شـود، بلكـه    دفاعي نه تنها بمعني ضديت با سـلطنت مشـروطه تلقـي نمـي    

وظايفي است كه قانون اساسي بـراي ملـت ايـران در     درست در جهت انجام
رويـه و  «اي عالماً و عامداً مفاهيم  دفاع از مشروطيت تعيين كرده است. عده

مرام و رويه ضد سلطنت و اشتراكي «را با » مرام آزادي و دموكراسي داشتن
كننـد تـا بدينوسـيله محملـي قـانوني بـراي سـركوب         مخلوط مـي » داشتن

خواهند با سوء اسـتفاده از حساسـيت موجـود در     آنها مي مخالفين بتراشند.
مفهوم اين ماده تمسكي قانوني براي عدم رعايت قـانون اساسـي و اعالميـه    

خواهد باين روش كمـك   جهاني حقوق بشر بيابند و كيفرخواست موجود مي
  كند نه باجراي عدالت ادعائي آقاي دادستان.

خـود ذكـر از كتـب و اوراق    آقاي دادستان در دليـل يـازدهم كيفرخواسـت    
كند. در اين باصطالح اوراق و كتب مكشوفه كه از طرف ساواك  مكشوفه مي

تشخيص داده شده و ليست آن از طرف دادسـتان بعنـوان مـدرك    » مضره«
جرم در اين دادگاه قرائت گرديد، يك ورقه، يـك نوشـته و يـك كتـاب كـه      

كيفرخواسـت باشـد    بتواند مستقيم يا غيرمستقيم مثبت اتهـام مطروحـه در  
وجود ندارد. يكبار ديگر ببينيم كـه ايـن كتـب و اوراق مكشـوفه چـه بـوده       

هــاي جبهــه ملــي ايــران ـ خــاطرات خانــه مردگــان اثــر     اســت؟: اعالميــه
داستايوسكي ـ در رده سياست و بهائيگري اثر مرحوم كسـروي ـ ادبيـات از     

وف ـ ژان  نظر گـوركي ـ مـادر اثـر ماكسـيم گـوركي ـ دن آرام اثـر شـولوخ         
كريستف اثر رومن روالن ـ كتاب سياه درباره قاجاريـه اثـر حسـين مكـي ـ       
كتاب سياه سازمان افسـران حـزب تـوده نشـريه فرمانـدار نظـامي ـ اخبـار         
خبرگزاري تاس اتحاد شوروي و غيره.... اين كتب و نشريات كه نويسنده هر 

ري اسـت،  اش فـرد ديگـ   اش يكي ديگر و فروشـنده  كدام، يكي، منتشركننده
كنـد كـه مـن داراي مـرام و رويـه ضـد        كجا ارتباطي باين مسئله پيـدا مـي  

ا ايـن تصـادفي       سلطنت مشروطه و داراي مرام و رويه اشـتراكي هسـتم. امـ
شـناخته  » كتب مضره«نيست كه چنين كتبي كه نام بردم بعنوان باصطالح 

دگاه شود و از طرف يك دستگاه قضائي نيز بعنوان مدرك جرم در يك دا مي
گـردد. شـما    شود و براي صاحبان آنها تقاضاي مجـازات مـي   رسمي ارائه مي

آقاي دادستان با ارائه داستانهاي ماكسيم گوركي و رمانهاي بزرگي مثـل دن  
اند، بهتر از هر حرف و سخني  آرام و ژان كريستف كه برنده جايزه نوبل شده

سـفري زنـدگي   دهيد كه روشنفكران كشورمان در چه محيط و آتم نشان مي
كنند. در اين دادگاه بارها صحبت از حفظ حيثيت ملي شده اسـت. مـن    مي

عميقاً باين اصل معتقدم. ولي متأسفم بايد بگـويم كـه بـين دارنـدگان ايـن      
كتابها و ارائه كنندگان آنها بعنوان مدرك جرم كساني كـه بحيثيـت ملـي و    

ارائـه كننـدگان ايـن    سنن فرهنگي پرافتخار ملت ما ابداً توجه نكردند، ايـن  
كتابها بعنوان مدرك جرم هستند نه دارندگان آنها. شما آقـاي دادسـتان در   
يكطرف اشاره بمسأله روابط ايران و شوروي و در تأئيد اين روابط داد سـخن  

دهد و از طرف ديگر صورت مجلس كشف يك شماره اخبـار خبرگـزاري    مي
بات ضـديت بـا سـلطنت    تاس اتحاد شوروي را بعنوان مدرك جرم و براي اث

كنيـد. اگـر    مشروطه ايران و داشتن مرام و رويه اشتراكي بدادگاه عرضه مـي 
كوسه و ريش پهني وجود داشته باشد همينجاست، ولي اين سخن بگذار تـا  

اساس ديگري كه بـراي اثبـات    خواهم بداليل بي وقت دگر. من در اينجا نمي
باالخره هم معلوم نشد كـه  اتهام مطروحه در كيفرخواست ارائه شده است و 

مبدأ و منشأ آنها از كجاست و ارتباطي هم بمن ندارد، وارد بحـث شـوم. در   
جلسات گذشته دادگاه باندازه كافي در اين زمينه صحبت شـده اسـت ولـي    
ناگزير باين توضيح هستم كه سازندگان پرونده حاضر آنچنان اصراري بـراي  

سمان را بعنوان دليل داشتن مرام اند كه آسمان و ري محكوم كردن ما داشته
انـد و ارائـه كردنـد. واقعـاً اسـتعداد       و رويه ضد سلطنت و اشتراكي بهم بافته

آوري الزم است كه بتوان دستكش بكس و گوي توپر و سنگ  قضائي شگفت
اي  اي در ادعانامـه  ترازو و كارد آشپزخانه را بعنوان داليل داشتن مرام و رويه

گان كيفرخواست بخاطر ايجاد زمينه مساعدي براي عرضه كرد. تنظيم كنند
طرح اتهامات ساختگي با يك سري كلماتي كه شايسـته يـك سـند قضـائي     

سـازمان دانشـجويان   «نويسـند:   نيست، در مقدمه كيفرخواسـت چنـين مـي   
اي دانشجو تشكيل شده  دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملي ايران كه از عده

اند با مراقبـت مسـتمر    وجب تشنج و آشوب بودهمرتباً م 41و  40و سالهاي 
مأمورين دولت مضمحل گرديده و اشخاصي كه نقش مؤثر از نظر رهبـري و  

شناخته شده و براي خنثي نمودن نيات  ،كارگرداني جريان را بعهده داشتند
توان متهمين رديفهـاي   از آنجمله مي .پليد آنها پيوسته زير نظر قرار داشتند

از همان اولـين جملـه كيفرخواسـت بـدون هيچگونـه      » برد. را نام 7و  5، 4
اي از روشنفكران كشـور در مظـان    كند كه يكبار ديگر عده ابهامي روشن مي
اند. اين اولـين بـار نيسـت كـه در مـيهن مـا دانشـجويان و         اتهام قرار گرفته

دهنـد. تـاوان ايـن را     روشنفكران تاوان عدالتخواهي و آزادگـي خـود را مـي   
  خواهند بوضعي در كشور گردن نهند كه در آن داشتن و ه نميدهند ك مي
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خواندن كتابهاي كسروي و داستانهاي ماكسيم گوركي و رمانهايي كه بĤنهـا  
جايزه نوبل تعلق گرفته است ممنوع باشد و مدرك جرم و دليل داشتن مرام 

يـران  شود. جنبش دانشـجوئي ا  و رويه ضد سلطنت و اشتراكي محسوب مي
، تـا شـما بـا    دبوجـود آمـده باشـ    41و  40چيزي نبود كه فقط در سالهاي 

اي بعنوان رهبران و كارگردانـان ايـن جنـبش آنـرا خـاموش       محكوميت عده
سازيد. اين جنبش سالهاست كه در وطن ريشه دوانيده و علت وجـودي آن  

د گيرد كه در جامعه ما وجـو  نيز از شرايط عيني دشوار و ناگواري نشأت مي
دارد. جريانات يكسال اخير دانشگاه كه ما در زندان بوديم گواه صـادق ايـن   

  مدعاست.
چه اكنون و چه بعد از اين، يك امر بعنوان نيت من و بعنوان نيت مقدسم و 
بعنوان راهنماي من در كارهاي سياسي و اجتماعي مطرح بوده و خواهد بود 

مـردم زحمـتكش و   و آن آزادي و سعادت وطـنم، سـرافرازي و خوشـبختي    
شود. من بعنوان يك ايرانـي   اي است كه بنام ملت ايران خوانده مي رنجديده

دانـم   دهم و خود را موظـف مـي   و بعنوان يك روشنفكر ايراني بخود حق مي
كه با عالقمندي و دلسوزي و با احساس مسئوليت عميق نسبت بسرنوشـت  

و در ايـن راه   ملتم و نسبت بحيات سياسي و اجتمـاعي ميهـنم رفتـار كـنم    
كوشـم   ام، زيـرا مـي   تمام مالحظات و منافع حقير شخصي را كنـار گذاشـته  

شايسته آن باشم كه ملتم مرا فرزند وفادار و خدمتگذار خود بداند. هميشـه  
اعتقاد داشته و نيتم اين بوده و هست كه سعادت و تعالي ملت ايـران فقـط   

ر زنـدگي اجتمـاعي و   شود كه اصول آزادي و دموكراسي ب موقعي تأمين مي
سياسي ما حاكم باشد. هميشه اعتقادم اين بوده و هست كه بايد در جامعـه  
آزادي فردي و اجتماعي براي احاد ملت ايران تأمين گردد. زيرا فقط در يك 
جامعه آزاد است كه مردم با سرفرازي، مسـئوليت خـويش را درك كـرده و    

جامعه بحركت در خواهنـد  نيروهاي سازنده خود را در جهت ترقي و تكامل 
آورد. هميشه ايمان داشتم كه اصول قانون اساسي و اعالميه جهـاني حقـوق   
بشر كل اليتجزايست كه نه در گفتار بلكه در كردار و واقعاً بايد اجرا گـردد.  
من اكنون پس از جرياناتي كه در طي يكسال اخير بر من گذشـت و شـاهد   

ام بيش از هر زمان ديگري  يگران بودهعدالتيها نسبت بخود و د بسياري از بي
بضــرورت اجــراي قــانون اساســي و اعالميــه جهــاني حقــوق بشــر و اصــول 

ام. اين چنين است نيات واقعي و قلبيم.  مشروطيت ايمان و اعتقاد پيدا كرده
بناميد، ولي من مطمئنم كه » پليد«شما آقاي دادستان مختاريد كه اينها را 

محكـوم سـازيد. آيـا وقتـي     » ماده يـك مقـدمين  « توانيد اين نيات را با نمي
گويم جامعه بدون وجود آزادي و دموكراسي هرگز موفق به تـأمين رفـاه    مي

اجتماعي و توزيع عادالنه فرصتها و امكانات بـين اكثريـت مـردم، و تعـديل     
ثروتهاي خصوصي بنفع عدالت اجتماعي نخواهد شد، اين مرام و رويـه ضـد   

گويم تا زمانيكه مـردم از طريـق    ؟ آيا وقتي ميسلطنت مشروطه ايران است
   دموكراتيك نتوانند بر سرنوشت و مقدرات خود حاكم شوند و تا از طريق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
تأسيسات دموكراتيك نتوانند طلـب كننـده مسـئوليت سـازمانهاي اداري و     

اي باسـم رفـورم و موفقيـت آن زيـر عالمـت       سياسي مملكت باشند، مسئله
گيرد، اين مرام و رويه ضد سلطنت مشروطه ايـران اسـت؟ و    ميسئوال قرار 

بايد جوابش را با ماده يك مقدمين داد؟ آيـا وقتـي طالـب آزادي انتخابـات،     
آزادي مطبوعات، آزادي عقيده و وجدان و خالصه خواستار تمام آن چيـزي  
باشم كه از نظر اعالميه جهاني حقوق بشر بنام آزاديهاي فـردي و اجتمـاعي   

شود، داراي مرام و رويه ضد سلطنت مشروطه ايران هسـتم؟ آيـا    ده ميخوان
اگر خواستار آن باشم كه بايد استقالل كامـل سياسـي، اقتصـادي و نظـامي     

هـا وجـود    ايران تأمين گردد و تمام روابط نابرابر استعماري كه در اين زمينه
داخلي و داشته باشد بايد نابود گردد و فقط مصالح ملي ما راهنماي سياست 

خارجي باشد، اين مرام و رويه ضد سـلطنت مشـروطه ايـران اسـت؟ بسـيار      
تـرين آمـال و آرزوئـي كـه      ساده است كه بدون احساس مسـئوليت بشـريف  

ممكنست براي ملتي داشت، فحش و ناسزا نثار كرد و دارندگان اين اهـداف  
ه نجيبانه را بمحاكمه كشيد. ولي بايد اعتراف كنم كـه مـن عـالوه بـر توجـ     
ام.  بقضاوت اين دادگاه، بداوري حق طلبانـه ملـت ايـران نيـز چشـم دوختـه      

خطاب من اكنون آقاي دادستان بشما و بهمه آنهائيست كه از دور و نزديك 
در برپا ساختن اين محاكمه مسئوليت دارند. اگر رأي دادگاه بـر محكوميـت   

ارهـا و  شوم در پشـت ديو  من تعلق گيرد، من اين سالهايي را كه محكوم مي
هاي زندانهايتان خواهم گذراند. اين سالها با همه رنجها و محروميتهـاي   ميله

خود بهرحال سپري خواهد شد ولي بدانيد كه وجدان من اكنون بيش از هر 
بيـنم اكنـون بـيش از هـر زمـان       موقع ديگري آسوده و آرام است، زيرا مـي 

ا بهمه مردان و ديگري قلبم سرشار از محبت و عاطفه نيرومندي است كه مر
من اگر دهـد.   اند پيوند مي زنان هموطنم كه در اين سرزمين پهناور پراكنده

انـدازد    از اينكه ديوارها و سالها بين مـن و ايـن مـردم فاصـله مـي     
متأسفم، ولي سرفرازم كه بخاطر عشق باين مردم زحمتكش و نجيب 

وري و بخاطر نگراني عميق براي سرنوشت و آينده آنهاست كه اين د
  گردد. بمن تحميل مي

آقاي رئيس! دادرسان محترم! اكنون شما در آستانه قضاوت و صـدور حكـم   
قرار داريد. اكنون شـما در آسـتانه داوري و داد هسـتيد. بـديهي اسـت كـه       

ترين رأي ممكن، يعني حكـم برائـت اسـت،     انتظار من از شما صدور عادالنه
در مقابـل وجـدان خـود    دهيـد نـه فقـط بايـد      ولي هشدار با رأيي كـه مـي  

گوي باشيد، بلكه مسئوليت بزرگي در مقابل ملت ايران بعهـده داريـد.    جواب
ملت ايران قاضي سختگيري اسـت. هرگـز شـما را نخواهـد بخشـيد اگـر بـا        
سالهاي زندگي فرزندانش بازي كنيد. ولي بهرحال اكنون اين شما آقايـان و  

  اين سالهاي زندگيمان.  
*  
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  متن هايي كه 
 ا را به فضاي دهه چهل مي برندم
 

  محمد رضا شالگوني
 

دفاعيه هاي بيژن جزني و حسن ضياء ظريفي ، دو تن از درخشان ترين و 
اثرگذارترين چهره هاي جنبش چپ ايران در پنجاه سال اخير ، متن هايي 

مي برند. آنها به گروهي تعلق  1340هستند كه ما را به فضاي سياسي دهه 
حله شكل گيري بود و هنوز فعاليت بيروني و طبعاً نام داشتند كه در مر

رسمي تعيين شده اي نداشت و ( آن طور كه من از عزيز سرمدي و عباس 
در ميان اسم رمز آن شنيدم )  1350سوركي در زندان برازجان در سال 

 "گروه جزني"بود ، ولي بعدها اصطالحاً به  "شركت"، خود اعضاي گروه 
تين گروه منسجم ماركسيستي بود كه در اوايل دهه معروف شد. اين نخس

چهل ، مستقل از حزب توده ، در داخل كشور شكل گرفت ولي در زمستان 
از طريق يكي از عوامل نفوذي ساواك به نام ناصر آقايان ضربه خورد:  1346

بيژن جزني و عباس سوركي جزو نخستين كساني بودند كه دستگير شدند 
ضاي گروه ( از جمله حسن ظريفي ) كه مي خواستند و چند نفر ديگر از اع

تشكيالت "از طريق خوزستان از كشور خارج شوند ، در نتيجه تماس با 
حزب توده كه ساواك در آن نفوذ كرده بود ، در دام شبكة عباس  "تهرانِ

شهرياري افتادند و دستگير شدند. بقيه افراد گروه ( مانند علي اكبر صفايي 
صفاري آشتياني ، غفور حسن پور و حميد اشرف )  فراهاني ، محمد

توانستند ارتباطات خود را حفظ و بازسازي كنند و همين ها بودند كه 
عمليات سياهكل را سازمان دادند و همراه گروه ديگري به رهبري مسعود 
احمد زاده و امير پرويز پويان ، سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران را به 

  وجود آوردند.
لي كه براي خواننده امروزي دفاعيات بيژن جزني و حسن ظريفي پيش سؤا

مي آيد اين است كه چرا دوتن از شناخته ترين مبارزان ماركسيست ايران 
تشكيل  "دسته و جمعيتي با مرام و رويه اشتراكي"تأكيد مي كنند كه 

سلطنت "نداده اند و حتي فراتر از آن ، ضديتي با قانون اساسي كشور و 
ندارند. براي يافتن پاسخي به اين سؤال بايد به چند نكته توجه  "طهمشرو

  داشته باشيم:
   

آنها انتظار نداشتند قضات دادگاه نظامي و كامالً فرمايشي ( كه معموالً  - 1
محكوميت هاي تعيين شده از طرف ساواك را بدون كوچك ترين چون و 

 46ن ( كه در زمستان چرا امضاء مي كردند) حرف هاي شان را باور كنند. م
به اتهام فعاليت هاي دانشجويي چند ماه در زندان قزل قلعه بودم ) اين 

 47، از جمله با خود بيژن در ارديبهشت افتخار را داشتم كه با بعضي از آنها 
و پس از آن نيز همراه بسياري از دانشجويان  در بند عمومي ، صحبت كنم

پادگان هاي تربيت حيدريه و مشهد ( اخراجي اعزام شده به سربازي ، در 
كه دهها نفر از آنان در سال هاي بعد در مبارزه با ديكتاتوري جان باختند ) 
همة خبرهاي رسيده از زندان و محاكمه اين گروه را باعطش تمام دنبال مي 
كردم. در آن موقع همه مي دانستيم كه اين رفقا مجازات هاي سنگيني 

گروه هيچكدام انتظار نداشتند محكوميت شان  خواهند گرفت. اعضاي اصلي
كمتر از ده سال باشد. و حتي با توجه به اين كه عباس سوركي و بيژن 
جزني را سرقرار ، همراه با دو قبضه سالح كمري دستگير كرده بودند ، 
خيلي ها در بيرون و در زندان ، فكر مي كردند اعضاي اصلي گروه حكم 

د كرد. چند ماه مانده به شروع دادگاه ، خبري به اعدام يا ابد دريافت خواهن
روايت از خانواده بعضي از اين رفقا بر سر زبان ها افتاد كه ساواك به اينها 
گفته است كه اگر در دادگاه از مرام اشتراكي و مبارزه مسلحانه دفاع نكنند ، 
محكوميت شان از ده سال بيشتر نخواهد بود. من هنوز هم نمي دانم اين 

؛ اما قطعاً مي دانيم كه اين رفقا به شيوه اي حساب  ر درست بود يا نهخب
بسنده كردند ، زيرا در شرايطي دستگير شده  "دفاع حقوقي"شده ، فقط به 

بودند كه گروه هنوز كامالً شكل گرفته نبود و احتماالً فكر مي كردند كه 
اگواري براي مي تواند پي آمدهاي غير قابل پيش بيني ن "دفاع ايدئولوژيك"

رفقاي دستگير نشده شان داشته باشد و ادامه فعاليت آنها را با دشواري ها و 
حساسيت هاي مضاعفي روبرو سازد. الزم است يادآوري كنم كه در آن دوره 

روي مي  "دفاع ايدئولوژيك"، مبارزان دستگير شده معموالً هنگامي به 
ر خبرنگاران و ناظراني از آوردند كه اوالً دادگاه علني يا دست كم با حضو

خارج كشور برگزار مي شد كه به دستگير شدگان امكان مي داد صدايشان 
را به بيرون برسانند ؛ ثانياً آنها خودشان اعالم دقيق مواضع سياسي و 

 شان را ضروري مي ديدند. "ايدئولوژيك"
   

هنوز نقش افشاگر  "دفاع حقوقي"فراموش نبايد كرد كه در آن موقع  -  2
در اوائل دهه  "انقالب شاه و مردم"بسيار مهمي داشت ، زيرا با راه اندازي 

چهل ، فضاي سياسي كشور به شدت مسدودتر شده بود و ديكتاتوري فردي 
شاه برجستگي بي سابقه اي پيدا مي كرد و همه فعاالن چپ ، انگشت 

دم گذاشتن روي بي حقي مردم و بي اعتنايي رژيم به هر نوع قانونيت را مق
ترين وظيفه خود مي دانستند. نگاهي به متن دفاعيه هاي بيژن جزني و 
حسن ظريفي نشان مي دهد كه آنها براي افشاي بي قانوني و ديكتاتوري ، 

استفاده كرده اند: مثالً هر دو نفر  "دفاع حقوقي"به نحو درخشاني از فرصت 
ياسي روي عدم صالحيت دادگاه نظامي براي رسيدگي به پرونده هاي س

دست مي گذارند و نشان مي دهند كه برپايي چنين دادگاه هايي زير پا 
گذاشتن آشكار قانون اساسي كشور است. هر دو افشاء مي كنند كه در 
معرض شكنجه هاي وحشيانه طوالني بوده اند. هردو با لحن طنزآلود 
آشكاري از كتاب هاي توقيف شده از خانه هاي شان نام مي برند و نشان 

دهند كه ساواك حتي از داستان هاي رومن روالن و داستايوسكي مي 
وحشت دارد. حسن ظريفي ( كه يك حقوق دان است ) به شيوه اي كامالً 
مستدل نشان مي دهد كه حتي اگر قوانين مربوط به اختيارات ساواك و 
آئين دادرسي نظامي ( كه خود ناقض قانون اساسي كشور هستند ) مبناي 

هفت  -يرند ، باز هم  بازجويي هاي ساواك در يك دوره شش داوري قرار بگ
ماهه از متهمان ، كامالً غير قانوني بوده است و نمي تواند مبناي استدالل 

ضابطين "دادستان يا رأي دادگاه باشد ؛ زيرا قانوناً ساواك فقط در حد 
وظيفه يك مامور "يا دادرسي نظامي مي تواند عمل كند و  "دادگستري
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. بيژن جزني "بيش از آنچه كه يك ژاندارم يا پاسبان دارد نيستساواك 
سرفرازانه با نقل جمالتي از دفاعيه معروف سقراط ، يادآوري مي كند كه از 
مخالفت اش با ديكتاتوري حاكم و زورگويي هاي آن پشيمان نيست و 
حاضر است تاوان آزادگي اش را بپردازد و خطاب به قضات دادگاه تأكيد مي 

به من اجازه "، همان قانون اساسي كه آنها به آن استناد مي كنند ،  كند
. "داده است به عنوان يك فرد ايراني در تعيين سرنوشت خود دخالت كنم

روشن است كه آنها نه خطاب به قضات دادگاه نظامي ، بلكه خطاب به مردم 
ايران سخن مي گويند. تصادفي نيست كه بيژن ضمن اشاره به حضور 

اگر كسي نظر مرا در مورد حضور "گاران خارجي در دادگاه مي گويد: خبرن
دهم درِ اين  گفتم كه من ترجيح مي كرد مي افراد در اين محكمه سئوال مي

هايم و بروي مردم كوچه و بازار گشوده  دادگاه بروي هموطنانم، همدرس
ها و آقايان كه ميهمان كشور ما هستند  شود. ضمن اينكه نسبت به خانم

كنم آن كسي كه بايد  كمال احترام را قائلم ولي در اين محكمه اعالم مي
نسبت به حقانيت من و حتي نسبت به رأي اين محكمه داوري كند ملت 

بنظر من هيچ نظري، هيچ مساعدتي و حتي هيچ ايران است. 
همدردي براي من ارزش ندارد اگر ملت ايران حقانيت مرا تصديق و 

ن و واي بر هر كس ديگري اگر قدر و قيمت و تأييد نكند. واي بر م
كم بگيرد. واي بر كسي كه ملت ايران را  حقانيت ملت ايران را دست

. تأكيد او بر دين و وظيفه اش در برابر زحمتكشان "بي سروپا بخواند
آنچه موجب "كشور ، يكي از مهم ترين و زيباترين پيام هاي دفاعيه اوست: 

ر گيرم اصوالً عشق و عالقه من بوطنم و شده است در مظان اتهام قرا
انساني كه بمصالح و منافع ملت ايران بوده است. من بعنوان يك انسان، 

بقيمت رنج و محروميت مردم ستمكش ايران توانسته است از نعمت 
ام نسبت بسرنوشت و منافع  مند شود، نتوانسته تحصيالت عالي بهره

اعتنا  د بينمن دارمردم اين سرزمين كه همه گونه حق بگردن 
. پيام هايي از اين دست بود كه آتش در جان جوانان بيدار و پرشور "بمانم

 "فدايي"دهه چهل و پنجاه مي انداخت كه خود را فداي مردم بكنند و 
مردم بنامند. در ستايش همين حس دين و وابستگي آنان به فرودستان بود 

نگاه كن/ چه فروتنانه بر "كه چند سال بعد احمد شاملو به زيبايي سرود: 
درگاه نجابت به خاك مي شكند/ رخساره اي كه توفان اش / مسخ نيارست 
كرد. / چه فروتنانه در آستانه ي تو به خاك مي افتد/ آن كه در كمرگاه دريا 
/ دست حلقه توانست كرد./ نگاه كن / چه بزرگوارانه درپاي تو سر نهاد / آن 

  "هزار شه زاده بود. / نگاه كن! كه مرگ اش ميالد پرهياهاي 
  
فكر مي كنم مالحظه ديگري هم در كار بود: آنها به لحاظ سياسي نيز  -  3
در آن شرايط را مفيد نمي دانستند و گمان مي كردند  "دفاع ايدئولوژيك"

تأكيد بر ماركسيسم و سوسياليسم مي تواند گسترش نفوذ چپ در جنبش 
قت اين است كه تبار بي واسطه اكثريت ضد ديكتاتوري را كندتر سازد. حقي

بزرگ نسل جديد مبارزان چپ در داخل كشور كه فعاليت سازمان يافته 
شان را از اوايل دهه چهل آغاز كردند ، به جبهه ملي مي رسيد ، نه به 
حزب توده. به نظر من ، اين هم نقطه قوت آنان بود و هم نقطه ضعف شان. 

نستند مستقل از قطب بندي هاي قدرت نقطه قوت شان بود ، چون مي توا
، به مسائل مشخص جامعه ايران نگاه كنند و روي پاي  "كمونيستي"هاي 

خود بيايستند ؛ نقطه ضعف شان بود به اين دليل كه با تأكيد يك جانبه 
روي مبارزه عليه ديكتاتوري حاكم ، خواسته يا ناخواسته ، ضرورت تمركز 

اندهي براي آن را دست كم مي گرفتند. روي مبارزه طبقاتي و منطق سازم
البته گروه جزني با ديگران فرق داشت ، زيرا بخش بزرگي از اعضاي اين 
گروه كساني بودند كه از جهاتي تداوم تجربيات چپ را نمايندگي مي كردند 

 32مرداد  28و پلي ميان نسل هاي چپ در پيش و پس از كودتاي 
مي كردند كه جنبش سوسياليستي از محسوب مي شدند. اما آنها نيز گمان 

بطن جنبش ضد ديكتاتوري مي تواند بيرون بيايد. زيرا آنها حتي بهتر از 

ديگران مي دانستند ( و هميشه در بحث هاي شان تأكيد داشتند ) كه بي 
، مرداد  28عملي و عدم مقاومت مؤثر رهبري حزب توده در مقابل كودتاي 

ترين و بي رقيب ترين سازمان چپِ آن تنها از نظر سياسي به اين بزرگ 
زمان ضربه نزد ، بلكه حتي از لحاظ ايدئولوژيك نيز تا حدود زيادي جنبش 
چپ ايران را بي اعتبار ساخت. نگاهي به متن همين دفاعيه ها نشان مي 
دهد كه آنها اصرار دارند بگويند سرشان به جايي بند نيست و ريشه در 

وجوديت اين كشور و مخصوصاً دست خاك همين كشور دارند و حفظ م
يابي به حاكميت بي چون و چراي مردم آن ، مسأله مرگ و زندگي شان 
است. اين تأكيدات تالشي است براي زدودن اتهام وابستگي به كمونيست 

ضمناً فراموش  مرداد جا انداخته شده بود.28هاي ايران كه بعد از شكست 
الً توهمي نداشتند و هميشه از نبايد كرد كه آنها به جبهه ملي هم اص

 "جبهه ملي دوم"كمونيست ستيزي رهبران آن شكوه مي كردند. رهبري 
همين حسن ظريفي را كه در دوره دانشجويي نماينده منتخب دانشجويان 
دانشكده حقوق بوده ، به اتهام سابقه عضويت در سازمان جوانان حزب توده 

بودند! گروه جزني در فضايي مي ، به تشكيالت دانشجويي جبهه راه نداده 
 خواست جنبش چپ ايران را باز سازي كند كه اعتبار اين جنبش در خود
ايران ضربه خورده بود و جنبش هاي رهايي ملي پر تحرك ترين متحد چپ 
در سراسر جهان محسوب مي شدند و حتي انقالب كوبا كه پژواك پيروزي 

، از بطن يك جنبش رهايي ملي اش در آن سال ها هنوز تازه و پرطنين بود 
برآمده بود. هر چند آشكار شدن آثار اوليه اصالحات ارضي در نيمه دهه 
چهل ، فروپاشي كامل نفوذ جبهه ملي و چرخش ناگهاني به چپ در ميان 
جوانان تحصيل كرده را به بار آورد ، ولي بازگشتي به گفتمان نسل پيشين 

از فعاالن جوان تر چپ ، بيش  چپ صورت نگرفت. در چنان فضايي بسياري
از سابقه دارهاي گروه جزني مجذوب مبارزه ضد ديكتاتوري و ضد 
امپرياليستي مي شدند و حتي وقتي سرخ تر مي نمودند ، كمتر از آنان به 
مسائل طبقاتي توجه داشتند. يك شبه نسل جديدي از فعاالن چپ ظاهر 

نايي چنداني نداشتند. شده بودند كه هنوز با منطق پيكارهاي طبقاتي آش
خود بيژن از ويژگي هاي اين چرخش ناگهاني به چپ درك بسيار دقيقي 

، ضمن صحبت زندان قصر بند شش در  53داشت. به ياد دارم ، در تابستان 
از اين چرخش ، مي گفت اين چرخش چنان ناگهاني صورت گرفت كه 

كه به پرونده  حتي آرايش سازماني خود ساواك را به هم ريخت و شعبه اي
هاي مربوط به جبهه ملي و فعاليت هاي دانشجويي مي پرداخت ، ناگهان 
سرو كارش با جواناني افتاد كه ماركسيست شده بودند. اين مشاهده كامالً 
درست بود. در بازجويي هاي دستگير شدگان چپ در سال هاي آخر دهه 

باال آمدند كه  و امثال آنها "عضدي"،  "حسين زاده"چهل ، افرادي مانند 
قبالً به پرونده هاي مربوط به جبهه ملي و دانشجويي مي پرداختند. اكنون 
پس از چند دهه بهتر مي توان ديد كه معضل بزرگ ماركسيست هاي ايران 
اين بود كه مرجع فكري شان عمدتاً ( و حتي مي شود گفت انحصاراً ) 

بود. و تازه همين ماركسيسم روسيِ گذشته از صافيِ دوره تسلط استالين 
در نتيجه مرداد ،  28منابع فكري نيز در دهه پس از شكست كودتاي 

آميختگي با ملي گرايي مصدقي ، تا حدودي جاذبه و تأكيدات طبقاتي خود 
  را از دست داده بود.

هرچه باشد ،  "دفاع حقوقي"اما دليل رفقاي گروه جزني در بسنده كردن به 
آنان در مقابل ماشين آدم كشي رژيم  ايستادگي شجاعانه و سرفرزانه

شاهنشاهي ، هنوز هم براي ما غرورآفرين است. هنوز هم با خواندن دفاعيه 
هايي كه آنان جان شان بر سر آن گذاشتند ، مي توانيم چهره پيشگامان 
نسلي از چپ ايران را ببينيم كه سنت ايستادن در برابر ديكتاتوري و 

  د.ايستاده مردن را به ما آموختن
  )   2012مه  22(  1391خرداد  2

*  
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  سازى سند،تاريخ نگارى و تاريخ
  تورج اتابكى و ناصر مهاجر باو گو   گفت

  
 ايد، وگو شركت كرده : ضمن تشكر از شما كه در اين گفتخانى پرويز قليچ

شود به دست داد؟  به نظر شما سند چيست؟ چه تعريف جامعي از سند مي
  ست؟ويژگي سند چي و اصوالً

  
على گاه است.  . معناي فارسي آن تكيه عربي ست اى كلمه سند: رناصر مهاج
وي گذارند. (غياث). ه شت بآنچه پِ: «نامه نوشته در لغت دهخدااكبر خان 

  ...» دهند. آنچه پشت بدو باز نهند از بلندي بالش. تكيه. آنچه پشت بدو
اش نزد ما به  نيدر معناي كنو سندنخستين بار كه  آيد چنين به ديده مي

گويم  كار گرفته شد، پس از مرگ پيامبر اسالم بود. به اين دليل اين را مي
نزد اهل حديث «كه دهخدا با تكيه بر فرهنگ علوم دكتر سجادي نوشته: 

طريق باشد و جمله كساني باشند كه روايت كنند و طريق اخبار و  عبارت از
لماء در صحت و ضعف حديث روايات را از آن جهت سند گويند كه اعتماد ع

اصطالح ارباب مناظره چيزي باشد در «دهد:  و سپس ادامه مي» به آن است.
باشد يا نه. و  منع قوليواقع ه خواه ب ؛كه براي تقويت منع قولي ذكر شود
  ».شود هر دو مي ،اين تعريف شامل سند صحيح و فاسد

د كه ادعايى را استوار آي گاه براي اين به كار مى به معناى تكيه سند بنابراين
ممكن است درست يا نادرست باشد؛ به قول دهخدا  سندسازيم. اين 

باشد. تعيين صحت يا حد صحت و دقت يك سند؛ » فاسد«يا » صحيح«
را بررسيد. در اينجا تنها  ست كه بايد در جاى خود آن موضوع ديگرى

 تشسندياز  سندخواهم به اين نكته اشاره كنم كه نادرستى يك  مى
ست. يا  گوييم: اين سند جعلى كاهد. هم از اين روست كه به مثل مى نمى

اين سند مخدوش است. يا آن سند اشكال زياد دارد و ... همين جا بگويم 
آيد؛ به  التين مي Docereاست كه از  Document سند،كه برابر فرنگى 

ناست! دادن؛ آموزش دادن. اين اختالف معنى ميان ما، پر مع  معناي ياد
ى ديگرى، تاريخ تحول  هم مثل هر پديده سندبگذريم و به اين بپردازيم كه 

خود را دارد و در درازناى زمان معنا و معناهاى ديگرى پيدا كرده و 
اى يافته است. مثالى بياورم كه بيان اين تحول باشد:  هاى تازه صورت

ست كه كم اين مثال بيانگر آن ا». خواهد و قاضي گواه مستوفي سند مي«

دهندگان خبر و حديث، سند كتبي به وجود آمد.  كم در كنار راويان و انتقال
خواهد؛ اما انگار قاضي با انسان با آدم سر و كار دارد.  مستوفي سند كتبي مى

گذارم چرا كه با تحول جوامع، پيشرفت دانش و  روي اين نكته انگشت مي
هاى كتبى  زنامه و ديگر سندهاى ديگر سند، از رو آورى و پيدايش صورت فن

هاى اوليه سند يعنى شهادت  گرفته تا عكس، فيلم، پوستر ... يكى از شكل
ها داراى ارج و اعتبار   ها در سايه قرار گرفت و ديگر صورت شفاهى انسان

ها  ايم كه انسان خواهم بگويم قدر زيادى فراموش كرده مى  بيش از پيش شد.
گويند سند هستند!  هاشان را بازمى ها و زيسته هها و شنيد هم آنگاه كه ديده

  ست. چگونه سندى و با چه ميزانى از صحت و دقت، سخن ديگرى
  

ي اين بحث لغوى بسيار خوبي كه شد و در ارتباط  : در ادامهتورج اتابكي
مستوفي «اى كه ناصر مهاجر در صحبتش به آن اشاره كرد؛ يعنى  با نكته

خواهم بگويم كه در حقيقت سند  اجازه مى ؛»خواهد و قاضي گواه سند مي
توانيم دو مولفه هم براي اين شهادت منظور  شاهدي است بر يك رويداد. مي

دهد؟ شاهد كيست؟ و به  ي نخست اينكه چه كسي شهادت مي كنيم. مولفه
آورد،  كند و پيش مي نويسد و يا مطرح مي همين خاطر كسي كه سند را مي

شود به جايگاه  ي دوم، آنچه مربوط مي نكته دهد. هويت خاصي به سند مي
كند؟ قاضي  سند اين است كه قاضي كيست؟ قاضي چگونه به سند نگاه مي

كند؟ قاضي در كدام چهارچوبِ بررسي قضايي و  چگونه به شهادت نگاه مي
گيرد و از آن استفاده  با كدام برداشتي نسبت به اين شهادت پهلو مي

ي تاريخ جايگاه سند را نگاه كنيم، از يك  هكند. اگر بخواهيم در حوز مي
شويم كه اين سند را ـ حال مكتوب باشد يا  رو مى به طرف با اين پرسش رو

كند؟ طراح اين شهادت و رويداد كيست؟  غير مكتوب ـ چه كسي مطرح مي
خواهد از اين شهادت براي تدقيق يك  و از طرف ديگر اينكه مورخي كه مي

خواهد از آن  وين يك تاريخ استفاده كند، چگونه ميي تاريخي و يا تد دوره
برداري كند و چه خوانشي از اين سند دارد؟ خوانش مورخ بسيار مهم  بهره

رو هستيم.  به هاي يك سند رو است. يعني ما در اينجا با تكثري در خوانش
هاي متفاوتي كه از  هاي متفاوتي كه دارند و با برداشت ها با خاستگاه مورخ

  شوند.  رو مى دارند، با آن روبه يك سند
هاي مختلف  بيني شود اينطور گفت كه با جهان : يعني ميخانى قليچ

  شود؟ هاي مختلف و متفاوت از سند مي برداشت
  

بيني واحد هم  هاي متفاوت، حتا با يك جهان بيني نه با جهان : لزوماًاتابكي
  شود.  هاي متفاوت از يك سند مي برداشت
اي با ظن خودش برداشت خاص خودش  ي هر قشر و طبقه: يعنخانى قليچ
  كند؟ را نمي

  
 توانيد از منظر توانيد از يك منظر طبقاتي به سند نگاه كنيد؛ مي مياتابكي: 

ديگرى، مثال از منظر جنسيتي به سند نگاه كنيد. سندي داريم كه در نگاه  
رجوع  كه اگر دو مرتبه به آن سند اول زن در آن غايب است. در صورتي

هاي  كنيم و از يك منظر زنانه به آن نگاه كنيم، ممكن است به خوانش
هاي طبقاتي، جنسيتي، قومي،  توان از منظر سيم. بنابراين مي متفاوت بر

  سياسي، آئيني به يك سند نگاه كرد. 
  : يعني هم مردانه است و هم با نگاه طبقاتي نوشته شده است.خانى  قليچ

  
اهم آن را محدود به نگاه طبقاتي يا جنسيتى كنم. خو لزوما نمي اتابكي:

پاسخ من اين است كه مراجعه كنيد به سند و اين بار با يك خوانش و با 
يك پهلو گرفتن متفاوت به سند نگاه كنيد. ببينيد چه چيزهايي در آن سند 

ايد. اگر به  ايد و نديده ايد و آن را نخوانده مستتر بوده و شما غفلت كرده
بندي جمالت بپردازيد، به  تحليل واژگان بپردازيد، به شكل تجزيه و
هاي متفاوت بتوانيد از  الي سطور خوانش به ها بپردازيد، چه بسا در ال استعاره
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كرديد زن در آن غايب است، برداشتى  همان سندي كه هميشه فكر مي
  باشيد.   ديگر داشته

از سند داشته باشد، : اما اگر هر كسي بتواند برداشت خودش را خانى قليچ
شود تعيين  صحت و سقم آن سند را به عنوان يك سند تاريخي چگونه مى

  شود؟  اى كه سند محصول آن است چه مي كرد؟ تكليف دوران تاريخى
  

ى  كند، از دوره : ميزان دانش تاريخى كسى كه با سند كار مىمهاجر
  تاريخى آن سند، شرط است... 

ست كه افراد مختلف   هاى مختلفى روايت : اين دانش بر اساسخانى قليچ
خواهم متد و  ي تاريخي ـ مي اند. بعد از گذشت يك يا چند دوره ارائه داده

گيرم پس از  دويست سال و يا پنجاه سال كه به  –روش كار مشخص شود 
توانيم صحت و سقم آن سند را  كنيم، از كجا مي آن سند مراجعه مي

  بفهميم؟ 
  

ست كه تورج اتابكى  اى بايد از هم جدا كنيم. يكي مقوله : دو مقوله رامهاجر
هاى گوناگونى از يك  توانند خوانش به آن اشاره كرد: اين كه اهلِ فن مى

ها  سند يگانه داشته باشند و تنها يك خوانش از سند وجود ندارد و خوانش
ست؛  ست به اينكه سند ما، سند صحيحي وجود دارد. خُب اين گفته متكي

نگار يا پژوهشگر تاريخ با سند يا   آيد كه تاريخ نيست. اما پيش مى جعلى
ها  شان محل ترديد است. در اين گونه مورد شود كه اصالت رو  هايي روبه سند

ناچار است پيش از هر كار صحت و سقم سند را بررسى بكند و به قول 
ى  ئلهنگار پيش از آنكه كه مس معروف سره را از ناسره تشخيص بدهد. تاريخ
تواند وارد قسمت دومى شود كه  اصالت سند را براي خودش حل نكند، نمي

خواهيد كه ما كمى بيشتر  موضوع بحث تورج اتابكى بود. اما انگار شما مى
شود فهميد يك سند فرضى تا  قسمت اول كار را واكاويم. اينكه چگونه مى

ست و  ى دار منهچه حد استوار و اصيل است. اين مبحث بسيار پيچيده و دا
كنم شما بخواهيد كه ما به جزييات آن بپردازيم. با اين حال  من گمان نمى

شمرد. فرض كنيم فردي  هاى كار را بر ترين معيار شود برخى از مهم مى
. خُب ما از كجا بدانيم كه    ى رويدادى به دست داده روايت خود را در باره

ها  رى كه به هر يك از شخصيتها و كردا ها، شخصيت ها، نام مكان تاريخ
نسبت داده، درست است يا نه؛ چه در پيشگاه قاضى باشد يا در برابر كسى 

شفاهى دستى دارد. يا وقتى روايت يك سياستمدار را   كه به مثل در تاريخ
خوانيم، چگونه بايد بفهميم آن شهادت دورغ است  از يك رويداد تاريخى مى

  دروغ است و چه مقدار درست.  و يا درست ؟ يا چه مقدار از آن
كار را   كند يكى از عناصر ) ربط پيدا مىMethodتا جايى كه به روش(

الفضل بيهقي چند سده پيش به دست داده است. در پايانِ كتاب تاريخى  ابو
مفصلى كه تنها چند بخش آن را در دست داريم (به كوشش دكتر خليل 

من كه اين تاريخ پيش و «) نوشته است. 1100ى  خطيب رهبر، صفحه
ي من است [يعني  ام تا آنچه نويسم يا از معاينه ام، التزام آنقدر بكرده گرفته

ام] از  ام] يا سماع درست [يعنى آنچه درست شنيده آنچه به چشم ديده
ام و يا خود درست  ام، يا خود ديده يعنى آن چيزى را كه نوشته». مردي ثقه

هاى هر كس هم براى بيهقى  د كه شنيدهاي ام. و البد توجه كرده شنيده
گويد، يعني مردى كه  را بازمى» مردي ثقه«هاى   مالك نيست. او شنيده

كنم تورج وقتى  شود به او اعتماد و اطمينان داشت. و من خيال مى مى
ى بيهقى اشاره دارد كه اينك  گويد بايد ديد شاهد كيست؛ به اين نكته مى

ى  شناسى در تاريخ است. بازگردم به دنباله شى رو يكى از عناصر جا افتاده
پيش از اين به مدتى دراز كتابى ديدم به  و«دهد:  بحث بيهقى. ادامه مى

استاد ابوريحان و او مردى بود در ادب و فضل و هندسه و فلسفه كه در  خط
نبود و به گزاف چيزى ننوشتى و اين دراز از آن دارم تا  عصر او چنو ديگرى

كنم و هر چه اين قوم كه  چون احتياط مى ه من در اين تاريخمقرر گردد ك
اگر ». اند... اندكى مانده اند و سخت رانم بيشتر رفته من سخن ايشان مى

خواهم مكث كوتاهى بر اين جمله داشته باشم. بيهقى  اجازه دهيد مى
و به گوش خود و به چشمِ   گويد آنجا هم كه خود شاهد رويدادى نبوده مى

رااز كتاب كسى برگرفته كه سرآمد   ، آنچه روايت كرده ا نديدهخود آنر
دانشمندان دوران خود بود و در چند دانش، تالى نداشت. بيهقى از او 

گويد  ى مسائل با احتياط سخن گويى دورى جويد، درباره آموخت كه از گزاف
كنم پژوهشگر  و پس از پژوهشى جدى به داورى بنشيند. خُب من گمان مى

سونگر  ى سند را خوب بشناسد، همه گيرد؛ زمانه اگر اين روش را پي تاريخ
تواند  باشد، اهل الف و گزاف نباشد و با احتياط به داورى بنشيند، هم مى

درستى و نادرستى و يا ميزان درستى و نادرستى سند را تعيين كند و هم 
 برانگيز از آن به دست بدهد. خوانشى تامل

ش را درست انجام بدهد ناچار است شمار زيادي از پژوهشگر براي اينكه كار
هاي  هاى مربوط به موضوع پژوهش را به دقت بخواند و از زاويه روايت

ها با  گونه كه تورج اتابكى طرح كرد، آدم گوناگون مسئله را بررسد. همان
شوند و آن را  اندازهاى گوناگون به يك موضوع نزديك مي ها و از چشم نگاه

بيند و  هايى از يك رويداد و يا پديده را مي د. هركدام سويهكنن بررسي مي
بييند. لزوما هم ريگى به كفش ندارند. ذهن آدمى  هاى ديگر را نمى سويه

بيند و چيزهايى  بيند، چيزهايى را كمتر مى گزيناست. چيزهايى را بيشتر مى
 كند. بيند. همين مسئله است كه كار پژوهشگر را دشوار مي را اصال نمى

ى دقت افراد در  چون اين نگاه گزينا در سند بازتاب دارد. بگذريم كه درجه
گزارش رويدادها نيز بسيار متفاوت است. كوتاه كنم اگر چنين رويكردى را 
پيشه كنيم؛ همه سو نگر باشيم و موشكاف در كار بررسى اصالت سند، 

  هاى تاريخي.  شويم حتا در بازآفريني و بازسازى رويداد كمتر دچار اشتباه مى
  

خواهم بگويم روايت  ي اين صحبت مي : اگر اجازه بدهيد در ادامهاتابكي
نادرست هم روايت است. يعني يك روايت نادرست، از جهاتى بسيار درخور 

ها دارد  توجه و اهميت است. يك روايت نادرست حكايت از بسياري ناگفته
ها  برسد؛ حتا به ناگفته هاي درست تواند به روايت كه از رهگذر آن مورخ مي

برسد. ببينيد هميشه اين پرسش مطرح است: مورخ هنگامى كه به روايتى 
اى به آن  تواند آيا بى هيچ شك و شبهه يابد، مى از يك رويداد دست مى

نگار را به خود  روايت تكيه كند؟ اين پرسشي است كه هميشه ذهن تاريخ
قي مطمئنا آدمي بوده بسيار كند. اينجا از بيهقي نقل شد. بيه مشغول مى
ها را هم آورده. اما اين سوال هميشه مطرح است كه  ها و شنيده دقيق. گفته

 هاي ديگرى هم آيا بيهقي نوعي فراموشي گزينشيِ به كار نبرده؟ آيا شنيده
ها را  ها و ديده ها را در تاريخ نياورده و تنها بخشي از شنيده داشته كه آن

ها بدون شك سعي كرده كه صادق و دقيق باشد؛  هآورده. در بخشى از ديد
ها را آگاهانه نخواسته در  هايي هم داشته كه آن ها و ديده اما آيا شنيده

اش بياورد و نوعي فراموشي گزينشي را لحاظ كند؟ اين جاى پرسش  تاريخ
ست كه اتفاق افتاده. كسانى كه در مورد   اى دارد. رويدادي كه ما داريم، واقعه

هايي هستند كه دوربين را به  دهند، مانند عكاس يداد شهادت مياين رو
هاى متفاوتى كه دارند،  اند و از زواياي مختلف و از جايگاه دست گرفته

نشينند. وقتي يك  ، جنسيتى، قومى، سياسي و غيره، به ثبت آن مى طبقاتي
گذارد، نقش آن عكاس را هم در ثبت  ها را كنار هم مي مورخ اين عكس

هاي متفاوتي  بيند. و اين گواه آن است كه ما چه خوانش ي تاريخي مى هواقع
ي متكثري  اي كه آن زمان بوده، چقدر جامعه از آن رويداد داريم و جامعه

هاى متفاوتي داريم.   ي تاريخي، ما خوانش بوده. به همين خاطر از يك واقعه
هاي مختلفي كه  هاي مختلف را، حتا روايت ها و روايت بنابراين مورخ گزارش

كنند براي  شايد مستقيما مربوط به اين واقعه نباشند، اما به نوعي كمك مي
كند  گذارد و بعد نه تنها تالش مي بازيافت بهتر واقعه را كنار هم مي

تفسيري نزديك به كامل ـ البته هيچ تفسير كاملي وجود ندارد ـ تفسيري 
زواياي مختلف آن را نشان  ي تاريخي ارائه و نزديك به كامل از آن واقعه

هايي كه مطرح شده، گزارشي از  كند بر اساس روايت بدهد، بلكه تالش مي
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كنند،  را نمايندگي مي  تنوع راويانى كه به يك اعتبار چگونگى آن جامعه
بينم كه ما يك شهادتي داريم و اين  كنيم و مي ارائه دهد. وقتي نگاه مي

اتفاق آنجا نيفتاده. دروغ است.  شهادت يك شهادت دروغ است؛ يعنى آن
گويد كه مثال من در كنار سقاخانه بودم و ديدم كسى قمه  راوي دروغ مي

هاي  بينيد در آن موقع هزاران آدم ديگر بودند و روايت كشيد. اما شما مي
اند. پرسشي كه براي مورخ  كشى اشاره نكرده متفاوتى دارند و حتا به آن قمه

اي راوي را وادار كرده كه به  چه عامل و انگيزهآيد اين است كه  پيش مي
اى زند از  خواهد گمانه چنين دروغي بنشيند؟ در اين تحليل مورخ مي

اى زند از حضور يك  چرايى روايت دروغي كه در اينجا مطرح شده. گمانه
  اي از چنين نگاه در جامعه.  اي از انديشه. نحله چنين نحله

ا همين نگاه و تعاريفي كه در مورد سند و اگر اجازه بدهيد ب خانى: قليچ
روايت شد، به جمهوري اسالمي بپردازيم كه بعد از به قدرت رسيدن 

ي مطالعات  موسسهبالفاصله موسسات مختلف تحقيقي از جمله 
دفتر مطالعات و ، ي كيهان واحد پژوهش موسسه، هاي سياسي پژوهش

به راه انداخت.  را و و وي تاريخ شفاهي  موسسهو تدوين تاريخ معاصر 
هاي تاريخي چگونه  برخورد جمهوري اسالمي به مسائل تاريخي و روايت

  بوده است؟
   

نگاري  سازي. تاريخ پردازي و تاريخ نگاري داريم و تاريخ : ما تاريخاتابكي
خواهد از بود و  ي انسان انديشمند است. انساني كه پرسش دارد و مي دغدغه

خواهد آگاه شود. بنابراين فكر  ها مي چراييباش گذشتگانش آگاه شود؛ از 
ي بهتر باشد. به  تواند نوعي تصمين آينده كند كه اشرافش بر گذشته مي مي

كند تا آنجايي كه  پردازد، تالش مي همين خاطر وقتي به نگارش تاريخ مي
دهد، نگاه خيلي جامعى  اش به او اجازه مي ممكن است و البته شرف علمي

ها را برگرداند و آن طرفش را هم ببيند و چيزي را  م برگداشته باشد و تما
كند كه تكثر اين  خواند و فكر مى هاي مختلف را مى ناگفته نگذارد. روايت

تواند تصويري  ست كه در حقيقت مي ها ي اين روايت ها و گونه گونه روايت
  نگاري است. جامع از گذشته به دست دهد. اين تاريخ

سازي با هدف مشروعيت و حقانيت  ازي يا تاريخپرد از سوى ديگر تاريخ
خواهد  گيرد. به آنچه كه ما هستيم مي بخشيدن به رفتار امروز شكل مى

كند كه چگونگى ديروز ما را به  حقانيت بدهد. در حقيقت تالش مي
  امروزمان گره بزند تا امروزمان محق جلوه كند.

ايدئولوژيك آميخته نگاري در جمهوري اسالمي با يك نگاه كامال  تاريخ 
كند  ريزي سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي دارد. تالش مي است. يك برنامه

نوعي خوانش از گذشته را مطرح كند كه پسند و خورند چنين 
اي  كاري شود. مهندسي شود. گونه اي باشد. پس بايد تاريخ دست ريزي برنامه

ادي از گذشته كه ها و يا آن اسن فراموشي گزينشي را لحاظ كنند. آن روايت
پسند و خورند امروز نيست، بايد به كنار گذاشته شود و ناديده گرفته شود. 

اى از اسناد را از ميان  هايي داريم كه پاره بايد از بين برده شود. گزارش
توان سراغ  اند. البته چنين رفتارى را در تاريخ كشورهاى ديگر نيز مى برده

هاي متفاوتى داشتيم از يك  يتروا اتحاد جماهير شورويگرفت. در 
را در نظر  ايوان مخوفشخصيت تاريخي، بسته به شرايط روز. مثال زندگي 

دانم حداقل چهار روايت در دوران شوروي از  بگيريد. تا آنجايي كه من مي
هايى گاه به جد متضاد. بسته به  ى او در دست داريم؛ روايت كارنامه و زمانه

هاي متفاوت داريم و  را نگاه بكنيم، روايت اينكه كدام دوره از شوروي
هاي متفاوت داريم و فراموشي گزينشي متفاوت داريم كه آن روايت  خوانش

ي تاريخي و آن دوره از  را پسند و خورند آن دوره ايوان مخوفخاص از 
  كند. تاريخ اتحاد جماهير شوروي مى

پردازي  يخحال برگرديم به جمهوري اسالمي. در جمهوري اسالمي هم تار
خواهد مشروعيت به امروزش بدهد. اينجا، اكنون مهم است. گذشته بايد  مي

در خدمت امروز آئيني، خطي، مذهبي، قرار بگيرد. چنان روايتي از تاريخ 
  دهند كه گويا از زمان پيدايش اسالم ما مردمى  ي ايران به دست مي گذشته

  
  

  
  

ب، يك پيوستگي كامال دروغين ايم. يك پيوستگي كامال كاذ يگانه آئين بوده
سازند. اين پيوستگي كاذب و دروغين قرار است كه يك  را در اينجا مي

هويت كاذب به مردم و جمهور اين مملكت بدهد تا آن هويت دروغين 
كنيد،  بتواند عناصر پيوسته سياست امروز نظام را تحكيم كند. وقتي نگاه مي

اكثر جمهور مردم اين كشور قبل از رود كه  گاه به اين نكته اشاره نمي هيچ
ي ايران، شيعه  رسيدن شيعه به قدرت، عمدتا سني مذهب بودند. در جامعه

ى ما بسيار بسيار  داد. تنوع قومي و مذهبي در جامعه اقليتي را تشكيل مي
ها را ناديده  ي قاجار. بنابراين يك رشته از واقعيت باال بود؛ حتا تا دوره

دوزند؛ چون قرار است اين  برند و مى كنند. مى گيرند. مهندسي مي مي
ها ماال به آنجايي برسد كه بتواند بر  ها، اين فراموشي مهندسي، اين زدودن

هاي امروزي قوام ببخشد. در سي سال حكومت جمهوري اسالمي  ضرورت
نيز همچون اتحاد جماهير شوروى، ما يك خوانش يگانه از گذشته نداريم. 

اه كنيد. من در يكي از آثارم به اين موضوع اشاره هاي درسي نگ به كتاب
كنيد،  هاي درسي در سي سال گذشته نگاه مى ام كه وقتي به كتاب كرده
بينيد كامال با همديگر متفاوتند. در هفت  هايي كه از گذشته مى روايت

هشت سال نخست يك روايت داشتيم. پس از پايان جنگ ايران و عراق 
تمام رويدادهاي تاريخي بخشي را فراموش  روايت ديگري داشتيم. در

اند. بعد در  اي ديگر مهندسي كرده اند. بخشي را دو مرتبه به گونه ه كرد
نژاد باز  ي اصالحات روايت ديگري عرضه كردند. در دوران احمدي دوره

هاي مشخصي  توانم نمونه روايت متفاوتي ارائه شده است. اگر الزم باشد مي
كنم اينجا ما  ام. تكرار مي ها را يافته ا اين دگرگونيهم به دست دهم كه كج

نگاري نيست. اين  رو هستيم. اين تاريخ به سازي رو با يك تاريخ
سازند؛ به همان گونه كه در بسياري جوامع،  ست. تاريخ را مي پردازي تاريخ

اش بازساخته شده است.  ي دوم قرن بيستم، به شكل كنوني حداقل از نيمه
د؛ تاريخ ملي ساختند و آن تاريخ ملي پرداخته شد، ساخته شد تاريخ ساختن

هاى  كه بتواند چفت و بست ببندد بر آن چيزي كه ما به آن دولت ـ ملت
هاي واحد و گاه با ساختارهاي غير  گويم؛ گاه با ايدئولوژي برپاشده مى
  ايدئولوژيك. 

سالمى را پردازى جمهورى ا سازى و تاريخ : اگر بخواهيم تاريخخانى قليچ
اى را كه به  هاى پژوهشى موسسه  ى عمل طور مشخض باز كنيم و نحوه به
مركز كنيم. فقط  هايى برخورد مى ها اشاره كردم بشكافيم، به چه ويژگى آن

جلد كتاب منتشر كرده راجع به  250بيشتر از  اسناد وزارت اطالعات
سناد ساواك ها هم بر اساس ا ها و احزاب سياسي. بيشتر اين كتاب شخصيت

ى برخورد و نگاه شما را  نحوه مايلمي ساواك.  است؛ اسناد از رده خارج شده
  .اش بدانم به كار جمهوري اسالمي و موسسات مختلف تحقيقاتى
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هاى ساواك  با سند وزارت اطالعات اسناد تاريخي مركز بررسى: مهاجر

هاى  در آرشيوگونه كه اشاره كرديد، سندهايى را كه  سازد. همان تاريخ مى
اى چند برگى و  كنند و با مقدمه چين مى شد، دست دارى مى ساواك نگه

هاى ساواك  رسانند. با توجه به اينكه خبرچين توضيحاتى كلى به چاپ مى
هاى منتقد يا مخالف را كنترل  هاى سياسى و چهره وظيفه داشتند شخصيت

ز اردشير زاهدى ى افراد است: ا درباره مركزهاى اين  كنند، بيشتر كتاب
گرفته تا على امينى تا تيمور بختيار، تا خليل ملكى. حدود بيست و پنج نفر 

ها  از روحانيان مخالف و منتقد دستگاه شاه هم تاكنون موضوع كتاب
هايى همچون ميالنى، گلپايگانى، شريعتمدارى و حجج  اهللا اند؛ آيت بوده

ى، مهدوى كنى اسالم مصطفى خمينى، محمد منتظرى، محمدرضا سعيد
هاى فدايى  چريك، حزب تودهاند:  ، به چند حزب نيز پرداخته ها و... جز چهره

هاى ماموران ساواك را  چينى از گزارش . دستحزب ايران نوينو حتا  خلق
اند. از  ، كتاب كردهى ارشاد حسينيهو  ى تبليغات اسالمى جامعهى  هم درباره

اند و تا اينجا هفت  رگزيدهخرداد را ب 15هاى سياسى هم خيزش  خيزش
  اند. هاى ساواك در اين مورد را به چاپ رسانده جلد از سند

هاى تلفنى ساواك را  ها و يا شنود ها وقتي دستچين گزارش در اين كتاب
يابيد كه  خوانيد، درجا درمى هاى مخالف دستگاه شاه مى  ى شخصيت درباره

سواد بودند.  تا چه بىهاى ساواك شاه چه نادان، چه ناشى و ح خبرچين
مسائلى كه به آن حساس بودند، اطالعاتى كه دنبالش بودند، حد دقت و 

شان، همه و همه حاكى از بالهت آن  دهى شان، سبك گزارش هشيارى
بردن به اين واقعيت، نيازي به خواندن  ست. البته براي پى دستگاه جهنمى

نداشتيم. همان  وزارت اطالعات اسناد تاريخي مركز بررسىهاى  كتاب
شان به  ؛ يا اين تُرهاتى كه پرويز ثابتى تئوريسين برجستهخاطرات فردوست

شاخ  ست كه خواننده را متوجه كند كه آن غول بى كافى تازگى سرهم كرده،
سواد سياسى، سطحى و  دانش؛ بى و دم چگونه و به دست چه كسان بى

ارزيابى جدى از  شد. دريغ از يك تحليل سياسى و يك مى  دروغزن اداره
 يك رويداد داخلى يا خارجى. 

ظهور و سقوط سلطنت : در واقع كتاب خاطرات فردوست (خانى قليچ
ست با حسين فردوست. زماني كه  ي عبداهللا شهبازي ) مصاحبهپهلوى

تيمسار فردوست در زندان جمهورى اسالمى بود، با او مصاحبه كردند. 
حسين روحاني و ديگران هم كردند و  همين كار را با كيانوري، مريم فيروز،

آن را به صورت كتاب درآوردند. يعني وقتى كه اين افراد در اختيار 
ها كه به واقع اسيرشان بودند  هاي امنيتي حكومت بودند، با آن دستگاه

خورد  شان مى سازى مصاحبه كردند و آنچه را كه مايل بودند و به درد تاريخ
  در آوردند.  تخاطراتنظيم كردند و به صورت 

  
خاطرات ، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى ام. عقيده : با شما هممهاجر

 ى نوشته نورالدين كيانورى، خاطرات مريم فيروز، و سازمان مجاهدين خلقِ
تر بگويم  حسين احمدى روحانى، در واقع بازجويى اين كسان است؛ يا دقيق

!!!. "خاطرات"اند  هست كه نامش را گذاشت ها ست از بازجويى آن چينى دست
چاپ نكرده است؛ ديگر  مركز اسناد تاريخى وزارت اطالعاتها را البته  اين

ها را با هدف و  اند. اين كتاب شان، چاپ كرده نهادهاى به اصطالح پژوهشى
بايست بگويد كه  نويسند. فردوست مى اى مى ى از پيش تعيين شده برنامه

داشتند، يا دزد بودند يا جاسوس بلندپايگان دستگاه شاه يا فساد اخالق 
ى  بايست در باره بودند يا فراماسون و وابسته به بيگانه. حسين روحانى مى

نوشت و چگونه  ى ماركسيستى مى از انديشه خلق مجاهدينپذيرى  تاثير
هاى داخلى آن سازمان؛ كيانورى هم  و تسويه مجاهدينماركسيست شدن 

گفت و از عناصر وابسته   ها فاش مى را به شوروى حزب تودهبايد وابستگى 
زد و ضعف شخصيت و حتا سفلگى  در داخل حزب حرف مى كا.گ.ببه 

  داد. اهللا نشان مى را به خلق حزبى آن  هاى شناخته شده چهره

هاى ساواك و بازجويى زير شكنجه  ها كه بنيادش گزارش اين گونه كتاب
آورد كه وظيفه  فراهم مى اى را پردازى سازى و تاريخ تاريخ "هاى داده"است، 

هاى سياسى،  ى مطالعات و پژوهش موسسهآن بر دوش نهادهايى چون 
است. ى مطالعات تاريخ معاصر ايران  موسسهيا  مركز اسناد انقالب اسالمى و

ى مطالعات تاريخ معاصر  موسسهاين را هم بگويم كه سندهاى موجود در 
ست كه در  شتر سندهايىاعالم موجوديت كرد، بي 1365كه در سال  ايران

  ى بلندپايگان رژيم پيشين به غارت برده بودند. چند سال اول انقالب از خانه
اعتبار ساختن  در كنار كارزارى كه هدفش به زير سوال بردن و بى

اند كه روايت  اى هم دست زده بوده، به كوشش همه جانبه  دگرانديشان ايران
ى سالم،  ند. چنين بنمايند كه رگهاى از تاريخ ايران به دست بده اسالمى

روحانى  -بومى، اصيل، مردمى، مشروع و پيشرو در ايران، جريان اسالمى 
من مردم براى ها بودند ملجا و مأ بياندازند اينخواهند جا  شيعه بوده. مى
ها بودند  ى انقالب مشروطه را چيدند. اين ها بودند كه زمينه دادخواهى. اين

هاى جنبش ضد استعمارى مردم ايران را  ختند و شالودهكه با رضا شاه درآوي
ها  ها بودند كه جنبش ملى شدن نفت را بال و پر دادند. اين ريختند. اين

بودند نيروى راستين و موتور مبارزه عليه ديكتاتورى شاه و... در اين وجه از 
مركز اسناد اندر كارند؛ از  سازى چندين و چند نهاد پژوهشى دست تاريخ

تا  نشر معارفگرفته تا  دفتر ادبيات انقالب اسالمىو  الب اسالمىانق
شان در اين  ترين كارهاى . يكى از مهمى پژوهش و مطالعات فرهنگى موسسه

است. كلى مركز بازشناسى نهضت جنگل چند سال گذشته به وجود آوردن 
اند كه ثابت كنند جنبش  دانشجو و به اصطالح پژوهشگر استخدام كرده

پرده بيگانگان از بين بردند. فكر  هاى پشت ها و دست ا كمونيستجنگل ر
كنم تا امروز هفتاد جلد كتاب از اين مركز صادر شده باشد. البته به  مى

كنند، امكان چاپ كتاب  نگاران غير خودى هم كه در اين خط سير مى تاريخ
زبان و اند تا به  دهند. شمارى پژوهشگر غير اسالمى را هم به كار گرفته مى

ها را ثابت كنند. خب  ى ماركسيستى خرابكارى و خيانت كمونيست انديشه
ى جنبش چپ ايران باز نوشته شود و جاى هيچ  اگر قرار است تاريخچه

ريشه بوده وابسته به سوسيال  اى نماند كه چپ ايران بى شك و شبهه
اش  دموكراسى روسيه و سپس حزب كمونيست شوروى بوده و كارنامه

ست، اين گونه پژوهشگران را بايد به كار  و تباهى  كژانديشى كژروىسراسر 
  بگيرند.
ي سند صحبت كرديم.  ى جمهوري اسالمي و مسئله : دربارهخانى قليچ

سازى اپوزيسيون خارج  نگاري و تاريخ  هم در مورد تاريخ  خوب است كه كمى
را   هستم شما آن  اي هم داشته و مطمئن هاي عمده از كشور كه چرخش

كنم اين وجه از موضوع را هم  ايد، صحبت كنيم. خواهش مى دنبال كرده
ست؟ نسبت  كمى بشكافيد. كيفيت كارهايى كه در خارج شده در چه حدى

به محققينى كه اسناد وزارت امور خارجه انگليس و فرانسه و ديگر كشورها 
ه در آمريكا اى ك اند، چه نظرى داريد؟ تاريخ شفاهي را پايه كارشان قرار داده

كنم اين مسئله هم  كنيد؟ گمان مي و اروپا پا گرفته را چگونه ارزيابى مى
  مهم باشد. آرشبراي خوانندگان 

  
ي سي  شود كارنامه : بگذاريد از اينجا شروع كنم. در دو حوزه مياتابكي

ي اسناد و مدارك مربوط  ي ارائه سال گذشته را بررسي كرد. يك، در حوزه
مانند هر انقالبي، اسناد  57ي ايران. بعد از انقالب  ل گذشتهبه تاريخ صد سا

تر از او،  يا مدوناتي كه مربوط بود به نه نظام بالفصل پيشين، بلكه نظام پيش
بيشتر در دسترس قرار گرفت. آنچه كه ما اشراف بر آنان نداشتيم و از آن 

كامال  ست آگاه نبوديم يك باره در برابر ديدمان قرار گرفت. اين امري
طبيعي و شناخته شده. معموال بعد از تحوالت تند اجتماعي، مثل انقالب 

و  ر به هاي تاريخي به شكل اسناد و مدارك رو ، ما با انبوهي از داده57
كنيم كه مربوط به نظام پيش از نظام  شويم و به آن دسترسي پيدا مي مى

انتخاب  كند فراموشي گزينشي و يا پيشين است. هر حكومتي تالش مي
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تر  تر از خود اعمال كند. روشن مهندسي شده را در مورد اسناد نظام پيش
هاي بعد از انقالب انبوهي از اسناد و مدارك نويافته در  بگويم ما در سال

ها در حقيقت تصوير بهتري از تاريخ آن دوره  مورد دوران قاجار داشتيم. اين
ن دوره يعني تاريخ از منظر در اختيار ما گذاشت؛ به ويژه تاريخ اجتماعي آ

هاي مختلف اجتماعي؛ نه تاريخ سياسي نه  دستان و اليه فرودستان، تهي
هاي پس از انقالب،  تاريخ خبرگان و نخبگان. اگر نگاه كنيم به نخستين سال

ي قاجار يا  زير عنوان اسناد و مدارك دوره  بينيم انبوهى كتاب مي
  يافت...ي قاجار انتشار  ي اسناد دوره مجموعه

   
: در تائيد صحبت تورج اتابكى بگويم كه رژيم شاه و پيش از او مهاجر

ي قاجار زياد صحبت شود.  هاى ايران دوره رضاشاه، مايل نبودند از پيشرفت
ها سعي در سانسور اسناد و مدارك مربوط به   يعنى تنها اين نبود كه پهلوى

حزب و  عاميون -اجتماعيونى جنبش چپ در ايران داشتند؛از  تاريخچه
ى  جامعهو  حزب تودهگرفته تا  حزب سوسياليستو  كمونيست

ها از چاپ آنچه مربوط به تغيير و  و و و. پهلوى هاى ايران سوسياليست
تحوالت ايران در دوران قاجار بود نيز پرهيز داشتند. در اين زمينه تا 

و مدرك كردند. كساني هم كه در اين زمينه سند  توانستند، مميزى مى مى
و نوشته داشتند، كمتر پروا داشتند آنچه دارند را چاپ كنند. چون 

دانستند كه شاه با قاجاريه بد است. پس از انقالب بود كه اين سد  مى
  هاى دوران قاجار انتشار يابد.  برداشته شد و فضا باز شد تا سندها و نوشته

  
ا در دوران پهلوي از بينيم روايتي كه م : بنابراين وقتي نگاه كنيم مياتابكي

خبرى.  قاجار داشتيم در حقيقت روايتى از تاريخ بود به نام روايت دوران بى
ي پهلوي بود كه به همت آن ايران نوين بنياد  و حضور نوظهور سلسله

گذاشته شد و قرار بود كه دوران گذشته، دوران سياه و تار باشد و دوران 
مهوري اسالمي هم در نخستين پس از آن دوران شكوفايي و تجدد باشد. ج

اش در مورد تاريخ دوران قاجار كمتر وسواس نشان  گيري هاي شكل سال
داد؛ چرا كه دوران قاجار بسيار دور از خودش بود. بر اين باور بود كه اگر  مى

گزينشي داشته باشد، اين را در   قرار است انتخاب مهندسي شده و فراموشي
وي اول و دوم لحاظ كند. به هر صورت از مورد اسناد و مدارك دوران پهل

، ما شاهد حضور 57ي اسناد و مدارك تاريخي بعد از انقالب  منظر ارائه
  ها بوديم. انبوهي از اين داده

نگارى تحليلى در ايران بود. نگاه  اما آنچه كه ما شاهدش نبوديم نضج تاريخ 
ست. اين نگاري تحليلي در ايران ضعيف ا بينيم تاريخ كنيم مي كه مي
نگاري تحليلي، ثقلش به  نگاري تقويمى است كه رشد كرده. تاريخ تاريخ

خارج از كشور منتقل شد و در خارج از كشور بود كه شكوفا شده است؛ در 
هايي كه ناشرها و نشريات  هاي آكادميك يا غير آكادميك، كتاب رساله

دليل نخست بينيم.  اند آن را مي دانشگاهي يا غير دانشگاهي منتشر كرده
ي مورخ  تر بود. تيغ سانسور بر شانه اينكه دسترسي به منابع متفاوت فراهم

ديد و  هاي كامال گوناگون و جهانى مي مورخ خودش را در معرض نگاه .نبود
گو  ها پاسخ ساخت كه در برابر اين نگاه  كرد و متعهد مي خودش را ملزم مي

موشي گزينشي را كمتر باشد. مزخرف ننويسد. دروغ كمتر بنويسد. فرا
نگارى ايرانيان در بيرون  نقصي از تاريخ خواهم تصوير بي رعايت كند و... نمي

بينيم ثقل  كنيم مي از ايران، ارائه دهم. اما وقتي به اين سي سال نگاه مى
هايي كه  نگاري تحليلي ما به خارج از كشور منتقل شده و حتا كتاب تاريخ

و مردم ما، دانشگاهيان ما و دانشجويان ما  خوان مورد اعتناي جمهور كتاب
هايي است كه از خارج ايران  ي كتاب در داخل كشور بوده، بيشتر ترجمه

در   منتشر شده و در حقيقت مورد پسند قرار گرفته است. اين كاستي
خورد.  هاي دكتري دانشجويان تاريخ در ايران هم به چشم مى رساله
نند، شايد يك زبان بيشتر ندانند كه زبان دا هاي جوان ما زبان كم مي مورخ

نگارى كمتر آشنا هستند. حساسيت  ست. با مكاتب گوناگون تاريخ فارسي

توانند دسترسي  زيادى نسبت به روش كار ندارند. به منابع متعدد نمي
ها استفاده كنند. نگاهي بسيار تك بعدي دارند. تازه  داشته باشند و از آن

ي شرع برود و سالخي شود، مهندسي  خانه به سالخ اين نگاه تك بعدي بايد
دهد كه به  شود تا منتشر شود. اين همه نوعي از تاريخ مثله شده را ارائه مي

گيرى از  ى بهره نگاري. در زمينه پردازي است تا تاريخ گمان من بيشتر تاريخ
خواهد در تاريخ معاصر  ام كه هر كس مي منابع غير ايرانى، هميشه گفته

ن كاري جدي كند، ناگزير است به اسناد و مداركي كه در آرشيوهاي ايرا
روسيه تزاري و اتحاد جماهير شوروي وجود دارد، بپردازد. يعني انجام يك 
كار جدي بدون استفاده از منابع و مواخذي كه در دست همسايگان 

هاي عثماني و  طور هم بايگاني مان داريم، امكان پذير نيست. همين شمالي
  هاي ديگر را.  ه را بايد ببينيم و بايگانيتركي

نگاري سي سال  ي تاريخ هاي مشخصه اي بكنم به يكى ديگر از صفت و اشاره
توجهى به تاريخ اجتماعي است. تاريخ اجتماعي عمر  ي ما كه بى گذشته

سال نيست كه به  60يا  50بسيار كوتاهي در جهان دارد. شايد بيش از 
نگاري اجتماعي در  جهان مطرح شده. عمر تاريخ نگاري  شكل جدي در تاريخ

تر هم هست؛ سي يا سي و پنج سال بيشتر عمر ندارد. اما  ايران كوتاه
گيري كرده است.  بينيم كه در اين بيست سال گذشته رشد نسبتا چشم مي

نگاري سياسي راهي است  راهي است بسيار بسيار دشوار. در قياس با تاريخ
خواهد تا در اين راه قدم گذاشت و به آن  وصله ميپر سنگالخ. سماجت و ح

كند و اين پهنه نگاه  اى را باز مي ي تازه پرداخت. اما تاريخ اجتماعي، پهنه
نگاري  دهد كه در تاريخ تري از بود و باش گذشتگان ما به دست مي جامع

كند.  نگاري سياسي تاريخ را از باال نگاه مي سياسى كمتر وجود دارد. تاريخ
كند، تاريخ را از نظر تنها يك  يخ را از منظر خبرگان و نخبگان نگاه ميتار

كند. در حقيقت  ي جاري مطرح مي ها عامل و آن هم عوامل مجري سياست
آنچه كه در تاريخ اجتماعي مهم است، نگاهي است كه از پايين به رويدادها 

يند. به ب شود. در تاريخ اجتماعى نقش جمهور مردم را در رويدادها مي مي
عنوان نمونه نگاه كنيد به تاريخ تجدد. وقتي به تاريخ تجدد در هفتاد يا صد 

پردازند به تاريخ روشنگري در ايران، تاريخ  پردازند، عمدتا مي سال اخير مي
بينيم كه بله، اهل سياست و انديشه  نهادهاي سياسي مدرن در ايران و مي

يي را ساختند و ... اما فكر آمدند و فالن نظريه را مطرح كردند، نهادها
شان را  خواهيم نقش كنند كه در كنار اين عواملي كه برشمرديم و نمي نمي

گيري تجدد ايران.  ناديده بگيريم، جمهور مردم چه نقشي داشت در شكل
گيري  دست جامعه چه نقشي در شكل طبقات فرودست جامعه، طبقات تهي

اريخي درست و جامع از تاريخ تجدد در ايران داشتند. ما هنوز يك كار ت
دانيم كه مثال كارگران در  معيشت در ايران در دست نداريم و نمى

ست كه در  هايى ها حوزه گيري تجدد ايران چه نقشى داشتند. اين شكل
بينيم كه در ده يا پانزده سال گذشته،  نگاري ما غايب است. اما مي تاريخ

هم در خارج از ايران. آن هم  پرداختن به تاريخ اجتماعي بيشتر شده و آن
هايي كه در اينجا هستند بيشتر در تماس با مورخاني  به اين خاطر كه مورخ

كنند و تاريخ را در  هستند كه خود را در چارچوب مرزهاى ملى محدود نمى
بينند و در اين فضاي جهانگير است كه در تعامل  ى وسيع جهانگير مي حوزه

ها  ها بياموزند و به آن كنند كه از آن ش ميهاي ديگر و تال هستند با مورخ
بياموزانند. كوتاه كنم، در پاسخ به پرسش شما با قاطعيت و با اطمينان 

نگاري تحليلي  توانم اين را ادعا كنم كه در سي سال گذشته ثقل تاريخ مي
ايران به خارج از كشور منتقل شده. من تاسفم دارم كه به اين صراحت 

نگارى ما در  ميشه دوست داشتم كه مركز ثقل تاريخاعتراف كنم؛ چون ه
داخل كشور باشد. ولي بايد اعتراف كنيم كه اين ثقل به خارج از كشور 
انتقال پيدا كرده.  به هر صورت در عصر اينترنت و دنياي مجازي شايد ديگر 
خارج و داخل و به طور كلى مرز، وجود نداشته باشد. كار اينجا نوشته 

رسد و آنجا خوانده و نقد  رض يك مدت كوتاه به ايران ميشود و در ع مي
  شود. مي
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بسيار مهمى   هاى ى تاريخ نگارى تورج اتابكى نكته : در زمينهناصر مهاجر

اى را كه مايلم بر آن  شان ترديد ندارم. تنها نكته را طرح كرد كه در درستى
نى وزارت ست كه در بايگا هايى ى ما از گزارش مكث كنم، روش استفاده

دفتر اسناد عمومى انگلستان كنيم؛ يا در  ى فرانسه يا آمريكا پيدا مى خارجه
)PROهاى موجود در  ). همان گونه كه آقاى اتابكى گفتند استفاده از سند

ها در  ها و روس هايى كه تُرك ها و نيز گزارش خانه هاى اين وزارت بايگانى
ست. اما نبايد هر چه در  رورىهاى تاريخى ما ض اختيار دارند، براى بررسى

ها آمده را درست و دقيق پنداشت. شمارى از پژوهشگران تاريخ  اين گزارش
كنند كه انگار  اى با اين سندها رفتار مى ايران در خارج از كشور به گونه

  اند و جاى چند و چون ندارند... وحى منُزل
  

كه هيچكدام از  : من با حرف دوست عزيزم آقاي مهاجر كامال موافقماتابكي
اي كه از ايران براي اين كشورهاي  ها وحي منزل نيستند. ماموران خفيه اين

ها  هاي سفارتي، اين هاي كنسولي، گزارش بيگانه گزارش دادند، گزارش
هايي  توانستند كاستي هايي نوشته شده كه مثل من و شما مي توسط انسان

يه نباشد، خطي باشد، يك شان نگاهي همه سو داشته باشند و بنابراين نگاه
دانم   ها را وحي منزل نمي سو نگر باشد و ناقص هم باشد. ضمن اينكه اين

كنم استفاده از اين منابع و مواخذ براي پرداختن به تاريخ معاصر ما  فكر مي
  بسيار ضروري است.

  
ست كه بتواند با نگاهى موشكافانه و  نگار خوب كسى : دقيقا! و تاريخمهاجر
ها بنگرد و سره را ناسره تميز بدهد. كسانى كه  نه به اين گزارشگرا سنجش

اى ديگر تاريخ مدرن ايران را كژ و كوژ  اند، به گونه اين كار را نكرده
  اند. ساخته

ست  گيرى تاريخ شفاهى نكته ديگرى كه ميل دارم به آن اشاره كنم، شكل
اند. از  رداختهدر خارج از كشور. تاكنون چند بنياد و انجمن به اين مهم پ

تاريخ در واشنگتن، طرح  آرشيو تاريخ شفاهى بنياد مطالعات ايرانجمله 
مركز تاريخ شفاهى ، شفاهى ايران مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه هاروارد

انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهى ايران ، يهوديان ايران در كاليفرنيا
ه به شناخت ما از تاريخ سياسى، ها گرچ ها و بنياد . اين انجمندر برلن

زنان، كوشندگان حقوق زن  مردان، دولت ى دولت مبارزات اجتماعى، كارنامه
اند و اندكى نيز بر  و مبارزان جنبش چپ ايران سده بيستم يارى رسانده

اند؛ اما هنوز راه درازى در پيش  تاريخ اجتماعى ايران روزگاران ما نور پاشيده
كنندگان اين  كارآمد شوند. بيشتر مصاحبه اهىتاريخ شفدارند كه در 

اند، خوب  اند. كسى را كه به مصاحبه نشانده ها، بر كار خود چيره نبوده بنياد
ى آن كسان، مقام و موقعيت آنها، دوران فعاليت آنها و و  اند. درباره نشناخته

ايم و بسيارى  اند. در نتيجه ما مانده اى انجام نداده و پژوهش جدى
هاى  پشتوانه. اگر حرف هاى بى پاسخ و بسيارى پاسخ هاى بى پرسش
باشيم كه  مان را به ياد بياوريم و اهميت اين نكته را از ياد نبرده  آغازين
هاى متفاوت دچار فراموشى  ى آدمى گزيناست و همه به درجه حافظه

هاى اين  هاى بنيادين فراورده هاى و كژى گزينشى هستيم، آنگاه به كاستى
  هاى تاريخ شفاهى بريم. كم هستند كتاب مى ها بيشتر پى ها و بنياد منانج

جانبه و دقيق. به گمان من كارهاى خوب در  نزد ما كه جامع باشند و همه
ى تاريخ شفاهى ايران را تاكنون پژوهشگران مستقل به انجام  زمينه
را فراهم تر  هاى جدى نگار ى تاريخ ى اوليه اند و به اين ترتيب ماده رسانده
هاى تاريخ شفاهى نيست.  اند. اين به معناى نفى كار بنيادها و انجمن آورده

ها آمده استفاده برد؛ بسى  هايى كه در آن كتاب شود از داده ترديد مى بى
و بنيادهاى پژوهشى جمهوري  اسناد ساواكهايى كه در  بيشتر از داده
  است. اسالمي آمده

در آغاز راه هستيم. با آزادى عمل و  به هر رو، در تاريخ شفاهى هم ما
توانيم بهتر  ترديد در اين زمينه مى امكاناتى كه در خارج از كشور داريم، بى

اى به نام جمهورى اسالمى ما را واداشته كه  رويم. پيدايش پديده پيش مى
ى خودمان را بهتر بشناسيم، به ژرفنا برويم، همه سويه بنگريم،  گذشته

   رج دهيم تا بفهميم چرا چنين شد.وسواس بيشترى به خ
اي هست كه بخواهيد به  . آيا نكتهشما  خيلي ممنون.از هر دوى :خانى قليچ

  عنوان كالم آخر بگوييد؟
  

اى گفت كه يك لحظه مرا با  : تورج اتابكى در پايان سخنش نكتهمهاجر
نگارى ما در  خود برد. گفت كه هميشه دوست داشته كه مركز ثقل تاريخ

باشد و دريغ كه اين نيز اينك به خارج از كشور منتقل شده است. ايران 
دانيم كه او پيش  ياد ايرج افشار افتادم. مى گفت به ياد زنده وقتى اين را مى

هاى تاريخى از بين نرود. بيش از  اى كوشيد كه سند از هر تاريخ نگار ايرانى
و  بردارى  هاى خطى و فهرست اى به گردآورى نسخه هر پژوهنده

شناسى به اين در و آن در زد كه  ها پرداخت. بيش از هر نسخه آن تنظيم
شناسى به خوانش  صحيح در اختيار عموم قرار دهد. بيش از هر تاريخ  سند

سند و نگارش حاشيه بر سند پرداخت. و اين همه كار را مستقل از دولت 
آخرش  هاى دولتى. او در يكى از سفرهاى انجام داد و بدون دريافت كمك

خواهد آن را در اينجا  به اروپا به تورج اتابكى چيزى گفت كه من دلم مى
بازگويم. همين جا بگويم من گفته ايرج افشار را در گفتار كوتاهى كه آقاى 

گفت:  شناس بزرگ ارائه داد، شنيدم. ايرج افشار مى اتابكى در مرگ اين ايران
اجتماعى به خارج از  ى علوم ها در حوزه شايد براى مدتى ثقل پژوهش«

اين گريز ناگزير در تاريخ ايران پيشينه دارد و شايد «گفت:  مى». ايران برود
زمين را  ست كه تداوم و پويايى فرهنگ ايران تمسك به چنين شگردهايى

  » تضمين كرده است.
 2012مه  25

*  

 

 پاپيكرها برخاك، ايده ها بر

 بازرگان پورانچند سخن از 

 سالگرد درگذشت او به مناسبت پنجمين
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 2012ـ مارس 1390ماه  اسفند

  
  
  
  



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ٣٠  108ي  آرش شماره

  
  تيرِ تبليغ بر كمانِ جعلِ جهان

  هاي ديگري متنگَشتي در هشت سريال ديگر در سايه
  
  

  
  
  

  بهروز شيدا
  

خواهم يك بار ديگر در حضور شما هشت ها و آقايان! از شما اجازه ميخانم
ي ي اسالمي يا شبكهسيماي جمهوريهايي را كه در سريال ديگر از سريال

وجوي ) در جست1اند، باز ببينم؛(گي به نمايش درآمدهپخش نمايش خانه
آن «كنند؛ ي اسالمي روايت ميتصويرهايي كه تاريخ را از منظر جمهوري

- گفتمان» تقابل«كنند؛ ي اسالمي تشريح ميرا از منظر جمهوري» ديگري
ها كنند. هشت سريال ما اينتبيين ميي اسالمي ها را از منظر جمهوري

بها، خون، زير هشت، يك رويا مرگ تدريجي، ششمين نفرهستند: 
  .ساخت ايران، پريدخت، هاي مشروطهسال، امين روزسي

خود  ي تيتراژ يكي از هشت سريالنشينيم. با ترانهدر مقابل تلويزيون مي   
  .رششمين نفي تيتراژ سريال كنيم؛ ترانهآغاز مي

  
1  

را بخوانيم؛ بشنويم؛ خواننده، پوريا ششمين نفر ي تيتراژ سريال ترانه
- ها بنكوچه«سرا، اهورا ايماني: نژاد؛ ترانهساز، محمد فرشتهساوجي؛ آهنگ
ها غمگينه/ شعرا فراموش/ آسمون ها خاموش/ قصهبسته/ خونه

تاريكه/ ماه پشت ابره/ خنجر خورشيد/ تو مشت ابره/ شهر شب 
به/ شهيدا بيدار/ خط خونشون رو تن ديوار/ مونده يادگار/ فردا خوا

مون/ روياي بينيم تو پنجرهشه اخم آسمون/ خورشيدو ميكه وامي
ها خورشيد فرداس/ فردا كه هر راهي به سمت درياس/ كوچه

  » خورشيد مال ماس.
ي ديگري را ترانه –، شعر ششمين نفري تيتراژ گوييد. ترانهدرست مي   
ي احمد شاملو كه با صداي فرهاد، به ، سرودهشبانهآورد؛ ه ياد ما ميب

ي احمد ترانه –ي اسفنديار منفردزاده اجرا شده است. شعر آهنگي ساخته
- س/ خونهها باريكن/ دكونا بستهكوچه«شاملو را هم بخوانيم؛ بشنويم: 
- س/ ازصدا افتاده تار و كمونچه/ مرده ميها تاريكن/ طاقا شيكسته

رن/ حتا به شمع ها به مرده نميبرن كوچه به كوچه/ نگا كن مرده
ان كه اگه خاموشه/ واسه نفت رن/ شكل فانوسيجون سپرده نمي

نيس/ هنوز يه عالم نفت توشه/ جماعت من ديگه حوصله ندارم/ به 

خوب اميد و از بد و گله ندارم/ گرچه از ديگرون فاصله ندارم/ كاري 
  )2.»(ندارمبا كار اين قافله 

 –ساختار «هاي ديگري در واژه انگارششمين نفر ي تيتراژ در ترانه   
رنگ » گفتمان اسالمي«ريخته شده است تا  شبانهي ترانه -شعر» فورم

ي ي تاريخيكه در حافظه شبانهي ترانه –حماسي هم بگيرد؛ تا شعر 
آورد، به ياد ميبه پاسگاه سياهكل را به » گروه جنگل«ي انسان ايراني حمله

به مبدأ تاريخ تبديل » انقالب اسالمي«ي چيز ديگري تبديل شود؛ تا حادثه
) به سربازان 3»(شهيداي شهر«ي شود؛ تا گفتماني حذف شود؛ تا همه

تبليغ شود؛ تا اثري » گفتمان اسالمي«انقالب اسالمي تبديل شوند؛ تا 
  تبليغي ساخته شود.

هاي خود كه به تماشاي سريالز اينآورد. پس قبل احرف حرف مي   
كوتاهي به چيزهاي ديگري بنگريم. از اين پرسش آغاز كنيم: اثر بنشينيم، به

  ي تبليغي چيست؟هنري
  
2  

ي تبليغي چيست؟ نخستين پاسخ به اين پرسش شايد اين است: اثر هنري
كند صدايي را پژواك دهد كه انگار تنها خير موجود اثر تبليغي تالش مي

يك اثر  » يهنري«هاي گيسازد: ويژهت. اين پاسخ اما پرسش ديگري مياس
توان گفت كه اثر جا اما ميها بسيار اند. در اينتبليغي چيست؟ باز هم پاسخ

ي اثر را به تبليغي امكان شركت مخاطب در بازتعريف، بازآفريني يا ادامه
كند. يعني مي هاي مختلف را منتفيرساند؛ يعني امكان تأويلحداقل مي

 آنكند؛ بي عناصري از يك نوع هنري را تبديل به بلندگوي يك سخن مي
گو بينديشد. به عنوان نمونه در كه به جنس بلندگو بينديشد، به رنگ بلند

برداري، ميزانسن، تدوين، بازيگري هم يك فيلم يا سريال تبليغي البته فيلم
شوند تا هايي رام  ظاهر ميچون مركبها تنها همي اينهست، اما همه

ها را به مقصد برسانند. ماجراهايي را به و شخصيت» وگوهاگفت«ماجراها و 
را به » وگوهاييگفت«اش هم از آغاز پيداست؛ مقصد برسانند كه پايان
هايي را به اش هم از نخست پيدا است؛ شخصيتمقصد برسانند كه برنده

  ت پيدا است. مقصد برسانند كه تقديرشان هم از نخس
هاي ديگر چه در اثر تبليغي تنها يك گفتمان حقيقت دارد. پس گفتمان   

شوند؛ يا به عنوان نماد شر تصوير نقشي دارند؟ هيچ! يا ناديده گرفته مي
  شوند.مي
  چيز ديگري هم بپرسيم: گفتمان چيست؟   
     
3  

د. ما هم تواند بشماركس نمياند؟ هيچدر توضيح گفتمان چند صفحه گفته
كنيم. به روايت يك بار ديگر روايت ميشل فوكو را در چند خطي مكرر مي
هاي ها در حوزهميشل فوكو، گفتمان يعني وحدت پنهان گروهي از سخن

گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، علمي فارغ از حقيقت اين 
بر » تحقيق«شوند؛ ساخته نمي» حقيقت«ها بر مبناي ها. گفتمانسخن

-سازد؛ معيار ارزشي ميشود. گفتمان انديشه ميها القا ميمبناي گفتمان
  سازد.

ي خود كه ويژه در دوران نخست انديشهدانيد كه ميشل فوكو بهمي   
ها گفته ي دانش محور آن است، در توضيح گفتمان سخنشناسيديرينه

-ديرينه، نگاهتولد درما، گيتاريخ ديوانهاست؛ از آن ميان در سه كتاب 
  .  دانش شناسي

-شوند كه در دورانهايي بررسي ميگفتمان گيديوانه تاريخدر كتاب    
-كرده» گذاريارزش«گي را تبيين و ي گوناگون مفهوم ديوانههاي تاريخي

ي انسان بودند؛ در گان نشان ماهيت حيوانياند. در دوران رنسانس ديوانه
اري، رسوايي؛ در قرن هيجدهم نشان دوران كالسيك نشان شرارت، شرمس

جدال نيروهاي متناقضي كه در قلب خانه كرده بودند؛ در قرن نوزدهم نشان 
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شود؛ شناسي ساخته ميهم در اين قرن نوزدهم است كه علم روان بيماري.
ي آيد؛ بيمار به مثابه ابژهشناس به مثابه مرجع قدرت به صحنه ميروان

  )4ي دانش.(قدرت؛ سوژه
شوند كه تاريخ هاي گوناگوني بررسي ميگفتمانتولد درمانگاه در كتاب    

اند. روزگاري با مرگ بيمار كار پزشك علم پزشكي را چهارچوب بخشيده
يافت. مرگ نشان آن بود كه دارو كارگر نيفتاده است و روح بيمار خاتمه مي

كه  پرواز كرده است. هنگامي» عالم باال«جسم را واگذاشته است و به 
ساختمان جسم انسان شناخته شد، اما گفتماني به وجود آمد كه بر مبناي 
آن جسد بيمار خود بنيان دانش پزشكي شد؛ يعني معناي مرگ تغيير كرد. 
از قرن نوزدهم   بيماري بر مبناي مرگي تشخيص داده شد كه ديگر به 

ي دانش مرگ ديگري شباهت نداشت. مرگ فرديت يافت؛ فرد به سوژه
  )5يل شد.(تبد
نوشتي از را به عنوان پيدانش  شناسيديرينهبعدها ميشل فوكو كتاب    

نوشت. در اين كتاب تولد درمانگاه و گي تاريخ ديوانهجمله بر دو كتاب 
هاي انساني پس زده شود تا ي گزارهاو تأكيد كرد كه بايد پرده از روي همه

  )6سازند.(را ميها كشف شوند كه يك گفتمان هايي ميان آنوحدت
ي جدي هاي كالميسازد؛ تنها كنشهر نوع سخني اما گفتمان نمي   

ها سازند. هر كنش كالمي در صورتي جدي است كه بتوان روشگفتمان مي
ي ي آن به وجود آورد. به عنوان نمونه جملهو كارشناساني براي ارزيابي

اعتباري محلي  ي روزمره است كه تنهاباران خواهد باريد، كنش كالمي
گوي هواشناسي ارائه ي سخندارد، اما در صورتي كه اين خبر به وسيله

كه تنها ) يعني اين7ي جدي  تبديل شود؛(تواند به كنش كالميشود، مي
- توانند به سخني معطوف به حقيقت باشند، ميهايي كه مظهر ارادهسخن

شناسي، مرو روانكه هر سخني در قلهاي گفتماني تبديل شوند؛ يعني اين
اقتصادي، سياسي، فلسفي، ادبي، هر قصه، شعر، نقاشي، مجسمه، فيلمي كه 

هاي گفتماني ي جدي استخراج كرد، سخنهاي كالميبتوان از آن كنش
گونه يا كه چهها فارغ از اين كنند. هم از اين رو است كه گفتمانتوليد مي

ي تسلط خود را امنهكنند داند، تالش ميكسي آفريده شدهتوسط چه
  گسترش دهند؛ هر لحظه به ترفندي. 

ها در چيز ديگري هم بپرسيم: از دوران مشروطيت تا كنون، كدام گفتمان   
  اند؟جهان انسان ايراني حضوري پررنگ داشته
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رسد كه از دوران مشروطيت تا كنون پنج گفتمان در جهان به نظر مي
  اند. انسان ايراني حضوري پررنگ داشته

گفتمانِ نخست: گفتمان مدرنِ عصرِ روشنگري كه رد پاي خود را در    
متفكران دوران  ي بسياراني به جا گذاشته است؛ از جمله در انديشهانديشه

  )8مشروطيت؛ از آن ميان ميرزا آقاخان كرماني.(
ي گفتمان دوم: گفتمان تجدد آمرانه كه خود را در سياست رسمي   

  ) 9كند.(تبلور ميحكومت پهلوي م
ي گفتمان سوم: گفتمان ناسيوناليسم ايراني كه خود را در انديشه   

كند؛ از فتحعلي آخوندزاده تا محمدرضاشاه پهلوي، از بسياراني متبلور مي
ي بسياران؛ از اي از انديشهمحمدرضاشاه پهلوي تا محمد مصدق؛ آميخته
، فردوسي، ميترا تا ديگران؛ كوروش، زرتشت، زروان، ماني، انوشيروان، رستم

» خرد«اي، هاي اسطورهي چهره»نيكي«پادشاهان، » شكوه«اي از آميخته
  )10انديشمندان.(

 -ي انجمن اجتماعيون كه از انديشه» چپ«گفتمان چهارم: گفتمان    
رسد، در ي  حزب كمونيست ايران ميشود، به انديشهعاميون آغاز مي

ها سازمان سياسي ي دهكند، در انديشهمه پيدا مينفر ادا 53ي گروه انديشه
  ) 11شود.(متبلور مي

ي اسالمي به كه در قالب جمهوري» گفتمان اسالمي«گفتمان پنجم:    
كند، خود را در ي جوالن ميرسد، از مسجد تا اينترنت را صحنهقدرت مي

اهللا نوري، كند؛ از ميرزاي ناييني تا شيخ فضلها متبلور ميها و روايتچهره
  اهللا خميني تا عبدالكريم سروش. از مجاهدين خلق تا علي شريعتي، از روح

كه ي نخست اين همين جا  بايد بر دو نكته انگشت گذاشت. نكته   
را » گفتمان اسالمي«اند هاي اسالمي تالش كردهها و روايتبسياري از چهره

اي از كه پاره اين ي دوم) نكته12با گفتمان مسلط مدرن آشتي دهند.(
گفتمان «اند خود را در چهارچوب هاي مسلط مدرن تالش كردهگفتمان
  )  13بازتعريف كنند.(» اسالمي

 است.» گفتمان اسالمي«ي نوعي از ي انقالب اسالمي پيروزيپيروزي      
هاي خود را هاي خود را ببينيم. اما تنها سريالبسيار خوب! حاال سريال   

كنيم چيزهاي ديگري را هم ببينيم؛ بخوانيم؛ بگوييم؛ . تالش ميبينيمنمي
- گاه گفتبينيم؛ آنخود را مي  هاياي از سريالبشنويم. نخست خالصه

گاه چيزهايي در مورد سريال خوانيم؛ آنهاي خود را ميوگوهايي از سريال
ايم شنويم كه صداي سريالي را كه ديدهگاه صدايي را ميگوييم؛ آنخود مي

  نويسد.         كند؛ تاريخي ديگر ميطلبد؛ نقض ميبه جدال مي
ي تيتراژش را نخستين سريال خود را ببينيم؛ همان سريالي كه ترانه  

  .ششمين نفر خوانديم؛ شنيديم؛
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ي شمسي هجري 1350ي ي بهمن گودرزي، در دهه، ساختهششمين نفر
محمدرضاشاه پهلوي؛ در سيزده  هاي حكومتگذرد؛ به زمان آخرين سالمي

- هاي روحاست كه انديشه قسمت. سرهنگ ستايش عضو يك گروه اسالمي
ي سرگرد اديب، پسر سرعقديكند. مريم هماهللا خميني را تبليغ مي

سرهنگ ستايش، نيز يكي از اعضاي اين گروه است. ديگر اعضاي اين گروه 
سر يك رستوران؛ ناهيد، هم اند از داوود، برادر مريم؛ نادر، صاحب عبارت

فروشي و نادر؛ مظفر، صاحب يك سلماني؛ قريب، صاحب يك كتاب
  نماز محل. آقا موسوي، پيشي مريم؛ حاجپسرخاله

گير پس از ترور سرهنگ سياوش، اديب داوود را به جرم ترور او دست   
ست. ي ساواك نيز به ماجرا باز شده ارتبهكند. پاي بهزاد، مأمور عاليمي

اما براي فرار » گروه«ي ساواك منتقل كند. خواهد داوود را به ادارهبهزاد مي
كند؛ مريم كند: براي او غذايي سمي درست مياي طرح ميدادن او نقشه

مسموم شود؛ آن قدر كه گروه » كمي«برد؛ به اين اميد كه غذا را براي او مي
ا ميزان سم را باال برده است؛ بتواند او را از بيمارستان نجات دهد. يك نفر ام

  ميرد. داوود مي
» گروه«دانند كه در شود. حاال همه ميگير ميچندي بعد نادر هم دست   

البته شخص ديگري هم هست؛ خسرو، » گروه«خائني هست. در كنار اين 
كه گرايشات كمونيستي دارد و » اخالقيبي«الخمر و برادر مظفر، جوان دائم

  كند. » مهاجرت«با خواهد به كومي
-رسد. كتاباما پايان ندارد. ناهيد نيز به قتل مي» گروه«هاي مصيبت   

شود. شود. خسرو هم در اين انفجار كشته ميي قريب منفجر ميفروشي
گويد. سرانجام اديب قريب است. درست مي» گروه«اديب معتقد است خائن 

- ست افسران مبارز را از او ميزند. ليرود. او را با تير ميبه سراغ بهزاد مي
آيد قريب منتظر او است. او را با تير ي بهزاد اما كه بيرون ميگيرد. از خانه

  زند.رسد و قريب را از پشت سر ميزند. مريم هم سر ميمي
هم چشم و گوش مخاطب را با همان نيت هميشه هدف ششمين نفر    
يروهاي اسالمي هستند كه هاي رژيم پهلوي تنها نگيرد. در آخرين سالمي
است كه چراغِ » گفتمان اسالمي«كشند؛ تنها را بر دوش مي» مبارزه«بار 

ي مبارزي هم البته روحاني» گفتمان اسالمي«ي راه است. نماد برجسته
كند. صداي سيراب مي» صبر و مصلحت«اش را از است كه اطرافيان

ش مسيري كه اين همه جا را فرا گرفته است؛ پذير» گفتمان اسالمي«
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با خواست  «رسد: كند، از گلوي اديب هم به گوش ميگفتمان ترسيم مي
  )14.»(خدا نبايد درافتاد. بايد راضي به رضاي خودش بود

كند؛ اما چيز ديگري را هم سخت برجسته ميششمين نفر سريال    
كند: تقبيح گفتمان چپ. مظفر خطاب به حاج آقا موسوي سخت تبليغ مي

سايه اش پيش دروهماش و روسياهيآبروييبي«گويد: و مياز خسر
دونم كدوم قبرستوني اش زده. نميبماند. االن سه چهار روزه غيب

  ) 15.»(رفته
چنين رو سياه كرده » سايهدروهم«چه چيز اما خسرو را به چشم مظفر و    

است، هم » چپ«است و چون » چپ«است؟ بيش از هر چيز يك چيز: 
» مبارزات مردمي«ت هم سرزمين ايران را دوست ندارد هم به الكلي اس

گويي است؛ موجودي مسئوليتي، پرتاعتقاد ندارد. خسرو نماد بالهت، بي
» رژيم شاه«هشَلهف كه پاي مال دنيا كه پيش بيايد، از برادرش به پليس 

زند: هايي از اين دست ميكند. خسرو خطاب به مظفر حرفهم شكايت مي
- جا بكن، مثالً تو داري مبارزه ميها را از در و ديوار اينسخرهاين م«

-فهمي كه همينا سمبل چاپيدن طبقه كني، ولي حتا همين قدر نمي
جا نيست. تا وقتي دنيا دست سيستم جاي من اين[...]  كارگرن
ام همين كاسه داري و ضد كارگريه، آش همين آشه و كاسهسرمايه

  )16.»(كنمزت شكايت ميامو ندي ا[...] اگه سهم
- چنين تبليغ ميششمين نفر هاي سريال ماجراها، گفتارها، شخصيت   

كنند؛ به تنها را به تنها صداي اخالص تبديل مي» گفتمان اسالمي« كنند:
ي بران طبيعيكنند. روحانيون را به رهابزار ستيز در مقابل ستم تبديل مي

حكومت «ي اسالمي را به كنند. جمهوريتبديل مي» جهان  آرماني«
  كنند.كنند. گفتمان چپ را به شر مضحك تبديل ميتبديل مي» آرماني

-شمار صداهايي را بشنويم كه ماجراها، گفتارها، شخصيتحاال يكي از بي   
زنند؛ طلبند؛ كه خشمگينانه پوزخند ميرا به جدال ميششمين نفر هاي 

اند؛ كه چشم و يگري هم ديدهي ياران حاج آقا موسوي را جاي دكه چهره
  اند. خوانند كه خود از بازيگران آن بودهگوش ما را به سريالي مي

خواند. زمان: را مي ،كالغ و گل سرخمهدي اصالني كمي از  كتاب    
در «ي شمسي؛ مكان: تهران؛ زندان گوهردشت: هجري 1367مردادماه 
بار ر را بيش از يكداهاي يخچالي اين سه روز، تردد كاميونفاصله

تر از پيش به در روز مشاهده كرديم. هيئت مرگ با شدتي افزون
مان را تجربه گيهاي زندهترين دورهفروشي مشغول بود. شبانهمرگ
ها در اختيار داشت، بدون ترس اي كه يكي از بچهكرديم. با ميلهمي

ينيه ي آخرين اتاقِ مشرف به حسي پنجرهي فلزياز تنبيه، كركره
  در بند هشت را تا سرحد امكان باال زديم.

ي افرادي را ديديم كه نزديك حسينيه در شبي سايه[...] نيمه   
  هاي مرگ آثار هيچكاك بودند.وآمد بودند. مانند سايهرفت

ها مان را به ميلههاي صبح برگشت. صورتكاميون رفت و نزديكي   
ار مانديم تا صبح شد. رنگ قدر  پشت پنجره بيدچسبانده بوديم. آن

شد. رنگ ها نزديك ميي خورشيد به ميلهبر رخسار نداشتيم. زردي
ي بيست، كه گان فرعيماندههامان هم زرد بود. بعدها زندهصورت

ي غارت برخي اي بود كه در آن هنگامهموقعيت بندشان به گونه
  شنيدند، يادآور شدند:صداها را نيز مي

داري را كه معموالً ي حمام ديديم كاميون يخچالاز همان انتها   
-شد به حياط زندان آوردند. نميبراي حمل گوشت استفاده مي

 25تا  20دانستيم براي چه؟ بعد ما توانستيم هر بار صداي افتادن 
جسد را در كاميون بشماريم و اين موضوع سه يا چهار بار در روز 

  )17.»(روزهاي ديگرشد. فرداي آن روز، پس فردا و تكرار مي
را  مرگ تدريجي يك روياي تلويزيون باز گرديم. سريال به صفحه   

  ببينيم.
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ي يك گيي فريدون جيراني، گرد زنده، ساختهيك رويا مرگ تدريجي
ي مارال گيوهشت قسمت؛ گرد زندهگذرد؛ در بيستي زن مينويسنده

 گيتيايران رماني به نام ي شمسي در هجري 1380ي عظيمي كه در دهه
ي اسالمي اما تنها به شرط تغييراتي به نوشته است. وزارت ارشاد جمهوري

پذيرد. مدير ها را ميدهد. مارال اصالحيهي انتشار ميرمان او اجازه
كند. اي كه با او قرارداد دارد اما از چاپ كتاب او خودداري ميانتشاراتي

رود. پناه، مدير انتشارات وزين، مييزداناندكي بعد مارال به سراغ حامد 
-حامد كه در دانشگاه تهران استاد ادبيات هم هست، با اشتياق تمام مي

  را چاپ كند گيتيپذيرد كه رمان 
ها است. او مادري بيمار دارد كه بر ي مارال هم اما بحراندر خانه   

ادار، آفاق، كاري وفنشيند، قدرت تكلم ندارد و خدمتدار ميي چرخصندلي
چپ «كند. مارال خواهري هم دارد؛ ساراعظيمي، يك داري مياز او نگه

سر خود جدا شده است و اكنون تنها موجودي الكلي،  كه از هم» بريده
اي خشن و ويران است؛ چنان خشن و ويران كه آفاق را به شكل وحشيانه

-ن او زندهزند. سارا دو دوست نزديك هم دارد؛ پري و هلن كه چوكتك مي
-كنند؛ يار غار او هستند. برادري هم دارد؛ مهرداد كه در سوئد زندهگي مي
ي جنگ ي سياسي. پدر و مادر مارال در بحبوحهكند؛ يك پناهندهگي مي

  اند. ايران و عراق به هنگام خروج از ايران در دريا غرق شده
دوست و انسان بستهي حامد همي ويران مارال، خانوادهبرخالف خانواده   

اش حميد ازدواج كرده است. حامد دو خواهر دارد؛ مهري كه با پسرعمه
سري به نام جالل دارد. پدر حامد كه خود صاحب است؛ شيرين كه هم

است؛  اي است كه حامد مدير آن است، مردي مهربان و فرهيختهانتشاراتي
اين خانواده  ي خانواده. تنها مشكلي كه دربر معنويها و رهصاحب قلب

-دار نميي مهري بچههست، اين است كه حميد و مهري به خاطر  نازايي
  خواهند كودكي را به فرزندي قبول كنند. ها ميشوند. آن

پذيرد. كند. مارال ميگذرد ك حامد از مارال خواستگاري ميديري نمي   
ي دبيي او يكي از منتقدان اكنند. درست در شب عروسيها ازدواج ميآن

آيد. هم او است كه بر خارج از كشور، داريوش آريان، از لندن به ايران مي
كند. ، را تعيين ميروياگذارد؛ چهارچوب رمان جديد او، مارال تأثير مي

بندوبار و پسندد؛ شخصيت اين رمان را بيرا نمي روياحامد اما رمان 
  سپارد.اشر ديگري ميرا براي چاپ به ن روياداند. مارال رمان خودباخته مي

كند. آفاق شود. ساناز او را به كورتاژ تشويق ميكمي بعد مارال حامله مي   
رود كه قرار است مارال گويد. حامد به مطب دكتري ميماجرا را به حامد مي

شود،  شود، صاحب يك دختر ميرا كورتاژ كند. مارال اما خود پشيمان مي
. ي سرگردانيجزيرهي رمان صيت اصليگذارد؛ شخنام دختر را هستي مي
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ي خود با ساناز را قطع كند. چندي بعد خواهد كه رابطهحامد از مارال مي
شود كه مركز آن در ي فانوس ميي كانون ادبيي جايزهبرنده رويارمان 

  لندن است.
گيرند از ايران خارج شوند. با مهرداد سرانجام ساناز و مارال تصميم مي   

كند؛ تركان ها معرفي ميگيرند. مهرداد زني را در تركيه  به آنتماس مي
اي سياسي ي فراري چهرهدمير كه قرار است از مارال به عنوان يك نويسنده

ي ها اما مقدماتي دارد. ساناز مادر خويش را به خانهبسازد. سفر آن
ستي ميرد. روزهايي بعد ساناز به كمك پري، هسپارد؛ مادر ميسالمندان مي

گاه مارال و ساناز و هستي از طريق مرز زميني دزدد. آنرا از پرستارش مي
روند. در تركيه تركان دمير براي مارال يك كنفرانس مطبوعاتي به تركيه مي
كند كه مارال به خاطر اختناق دهد. در آن كنفرانس اعالم ميترتيب مي

است. مارال اما زير  سرش از ايران گريختهي همكاريحاكم بر ايران و ستم
  زند.  رود؛ كنفرانس مطبوعاتي را به هم ميتركان دمير نمي» هايدروغ«بار 
اش قديمي آيد و به سراغ دوستگذرد كه حامد به تركيه ميديري نمي   

رود و از او براي يافتن ي اسالمي، ميحافظ كمالي، مترجم سفارت جمهوري
هد. تركان دمير نيز مارال و ساناز و خوامارال و ساناز و هستي كمك مي

سپرد؛ يك مرد جوان ايراني كه با هستي را به دست آراس مشرقي مي
كند. در اين ميان تركان دمير به نيرنگ كاري ميقاچاقچيان انسان هم

- كار نميكند. ساناز و مارال بيدزدد و فرار ميي پول ساناز را ميهمه
زنند كه ردي از تركان دمير پيدا كنند، مي ي مهرداد  تلفننشينند. به خانه

ي بزرگي دارد نه رستوراني؛ كه يابند كه مهرداد نه خانهاما به تلخي درمي
  كرده است. شويي ميدر رستوراني ظرف

كند. به اتفاق آراس به سرانجام  ساناز آدرس تركان دمير را پيدا مي   
ميرد. زند. ساناز ميساناز ميرود. تركان دمير با بطري بر سر ي او ميخانه

-كند؛ او نيز ميبه پايين پرتاب مي» چندم«ي تركان دمير خود را از طبقه
كند؛ آيد و از مارال خواستگاري ميميرد.  داريوش آريان هم به استانبول مي

  پذيرد.مارال نمي
شوند تا به اروپا ي قاچاقچيان سوار ميدر پايان مارال و هستي در كشتي   
» كاپيتان«گاه ريزد؛ آني مسافران سم ميي همهدر قهوه» كاپيتان«روند. ب

بندند. شوند و كشتي را به گلوله ميكشتي سوار قايقي مي» يخدمه«و 
- ها را نجات ميافتند. حامد به كمك آراس آنهستي و مارال در دريا مي

و به دهد. حامد به عيادت اي خود را از دست ميدهد. مارال حافظه
  كند.آيد. يك بار ديگر از او خواستگاري ميبيمارستان مي

وگوها را هم را ديديم؛ كمي از گفتمرگ تدريجي يك رويا ماجراهاي    
زند، از ته گلو بشنويم: در سكانسي ساناز در حالي كه آفاق را با كمربند مي

غلط كردي، تو كلفت مني [...] بگو غلط كردم عوضي. «كشد: جيغ مي
 ) 18.»(كنم عوضي. تو اين خونه فقط خوردي و خوابيديليت ميحا
پرسد اي بعد در پاسخ مارال كه از او به سرزنش ميهم او است كه لحظه   

رحمي تحقير دستان بوده است، آفاق را با بيدار تهيچرا او كه زماني طرف
جا كردم. خر بودم. خام اشتباه كردم. بي«گويد: كند، چنين ميمي
ي ما و اين گداها ورداشته فهميدم اگه فاصلهفهميدم. نميدم. نميبو

  ) 19.»(ي ما سوار شنخوان رو گردهشن. ميقدر پررو ميبشه، اين
خواهند در گوش ما چه وگوي مارال و ساناز ميخشم ساناز و گفت    

-خواهند چشم ما را در خدمت چه چيز به كار بگيرند؟ ميبخوانند؟ مي
بوده است، » چپ«خواهند بگويند ساناز كه زماني بگويند؟ مي خواهند چه

  زند. دستان را تازيانه مياينك ضد انساني است كه تهي
هايي ديگر بنگريم؛ سخناني ي ساناز را ديديم؛ شنيديم. به سكانسويراني   

هايي از وگويي كه در قسمتديگر را بشنويم؛ سخنان حامد را در گفت
خوب يه «ميان مارال و حامد جريان دارد: يا مرگ تدريجي يك رو

كنه. اصالً صالحيت نداره گي ميآدمي كه بيست سال تو خارج زنده
جا اتفاقات تا حاال تو اين 57از سال [...]  در مورد رمان تو نظر بده

زيادي افتاده. فكرا عوض شدن. آدما عوض شدن. نسل تغيير كرده. 
هاي امروز اي داره. نويسندهيگهادبيات امروز ما فورم و محتواي د

شون با آرمان ديروزيا شون به همه چي فرق كرده. آرماننگاه
اون محفل، اون جايزه. اينا [...]  دونهمتفاوته. آريان اين فرقا رو مي

هويتي كه دارن تو رو شبيه او چيزي همه بازيه [...] آدماي بي
  ) 20.»(خواندرميارن كه مي

- ر گوش مارال، بايد در ذهن ما چه بنشيند؟ حامد مياز سخنان حامد د   
- خواهد در ذهن ما بنشاند كه نويسندهخواهد در ذهن ما چه بنشاند؟ مي

گذرد، چه كه در ايران ميكنند از آنگي ميگاني كه در خارج از كشور زنده
  اند؛ هويت ندارند.خبر ندارند؛ به سرزمين خود پشت كرده

هويتي ويران ي اسالمي پشت كرده است؛ جز بيكس كه به جمهوريآن   
نيست؛ ديديم؛ شنيديم. هنوز اما كافي نيست. باز هم بايد ببينيم؛ باز هم 
بشنويم. در سكانسي ديگر ساناز خطاب به مارال در مورد تركان دمير چنين 

-گي توي حزب فعاليت كرده [...]  تا بيست سالهاز ده ساله«گويد: مي
كرده. بعد كه باباهه دست باباش تو حزب كار ميام همين جا ورگي
ره استكهلم [...] همين تشكيالت قاطي شه ميميره بلند ميمي
  )  21.»(اندازي كردهي مهردادم اين دوباره راهپاتي

حزب «اي را ديديم كه در بازهم ديديم؛ باز هم شنيديم. كودكي ده ساله   
ش مغزشويي شده بوده است. كرده است؛ كه توسط پدركار مي» كمونيست

خانه به تركان دمير اما خود به شكست خود آگاه است؛ شبي در يك مي
ي پرولتارياي خوام به سالمتيامشب مي«گويد: ساناز چنين مي

- خورده بخورم [...] هموني كه موقع خوندن سرود حزب ميشكست
بارزه و ي مخبري را هم ديديم؛ شنيديم. مهلكه)  ضيافت بي22.»(خوردن

 را شنيديم.» سرود پرولتاريا«ي الكل را ديديم؛ مضحكه
حاال بايد چه كنيم؟ هيچ! هنوز بايد ببينيم؛ هنوز بايد بشنويم. در     

قديمي خطاب به داريوش آريان » چپ«سكانسي، سارا نقيبي، دختر يك 
بست رسيده بود. راه پدر من خيلي وقت بود به بن«گويد: چنين مي
گي كرد [...] شه زندهميده بود كه ديگه  بدون ايمان نميام فهخودش

  ) 23.»(خدايي نيستايماني و بيويكم ديگه قرن بيقرن بيست
نيست؛ هم از اين رو است » خداييايماني و بيبي«ويكم، قرن قرن بيست    

اند. باخته نبودهريشه» غيرتانيبي«اند؛ جز كه آنان كه ايران را ترك گقته
بر اثر آشنايي با حامد و مارال و هستي به ياد آورده است كه غيرت آراس 

فكران دارد؛ هنوز ايراني است؛ رنگ خارج از كشور نشده است؛ رنگ روشن
من مديون تو و «گويد: فراري نشده است. آراس خطاب به حامد چنين مي

ام گيام [...] از وقتي كه شما سه تا اومدين تو زندهمارال و هستي
غيرت نشدم. هنوز آدمم دم انداختين كه هنوز ايرونيم. هنوز بييا

  ) 24»(بابا.
چنين تبليغ مرگ تدريجي يك رويا هاي ماجراها، گفتارها، شخصيت   
خبر هويت، بيگان ايراني در خارج از كشور خودباخته، بيكنند: نويسندهمي

گر، ركوباخالق، سبودند، اينك ويران، بي» چپ«اند. كساني كه زماني 
، اينك به »چپ«پرنسيب اند. باورمندان به گفتمان گو، زراندوز، بيدروغ

- ريشهكاراني بيگان سياسي فريباند. پناهندهي خود پي بردهبطالت انديشه
برد. در دوران راه به تباهي مي »اسالمي گفتمان«اند. هر گفتماني جز 

ار چنداني نرفته است. گان ايراني خي اسالمي به پاي نويسندهجمهوري
- هويتگان، بياند: گروهي فريبِ خودباختهگان ايراني دو گروه بودهنويسنده
-اند؛ گروهي هم از اصالت قدرترا خورده» خارج از كشوري«خبران ها، بي

  اند.مداران حاكم به شعف آمده
يان كنند.نامِ داريوش آرهاي روبازي نيز البته در اين ميان عمل ميتمثيل   

يك تمثيل است؛ نام آراس مشرقي نيز. داريوش يكي از پادشاهان 
آورد؛ آريان نژاد آريايي را. مشرقي نيز موجودي را هخامنشي را به ياد ما مي

  كند. مقاومت مي» گيزدهغرب«كند كه در مقابل گذاري مينام



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ٣٤  108ي  آرش شماره

 حاال از ميان صداي بسياران دو صدا را بشنويم. صداي دو نويسنده را   
 مرگ تدريجيخواهند به ما بگويند، براي ما بخوانند كه بشنويم كه مي

گرفتارشده، در » تيرغيب«افتاده، به گان به خاكصداي نويسندهيك رويا 
كند. دو صدا را بشنويم كه ي قدرت به اسارت آمده را حذف ميمروتيبي

 افتند كهياد روزهايي مينگرند يك رويا مي مرگ تدريجيچون به 
خشم  –ها كابوس مرادهاي حامد يزدان پناه از دشنام و طناب دار براي آن

  بودند.  رهايي ساختهبغضِ بي –
گويند. نخست منصور كوشان و فرج سركوهي كمي از خاطرات خود مي   

خواند. زمان: پاييز ، را ميحديث تشنه و آبمنصور كوشان كمي از كتاب 
 9ساعت «ي انقالب: دادستانيي شمسي؛ مكان: تهران؛ هجري 1375

صبح، ما چهار نفر (پوينده، كردواني، كوشان، گلشيري) به اتفاق به 
يِ انقالب، در ابتداي خيابان معلم رفتيم و خود را معرفي دادستاني

كرديم. مأموري پس از تماس با قاضي احمدي هر كدام از ما را به 
ا، تك تك و جدا ها انتظار سرانجام ما راتاقي برد و پس از ساعت

يِ انقالب بردند كه روي آن نوشته ي چهارم دادستانيجدا، به طبقه
ي قاضي ي امنيت ملي [...] نخستين پرسش شفاهيشده بود: شعبه

احمدي اين بود كه چرا محمد مختاري نيامده است؟ پاسخ دادم 
  اطالع ندارم.

   [...]  
ي مخصوص بازجويي به اين گونه بود كه قاضي احمدي برگه   

-گذاشت و از اتاق بيرون ميبازجويي را با پرسشي در اختيارم مي
گشت [...] البته چند ساعتي كه گذشت، رفت و مدتي بعد برمي

قاضي احمدي ديگر از اتاقي كه در آن بودم، بيرون نرفت. مدام راه 
  زد [...] رفت و حرف ميمي
يِ انقالب، روز ما را در دادستاني 11به همين ترتيب، مدت    

بازجويي كردند و آقاي قاضي احمدي پس از گذر روزها ناگهان اعالم 
  تان محكوم به مرگ هستيد.كرد دادگاه شما تمام شد و همه

يِ كرج در يك مالقات كوتاه به يِ كميته[...] درويشيان را قاضي   
مرگ محكوم كرده بود. از اين رو كه من يكي از آخرين نفرها بودم، 

اي از دادگاه نديده بودم، گفتم: اما هنوز كه وجه به اين كه نشانهبا ت
  دادگاهي تشكيل نشده است، آقاي احمدي!

قاضي احمدي با لبخندي اعالم كرد كه: پس من اين مدت با شما    
يِ ها قاچاقچيكردم؟ برويد خوشحال باشيد كه نوبت دهچه مي

  رسيدگي كردم. ي شمابيچاره را به عقب انداختم و به پرونده
[...] تنها تفاوتي كه بين شما و اين قاچاقچيان بيچاره هست، اين    

گذاريم كنيم، اما شما را ميها را همين جا اعدام مياست كه ما آن
  اي كه الزم شد از بين ببرند [...]كه در خانه يا خيابان به هر وسيله

   [...]  
آزادي بوديم كه هر روز بعد از ده يازده روز، حاال ما محكومان    

خصوص وقتي دريافتيم ديديم. بهي مرگ را باالي سرمان ميسايه
كه داريوش فروهر و همسر و همراهش، پروانه اسكندري، آن چنان 

زاده اي كه ابراهيم زالاند. با همان شيوهوحشيانه با كارد كشته شده
زاد را در را كشته بودند و شنيده بوديم شاپور بختيار و فريدون فرخ

  اند.خارج از كشور با همين شيوه از پاي درآورده
   [...]  
آذر اطالع يافتم ليستي از كساني كه بايد كشته  18[...] روز    

-شوند، منتشر شده است كه نام خود و دوستانم چنان كه مي
جسد محمد دانستيم در آن آمده است. همان شب خبر يافتم كه 

اند. در مورد د جعفر پوينده را ربودهمختاري پيدا شده است و محم
او عامالن نظام جمهوري اسالمي، به دستور آمران، بيش از اين كه 

  )25.»(فرصتي براي نجاتش بشود، عمل كردند

-خواند. زمان: آبان، را ميياس و داسحاال فرج سركوهي كمي از كتاب    
رت هاي وزاي شمسي؛ مكان: تهران؛ يكي از زندانهجري 1375ماه 

ي دومِ مرا دستگير كردند با بار و بنه. مدتي مرا در طبقه«اطالعات: 
اتاقي كه در اختيارِ آنان بود نگه داشتند [...] مرا با  فرودگاه مهرآباد در

هاي مخفي وزارت اطالعات بردند. شكنجه هاي بسته به يكي از زندانچشم
هاشمي به من گفت  و زجر و درد آغاز شد. روز سوم بود يا چهارم كه آقاي

  ايم كه تو در آلمان هستي. تو را خواهيم كشت [...]كه اعالم كرده
فكرانِ گفتند كه در كشتنِ روشنها نيز ميدانستم و آنبه تجربه مي   

ها بوده گذارند تا ديگران بدانند كه كار آنناراضي ردي از خود به جاي مي
پيامي هم بود  -گفتند ها ميچنان كه بار –است و بترسند [...] هر قتلي 

  براي ديگران [...] 
روز زنده به گوري را با چشمِ انتظاري  48دانستم كه كار تمام است.    

هاي آقاي هاشمي و حاج اصغرآقا و ديگراني كه از مرگ، با درد و شكنجه
اشان و ها و لگدهاياشان را به ياد دارم و مشتهايها تنها كابلآن

  هاي اجباري گذراندم [...]ه با زخمِ دردناك مصاحبهزجرآورتر از هم
بار اعدامِ نمايشي شدم. هزار بار مردم.  2روز زنده به گوري  48در آن    

      )26.»(هايي فراتر از خيالِ سياه شيطان تجربه كردمشكنجه
  را ببينيم.زير هشت ي تلويزيون باز گرديم. سريال به صفحه   
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-شود؛ در بيستي سيروس مقدم، از يك دزدي آغاز مي، ساختهزير هشت
ي شمسي است. حاجي كارخانه هجري 1380ي وهفت قسمت. اواخر دهه

، منصور. منيژه فرزند او با زني دو فرزند دارد؛ يك دختر، منيژه؛ يك ناپسري
كند. گي مياست كه از دست رفته است؛ منصور پسر زني كه اينك با او زنده

دارد، او را وادار » عاشقانه«اي كار، عطا، رابطهبا يك مرد خالفمنيژه كه 
- ي پدرش برود. عطا چنين ميي جواهرفروشيكند براي دزدي به مغازهمي

ي حاجي اما هشت برليان نيز دزديده شده ي جواهر فروشيكند. از مغازه
- ها را ندزديده است. عطا راست ميخورد كه برلياناست. عطا سوگند مي

- شود؛ به زندان ميگير ميها را منصور دزديده است. عطا دستگويد. برليان
ي دزدي را براي پدرش نقشه  ي خود و عطا ورود. منيژه ماجراي رابطه

است؛ تنها  د كه هيچ وقت عطا را دوست نداشتهگويكند. به او ميتعريف مي
گيرد اين قول مي به خاطر انتقام از پدر با او رابطه داشته است. پدر از او

  ماجرا را براي كس ديگري تعريف نكند. 
-روبه» داشتنيدوست«جا با مردي عطا نيز در زندان ماجراها دارد. در آن   

- اش را كه علي است به كسي نميشود؛ آقاعيوضي كه نام كوچكرو مي
كند نام كوچك گويد؛ چه به خاطر جرمي كه مرتكب شده است احساس مي

بدخيم در سرش دارد. يك » تومور«ار كرده است. عيوضي يك دخود را لكه



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ٣٥  108ي  آرش شماره

دختر و يك پسر هم دارد؛ ليال و عباس. ليال پسر يك شهيد جنگ ايران و 
عراق را دوست داشته است، اما پسر او را ترك كرده است. عباس به شدت 

اش غيرمسئوالنه عمل كرده است. در از پدر گله دارد كه نسبت به خانواده
كند؛ يونس ي عطا نقشي ويژه پيدا ميگيد ديگري نيز در زندهزندان مر

سوز كه يكي از پاهايش را در جنگ ايران و عراق از دست داده زندانباني دل
دهد؛ هنگام ساختن است. اتفاق ديگري نيز براي عطا در زندان رخ مي

- اش قطع ميرود و سه انگشت دست چپاش زير اره ميخانه دستكتاب
  شود. 

شود.  منصور هم از عطا پس از چندي آقا عيوضي از زندان آزاد مي   
دزديده است. در » حاجي«ي كند كه هشت برليان نيز از مغازهشكايت مي

آيد و با او ي منيژه مياين فاصله مسلماني مؤمن، عادل، به خواستگاري
 آيد. در پاركي باكند. عطا هم پس از مرگ مادر به مرخصي ميازدواج مي

اش ي او و خانوادهكند تا به او بگويد كه خود را قربانيمنيژه مالقات مي
كند، نوزادش، هاي پارك سقوط ميافتد، از پلهداند. منيژه به وحشت ميمي

گويد. ي ماجراي خود با عطا را براي عادل ميگاه همهميرد. آننرگس، مي
خواهر عطا، مليحه، را  كند. منصور نيز براي انتقام پسرعادل او را ترك مي

گاه در يك كشمكش با چوب  بر سر داوود، شاگرد دزدد. آنمي
  اندازد. زند؛ قتل را به گردن عباس مي،  مي»حاجي«ي جواهرفروشي

بند عطا بوده است، اي كه همكار باسابقهميرد. خالفسرانجام عيوضي مي   
كه در اتاق پرويز، مسئول  اي راخواهد پانصد هزار دالر پول دزدياز عطا مي

» كالن«مزدي ، دفن است، براي او بياورد و دستيك خوابگاه عمومي
-كند. پس از طي ماجراهايي اما از ليال قول ازدواج ميبگيرد. عطا چنين مي

- گيرد، به آقا يونس ميكار با سابقه ميي پول دزدي را از خالفگيرد. همه
  گردد.نيز به سوي منيژه بازميگردد. عادل دهد، به زندان بازمي

بشنويم، شايد بد  رازير هشت وگوهايي از سريال كه گفتپيش از آن    
نباشد كه به يك ماجراي تمثيلي توجه كنيم: دست چپ عطا در زندان، 

شود. اين اش قطع ميرود و سه انگشتخانه، زير اره ميهنگام ساختن كتاب
شوند، ن است: انگشتان عطا قطع ميدهد؟ پاسخ شايد اياتفاق چرا رخ مي

كه مطابق شريعت اسالم چرا كه چوب خدا صدا ندارد. يعني چه؟ يعني اين
ي اسالمي مجازات دزدي قطع انگشتان دست است. پس حتا اگر جمهوري

خود اين » گفتمان اسالمي«اين حكم را اجرا نكند، خداي » به داليلي«
  حكم را اجرا خواهد كرد. بگذريم.

عيوضي، در آخرين روزهاي عمر بر تخت زير هشت سكانسي از  در   
آدرس شركت وحيد «دهد و مأموريتي: بيمارستان، آدرسي به عطا مي

 ناميه [...] خواستگار ليال بوده. پدرش تو جنگ كشته شده. بچه
ات كه بابات اون بوده. بد به حال حال به جنوبه [...] بهش بگو خوش

بهش بگو دختر اين باباي بد دسته گُليه تو  ام.ليال كه باباش من
  ) 27.»(خوبي. بگو دل اين دسته گُل پيش شما است

- رسد. عيوضي به گوش ما هم ميسخن عيوضي تنها به گوش عطا نمي   
ي جنگ ايران ها كه در جبههآن»: گويد ديوار بشنوددر مي«خواند؛ به 

به » گفتمان اسالمي«خاطر  ها كه بهاند؛ آن هاي آرمانيكشته شدند، نمونه
گفتمان «هاي آرماني اند. تنها اما ستيز در راه اند، نمونهخاك افتاده

رمز » گفتمان اسالمي«آفريند؛ كه هاي آرماني مينيست كه نمونه» اسالمي
پذيرش از سوي محبوب هم هست؛ حتا اگر خود را در نام و نسب و ظاهرِ 

ي عادل به هنگام خواستگاري از خواستگار پنهان كرده باشد. در سكانس
ام اسم و ام عادله. عادل نايب. سرافرازياسم«گويد: منيژه چنين مي

مون خورده و رسم پدرمه؛ پهلوون نايب. اسم پدرم سر در خونه
مون [...] وقتي فصل، گيزنه تو تمام زندهاعتبار اين اسم وول مي

تنگي و ون جا دلفصل ژاپن رفتن بود و مرده سوزوندن، منم رفتم. ا
اي پريشون احوال شدم و ام آورد و يه دورهغربت فشار به سر و قلب

برگشتم ايران. وقتي برگشتم مادرم [...] گفت: بركت چه زياد چه كم 

ام خوب اس. منم موندم تو وطن و حالبركت وطن يه چيز ديگه
  ) 28.»(شد
شنويم. ي هم ميدر سخن عادل به هنگام خواستگاري البته ما چيز ديگر   
شان چندان خوش نيست. چرا كه اند، حالها كه وطن را ترك كردهآن

كه ارج وطن را فرياد اند. سخن عادل پيش از آن آغوش بيگانه را پذيرفته
اند. سخن عادل، پسر گيرد كه ايران را ترك گفتهكند، كساني را هدف مي
-و ايران را يكي » ميگفتمان اسال«خواهد مفهوم پهلوان نايب خداترس، مي

» عدالت«اما خود در حكومتي متبلور است كه از » گفتمان اسالمي«كند. 
گويد: پر است. در سكانسي در زندان، عيوضي خطاب به عطا چنين مي

ي يارو تو چيزي بيرون نبردي [...] گي از طال فروشيمگه نمي«
  ) 29.»(رهمملكت قانون داره. قاضي داره. قاضي شعور داره. عدالت دا

كند كه ي احكامي را تأييد ميعيوضي تا عطا را نصيحت كند انگار همه   
اند؛ انگار بر گناه ي اسالمي صادر كردهجمهوري» پرعدالت و شعور«قاضيان 

-ي اسالمي رنجهاي جمهوريگاهكند كه از دادتأكيد مي» متهماني«ي همه
  اند.ها نصيب بردهها و مرگ

چنين تبليغ زير هشت هاي سريال ها، تمثيلتارها، شخصيتماجراها، گف   
كنند: احكام قصاص اسالمي، از جمله قطع دست دزد، عين عدالت  مي

كنند، راهي به گي ميخدايي اند. تبعيدياني كه در خارج از كشور زنده
-ي اسالمي صادر ميي جمهوريي قضاييهرستگاري ندارند. احكامي كه قوه

گفتمان «. نيكي تنها در چهارچوب ندا خدشهحقانيتي بي ، برخاسته ازكند
  قابل پذيرش است.» اسالمي

عدالت و «حاال باز هم صداي ديگري را بشنويم؛ صدايي را بشنويم كه از 
» عدالت«گويد؛ از ي اسالمي سخن ميي جمهوريي قضاييهقوه» شعور
  گويد.، سخن مي»گفتمان اسالمي«اهللا خميني، مبلغ روح
- را ميشدگان اعتراف شكنجههايي از كتاب يرواند آبراهاميان صفحه    

در «ي شمسي؛ مكان: همه جاي ايران: هجري 1367خواند. زمان: تابستان 
، رژيم اسالمي، بدون هيچ 67تيرماه  28نخستين ساعات روز جمعه 

هاي اصلي را با دنياي خارج قطع كرد هشداري، ناگهان ارتباط زندان
[...]  

ها كه از زمان دقيق آن ناآگاه هستيم، رست پيش از اعدامد   
نظير در نوع خود كه برخي آن را نوعي خميني در نهان فرماني بي

دانند، براي تشكيل يك هيأت ويژه با دستور اعدام فتوا مي
كند. گرايان به نام مرتَد صادر ميمجاهدين به عنوان محارب و چپ

شد، شامل نمايندگاني از تشكيل مي هيأت تهران، كه از شانزده نفر
سوي شخص امام، رئيس جمهوري، دادستاني كل، دادگاه انقالب، 

هاي دادگستري، اطالعات و مديريت زندان اوين و وزارتخانه
گوهردشت بودند [...] تشكلي مشابه در شهرستانها هم ايجاد شده 

  بود.
غار نمود [...] هيأت تهران كار خود را با مجاهدين و توابين آنان آ   

دهنده از شد. اگر پاسخاز آنها در باره وابستگي سازماني سئوال مي
كرد، پرسش واژه مجاهد در توصيف تعلقات گروهي خود استفاده مي

برد، هيأت شد. اگر واژه منافق را به كار ميو پاسخ همانجا متوقف مي
ياران هاي خود را با سئواالتي نظير آيا شما حاضر به معرفي پرسش

سابق خود هستيد؟ آيا حاضر به معرفي آنان در برابر دوربين 
هستيد؟ آيا حاضريد با ما در تعقيب و دستگيري آنها كمك كنيد؟ 
آيا حاضريد هواداران مخفي را به ما معرفي كنيد؟ آيا توابين 

ها كنيد؟ آيا حاضريد به خط مقدم جبههتاكتيكي را به ما معرفي مي
  داد.ين مين دشمن عبور كنيد؟ ادامه ميرفته و از روي مياد

ها، به روشني، براي به چالش خواندن شرافت، احترام [...] پرسش    
  و عزت نفس زندانيان طراحي شده بودند [...]
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دادند فوري براي نوشتن بخش نميمجاهديني كه پاسخ رضايت   
م شدند. از آنان همچنين لوازنامه خود  روانه اتاق ويژه ميوصيت
هاي خصوصي گرفته شان، مانند انگشتر، ساعت يا عكسشخصي

سپاردند [...] با شد. سپس آنها را، با چشم بسته، به چوبه دار ميمي
گذشت چند روز اول، جالدان خسته از كار زياد درخواست ميدان 
تير براي تيربارن محكومان را دادند. با درخواست مذكور بر مبناي 

ستورات شرعي اسالم براي از ميان بردن كفار منطبق نبودن آن با د
  و مرتدين، مخالفت شد [...]

شهريور هيأت توجه خود را به چپگرايان معطوف كرد  5پس از    
شد: آيا مسلمان هستيد؟، آيا به خدا [...] از آنها پرسيده مي

معتقديد؟، آيا قرآن مجيد كتاب آسماني و كالم خداوند است؟، آيا 
- خ باور داريد؟، آيا حضرت محمد را به عنوان رسولبه بهشت و دوز

اهللا قبول داريد؟، آيا حاضريد علني ماترياليسم تاريخي را نفي 
تان در مقابل دوربين كنيد؟، آيا حاضر به نفي اعتقاد گذشته

-گيريد؟، آيا نماز ميهستيد؟، آيا در ماه مبارك رمضان روزه مي
- دهيد همنيد؟، ترجيح ميكخوانيد و يا قرآن مجيد را مطالعه مي

سلولي شما مسلمان باشد يا غير مسلمان؟، آيا حاضريد در برابر 
اي نامهپذيرش خداوند، رسول او، قرآن مجيد و قيامت زير شهادت

  كنيد [...] را امضا
[...] در زندان گوهردشت، يكي از زندانيان چپ كه سمينارهاي    

- ها ميديني پرسش آموزشي را ديده بود، بيدرنگ متوجه اهميت
هايي به ساير زندانيان با شود. او سراسر شب را صرف فرستادن پيام

كند و نسبت به مخاطرات پيش روي رمزهاي مورس از پس ديوار مي
دهد [...] او هشدار داد كه چنانچه افراد توسط آنان هشدار مي

 خوان و مسلمان بزرگ نشده باشند، از نظرپدراني نمازخوان و قرآن
تواند آنان را مرتَد به شمار آورد [...] به استناد قانوني كسي نمي

حوزه علميه، مرتَد بر دو قسم است مرتَد فطري و مرتُد ملي. دومي 
  مجازاتش مرگ و اولي مستحق فرصت ديگري است.

ها تمام شب را، به تبادل نظر بر سر مواضعي كه زندانيان بند چپي   
ها اتخاذ كنند گذراندند. برخي مصمم بودند تا شبايد در قبال پرس

هاي تاكتيكي گيرند پاسخبميرند [...] ولي ديگران تصميم مي
  )30.»(بدهند

  را ببينيم. بهاخوني تلويزيون باز گرديم. سريال به صفحه   
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 1380ي دههي دوم ي جواد مزدآبادي، در در نيمه، ساختهبهاخون
در چهارده قسمت. رسول صادقي، بوكسوري كه گذرد؛ ي شمسي ميهجري

كند، از مسابقات جهاني گي ميشهر تهران زنده در يكي از محالت پايين
آورد او از اين مسابقات مدال نقره است؛ چرا كه در بازگشته است. ره

ي فينال در مقابل بوكسور اسراييلي حاضر نشده است. در خانه اما مسابقه
جوي داروسازي است: برادرش، رحيم، كه هم دانش مصيبتي چشم به راه او

  كرده است، به قتل رسيده است. بوده هم در يك پيتزافروشي كار مي
ها است نام او را بر خود اش، فائزه، مدترسول تنها نيست. زن عقدي   

اش، طاها، كه زماني معتاد بوده است، تنها سري از او جدا دارد. برادر زن
ها پيش از اين دست رفته است، مادرش اما ستون الدارد. پدر رسول س

 كار است و بيخانه است. خواهري هم دارد؛ مريم كه شوهرش، سعيد، بي
  اي هم دارد كه مراد و الگوي او است؛ آقا فروتن. مسئوليت. مربي

انديشد؛ كشف راز قتل  رحيم. مأمور رسول اما تنها به يك چيز مي   
شناس و هوشيار. گرد اعتماد است؛ پليسي وظيفهگي به قتل رحيم سررسيد

-خواهد كه به فرشته صبوري، مدير پيتزافروشيسرگرد اعتماد از رسول مي
كرده است، نزديك شود؛ شايد سرنخي پيدا كند. اي كه رحيم در آن كار مي

فرشته عضو يك باند قاچاق است. رئيس اين باند شاهرخ نام دارد. پدر 
  ف ساواك بوده است؛ صنعت نصيري. گر معروشاهرخ شكنجه

پدر فرشته اهل روسيه بوده است، پس از انقالب سوسياليستي به ايران    
گريخته است، به خاطر فقر خود را كشته است. حاال رسول به فرشته 
نزديك شده است. و اين فائزه، طاها و ديگران را به او مشكوك كرده است؛ 

خواهد كه به اين بازي د اعتماد اما از او ميزنند. سرگرها ميزبان به او زخم
  ادامه دهد. 

يابد كه رحيم توسط باند شاهرخ كشته شده است. سرانجام رسول درمي   
در قتل پدر شاهرخ نقش داشته است، توسط » دورانِ انقالب«فروتن كه در 
شود. رسول از ماجرا سربلند بيرون گير ميشود. شاهرخ دستاو كشته مي

   آيد.مي
  گذرد.ي ماجراها در ماه محرم ميهمه   
هم  ها را ديديم؛ كميرا ديديم؛ تقدير شخصيت بهاخونماجراهاي    

  وگوها را بشنويم.گفت
چرا بر  بهاخونهاي گويند؟ شخصيتچه مي بهاخونوگوهاي گفت   

» گفتمان اسالمي«اند بگويند اند همان رابگويند. آمدهاند؟ آمدهصفحه آمده
ي زنان و مردان، نها گفتماني است كه بايد شنيده شود؛ كه بايد رابطهت

پدران و فرزندان، نيكان و بدان در چهارچوب آن تعريف شود؛ كه بايد به 
  ي اسالمي را پوشانده است.ارزشي ازلي تبديل شود كه سر تا پاي جمهوري

د دختر عق: «گويدپدر فائزه در سكانسي خطاب به رسول چنين مي    
 ) 31.»(ي امانت هم حرف و سخن درميارنكرده امانته؛ واسه

سرش نظر خود را به هم او است كه در سكانسي ديگر خطاب به هم   
  ) 32»(دونه آبرو چيه.زن چه مي«كند: تري بيان ميصراحت بيش

خواهد شنويم؛  پدر فائزه مياز دو سخن پدر فائزه واليت مرد بر زن را مي   
» گفتمان اسالمي«را در ذهن ما بنشاند. از تكرار » ان اسالميگفتم«صداي 

گويد. سحرگاهي خطاب به فائزه شود. شب و روز يك چيز را ميخسته نمي
اذون صبحه. بهت ياد دادم اين موقع صبح «گويد: باز هم همان را مي

  )   33(»ي تلفن.ات باشه نه گوشيمهر دست
» مثبت«هاي ي شخصيتي همهنواييپدر فائزه اما تنها نيست؛ از هم   

ي رسول نيز. رسول در سكانسي به نواييبرخوردار است؛ از هم بهاخون
اي رو بايد نون اين خونه رو، هر خونه«آموزد: مي» حكمت«خواهرش 
  )34(»مرد بياره.

شنويم؛ تالش براي تسلط بر زنان زير در سخن رسول نيز همان را مي    
از آنان؛ تحقير مردان از طريق تشبيه نقش آنان به  پوشش حمايت اقتصادي

ماه «ها زير پرچم ي ايناجتماعي. و همه –نقش زنان در مناسبات اقتصادي 
است؛ بها خوني زنان و مردان كه خاستگاه و مسير و هدف همه» محرم

نامي كه آن قدر بايد تكرار شود تا هيچ ترديدي در حقانيت رژيمي كه به 
كند، باقي نماند. در سكانسي رسول خطاب به حكومت مي »عاشورا«نام 

كني، اونوقت سرك تو امام حسين كار مي واسه«گويد: طاها چنين مي
)  در سكانسي طاها خطاب به فروتن 35»(كشي.ي ديگرون ميگيزنده

- ام ميببين به كجا رسيده كه از هيئت امام حسين«چنين: 
ي پدر رسول، خطاب به دوست قديمي) در سكانسي بابا الفت، 36.»(گذره

زنه برنده نيست. چند هزار نفر امام اوني كه مي«رسول چنين: 
حسينو زدن [...] اون چند هزار نفر برنده شدن يا هفتادودو 

  )37»(نفر؟
- كنند؛ ميچنين تبليغ مي بهاخونهاي ماجراها، گفتارها، شخصيت   

چشم مخاطب اين تصوير  خواهند در گوش مخاطب اين صدا را بنشاند؛ در
ي اسالمي گفتمان برتر، جمهوري» گفتمان اسالمي«را تعبيه كنند: 

شناس، قهرماني كه اميد حكومت برتر، مرد جنس برتر است. پليس وظيفه
چرخد، پدري كه غم ي عمر در هيئت مياي كه همهيك محل است، مربي
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 يگر؟ يا ساواكيهاي دگويند. گفتمانآبروي دختر دارد، همه همين را مي
  اند يا حذف شده اند.

حاال دو متن ديگر را بخوانيم؛ دو صداي ديگر را بشنويم؛ صداي مردان و    
زنان بسيار را از دو گلوي ديگر بشنويم؛ صداي زنان و مرداني را كه به 

بهاي كه خود خون ؛نگرندخشم مي –به چشم پر از خون  بهاخونسريال 
  اند.بوده» حكومت برتر«

گويند. ي اسالمي ميهاي جمهوريمنيره برادران و ايرج مصداقي از زندان   
خواند. زمان: ، را ميحقيقت سادهاي از كتاب نخست منيره برادران تكه

يك روز «حصار: ي شمسي؛ مكان: تهران؛ زندان قزلهجري 1362پاييز 
صبح حاجي بعد از اينكه چند نفري از جمله مرا زير شالق گرفت، 

ما حالي كرد كه وضع بهمين ترتيب خواهد بود تا ما آدم شويم. ب
گفت كه تختي براي تك تك تان كرد. ميضمناً صحبت از تخت مي

خواهيم آورد و با لحني شيطاني ادامه داد: هر كس روي تخت خود 
  راحت و آرام خواهد بود.

چند ساعت پس از رفتن او چند پاسدار آمدند ما را با كتك از جا    
اي به صف كردند. صداي كوبيدن ميخ به تخته را بلند كرده در گوشه

-ها ميشنيديم. آنها تك تك ما را جدا كرده و با لگدي درون تخته
انداختند. چند ساعتي اين كار ادامه داشت. من نيز وقتي با چند 

اي يافتم اي پرتاب شدم خود را درون جعبهلگد و مشت به گوشه
اي گرفته قرار گرفتم كه دو طرفم را ديواري تختهاي [...] درون جعبه

-بود. وقتي رو به ديوار چهار زانو نشستم، پاهايم از دو طرف با تخته
  كرد. عمالً هيچ امكان تكان خوردن نبود [...] ها تماس پيدا مي

   [...]  
 10صبح تا  6گذشت، اما چه كند و چه سخت. از ساعت روزها مي   

  )38»(مرگبار. شب بيحركت در سكوتي
خواند. را ميزيستن، نه مرگ،  نهاي از كتاب حاال ايرج مصداقي تكه   

با رفتن «ي شمسي؛ مكان: تهران؛ زندان اوين: هجري 1360زمان: زمستان 
ي هفت، نسبت به حقيقت ي دوم و نشستن نزديك شعبهبه طبقه

تري رحمي در جمهوري اسالمي درك عميقشكنجه، قساوت و بي
جا از توانستي در آنشدگان را مياي از شكنجهكردم. مجموعه پيدا

بختي اشغال اي از راهرو را زنداني نگوننزديك مشاهده كني. گوشه
كرده بود كه چرك تمام بدنش را فرا گرفته بود. از بوي تعفن كسي 

توانست نزديكش شود. تمام بدنش در پالستيك قرار داشت. جز نمي
از او باقي نمانده بود. كنترل ادرار و  پوست و استخوان چيزي

بارتر اين بود كه مدفوعش را از دست داده بود. از همه مصيبت
  )39»(تعادل رواني هم نداشت.

  را ببينيم. امين روزسيي تلويزيون باز گرديم. سريال به صفحه   
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ي هجري 1380ي ي جواد افشار، در اواخر دهه، ساختهامين روزسي
وهفت قسمت. سياوش در يك زدوخورد ذرد؛ در بيستگشمسي مي

ي خود، منصور، را كشته است. حاال روز قصاص ناخواسته دوست قديمي
سر مقتول، مريم؛ برادر است؛ صبح اعدام. پدر مقتول،حاج قاسم كياني؛ هم

مقتول، ناصر، همه خواهان قصاص سياوش هستند. بيش از همه اما وكيل 
  د نوري، بر قصاص سياوش اصرار دارد. ي مقتول، جمشيخانواده

رود. طناب را بر آيد. از چهارپايه باال ميي دار ميسياوش به سوي چوبه 
ي منصور حاضر اند. وكيل سياوش، ي خانوادهاندازند. همهاش ميگردن

شود. دهد. طناب پاره مياي رخ ميهمايون پاشايي، نيز هست. اما معجزه
  شود.ه بيمارستان منتقل ميماند. بسياوش زنده مي

-سياوش را مي» ي الهيمعجزه«روزهايي بعد، حاج قاسم به حرمت اين    
يابد. با خشم تمام خواهان را درنمي» بخشش«بخشد. ناصر اما مفهوم اين 

قصاص سياوش است. سياوش نامزدي هم داشته است؛ پري كه او نيز 
ها مستأجران يك . آنزنداني بوده است» مركز بازسازي«ها در يك مدت

- ي خود را با او به هم زده است؛ چرا كه نمياند. سياوش اما رابطهخانه بوده
  خواسته است، او پاسوز يك اعدامي شود. 

شود. انگار اما هرگز تنها نيست. وجدان او در در لباس سياوش آزاد مي   
-زد ميوششود و به او گوقت بر او ظاهر ميمردي به نام پارسان وقت و بي

  كند كه براي جبران گناهان خود تنها سي روز فرصت دارد.
در اين ميان رويا، دخترعموي سياوش، از يكي از كشورهاي غربي به ايران   

گذرد كه به اصرار رويا و پدرش، محمود كياني، او بازگشته است. چندي نمي
اهدافي شوند. رويا و پدرش، هر دو، اما از اين وصلت و سياوش نامزد مي

قيمت خود ي گرانكارها خانهود كياني براي فرار از دست طلبمدارند. مح
ي خانه است. رويا نيز را به نام سياوش كرده است و دنبال تصاحب دوباره

- همين سودا را در سر دارد. در اين راه  همايون پاشايي به هر دو كمك مي
  كند.

ي پري، هما، زن عقدي شود: مادردر اين بحبوحه راز ديگري فاش مي   
محمود كياني بوده است؛ پري دختر عموي سياوش است. شبي پري به 

- ي محمود كياني مياش، الدن، براي دزدي به خانهبنداناتفاق يكي از هم
-هوش ميكند و بيي خانه سقوط ميآيد. هنگام فرار اما در استخر خالي
  كند. اني مياي متروك زندشود. همايون پاشايي او را در خانه

ميرد. ناصر كه به ماجراهاي ديگري هم در راه است. حاج قاسم مي   
آيد، اما فرار شكايت سياوش در زندان است، براي دفن پدر به مرخصي مي

ي ي عقد نقشهكند تا از سياوش انتقام بگيرد. سياوش درست در لحظهمي
بار به شدت دنبال  يابد؛ جمشيد نوري كه اينود كياني و رويا را در ميممح

كند. سياوش مراسم ي ماجرا را بر او فاش مياحقاق حق سياوش است همه
كند. رويا را هم زند. محمود كياني را از خانه بيرون ميعقد را به هم مي

-كند. رويا و الدن هم پري را از زندان همايون پاشايي نجات ميترك مي
  دهند.

ر سياوش پاره شده است، او كشته كه طناب دادرست سي روز پس از آن   
رسد. ناصر و شود. سياوش بر مزار منصور آمده است؛ ناصر سر ميمي

- كند. سياوش تير ميشوند.  همايون پاشايي شليك ميسياوش درگير مي
  ميرد.خورد؛ مي

ي مخاطب چه بپاشد؟ چه بنالد؟ چه خواهد در خانهميامين روز سي   
-پيدا است. مي ي قصهيوار نصب كند؟ از خالصهبگويد؟ كدام تصوير را بر د

-خواهد لزومِ مجازات اعدام را بنالد. ميخواهد تخم ترس و مرگ بپاشد. مي
ي دار را بر خانه نصب كند. در سخنان جمشيد نوري، خواهد تصوير چوبه

اين بذر و ناله و تصوير پيدا است. او خطاب به » دامنپاك«وكيل مدافع 
با «ويد؛ در دو نوبت؛ در صبحِ اعدام و در بيمارستان: گسياوش چنين مي

تري اعدام شدن، هيچ كدوم از اونايي كه پرونده رو باختن صبح به
تري رو شروع ام كه جامعه صبح بهرو شروع نكردن. ولي مطمئن

ها، نه اين قانون خدا بود كه كرده [...] فكر نكني من برنده شدم
ها از ان جامعه است [...] تو اين سالبرنده شد. قانوني كه حافظ وجد

شون قصاص شدن به تاوان امتداد عذاب خيليا جلوگيري كردم. همه
 ) 40»(يك جنايت.

صدايي خشمگين دارد كه حاضر است دامن اما تنها نيست. هموكيل پاك   
به دست خود سياوش را قصاص كند. ناصر مشروعيت قصاص را به حاج 

حاجي ما بايد «دارد: را از بخشش بر حذر مي كند؛ اوقاسم يادآوري مي
گه قصاص. انسانيت، گناهو بگيريم. قرآن ميتقاص خون منصور بي
  )41.»(گن اين حقمونهوجدان، مردم، همه مي

جويان البته، چيز حضور جمشيد نوري در كنار ناصر و ديگر قصاص   
ا همايون كند: جمشيد نوري در تقابل بتأكيد مي –ديگري را هم تصوير 
اش نيز از طرف ي وكالتآيد. همايون پاشايي كه پروانهپاشايي به ميدان مي
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رحم و گر، بيپرنسيب، حيلهپرست، بيشود، پولي  قضاييه لغو ميقوه
مخالف حكم اعدام منصور است. جواب معادله روشن است. وكالي مدافع 

ي ي جمهوريييهي قضابه عدالت قوه ؛دار حكم اعدام انددامن، طرفپاك
اند. تنها وكالي مدافع سر سپرده» گفتمان اسالمي«اسالمي باور دارند؛ به 

ايستند؛ ايستند؛ در مقابل مجازات اعدام ميمي» حكم خدا«پليد در مقابل 
  شود.شان لغو ميي وكالتپروانه
شود چرا كه فرصت شود؟ طناب پاره ميدار سياوش اما چرا پاره مي طناب
ه سياوش داده شده است؛ فرصت جبران گناهاني كه بر دل و شانه ب جبران

دارد؛ كه مرگ پايان فرصتي است كه تنها به قصد آزمايش در اختيار انسان 
گي مجاز؛ گناه سرشت گذاشته شده است؛ كه مرگ حقيقت است؛ زنده

هاي بسيار در كنار انسان؛ مجازات در كمين. وجدان سياوش در سكانس
ها را بخواند؛ در چشم شود تا در گوش مخاطب همينيسياوش حاضر م
تو هم قصاص شدي. انگار كه تازه به دنيا «ها را بگويد: مخاطب همين

اومدي. اين فرصتو داري كه يه آدم ديگه باشي [...] اگه قَدر باشي 
اي نيس. تا ام رحمته [...] تا حريفي نباشه مسابقهوجود شيطان

خونن كه نيس [...] آدما براي اين نماز مي اي نباشه قهرمانيمسابقه
ان [...] كه اگه نخونن خودشونو از رضايت اون ي اونبدونن بنده
  ) 42»(كنن.محروم مي

كنند؛ چنين تبليغ مي امين روزسيهاي ماجراها، گفتارها، شخصيت   
خواهند حكم مي »:كار بگيرند«خواهند چشم و گوش مخاطب را چنين مي

ات اعدام، را در گوش و چشم مخاطب حقانيت ببخشند؛ قصاص، مجاز
ي ي قضاييهرا لباس شر مطلق بپوشانند؛ قوه» وكالي مدافع دگرانديش«

ي عدالت بخوانند؛ انسان را از ترس و گناه پر ي اسالمي را مناديجمهوري
  هاي ديگر را حذف كنند.كنند. گفتمان

-ي قضاييهويم كه از عدالت قوهرا بخوانيم؛ صدايي را بشن حاال متني ديگر   
هاي دار، حذف ، از چوبه»جرم«ي اسالمي، از گناه و ترس، از ي جمهوري

هاي داري كه قطع نشدند، ها دارد؛ از طنابهاي ديگر، روايتگفتمان
 ها دارد.روايت

، را خوب نگاه كنيد راستكي استاي از كتاب پروانه عليزاده گوشه   
ي شمسي؛ مكان: تهران؛ زندان هجري 1360رماه خواند. زمان: شهريومي

ام را زد و دلشورههوا آفتابي بود اما دل من شور مي«اوين: 
كرد. پيشتر كه شد تشديد ميسروصداهايي كه هر لحظه بيشتر مي

رفتيم صداها تبديل به شعارها و فريادهاي واضحي شد كه آن روزها 
ميان اين فريادها و آشنا بود [...] مسافت نسبتاً زيادي را در 

اي رسيديم پر از شعارهاي فزاينده طي كرديم تا باالخره به محوطه
بند زدة ايستاده يا نشسته كه دورتا دورشان را دختر و پسر چشم

  پاسدارهاي مراقب گرفته بودند [...]
-اكنون ديگر تنها صداي فرياد و شعار نبود، صداي ضجه و گريه   

داد. در اين موقع بود الشعاع قرار ميا تحتهايي [...] صداهاي اولي ر
بندهايتان را پايين بكشيد و فقط به روبروي خود كه گفتند چشم
ها زنداني پديدار اي فجيع ناگهان در برابر چشم دهنگاه كنيد. صحنه

شد. يك لحظه بهت و سپس جيغ و نعره و ضجه [...] پيكر جواني در 
- خورد. دستخته بود تاب ميانتهاي طنابي كه از درخت بلندي آوي

هاي جوان تا آرنج باندپيچي شده بود و پاهايش تا زانو از ضربات 
  وحشيانة كابل دريده بود [..]

در كنار جسد، مردي در لباس پاسدارها باالي ميزي رفته و چوبي به  
دست گرفته بود [...] چنان كه گويي الشة گوسفندي را براي فروش 

چرخاند و با صداي خشك و ود جسد را ميكند، با چوب خعرضه مي
  )43.»(كرد: خوب نگاه كنيد، راستكي استتفاوت تكرار ميبي
  را ببينيم. هاي مشروطهسالي تلويزيون باز گرديم. سريال به صفحه   
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- ي محمد ورزي، از روزگار سلطنت ناصرالدين، ساختههاي مشروطهسال

قسمت. محمد شاه مرده است.  ويكشود؛ در بيستشاه قاجار آغاز مي
آيد. بر تخت سلطنت راه اميركبير از تبريز به تهران ميناصرالدين شاه به هم

شاه، گزيند. در ركاب ناصرالدين نشيند؛ اميركبير را به صدارت برميمي
كرده است، نيز هست. اصالن هم كه امينه كه در مطبخ او در تبريز كار مي

  رساند. با اسب خود را به تهران مي ي امينه استخستهعاشق دل
مهدعليا، مادرناصرالدين شاه، هم عاشق اميركبير است هم از او احساس    

كند. در اين دوران ميرزا آقاخان نوري كه به تابعيت دولت خطر مي
انگلستان درآمده است، در كاشان تبعيد است. محمدعلي باب هم كه بعضي 

اند، در برابر حكومت شورش كرده او پيوستهنيز به » نژادپرستان يهودي«از 
دهد. مأموران انگلستان اما به است. اميركبير دستور سركوب بابيان را مي

  اند.كنند كه چرا بابيان سركوب شدهميرزا آقاخان نوري اعتراض مي
شاه، به عقد اميركبير الدوله، تنها خواهر ناصرالدينچندي بعد عزت   

ن بها نيز جانشين محمدعلي باب شده است. خاآيد. حسينقليدرمي
كند كه به اميركبير سد راه او است. ميرزا آقاخان نوري اصالن را تحريك مي

رود. قصد كند. اصالن اما در آخرين لحظه تيرش به خطا مياميركبير سوء 
شاه به  پايد. ناصرالدينها چندان نميهر چند كه اميركبير در مقابل دسيسه

مختار انگليس، مهدعليا، ميرزا آقاخان نوري، فرمان قتل  تحريك سفير
- را رگ مي» امير«كند. جالدي در حمام فين كاشان اميركبير را صادر مي

النسل دهد؛ در قالب مردي مقطوعزند. اصالن هم عشقِ امينه را از دست مي
  شود.اعتمادالحرم مي

  

  
  

ي رژي را تأسيس كمپاني شاه فرمانرسيم. ناصرالدين ها بعد ميبه سال   
كند. اتابك صدراعظم است. اصالن دربار را ترك كرده است، به صادر مي

-اي باز كرده است. روحانيون با تأسيس كمپانيي كَن رفته است، مغازهقريه
دهد. كنند. ميرزاحسن شيرازي به تحريم تنباكو فتوا ميي رژي مخالفت مي
  شود.پيمان رژي لغو مي

سراي شاه است، صاحب راها است. امينه كه اينك از اهالي حرمهنوز ماج   
رود تا زبان آيد؛ به پاريس ميشود؛ به استخدام لژ فراماسونري درميبچه مي

فرانسوي و آداب اروپايي فرابگيرد. ناصرالدين شاه توسط ميرزا رضاي 
كند. جنبش مشروطيت گذاري ميشاه تاجشود. مظفرالدين كرماني ترور مي

ي سه روحاني: محمد طباطبايي، عبداهللا بهبهاني، بريشود؛ به رهآغاز مي
ميرد. شود. مظفرالدين شاه مياهللا نوري. مشروطيت پيروز ميشيخ فضل

- رسد. امينه پس از دوازده سال به ايران باز ميمحمدعلي شاه به قدرت مي
كند. يدا ميكار انگلستان است، ارتباط پي مجازات كه دستگردد. با كميته

اهللا سوء ي مجازات، به جان شيخ فضلكريم دواتگر، يكي از اعضاي كميته
يابد. مشروطيت به شاه پايان مي كند. استبداد صغير محمدعليقصد مي

همت كساني چون ستارخان، باقرخان، سردار اسعد، سپهساالر تنكابني 
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- ماسونري، را ميشود. امينه كريم دواتگر و ساموئل، رئيس لژ فراپيروز مي
النسل شدن نجات طوعرود كه به ترفندي از مقي اصالن ميكشد و به خانه

  و فرزند امينه، مسعود ميرزا، را نيز بزرگ كرده است.  پيدا كرده
شود. گير و اعدام مياهللا توسط يپرم خان ارمني دستسرانجام شيخ فضل   

خورد؛ خلع ؛ تير ميجنگدستارخان در پارك اتابك با نيروهاي دولتي مي
خورد؛ شود. اصالن كه آمده است كه در ركاب او بجنگد، تير ميسالح مي

  ميرد.مي
اين است:  هاي مشروطهسالنخستين، آخرين، تنها سخن جاري در    

روحانيت است؛ از آغاز » يهاي طوالنيمجاهدت«جنبش مشروطيت حاصل 
نوري. در ميان روحانيون اما اهللا سلطنت ناصرالدين شاه تا اعدام شيخ فضل

اهللا نوري است. اين او است كه بر لزوم ترين سهم متعلق به شيخ فضلبيش
كند؛ اين او است كه مشروطه را مشروعه اجراي قوانين اسالمي تأكيد مي

گفتمان «خواهد به مخاطب بقبوالند كه حذف نامد؛ اين او است كه ميمي
و است كه بر نعش مشروطيت يعني شكست مشروطيت؛ اين ا» اسالمي

هايي خطاب به گروهي از خواند. او در سكانسفاتحه مي» نامشروع«
 [...]«گويد: گان مجلس چنين ميروحانيون و گروهي از نماينده
فرماييد بايد مشروعيت داشته باشد. مشروطيتي كه شما آقايان مي

م. يك كنينشه سوقات اروپا براي ملت ايران. يعني ما يك فكري مي
راه. اندازيم. دو دستي تقديم اجنبي بشه بره بيمشروطيتي راه مي

اي كه ي سلطنتي از حكومت مشروطهدر اين صورت اين ديكتاتوري
فرمايند يك سروگردن باالتره [...] اين جماعت خواستار آقايان مي

خواهند نظام اسالم از درون به فساد زحمت امت اسالم هستند. مي
ي مشروعيت دولت، ز اين رو است كه بنده در در بارهكشيده شود. ا

كنند كنم [...] بعضي از آقايون فكر ميمجلس و نظام صحبت مي
ده هر كس هر ي مطلق عقيده موافقه. يعني اجازه مياسالم با آزادي

پرستي داشته باشه. يعني اش خواست حتا شرك و بتديني دل
داده بشه [...] اين شوراي ي مخالفت با اصل توحيد به مردم اجازه

ي فعلي ملي و حريت و آزادي و مساوات و اساس قانون مشروطه
  )44(»پيراهني است كه به قامت فرنگستان دوخته شده.

هايي؛ دشمناني. راهاني دارد؛ ريشهاهللا البته تنها نيست؛ همشيخ فضل   
ستند. راهان او روحانيوني چون محمد طباطبايي و عبداهللا بهبهاني ههم

گويد: عبداهللا بهبهاني در نشستي خطاب به گروهي از روحانيون چنين مي
ي اروپايي مناسب حال خودشه. ما فرهنگ فرهنگ اروپايي، آزادي«

ها در ترين فرهنگترين و كاملداريم. فرهنگ اسالمي يكي از غني
) محمد طباطبايي در همان نشست در تأييد سخن عبداهللا 45.»(جهانه
ها با قرآن خوان اسالم باشه. اينها نمياين«گويد: سخن مي بهبهاني

مشكل دارن. اين جماعت حتا در صدر اسالم چشم ديدن پيامبر 
  ) 46.»(خاتم [...] را نداشتن

شوند ي ترفندهاي ممكن به كار گرفته ميهمه هاي مشروطهسالدر     
برسد؛ چه امير كبير اهللا نوري به امير كبير ي شيخ فضلهاي انديشهتا ريشه

- ها كرده است هم با بيگانههم  در سركوب جنبش محمدعلي باب كوشش
ها و تصويرها اهللا نوري اما هنوز سخنگان ستيزها. از امير كبير تا شيخ فضل

؛ از آن »گفتمان اسالمي» «ستيزاجنبي«ها هست از سربازان هست؛ نمونه
الدين رازي. سيد جمالالدين اسدآبادي و ميرزاي شيميان سيد جمال

گويد: اسدآبادي روزي در دربار قاجار خطاب به ناصرالدين شاه از خويش مي
در دنيا طالب رياست نبوده و نيستم. به جز ترقي و تربيت مسلمين «

  )47.»(مقصد ديگري نداشته و ندارم
ي رژي، در تحريم توتون و ميرزاي شيرازي نيز در تقابل با كمپاني   

استعمال توتون وتنباكو [...] در حكم «دهد: ين فتوا ميتنباكو، چن
  ) 48.»(محاربه با امام زمان [...] است

 يحضورهاي مشروطه سالدر  البتهاهللا نوري نيز دشمنان شيخ فضل   
شيخ » يدستيپاك«اند تا در چشم و گوش ما ها آمدهگسترده دارند. آن

فكران. در ان، بهاييان، روشنگاهللا را بنشانند؛ از آن ميان بيگانهفضل
شنويم كه مأموران سكانسي صداي يكي از اركان حكومت انگلستان را مي

ما فعاليتمون رو به صورت زيرزميني «كند: مي» ارشاد«اش را زيردست
ي آيين بهاييته. ترين قسمت اين فعاليت توسعهديم. مهمادامه مي

دور احكامي فتوايي شه كه علماي اسالم نتونن در صاين باعث مي
  ) 49»(شه مؤثر واقع بشن.كه به ضرر منافع ما تموم مي

اهللا را برجسته اهللا نوري باز هم تصوير شيخ فضلسخن آخر شيخ فضل   
- نشاند؛ دشمنان او را لباس شر مطلق ميكند؛ او را در كنار اميركبير ميمي

- واند؛ از او اسطورهخدوستاني خودباخته ميطلبان را بيگانهپوشاند؛ مشروطه
اهللا ها. شيخ فضلي گفتماني مرگ ناگزير همهسازد؛ مناديي الهي مي

اي كاش «كند: ها از خويش چنين دفاع مينوري در در دادگاه يپرم خان
رو خوام كلمه به كلمه عرايض بندهزودتر از بين شما برم. از شما مي

فقط به خاطر ثبت كنين. اگر من مشروطه رو حرام اعالم كردم، 
منافع مسلمين و مردمه [...] مشروطيت يعني راه آزادي و استقالل 

شود، اما اهللا بر دار ميالبته در اين عصر فضل[...]  ي اسالمزير سايه
هايي از دل اين خاكستان اهللاشود شيخ فضلهر عصري كه تازه مي

هند دخواهي سر ميآورند و آواز عدالتزنند و سر بر ميجوانه مي
[...] در اين قرن از اميركبير تا من يك بند رگ زديد و بر دار كرديد. 
اما به خاطر داشته باشيد عاقبت اين ما هستيم كه از دل تاريخ 

  ) 50.»(آريمسربلند سر برمي
هاي سالهاي وگوها، شخصيتديديم؛ شنيديم. همان بود. ماجراها، گفت   

- د تاريخ را چنين بنويسند: ميخواهنكنند؛ ميچنين تبليغ مي مشروطه
» گفتمان اسالمي«خواهند چشم و گوش مخاطب را به حقانيت مطلق 

اهللا نوري را به قهرمان جنبش مشروطه تبديل متقاعد كنند. شيخ فضل
  هاي ديگر تاريخ ايران را لباس شر بپوشانند.ي گفتمانكنند. همه

از تاريخ بخوانيم؛  هاي ديگريحاال  دوصداي ديگر را بشنويم؛ روايت    
  اهللا نوري ببينيم. تصويرهاي ديگري از شيخ فضل

گويند. اهللا نوري مياالسالم كرماني از شيخ فضليرواند آبراهاميان و ناظم   
خواند. را مي تاريخ ايران مدرناي از كتاب نخست يروند آبراهاميان تكه

اهللا نوري لشيخ فض«ي شمسي؛ مكان: تهران: هجري 1286ماه زمان: دي
پيمايي در با برگزاري يك راه 1286/ 1907قدرتش را در دي ماه 

ميدان توپخانه به نمايش گذاشت. بنا به گفتة يك شاهد عيني 
مرتجعين با تمام قوا در اين ميدان بزرگ جمع شدند. اين جمعيت از 

هاي مختلف تشكيل شده بود: روحانيون و طالب به ويژه از گروه
بگيران؛ هاي تحت حمايت؛ وظيفهاهللا، لوتيخ فضلي درس شيحوزه

وران؛ دربانان و خدمتكاران دربار شاهي؛ دهقانانان ها؛ پيشهقاطرچي
اراضي سلطنتي ورامين؛ و فقراي شهري آزرده از رشد فزايندة 

هاي امروزي تشبيه و ها را به ژاكوبنقيمت مواد غذايي. نوري ليبرال
االرض متهم كرد. جماعتي كه با في آنان را به تضعيف دين و فساد

اين سخنان به هيجان آمده بودند، به هر عابري كه احياناً كاله 
  )51.»(بردنداروپايي به سر داشت يورش مي

-را مي تاريخ بيداري ايرانياناي از كتاب االسالم كرماني تكهناظم حاال   
 1287ن: سال شاه را. زمااهللا نوري به محمدعليي شيخ فضلخواند؛ نامه

[...] به موقف عرض بندگان « ي شمسي؛ مكان: تهران:هجري
اعليحضرت شاهنشاه اسالميان پناه خلدآهللا ملكه و سلطانه، معروض 

داريم [...] از آنجائي كه به حكم محكم خالق عالم جل اسمه، مي
حفظ بيضة اسالم در قرون و اعصار بر عهدة سلطان وقت و علماء 

روز تا حال همه روزه از داعيان مطالبه انجاز وعد  اعالم است؛ از آن
الوقت گذرانيده تا امروز نمايند و داعيان به دفعو اصدار دستخط مي
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كه مطالبه از حد گذشت، چاره نديده جز شرفيابي در دربار معدلت 
آثار و بحمداهللا نايل شديم و از پيشگاه همايوني ايفاء به وعد را جداً 

ن اين استدعا از جهت اداء تكليف شرعي مستدعي هستيم، و چو
است از صاحب شرع رخصت رجوع نداريم و متضرعانه جداً دستخط 
آفتاب نقط [را] در آسودگي اهل اسالم از اضطراب و وحشت و 
دهشت كه در اين مرحله دارند ازسدة سنيه استدعا داريم. قسم به 

مملكت جميع معظمات شرعيه كه ماها بلكه تمام اهالي اسالم اين 
براي تأسيس براي مجلس شوراي عمومي حاضر نيستند و نتيجة آن 
را جز هدم دين و هرج و مرج و هدر دماء محترمه و هتك نواميس 

  )52»(دانيم [...]اسالميه نمي
  را ببينيم. پريدختي تلويزيون باز گرديم. سريال به صفحه   
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ي گذرد؛ دههميي سامان مقدم، در دو دوران تاريخي ، ساختهپريدخت
ي شمسي؛ در يازده قسمت. هجري 1330ي ي شمسي؛ دهههجري 1310
مرده است. پسر او » خان«اي ي شمسي است. در قريههجري 1314سال  

ها با مردم درگيري» خان«نادر از شهر آمده است و جانشين پدر شده است. 
عاشوراي «راسم داشته است؛ از آن ميان با ميرزا و پهلوان. پهلوان هر سال م

  ي او با حكومت است. كند. همين سبب درگيريرا برگزار مي» حسيني
گويد ي پريدخت دختر ميرزا است. ميرزا اما به او ميباختهنادر دل   

  ديگر نيستند.ي يكها وصلهدخترش را به او نخواهد داد؛ چه آن
كه پس از  ي نادردر همين روزها نصرت، يار غار و دوست دوران كودكي   

ي پهلوان بزرگ شده است، از خدمت سربازي مرگ پدر و مادر زير سايه
ي ميرزا آمده است؛ چرا كه در جريان تظاهرات گريخته است و به خانه

عليه قانون كشف حجاب در مسجد گوهرشاد مشهد، » مردم مسلمان«
؛ ي خود را نشنيده گرفته و به سوي مردم شليك نكرده استدستور فرمانده

  ي فرمانده شليك كرده است. به سينه
نصرت به هنگام گريز تير خورده است. دكتر شمسي، از ياران ميرزا و    

گذارد و استراحت مطلق آيد، زخم او را مرهم ميپهلوان به بالين او مي
بيند و به او كند. در دوران استراحت نصرت پريدخت را هم ميتجويز مي

ي نصرت را كند و پروندهنفوذ خويش استفاده ميبندد. نادر نيز از دل مي
ي پهلوان پريدخت را از ميرزا بندد. روزهايي بعد نصرت به واسطهمي

گاه پهلوان توسط مأموران پذيرد. آنكند. ميرزا ميخواستگاري مي
  شود. كشته مي گير و در جنگلي به دسيسهژاندارمري دست

كند و به صرت آزرده است، مست ميشبي نادر كه از ازدواج پريدخت و ن   
كند جا است. ميرزا نادر را سخت سرزنش ميرود. ميرزا هم آنزورخانه مي

دهد. ميرزا به زورخانه آمده است. نادر ميرزا را هول مي» دهان آلوده«كه با 
ي نادر نصرت ميرد. سعدي، رئيس پاسگاه، اما به توصيهخورد؛ ميزمين مي

فرستد. پريدخت هم از كند؛ به تهران ميگير ميدست را به جرم قتل ميرزا
كه نادر فرزندي را آيد، به شرط آن گيرد؛ به عقد نادر درمينصرت طالق مي

  كه او از نصرت در رحم دارد به فرزندي بپذيرد.
ي شمسي است. پسر پريدخت، هجري 1334گذرد. سال ها ميسال     

كند. روزي دكتر شمسي ن تحصيل ميي تهراي افسريفراز، در دانشكده
- اي را كه نصرت بيست سال پيش براي پريدخت نوشته است، به او مينامه

اي از اين نامه هم نزد نادر بوده است كه آن را هرگز به پريدخت دهد. نسخه
ي او را گيكند كه بيست سال زندهنداده است. پريدخت به نادر پرخاش مي

  تباه كرده است. 
- گي مياي زندهشود. سعدي كه اينك در بيغولهپايان نصرت آزاد ميدر    

كند كه قتل ميرزا كار نادر بوده است. ماه محرم است. كند، بر او فاش مي
ها، خطاها، دينيآيد. از بيقدر، به تكيه ميي عاليسيد عزيز، روحاني

ي او خانه رود. نصرت نيز بهگويد. نادر به خانه ميهاي نادر سخن ميجنايت
  ميرد. كند؛ مياي در سر خود شليك ميآيد. نادر گلولهمي
گفتمان «ي خواهد مخاطب را به نقش برجستههم مي پريدخت   

هاي و سال 1320 – 13332هاي ي سالدر دو دوران تاريخي» اسالمي
ي شمسي مجاب كند. در راه اين هدف اما مخاطب هجري 1332  – 1342

بييند؛ » اسالميگفتمان«هاي انساني را  از سكوي رزشي ابايد هم همه
ي عاشوراي حسيني ببيند. پهلوان در بشنود؛ بسنجد؛ تاريخ را از دريچه

گويد: اش سخناني از اين دست ميهاي بسياري خطاب به يارانسكانس
آن زورخونه به همت موال و عشق عاشورا سرِ پاس [...] من بيرق «

شاد. نبايد از ياد مردم بره [...] تا تعطيل عزام. عزاي مسجد گوهر
نكنن مراسم [...] محرمو [...] ول كن نيستن [...] زورخونه اگه توش 

  )53(»اس.خونهدين و ايمون نباشه گود زنبورك
ممكن نيست؛ » سيدالشهدا«ي پرچم مبارزه با ستم جز در سايه   
ر مسجد و آموختني نيست؛ جز د» موال علي«جز در مكتب » انسانيت«

آيد تا چشم و گوش مخاطب تكيه آموختني نيست. ميرزا نيز به صحنه مي
را از همين پر كند؛ همين را تبليغ كند. ميرزا نادر را با خشم تمام سرزنش 

پاي جووناي ديگه پا تو تكيه بذاري؟ يه بار يه بار شده هم«كند: مي
  ) 54»(پاي تو و بابات به مسجد باز شده؟

وان و ميرزا اما تا از گلوي يك روحاني تكرار نشود، انگار حرف صداي پهل   
كند تا نكند تمام نيست. آسيد عزيز سخن پهلوان و ميرزا را تكرار مي

» سيدالشهدا«توان مرام مخاطب از ياد ببرد كه تنها از طريق روحانيون مي
» هداسيدالش«ي با ستم را دريافت. آسيد عزيز در تكيه را دريافت؛ مبارزه

تا وقتي «گيرد: گوش و چشم مخاطبان را از دور و نزديك هدف مي
مردهاي اين ديار راه آقا ها، پهلوان اكبرها، ميرزاها و جوانمدرس

سيدالشهدا، را بپيمايند، اين چراغ خاموش نخواهد شد و اين راه بي 
  ) 55.»(رو نخواهد ماندره
-كنند؛ ميتبليغ مي چنينپريدخت هاي ماجراها، گفتارها، شخصيت   

را تا عمق وجود » گفتمان اسالمي«خواهند خواهند چنين كنند: مي
هاي ي سالرا در فاصله» گفتمان اسالمي«خواهند مخاطب بنشانند؛ مي

هاي ديگر را خواهند گفتمانتنها پرچم مبارزه بخوانند؛ مي 1304 - 1342
اسالمي را آرماني  يهاي جمهوريخواهند زبان، منش، آيينحذف كنند؛ مي

-ي اسالمي بنويسند؛ ميخواهند تاريخ را به روايت جمهوريكنند. مي
  را بيافرينند. » گفتمان اسالمي«ي هاي آرمانيخواهند چهره

را در دو تابلوي ديگر » گفتمان اسالمي«ي ي آرمانيحاال يكي از چهره   
 28او را در كودتاي بينيم؛ نقش ي ابوالقاسم كاشاني را ميبينيم؛ چهرهمي

  بينيم.بينيم؛ در ماجراهاي پيش از كودتا ميمي 1332مردادماه سال 
گويند؛ چند خطي اي ميغالمرضا نجاتي و يرواند آبراهاميان چند كلمه   
وپنج سالة بيستاي از كتاب تاريخ خوانند. نخست غالمرضا نجاتي تكهمي

ي شمسي؛ مكان: همه ريهج 1331خواند. زمان: اسفندماه را ميايران 
دو سال زمامداري خود، هيچ گاه با وشاه در طول بيست«جاي ايران: 

جامعه روحاني و مذهبي درگير نشده بود. او با تظاهر به دينداري و 
شعائر اسالمي، و نيز به طرق مختلف،  با مراجع و علماي مذهبي 

از آنها كنار آمده بود، حتي در مواردي مورد تأييد و حمايت برخي 
قرار گرفته بود. در گرماگرم مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت در 

اهللا سيد آيت 1331جريان رويارويي با دكتر محمد مصدق، در اسفند 
ابوالقاسم كاشاني، با نفوذ چشمگيري كه در ميان جامعه مذهبي و 
بازار و كسبه داشت جانب شاه را گرفت و مانع سفر او به خارج از 

  ) 56»(د.كشور گردي
خواند. را ميتاريخ ايران مدرن اي از كتاب يرواند آبراهاميان تكه حاال   

نقشة كودتا «ي شمسي؛ مكان: تهران: هجري 1332مردادماه  28زمان: 
با  –هاي بازار مرداد ماه اجرا شد. در حالي كه اوباش زورخانه 28در 
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 –اهللا كاشاني يتاهللا بهبهاني و احتماالً آتشويق  وعاظ مرتبط با آيت
ودو دستگاه تانك شرمن به سوي هياهو به راه انداخته بودند، سي

هاي كليدي را محاصره كردند و پس از مركز تهران حركت و مكان
سه ساعت درگيري با سه دستگاه تانك محافظ منزل مصدق و 
ايستگاه راديو، زاهدي را نخست وزير قانوني و منصوبِ شاه اعالم 

  )57.»(كردند
را ببينيم. پيش از ساخت ايران  ي تلويزيون باز گرديم. سريالبه صفحه   

ي اسالمي از سيماي جمهوريساخت ايران اين اما بگوييم كه سريال 
گي ساخته شده است. سريال ي پخش خانهشود؛ كه براي شبكهپخش نمي

-ي تلويزيون ميگذاريم و بر صفحهرا در دستگاه پخش ميساخت ايران 
  . بينيم
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ي هجري 1390ي محمدحسين لطيفي، در سال ، ساختهساخت ايران

) كورش افشار جم، 58بينيم.(اش را ميگذرد؛ چهار قسمتشمسي مي
-اي دارد. مرارتي فقيرانهگيسرش، هما، زندهدانشمند جوان، در كنار هم

بديل آلود را تاي ساخته است كه آب گلهاي او اما ثمر داده است. او ماده
  كند؛ آب آشاميدني را تبديل به سوخت كم ضايعه. مي به آب آشاميدني

ي بزرگ فرانسوي او را به پاريس دعوت به همين مناسبت  يك مؤسسه   
راني كند هم در مورد  سخن» سمينار نانو، علم آينده«كند تا هم در مي

اش را از ي خود مذاكره. حاال او آمده است بليطفروش امتياز ساخت ماده
حسين هم در همان قاپ جوان، غالمشركت هواپيمايي بگيرد. يك كيف

ي مناسب است. ها بر موتور خود نشسته است و منتظر طعمهنزديكي
زند و آيد؛ ماشيني به او ميكوروش كه از شركت هواپيمايي بيرون مي

  ي مدارك موجود. شود؛ با همهحسين مياش نصيب غالمكيف
كند؛ در گي مياي با پدرش، آقا مدد، زندهن در يك اطاق اجارهحسيغالم   

اي بر او گشوده فقر و فالكت؛ گرفتار اعتياد پدر. كيف كورش اما دريچه
  است. حاال او هم 

صاحب يك پاسپورت شده است هم بليطي به مقصد پاريس. پس  به سراغ 
اش را هد عكسخوارود و از او مييك يك جاعل اسناد، جالل پنجه طال، مي

با عكس پاسپورت كورش عوض كند تا به فرانسه برود و پناهنده شود. بعد 
كند و در قالب زند، كت شلوار و كراوات و عينكي تهيه ميسبيل خود را مي

-رو ميجا با زن مسني روبهرود. در آنكوروش در روز موعود به فرودگاه مي
  جان.باشد؛ ماه خواهد در طول سفر مراقب اوشود كه از او مي

حسين سخت نگران  است. هنر جالل پنجه طال اما كار خود را غالم    
هايي بعد به شود؛ ساعتفرودگاه رد مي» كنترل«كرده است. به سالمت از 

ي صاحب شركتي كه كورش را دعوت جا نمايندهرسد. در آنپاريس مي
مشيد، بچه كرده است به اتفاق دختر صاحب شركت منتظر او هستند. ج

ها پيش به پاريس آمده است هم حسين، كه مدتي غالممحل قديمي
دانيم. چند قسمت است؟ نمي ساخت ايرانبيرون فرودگاه منتظر او است. 

ها در گان سياسي با كيف قاپكنيم در اين سريال پناهندهتنها گمان مي
  ها؟ بله! چيزي در اين حدود.گيرند. كيف قاپيك رديف قرار مي

راه با كند براي او همحسين از جالل پنجه طال تقاضا ميدر سكانسي غالم   
اين برگ درخواست به «پاسپورت مدارك سياسي هم جعل كند: 

خوام واسه شه [...] اينا رو ميي زندانام برگ احضاريهدادگاهه. اين
اشو به جا كيفري بكن گاهاش كني. [...] ببين دادوريسمن راس
اش قاپي، سياسي مياسياشو به جا كيفنقالب. اين جام جرمدادگاه ا

اشم به جا رجايي شهر كن [...] حضور در اغتشاشات [...] بعد زندان
   )59(»اشم [...] دو ماهو بكن [...] دو سال.بكن اوين. اين حكم

ي ي ايراني در چهار گوشهگان سياسيپناهندهساخت ايران به روايت   
  اند كه بيگانهكاراني نيستند كه لباس سياست پوشيدها خالفجهان اما تنه

اند؛ آن هم در دوراني پرستاني هستند كه به سرزمين خويش خيانت كرده
حسين جان در راه پاريس غالمخود را بزنند. ماه» حرف«توانند كه همه مي

 را كه به او گفته است، دوستي دارد كه به فرانسه پناهنده شده است، چنين
چسبه به كنه ميكسي كه مملكت خودشو ول مي«كند: نصيحت مي

تره جان من [...] مثالً اش بهاجنبي، ارزش رفاقت نداره. اصالً نبيني
ده. اونم مث هزارون آدمي كه اين جا اش بو قورمه سبزي ميكله

ده خوداشو آويزون خارجيا اشو بزنه. چه معني ميهسن وايسه حرف
   )60(»بكنه.

 كنند؛چنين تبليغ ميساخت ايران هاي راها، گفتارها، شخصيتماج  
كنند تا چنين در گوش ما مي» مدرك جعل«چشم در چشم مخاطب 

-وطن«خبر اند؛ گاه كاراني بيگان سياسي گاه خالفبخوانند: پناهنده
» يآزادي«اند؛ يعني قدر كه به سرزمين خويش پشت كرده» فروشاني

  اند.پشت كرده اي اسالميمهورياند؛ به جخويش ندانسته
شنويم كه انگار در شنويم؛ صداي مرد جواني را ميحاال صداي ديگري مي   

اش را جا ايستاده بوده است تا حرفگويد؛ كه آنجان سخن ميمقابل ماه
ها دارد. نام اين مرد جوان مستعار است؛ جا سخندر آن» آزادي«بزند؛ كه از 
ايم كه او را صداي قدر فراوان شنيدهن روايت او را آنهايي چوما اما روايت
  دانيم.يابيم؛ انگار نام او را ميانبوهي مي

ي شمسي؛ مكان: هجري 1388گويد. زمان: تابستان ماجد الف سخن مي
 6. 30در تقاطع اسكندري شمالي و خيابان انقالب ساعت «تهران: 

سمت انقالب و از  [...] به همراه يكي ازدوستانم در حال حركت به
هاي ويژه به سمت ديديم كه يگانآنجا كوي دانشگاه بوديم [...] مي

هاي آورند، براي اينكه با آنها روبرو نشويم از كوچهمردم يورش مي
ها و نيروهاي كرديم. درآنجا هم لباس شخصيفرعي عبورمي

بسيجي بودند [...] بنا بر اين تصميم گرفتيم به خيابان انقالب 
ي شديدي بود [...] دريك رديم. در تقاطع اسكندري درگيريبرگ

آور را حمله ناگهاني وغافلگيرانه به دام افتادم.  وقتي گاز اشك
نفر را بازداشت كردند [...] درهمانجا و حين  12يا  10زدند، نزديك به 

توانستيم دستگيري ما را به شدت كتك زدند [...] درحالي كه نمي
نفر ريختند  7، 6را انجام دهيم [...] ناگهان حركت چندان زيادي 

هاي الكتريكي روي سر ما و شروع كردند به ضرب و شتم. با باتوم
ومشت و لگد؛ قدرت هيچ نوع دفاعي را نداشتيم. [ما را] به ستاد 

صبح  4فرماندهي نيروي انتظامي در كارگر جنوبي [بردند.] ساعت 
كهريزك است. ما را حركت براي انتقال به جايي كه بعداً فهميديم 

هايمان را بستند و دادند [...] دست و پاهايمان را زنجير زدند، چشم
سوار اتوبوس كردند [...] وقتي رسيديم اول از همه همگي ما را كتك 

نفر ريختند  14الي  13صبح بود كه  6مفصلي زدند. دوباره ساعت 
گرفتند. همه را هاي بسيار ركيك ما را به باد كتك سر ما و با فحاشي

آور زدند. بعد لختمان كردند و به رويمان آب هاي شوكبا باتوم
هايي ساخته پاشيدند و با كابل و زنجير به ما يورش آوردند [...] سوله
داد. در اين بودند كه بوي رطوبت در آن بيش از هر چيزي آزار مي

خته نفر سا 5ها تعداد زيادي كانتينر هست كه براي نگهداري سوله
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ساعت  48شده. ولي همه ما را ريختند در اين كانتينرها [...] نزديك 
چيزي به ما ندادند. بعد از آن فقط نان دادند؛ نان لواش بيات چند 

تر اين بود كه آب نداشتيم. آب را از زير در روز مانده. از همه سخت
ريختند روي كف كانتينر تا ليس بزنيم [...] بسياري را براي مي

ها را براي ت طوالني آويزان كرده بودند [...] كم سن وسالساعا
- بردند، طناب را دور گردن آنها مياعدام به پاي چوبه دار مي
   )61»(آوردند [...]انداختند و دوباره پائين مي
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ي هاي تبليغيديديم؛ خوانديم؛ گفتيم؛ شنيديم. كمي ديگر بگوييم: سريال

) به 62» (كالن روايت«را به مثابه » الميگفتمان اس«ي اسالمي جمهوري
هاي اخالقي، قانوني، تاريخي، ارزشي،هنري ي موضوعگيرند تا همهكار مي
اي بسازند ) معرفتي63»(دستگاه«متوقف كنند؛ تا » گفتمان اسالمي«را در 

  شكل دهد.» قدرت«ها را در جهت نيازهاي كه بايد ذهن
- آيد. چه روايتي نيست كه به كار ميهاي تاريخدر اين راه تنها روايت   

بر نيروهاي » خودي«ي نيروهاي هاي تاريخي اگر به عنوان ماجراهاي غلبه
» خودي«آيند. نيروهاي نمي» قدرت«تصوير نشوند، به كار » غيرخودي«

» غيرخودي«بديل به ميدان بيايند؛ نيروهاي هميشه بايد در مقام خير بي
هاي تاريخي مام. از همين رو است كه سريالدر مقام شر مطللق يا غيابِ ت

  كنند. تبليغي توجيه  –هاي ارزشي ي سريالتبليغي بايد خود را در آينه –
ي به تبليغي سند چرايي –هاي تاريخي ي اسالمي در سريالجمهوري   

هاي تبليغي بنيان –هاي ارزشي سازد؛ در سريالقدرت رسيدن خود را مي
ي مرگ تدريجيد را. حاال سخنان حامد يزدان پناه در ي تاريخِ خواخالقي

، سخنان رسول در زير هشت، قطع انگشتان دست عطا در يك رويا
ساخت ، جعل سند در امين روزسي، قطع طناب دار سياوش در بهاخون

ي ، موعظههاي مشروطهسالاهللا در تبديل به بنيان باورِ شيخ فضلايران 
- ميششمين نفر در  حاج موسوي» رزاتمبا«، پريدختآسيد عزيز در 

ي يك پازل؛ تابلوي تيرِ تبليغ بر كمانِ جعلِ هم پيوسته هاي بهشوند؛ تكه
  جهان. 
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كنيم. هر يك ها، آقايان! به پايان راه رسيديم. تلويزيون را خاموش ميخانم
 خوانيم؛ احضارِ تصويرِي خود را ميترانه –گشاييم. شعر دفتر خود را مي

  .دردخوانان
  1391ماه ارديبهشت

  ها:نوشتپي
-هاي سيماي جمهوريچشم به صفحه با شما: گشتي در سريال«)، 2008شيدا، بهروز. ( - 1

از هر دري : هانويسم: توقف به فرمان نشانهمي، در »هاي قصهشناسيي اسالمي، ريخت
رنگ «وجوي . در اين جستار به ده سريال در جست184 – 217، سوئد، صص سخني

  ايم.نگاه كرده» تاريخ، نقشِ پدر، نقشِ مأموران امنيتي، نقشِ تبعيديان و مهاجرين
2 - http://www.youtube.com/watch?v=SMyujX3kuRQ   16 ماه فروردين

1391  
ي احمد شاملو را به ياد شب  مهتاب سروده ي  يهترانه  –عبارت شهيداي شهر، شعر  - 3
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. جورجو 13 – 37؟، تهران، صص آپاراتوس چيست)، 1389آگامبن، جورجو. ( - 63
ي گئورك هگل، آگامبن آپاراتوس يا دستگاه ، كه از جمله در الهيات مسيحي، انديشه
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ها، ، رفتارها، ژستهادها كه به مديريت، حكومت، كنترلهاي معرفتي، تدبيرها و ناعمال بدنه
  پردازند.هاي نوع انسان ميانديشه

 
*  

  
  
  

  
  

  سند و متن 
  در ادبيات و تاريخ ادبي: نمونة حافظ و ديوان او

  
  

  احمد كريمي حكاك
 

شود كه در آن وقايع يا  اي گفته مي در تاريخ سياسي، سند به نوشته
هاي  آرايه خص به صورتي نسبتاً عريان و بيهايي ملموس و مش واقعيت

كالمي ثبت شده باشد. فرمان يا حكم پادشاهي يا حاكمي در انتصاب يا 
اي يا شرح  اي يا وصيت نامه عزل مقامي، درج قانونيِ ازدواجي، معامله

اي طبيعي همچون زمين لرزه يا آتش سوزي يا سيل، يا طوفاني يا  حادثه
يل مراسم تاجگذاري سرداري يا سقوط شهري ساخت از قب رويدادي انسان

يا عزيمت لشكري به قصد تسخير دياري از آشكارترين مصاديق اسناد 
نگاران، بايگانان، و مورخان معاصر يا  آيند. وقايع مكتوب تاريخي به شمار مي

هاي بعدي در كار حفاظت و نگهداري اين اسناد يا معنادار كردن آنها  دوران
دانند  اي خود را با آن رويدادها مرتبط مي ي كه به گونهبراي انبوه آدميان

كوشند و پژوهشگران در راه ترسيم طرح يا شمايي از روندها، فرايندها و  مي
اي يا درك بهتر  سير تكوين رويدادهايي از نوع برخاستن و برافتادن سلسله

 دهند و از حادثات قابل ذكر در گذر زمان مورد معاينه و مطالعه قرار مي
اي يا كشوري  بدين سان متون تاريخي يا اجتماعي يا سياسيِ شهري، خطه

هاي معطوف به حفظ و  شود. مجموعة كوشش با اين گونه مصالح ساخته مي
هاي اصلي يا اصيل اسناد  اي به صورت حراست اسناد عمدة هر عصر يا دوره

مصون  رساند و اهتمام جوامع گوناگون در مهم دوراني را به دوران ديگر مي
  يابد. هاي زمان همچنان ادامه مي داشتن آنها از انواع آسيب نگاه

  
در مقولة ادبيات و تاريخ ادبي و سير تكوين آنها در جوامع بشري، اگرچه 

هاي  توان ديد، ولي در عين حال تفاوت هايي با روال فوق مي شباهت
توان مشاهده كرد كه شايد مهمترين آنها  چشمگيري را هم مي

ناپذيري دو مفهوم  نيدگي و باهم آميختگي سند و متن ـ و جدائيت درهم
باشد. علت اين اختالط و امتزاج هم دورياب نيست: » متنيت«و » سنديت«

هاي آرماني آدمياني است  ها و برداشت ادبيات بيانگر حيات عاطفي و دريافت
با كه حاالت نفساني و احساسات قلبي خود را در قالب اشعار يا حكايتهايي 

اند، يا رواياتي از گذشته و گذشتگان  اشكال و ساختارهاي موروثي ثبت كرده
را در كوره يا بوتة افكار و اعمال خويش گداخته يا ذوب كرده، و در هر 

اند، يعني در حقيقت واقعيت يا افسانة  صورت به شكل ديگري در آورده
ه در نهايت اند ك موروثي يا رايج گذشتگان را مصالح بناهاي جديدي كرده

شان گشته است. در اين  بيانگر حاالت نفساني خود ايشان يا اوضاع زمانه
مفهوم، رابطة ميان سند و متن ادبي به رابطة ميان تخم و پيكرة جانوراني 

گذرند،  هاي آشكار مي ماند كه در دوران زندگي خويش از دگرديسي مي
دگانة اين دو به هاي سند و متن، و حيات دوگانه بلكه چن گيرم دگرديسي
تر از  شود كه به مراتب پيچيده هايي ظاهر مي ها و تكامل صورت تداخل

  هاي خود در تاريخ سياسي يا در طبيعت است. نظيره
  

  را در اين بيت حافظ بنگريم:  نمونه
  

  شنود شاه تركان سخن مدعيان مي
  )1(شرمي از مظلمة خون سياووشش باد

  
شاهزادة » سياووش«ست و نيست، و افراسياب ه» شاه تركان«در اينجا 

چينان افسانة  تنها گرسيوز و ديگر سخن» مدعيان«كياني هست و نيست، و 
معروف مندرج در شاهنامه فردوسي نيستند، و مفهوم نهايي اين بيت به آن 

بايست  افسانه ربطي ندارد، يا اگر دارد تنها در شرمي است كه افراسياب مي
ي گرسيوز را در سعايت از سياوش پذيرفته حس كند از اين كه سخن ناروا

و بر اثر اين پذيرش ظلمي روا داشته كه ريختن خون سياوش است. اما كار 
اي در احساس  رسد. اين رابطه نظيره بيت حافظ به همين جا به پايان نمي

غزل حافظ ـ دارد كه در اين بيت خود را » منِ«تر  شاعر ـ يا به بيان دقيق
ور كرده، و در ميانة رشته رويدادهايي كه همتاي آن در مقام سياوش تص

خيال حافظ » شاه تركانِ«انجامد.  است كه در افسانه به قتل سياوش مي
خيال حافظ روا داشته، چرا كه او نيز همچون افراسياب » سياوشِ«ظلمي بر 

بايست  بين بوده و بر اثر بدگوييِ بدخواهان حكمي صادر كرده كه نمي دهن
س بر او شرم باد! اما در اين بيت، و در اين ميان، آشكارا چيرگي بكند ـ و پ

احوال شخصي يا حاالت عاطفي را هم بر افسانة سياوش، و بر اساطير 
روايت گذشته را رام و آرام كرده، افساري » حال«بينيم. زبان  اي مي شاهنامه

خواهد  حافظ مي» حال«بر گردنش افكنده، و او را به هر راهي كه 
توان  كشاند. در عين حال سرريز افسانة سياوش را نيز در شعر حافظ مي مي

تواند  چينيِ بدخواهان عليه بيگناهان هنوز و همچنان مي حس كرد: سخن
» شرمي«آنكه حتي ارتكاب آن ظلم  قدرتمداران را به ظلمي بكشاند بي

در » شاه تركان«بايسته را در آنها برانگيخته باشد. اين كه در بيت حافظ نه 
نهايت افراسياب است و نه ظلمي كه او بر سياوش روا داشت ظلمي است كه 
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معشوق يا ممدوح حافظ بر او روا داشته سخن مندرج در يك بيت از يك 
هاي نهفته  غزل را به ساحتي ديگر ـ جدا از كار و روزگار گذشتگان و درس

غلتاند) كه  كشاند، يا فرو مي كند (يا بر مي در آن ـ به ساحتي پرتاب مي
بدون آنكه آشكارا سخن از معشوقي و عاشقي در ميان باشد پيكرة يك 

زند، و  اسطوره را به اندام روابط عاطفي مردماني در زمانة حافظ پيوند مي
هاي زمان و زبان حال حافظ است. در اينجا هنوز اثرات باقي مانده از  نظيره

گيرد كه يا واقعاً حس  مي بينيم كه وسيلة تبيين عواطفي قرار افسانه را مي
  اند. شده و يا در عالم خيالِ شاعرانه شكل گرفته

   
  جوئيم: نمونه و مصداق دوم را در بيت ديگري از حافظ مي

  
  ايم ما قصة سكندر و دارا نخوانده

  )2(جز حكايت مهر و وفا مپرس از ما به

  
ه به دروغ كالمي مندرج در اين بيان، اي بسا همراه با چشمك زدني رندان

تر از آن است  آن كه شوخي شاعر را به همين اشارت اندك دريافته، روشن
حكايت قهر و » قصة سكندر و دارا«كه به شرح و بسط نياز داشته باشد. 

ست. و پس روشن است »مهر و وفا«شعر اهل » منِِ«كين است، حال آنكه 
خوانده و او يعني حافظ ـ قصة سكندر و دارا را هم » منِ برتر«كه او ـ يا 

هم پيام نهفته در آن را كه دعوت به مهر و وفاست درك كرده و پذيرفته و 
آورد  العارف روي مي خود كرده است. گيرم در شعر به شوخيِ تجاهل از آنِ

ملّاي   تا اهل را از نااهل و شنوندة شاهنامه و تاريخ خوانده را از نخوانده
ينيم، داستاني از گذشتگان ب متظاهر جدا كند. در اينجا نيز، چنانكه مي

شعر قرار » منِ«شود كه در خدمت ارائة تعريفي از  سنگ و خشت بنائي مي
گرفته و درواقع از مصالح موجود موروثي بنائي ديگرگونه ساخته شده كه 
يكسره مسكن و مأواي عواطف و احساسات مناسب با دريافت و برداشت 

  شخصي و زمان حال فردي است.
  

كند كه به معناي  را تداعي مي palimpsestانگليسي  ةاين مبحث كلم
بقاياي خطوط و نقوشي است كه روزگاري بر كاغذي از نوع پاپيروس 

شده و در زمان ديگري از همان  مصريان يا الواح مومي روميان نگاشته مي
شده تا جاي خود را به نوشته يا نقش ديگري بر  سطح شسته يا تراشيده مي

شاعر رومي واژة  (Cicero)س يا لوح بسپارد. سيسرو سطح پوست يا پاپيرو
را از زبان يوناني باستان به عاريت گرفته و در معناي  palimpsestusالتين 

زدايي از سطوح كاغذ مانندي همچون  شويي يا نقش همين روش خط 
هاي  آباءكليساي مسيحيِ سده  برد. پوست آهو و نظاير آن به كار مي

هاي مذاهب پيشين و يا  ش يا براي زدودن نوشتهنخستين نيز از اين رو
جستند. و امروز  جويي در مصرف سطوح قابل نوشتن سود مي براي صرفه

هاي زيرين  حركتي در جهت عكس در جريان است تا با ابزار الكترونيك اليه
منقوش بر چنين سطوحي را قابل خواندن و بازيابي كنند. از اين همه 

بگيريم كه در درك رابطة ميان سند و متن ادبي، خواهيم اين نتيجه را  مي
هاي  توان به اليه هاي زيرين بقاياي اساطير كهن را در گفتارهاي نو مي اليه

زيرين منقوش بر چنين سطوحي تشبيه كرد. بدين سان، براي حافظ 
اساطير شاهنامه و قرآن و اشارات اديان ابراهيمي نقش اسنادي را دارند كه 

  سازند. ي او را ميمصالح بيان عاطف
   

هاي رابطة ميان سند و متن ادبي مانع از آن نبايد باشد كه  اما پيچيدگي
كم در سطح كاربرد  تعريف مشخصي از اسناد ادبي به دست دهيم تا دست

هاي باال، چنانكه  تر كند. در نمونه عملي ـ رابطة ميان سند و متن را روشن
ات كتبي يا شفاهي داستان توان ديد، سخن حافظ به استناد رواي مي

سياوش يا جنگ ميان اسكندر و دارا پرداخته شده است. مستندات هر 

شاعري، البته، از مستندات شاعران ديگر متفاوت است، گيرم مجموعة 
، يا شاهنامهيا داستانهاي ايران باستان و  االنبياء قصصو  قرآنمتوني مانند 

دهند كه هميشه در  يل ميمتوني از اين دست مجموعة مستنداتي را تشك
اختيار شاعران فارسي زبان بوده و هست، و هر شاعري به فراخور طبع و 
روال يا سبك و شيوة خود آنها را اسناد كار خود گرفته و با عنايت به آنها 

وقفة تاريخي به  متون مورد نظر خود را پرداخته است. در اين فرايند بي
سازي  صنعت چاپ و برافتادن سنّت نسخهرسيم كه، مثالً با ظهور  دوراني مي

كنند تا با استفاده از  پردازي به صورت دستخطي، افرادي عزم آن مي و نسخه
علم جديد، به صدا و سخن راستين پيشينيان راه يابند. در فرهنگ ادبي 
زبان فارسي اين روزگار ـ بگوئيم آغاز تجدد فرهنگي و ادبي ـ با دوراني 

پژوهندگان فرهنگ پيشين كم و بيش خود را  شود كه تمامي مقارن مي
يابند با نامي مشخص ـ مثالً ايران يا افغانستان. و اين  شهروندان مملكتي مي

شوند تا با استناد  فهمند بر آن مي بزرگان كه زبان آثار پيشينيان خود را مي
به متون باقي مانده از آن گذشته و گذشتگان متوني جديد بسازند تا توشة 

شان باشند. در عين حال، اين پژوهندگان  هنگي ناآمدگان سرزمينراه فر
برخالف نياكان خويش يعني شاعراني همچون فردوسي طوسي يا سنائي 

ها و  الدين محمد بلخي يا حافظ شيرازي كه در فضاي خطه غزنوي يا جالل
اند، اكنون خود را در بافتارهاي  زده شهرها و ديارهاي خويش دم و قلم مي

يابند كه تعلق آنان را به مرزوبوم و آب و  ي جديد و متفاوتي مياجتماع
طلبد. به ديگر سخن، پژوهندگان عصر تجدد ادبي خود را  خاك ديگري مي

شناسند، اما تعلق  از تبار زباني فردوسي و سنائي و مولوي و حافظ مي
تواند با شهر و  گردد كه مي سرزميني و آب و خاكي آنان به كشوري باز مي

يار بزرگان گذشته يكي باشد يا متفاوت. و اين تنها يك ساحت از د
هاي عديدة رابطة فرد با جمع يا شخص با جامعة خويش است، گيرم  ساحت
ترين و آشكارترين آنها باشد: ساحت تعلق به مرزوبومي معين و  نمايان

اي  تبعات ناشي از آن. اين كه فردوسي شايد از نظر فكري و عقيدتي به فرقه
كم  رايش داشته باشد كه در دوران سنائي يا حافظ برافتاده باشد يا دستگ

به حواشي طيف فكري فارسي زبانان رانده شده باشد، و يا سعدي و مولوي 
كه تقريباً معاصر يكديگرند و هر دو به مسلك اسالم عارفانه گرايش 

و به  اند اند از دو گوشة متفاوت حوزة تمدني زبان فارسي سر بركرده داشته
اي كه در اين مقاله مورد نظر ماست  نگرند از معادله دو سوي عالم اسالم مي

  بيرون است.
   

كنيم: محمد قزويني را تصور كنيد  اي را ترسيم مي حال در اين ميانه صحنه
هاي آغازين قرن بيستم، سر فرو  در روزهاي نخست ورود به لندن در سال

او خود بيست سالي بعد در احوال آن  برده در كتابي در كتابخانة بريتانيا.
  نويسد: روزگار خود مي

  
پس از مشاهدة عظمت كتابخانة آن شهر و تأمل آنهمه كتب نفيسة 
نادره از عربي و فارسي و غيره، شوق مطالعة آنها چنان بر من غلبه 

گويم فراموش كردم،  اختيار اهل و وطن و خانواده را، نمي كرد كه بي
موقتاً تاكنون به بيست سال كشيده است) خيال  ولي موقتاً (كه اين

  )3(آنها را به كناري گذاردم.

  
كتابهائي كه قزويني در كتابخانة بريتانيا ديده » شوق مطالعة«به راستي 

» اختيار اهل و وطن و خانواده بي«است چگونه چنان بر او غلبه كرد كه او 
د كه دو سه سالي ، به كناري گذاشت؟ و چگونه چنين ش»موقتاً«را، گيرم 

تاريخ تصحيح و طبع » اوقاف گيب«بعد، وقتي يكي از اعضاي امناي 
باوجود قلّت «را به او پيشنهاد كرد او، به گفتة خودش، جهانگشاي جويني 

اهللا دل به دريا زده،  العادة اين كار متوكالً علي سرمايه علمي و صعوبت فوق
در آنجا نسخ متعدده «يس كه پذيرفت، و از لندن به پار» پيشنهاد مذكور را



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ٤٥  108ي  آرش شماره

نقل مكان كرد و هفت هشت سال ديگر را نيز » از كتاب مزبور موجود است
  در آن شهر به تحقيق در نسخ متعددة آن متن گذراند؟

  
قصد ما در اين مختصر پرداختن به زندگينامة قزويني نيست، اگرچه از پي 

ايت ضرور صد سال و اندي، نگرشي محققانه در كار آن بزرگمرد به غ
گيري فكر  اي است به فرايند شكل نمايد. قصد ما در اينجا ابتدا اشاره مي

توانست ميراث مكتوب  اي كه در چشم نسل قزويني مي تدوين متون پايه
ادب و تاريخ زبان فارسي را به نام كشور امروزي ايران به ثبت برساند. و اين 

ناسي در سنت مكتوب ش مهم به اهتمام يكي دو نسل از بنيانگزاران متن
زبان فارسي كم و بيش به انجام رسيده، و در نهايت نيز قصد ما در اين 
مقاله تقرب جستن به لحظة زايش متن ادبي از دل نسخ يا اسناد ادبي زبان 

كند در نگاه  اي كه قزويني به آن اشاره مي»كتب نادرة نفيسه«فارسي است. 
متون مكتوب تاريخ و ادب زبان  توان او اسنادي هستند كه از بطن آنها مي

گيري صنعت چاپ در خط فارسي،  فارسي را تدوين كرد، و با توجه به شكل
كه اوقاف گيب در آن زمان در آن كار سرآمد بود، در اختيار خوانندگان 
بسياري كه، همچون خود قزويني، شوق مطالعة آن آثار در ايشان بيدار 

در خالل صد سال گذشته  شده بود گذاشت. و همين فرايند است كه
پيكر، و حضوري  ادبيات فارسي را از شكل مجرد ارواحي سرگردان و بي

ن اي از متون مدو در آورده و به مجموعه غايب در حافظة اين و آن، به
هاي جهان  توان آنها را در بسياري از كتابخانه موجود بدل كرده است كه مي
  ديد و در دست گرفت و خواند.

ه در باال نيز اشاره كرديم فرايند بيرون كشيدن متني واحد از باري، چنانك
اي پيچيده و اليه اليه است. چرا كه در  دل اسناد ادبي عديده خود مسئله

اين گونه باززاياندن گذشته به كمك علم امروز ذهنيت پزشك يا مامايي كه 
ر دارد. زاياند نيز در شكل و شمايل و حتي تيره و تبار نوزاد اث نوزاد را مي

قزويني البته به تاريخ متون اسالمي و علم تدوين قرآن به عنوان متني 
مقدس و يگانه آشنا بود، و رفته رفته بر اثر اقامت در اروپا در شناخت 

هاي غربي رايج در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم نيز تبحر  روش
ر تحويل متن يافت، ولي اين همه به معناي نداشتن هيچ نقشي از خويش د

از بطن سند نيست. او خود در تدوين ديوان حافظ كه با دستياري دكتر 
توان ديد كه  قاسم غني ميسر گرديد، و در كار آن انضباط علمي شگرفي مي

و » اختالف نسخ«نظير است، پس از آن كه به تفصيل از  از بعضي جهات بي
ه سخن به ميان يا اشعاري كه به مرور ايام دگرگون شد» اشعار الحاقي«

تكليف كسي كه بخواهد .... ديواني مكمل (نه منتخب) «پرسد:  آورد، مي مي
از خواجه كه در صحت انتساب محتويات آن به خواجه كماً و كيفاً 

آنگاه » المقدور جاي شك و ترديدي نباشد به طبع رساند چيست؟ حتي
د حاكم بحث مبسوطي را در باب معيارها و موازين علمي كه بر كار خو

  گيرد: گشايد، و سرانجام چنين نتيجه مي كرده است مي
  

به عقيدة اينجانب و برحسب تجربة شخصي او (يعني تدوين كنندة 
ديوان حافظ) فقط عالجي كه براي تهية طبع نسبتاً مصحح متني از 
اين نوع متون، يعني كتبي مانند ديوان خواجه و مثنوي موالنا 

و نثر سعدي و شاهنامه فردوسي و  الدين رومي و آثار نظم جالل
امثال آنها... متصور است آن است كه بايد در صورت امكان نسخه يا 

اي از روي  المقدور چند نسخه نسخي معاصر خود مؤلف، و اال حتي
همان نسخ، منحصراً و بدون هيچ التفاتي به نسخ متأخرة اعصار بعد 

از عموم نسخ طبعي مكمل و مصحح، با نهايت دقت به عمل آورد و 
جديده چشم پوشيده از آنها جز براي تأييد و ترجيح جانبي بر 

  )4(جانبي در مورد اختالف بين نسخ قديمه استفاده ننمود.

  

قزويني در توضيح و توجيه اين روش كه رفته رفته به اصلي اساسي در 
، يعني »االقدم اصح«تدوين متون انتقادي تبديل شد و به نام اصل 

آورد: نخست  ترين است، معروف شده، دو دليل عمده مي يحترين صح قديم
العصر با خود مؤلف  اين گونه نسخ يعني نسخي كه معاصر يا قريب«اين كه 

شماري كه بعدها در طي قرون  يا شاعر باشند... از تغييرات و تبديالت بي
الحقه در نسخ متأخره... به واسطة تصرفات گوناگون نساخ و قراء روي داده 

اين گونه نسخ قديمي معاصر يا بسيار «دوم آن كه » است. مصون
العصر با خود شاعر از اشعار الحاقي شعراي ديگر به كلي يا تقريباً به  قريب

  » كلي خالي است.
  

در اين گونه اظهارنظرهاي قزويني، كـه بـه حـق بايـد او را بنيـانگزار سـنت       
گاه آنچـه را كـه او   تدوين متون چاپي تاريخ ايران و ادب فارسي دانست، هر

خواند جمعاً معادل اسـناد ادبـي بگيـريم و ديـوان حـافظ       مي» نسخ قديمه«
  قزويني را معادل متن بخوانيم، به نوعي از رابطة ميان سند ـ  معروف به غني

  
  

  
  

ترين رابطة ممكن ميان ايـن دو   بايست نزديك رسيم كه قاعدتاً مي و متن مي
توان  الم خود قزويني آغاز مالحظاتي را نيز ميرا در بر داشته باشد. اما در ك

اي و در بعـدي   بران كار آن بزرگمرد هر يك به گونـه  مشاهده كرد كه ميراث
انـد. در قـولي    از ابعاد چندگانة كار تدوين متون آن را تعميم و گسترش داده
رود، بدين معنـا   كه در همين جا از او نقل كرديم سخن از استثنائي مهم مي

چشم بپوشند، مگـر آن كـه پـاي    » نسخ جديده«كنندگان بايد از   ينكه تدو
در » تأئيد و ترجيح جانبي بر جانبي در مـورد اخـتالف بـين نسـخ قديمـه     «

ميان باشد. و همين نكته و مالحظاتي از اين گونه است كـه رفتـه رفتـه در    
دستان پديدآورندگان بعدي متون ديـوان حـافظ نـه تنهـا راه را بـر تـدوين       

گشايد، بلكه به اظهـار   تر از آنچه قزويني ميسر دانسته مي حتي منقح متوني
هائي انجاميده كه يكسره با شـيوة قزوينـي متفـاوت     ها و اعمال سليقه عقيده

بلكه متنافر از آن بـوده، و بـدين ترتيـب رابطـة ميـان سـند و مـتن را كـالً         
ي بر اين توان تصور كرد كه حكم قزوين دگرگون ساخته است، تا آنجا كه مي

هيچكس حق ندارد كه سليقه و ذوق شخصي خود را براي عموم نـاس  «كه 
حكَم قرار دهد، و طرز فهم و اجتهاد خـود را بـر ديگـران تحميـل نمايـد، و      
ت    اجتهاد در قضاوت هيچكس مخصوصاً در امور ذوقيات براي ديگـري حجـ

هاي ذوقي  ، در گذر زمان عمالً برعكس تعبير شده و راه را بر قضاوت»نيست
  مهم و شايستة توجهي گشوده است.

  
بران قزويني را با بحثي پيرامون حـافظ   در اينجا مبحث مربوط به كار ميراث

كنـيم، چـرا كـه از نظـر تعليمـات       به تصحيح پرويز ناتل خـانلري آغـاز مـي   
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توان در راستاي همان انضـباط   دانشگاهي و روش تدوين متن خانلري را مي
قزويني از خود به يادگار گذاشته بـود. خـانلري نيـز     علمي دانست و ديد كه

اي از زمان گوينـده   هرچه تاريخ كتابت نسخه«مانند قزويني بر آن است كه 
در » يا نويسنده دورتر باشد احتمـال تصـرف يـا خطـا در آن بيشـتر اسـت.      

رسـد كـه    نتيجه او هم همچون نياي نسخه شناس خود به اين برداشت مـي 
تن اصيل آثار هـر نويسـنده و شـاعري چـاره جـز ايـن       براي دستيابي به م«

ها يعني نزديكترين آنها به عصر و زمـان زنـدگي    نيست كه قديمترين نسخه
او را به دست بياوريم و تا آنجا كه دليل واضح و قابل قبولي براي رد قسمتي 

ا  » ها در ميان نيست به آنها اعتماد كنـيم.  يا كلمه و عبارتي از آن نسخنه امـ
تا آنجا كه دليل واضح و قابـل قبـولي   «اين احتياط منطقي مدرسي كه قيد 

در بند بعديِ گـزارش كـار خـانلري بـه ايـن شـكل طـرح        » در ميان نيست
تر تا آنجا بايد مورد اعتماد واقع شود  هاي قديم با اين حال نسخه«گردد:  مي

كه غلط صريحي را منافي با شيوة سخن و سنن ادبي مقبـول و متـداول در   
آورد،  مثالي كه خانلري در پي اين سخن مـي ) 5(»بر نداشته باشد. مان او درز

  ترين وجه از وجوه احتياطي باال اشاره دارد: البته به ساده
  

آن شب قدري كه گويند اهل خلوت امشب است/يارب ايـن تـأثير   «در بيت 
كلمـة  » كوكـب «كـاتبي بـه جـاي كلمـة     » دولت از كدامين كوكـب اسـت  

كرده كه بـي گفـت و گـو غلـط فاحشـي اسـت، و موجـب        را درج » دولت«
كجاسـت ديـر   «اي قـديم مصـراع    اختالل قافيه شده است. يا مثالً در نسخه

از قلم كاتب افتاده كه سـهو آشـكاري   » ناب«كلمة » مغان و شراب ناب كجا
ا      است، و در وزن خلل پديـد آورده اسـت، و نمونـه    هـائي از ايـن دسـت. امـ

سـنن ادبـي مقبـول و    «و » شـيوة سـخن شـاعر   « مصداق مسئلة منافات بـا 
هـايي   هاي كلـي مقولـه   بندي نيست. با اين گونه عبارت» متداول در زمان او
سـهو  «و » غلـط فـاحش  «تـر از   شود كه به مراتـب وسـيع   موضوع بحث مي

تواند بود. به راستي شيوة سـخن حـافظ چيسـت و سـنن ادبـي       مي» آشكار
  ؟مقبول و متداول در زمان او كدام است

  
درك و دريافت ما از اين مسائل اگر بر منطق و استدالل اسـتوار نباشـد بـه    

هـاي تـدريجي    شود. در اين گونه بسط و گسترش حدس و گمان واگذار مي
توان فاصله گرفتن متن را از سند ديد و درواقـع عـدول نـاگزير     است كه مي

شـمارد   ميخانلري را از بعضي مواضع كه قزويني آنها را اصول مسلم فراگير 
مشاهده كرد. خانلري در توجيه كار خود مستقيماً به موضـوع فقـدان سـند    

االقـدم  «اصيلي كه پژوهشگر متن شناسـي چـون او را بـه پـذيرفتن اصـل      
  گويد: اي دارد. او مي ، چنانكه قزويني وضع كرده مقيد كند نيز اشاره»اصح

  
 بنابراين نه تنها سندي بـه خـط خـود شـاعر حتـي يـك بيـت او در       

درست نيست، بلكه مجموعة نسبتاً كاملي نيز وجود نـدارد تـا بتـوان    
  )  6(گمان برد كه رونوشت ديوان مدون در زمان حيات شاعر است.

  
و آنگاه با اتكا بر همين اندك و برشمردن مصراعي يـا تـك غزلـي يـا چنـد      

اي محتـوي بيتـي بـه نـام      اي اينجا و آنجا، در سفينه يا جنگي، يا نامه قطعه
ظ مختصري از تاريخچة تدوين ديوان حافظ را بر بنيـاد روش خـود بـاز    حاف
  گويد: مي
  

يگانه راه براي آنكه تا مقـدور باشـد بـه مـتن اصـيل و صـحيح آثـار        
هائي از  سخنوران و نويسندگان قديم دست بيابيم اين است كه نسخه

اين آثار را بجوئيم كه به زمان شاعر و مؤلف هرچه نزديكتـر باشـد و   
مقابله و تصحيح و تهذيب متن را بر اين مĤخذ قرار دهيم. ايـن  بناي 

داند تاكنون دربارة ديوان حافظ  كار تا آنجا كه نگارندة اين سطور مي

چند بار انجام گرفته كه هر يك از آنها قدم بزرگـي در ايـن راه بـوده    
  ) 7(است.

  
خانلري آنگاه مرور مختصـري بـر كـار تـدوين ديـوان حـافظ از خلخـالي و        

دهد، چهـار نسـخة مـورد     قزويني تا نذيراحمد و جاللي نائيني ارائه ميـ  غني
كنـد، و در پايـان در بخـش     مراجعة خود را به تفصيل بيشـتر توصـيف مـي   

اي را كه خود در تدوين ديوان حافظ در پيش گرفتـه   شيوه» روش تصحيح«
  كند: اين گونه بيان مي

  
ايـم كـه مبتنـي و     نياوردهدر سراسر آثار خواجه شيراز ابداً يك كلمه 

گـاه   هاي اساسي كـار مـا نباشـد. يعنـي هـيچ      متكي بر يكي از نسخه
اي يا عبارتي را به حكـم   ايم و كلمه اي از خود نيفزوده و نكاسته كلمه

ايـم. و   ذوق و سليقة شخصي تغيير نداده يا در آن تصرفي روا نداشـته 
ة مـتن اشـعار   ايم در حاشي اگر در چند مورد معدود اظهارنظري كرده

  )8(بوده و بدان تصريح شده است.

  
از اين قرار در نوسان ميان دو قطب از رابطة ميان سند و متن از قزويني تـا  

بينيم كه رفته رفته و همواره با قيد احتياط از يـك سـو    خانلري حركتي مي
كند، و از سوي ديگر حـدس   را مؤكّداً رد مي» ذوق و سليقة شخصي«اعمال 

شگر را در خصوص شيوة سخن شاعر و سنن ادبي زمان او ـ باز  و گمان پژوه
  پذيرد. هايي ـ مي هم با قيد احتياط

  
تـوان ناميـد و    اي از نوعي ديگر ميان آنچه اسناد ديوان حـافظ مـي   اما رابطه

توان ناميد (همان  آنچه به صورت بديلي در كار تدوين متن ديوان حافظ مي
نامد) در خالل چهل سـال گذشـته    ميكه قزويني اجتهاد و قضاوت شخصي 

سر بر كرده كه در آن تبعيت از قيودات پژوهشگران مدرسي دربـارة زبـان و   
زمان حافظ انـدك انـدك جـاي خـود را بـه سـاختن متنـي درخـور زمانـة          

دهد، يعني دقيقاً همان روشي از تغييرات و تبـديالت   خوانندگان امروزي مي
غالبـاً در شـاهكارهاي ادبـي    «يني، و تصحيحات و اصالحات كه به گفتة قزو

در اصـطالح اروپائيـان   «و » دهـد  القلوب روي مي العاده مشهور و محبوب فوق
در ذكر ايـن مبحـث، يعنـي تجديـد شـباب، مـتن        )9(»تجديد شباب گويند.

قزويني در پانويسي به مواردي از آنچه در دوران شـاعر متـداول بـوده ولـي     
انـد   ان از درك معنـاي آن عـاجز مانـده   رفته رفته مهجور شده يا آنچه كاتبـ 

پردازد، چرا كه هنـوز ايـن    اشاره، ولي به موردي كه در زير خواهيم ديد نمي
گونه برخورد با ديوان حافظ در دوران او مرسوم نشـده بـود. آنچـه در نسـل     
بعدي، و به ويژه در ميان شاعراني كه صاحبان دفتر و ديواني از خود بودنـد  

رابطـة ميـان سـند و مـتن را در برابـر چشـمان مـا        شكل گرفـت، نـوعي از   
كنندگان ديـوان حـافظ    هاي تدوين ها و انگاره گذارد كه يكسره به انديشه مي

شـود. مـا در اينجـا دو نمونـة نامـدار از ايـن        دربارة شعر و فكر او مربوط مي
  كنيم. ديدگاه را در رابطه ميان متن و سند مختصراً بررسي مي

  
كتابي است كه چاپ نخست آن در سـال  ت احمد شاملو حافظ شيراز به رواي

ميالدي) منتشر شد، و از آن زمـان تـا بـه امـروز      1975خورشيدي ( 1354
هـاي   اي از آن انتشار يافته است. انتشـار ايـن كتـاب بحـث     هاي عديده چاپ

آنكـه پرتـو روشـنگري بـر      بسياري را در محافل ادبي ايـران برانگيخـت، بـي   
ة روش شناختي كار تدوين كنندة آن بيفكند. بيشـتر  زيربناي نظري و شالود

ها حول و حوش ميزان اشراف شاملو به شعر كالسيك فارسـي و كـالم    بحث
زد، و برخي از اشتباهات فاحشي كه او در كـار خـود مرتكـب     حافظ دور مي

انجاميد. مسـلم ايـن اسـت كـه      شده بود، و در پايان نيز به تخطئة كار او مي
اخت متون قدمائي با قزويني يا نذيراحمد يا خانلري قابل دانش شاملو در شن

اي نداشت. اما اگر گـرايش بـه آنچـه     مقايسه نبود و او خود نيز چنين داعيه
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نامد،  متون قدما مي» تجديد شباب«قزويني، به پيروي از اصطالح اروپائيان 
ه در توان با نگاهي ديگر كار شـاملو را بررسـي كـرد. آنچـ     را به ياد آوريم مي

اينجا، در موضوع بحث رابطة ميان سند و متن ادبي، كار شاعر را قابل اعتنـا  
كند همانا تحولي است كه چنين روشي در اين مقوله و در پيونـد ميـان    مي

  آورد، چنانكه خواهيم ديد. پديد مي» متنيت«و » سنديت«دو مفهوم 
  

ه است با عنـوان  نوشتحافظ شيراز به روايت احمد شاملو اي بر  شاملو مقدمه
، و در آن سخن خـود را بـا برخـوردي عـاطفي     »چند حرف از سر ناگزيري«

دانـد بـه هنگـام     كند، چنان كه، البد، او زيبندة شاعري امروزي مـي  آغاز مي
  گويد: سخن گفتن با نياي بزرگي چون حافظ. او مي

   
حافظ راز عجيبي است! به راستي كيسـت ايـن قلنـدر يـك القبـاي      

تاريكترين ادوار سلطة رياكاران زهدفروش، در ناهاربازار  كفرگو كه در
زاهدنمايان، و در عصري كه حتي جالدان آدميخـوار مغـروري چـون    
امير مبارزالدين محمـد و پسـرش شـاه شـجاع نيـز بنيـان حكومـت        
آنچناني خود را بر حد زدن و خُم شكستن و نهي از منكـر و غـزوات   

كنـد، خـدا را    يز را انكـار مـي  اند، يك تنه وعدة رسـتاخ  مذهبي نهاده
انـداز و دسـت افشـان     خوانـد و شـلنگ   عشق و شـيطان را عقـل مـي   

اين خرقه كه من دارم در رهن شراب اولي/ وين دفتـر  «گذرد كه:  مي
  )10(»معني غرق مي ناب اولي! بي

  
گسترد، تو گوئي از همان آغـاز   دهد و مي و سخن را بر همين روال ادامه مي

هـا پـيش راز    كه رفيق آشنائي است كه سـال » راز عجيب«براي او حافظ نه 
شعر خود را بر شاملو گشوده و راه شناخت شعرش را به او ـ و بـه مـا ـ بـاز      
نموده است. و آن شعر، نه شعر، كه سراسـر حكايـت زنـدگي شـخص خـود      
اوست، و نه شعر، كه مانيفست جهاد غريبانة اوست در برابـر دشـمناني كـه    

اش هيچ آرمان ديگري ندارنـد. آنگـاه از ديـوان حـافظ      جز مرگ او و انديشه
گويي سندي است كه خـود او و دشـمنانش    گويد كه راست چنان سخن مي

  اند: در يك تباني دوسوية تاريخي آن را عالماً و عامداً از اعتبار انداخته
  

اشكال كار در اين است كه... براي دست يافتن به سرگذشت خـود او  
د روزگار خويش بود جز ديوان شعر او تقريباً هـيچ  ترين مر كه پرآوازه

انـدازد   منبعي در دست نيست؛ و تازه آنچه در اين راز گره به گره مي
كنـد خـود ايـن ديـوان اسـت! ـ در        و اشكال را به ناممكن تبديل مي

هايي پـاكيزه شـود كـه،     حقيقت ديوان حافظ بايد به دستاويز آگاهي
ئـي از حـافظ قابليـت اعتنـا      پـاكيزه ها جـز بـا تأئيـد ديـوان      خود آن

  )11(تواند يافت! نمي

  
شاعر آنگاه با باز نمودن مسئلة تـوالي ابيـات در نسـخ قـديم و جديـد، و بـا       

هاي مربوط به محمد گلندام به عنوان گردآورندة ديوان و نيز  احياي حكايت
، و بـازگوئي  عرفات العاشـقين و اوحدي در  السير حبيبسخنان خواندمير در 

بـه ايـن نتيجـه    » اتهام حافظ به شك كردن در وقوع قيامـت «انة قديم افس
  رسد كه: مي
  

شناخت حافظ از جهان، شناختي علمي نبوده است و مصـالح فكـري   
توانسته است در  او (و هر انسان انديشمند ديگري در آن روزگار) نمي

بينـي علمـي عرضـه كـرد. او      حدي باشد كه با آن بتوان نوعي جهان
نخست احساس كرده اسـت كـه عقايـد جـاري، منطقـي      همين قدر 

خواند، آنگاه با دقت بيشـتري بـه بررسـي     نيست و با عقل سليم نمي
آنها پرداخته در اين راه تا آنجا پيش رفته است كه يكسره معتقـدات  

  هاي  پيشين خود را به دور افكنده و سرانجام، چون براي پرسش

  

  
  

نتيجــه در قلمــرو  ه و بــيكننــده نيافتــه، خســت خــويش جــوابي قــانع
خوشباشي... لنگـر فـرو كشـيده. ـ و ايـن سرنوشـت جبـري او بـوده         

  )12(است.

  
اي اسـت. در   به ديگر سخن، راهكار شاملو در تدوين ديوان حافظ دو مرحلـه 

هاي موجود و نيز متوني را كه پژوهشگران امروز بر  مرحلة نخست بايد نسخه
ديوان در اختيار خوانندگان امروزي ها به عنوان متون منقح  اساس آن نسخه

اند تا جاي ممكن از اعتبار انـداخت، و در مرحلـة دوم، آزاد و رهـا از     گذاشته
ها و اين متون، ديواني ديگر آراست كه تا جاي ممكن  قيد سنديت آن نسخه

اي  در قيد و بند اصول متن شناسي نباشد، بلكه بر پايـة شـناخت ذاتگرايانـه   
شاعري امروزي، با بينش كشف و شـهودي كـه سلسـلة     تدوين شود كه تنها

تواند بـه آن دسـت يابـد. در     پيوندد، مي شاعران را در طول اعصار به هم مي
هاي موجود جز حضورهاي مزاحمـي   اين كار چنانكه بايد آشكار باشد، نسخه

ها را از صافي ذهني خود  تواند آن كه تدوين كنندة ديوان بايد تا آنجا كه مي
هاي حافظ تهيه كرده، آنگـاه   نيستند. شاعر نخست رونوشتي از غزل بگذراند

هر غزل را كلمه به كلمه با هر نسخة خطي و چـاپي كـه در دسـترس بـوده     
كه هيچ يك از اين نسخ ـ خطي يا چـاپي و قـديم يـا      اين بي «مقايسه كرده 

  » ها رجحان نهاده شده باشد. جديد ـ از بابتي بر ديگر نسخه
ها كار يكسره به ذوق شخصي شاعر مـدونِ ديـوان    بدل ةخو در خصوص نس

ها، آن يك مورد قبول قـرار گرفتـه كـه بـا      از نسخة بدل«واگذار شده است: 
تـر و بـا مفهـوم بيـت      تر، به زبان و شگرد حـافظ نزديـك   روال غزل متناسب

گيري بيشينه از سـخن   معناي نهايي اين روش بهره» تر بوده است. هماهنگ
تواننـد   هاي قديمتر تنها تـا آنجـا مـي    آنجا كه گفته بود نسخهخانلري است 

نباشند و » منافي با شيوة سخن شاعر«مورد اعتماد مدون امروزي باشند كه 
را رعايـت كـرده باشـند، بـا ايـن      » سنن ادبي مقبول و متداول در زمـان او «

تواننـد   و تنهـا كسـاني كـه مـي    «گويد:  تفاوت مهم كه شاملو در حقيقت مي
سخن حافظ و سنن ادبي مقبـول و متـداول در زمـان او را بشناسـند،      شيوة

  »گيرند. اي مستقيم از او الهام مي اند كه به گونه شاعران امروزي
  

گاه رابطة ميان سند و مـتن  دآخرين متن مدوني كه در اين مقالة ويژه از دي
 1373است كه نشـر اول آن در سـال    حافظ به سعي سايهكنيم  بررسي مي

ميالدي) به چاپ رسيده و تا به امروز بارها در ابعـاد   1994شمسي ( هجري
گوناگون منتشر شده است. از نظر روش مـتن شناسـي شـايد بتـوان گفـت      

ت هوشنگ ابتهاج، غزلسراي معاصر ايران، تـدوين  اشعار اين كتاب كه به هم
شده قرابت نزديكي با متن خانلري دارد، هرچند در مقدمه به ايـن نزديكـي   

ارتي نديدم. آنچه هست اين است كه ابتهاج در پايـان مقدمـة خـويش از    اش
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دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، كه در مراحل تنظيم ايـن كتـاب از فـيض    
ا سـاختار مقدمـة سـايه از       صحبت او برخوردار بوده، سـپاس مـي   گـزارد. امـ

بسياري جهات يادآور همان نكاتي است كه شـاملو بيسـت سـالي پـيش در     
گفته بود. البته ابتهاج در جمالت آغازين خـود  » ز سر ناگزيريچند حرف ا«

  گويد: شود ميان صورت و معناي شعر حافظ. او مي تمايزي قائل مي
  

ا    توان گفت، و بسـيار گفتـه   ها مي از صورت شعر حافظ سخن انـد. امـ
گريـزد و   كار به طنازي مي كني، آن شيرين همين كه به معني رو مي

نمايـد. گـويي در پشـت گـوش تـو       و ابرو مي اي ديگر چشم از گوشه
آيد. زبانش آنچنان  گردي آوازش از عرش مي كند و تا برمي زمزمه مي

اي و  اش را از عهـد گهـواره شـنيده    ساده و آشناست كـه انگـار ترانـه   
ا مـي      سـت كــه از   گويـد كـه پنـداري پيـامي     آنچنـان بـا رمـز و معمـ

رنگي بـه دو واسـطه   رسد. اين آشنارويي و گريز هاي دور مي كهكشان
انگيـز   اي اعجـاب  است: صورت و معني شعر او. و اين هر دو، به گونـه 

ست كه به هر نظـر   اند. لفظ چون رنگين كماني همدست و همداستان
سـت كـه    غلتد. و مضمون همچون امواج ناقوسي از رنگي به رنگي مي

  )13(در بازگشت از هر زاويه طنيني ديگر دارد.
  

  
  

» كار آن شيرين«يست كه در جملةِ دوم قول باال مقصود از براي من معلوم ن
ا از روال       حافظ است يا معناي شعر حافظ در برابـر صـورت شـعر حـافظ. امـ

آيد كه غرض نويسندة اين جمالت بايد خود شـاعر، يعنـي    كالم چنان برمي
شـود.   رويم اين احتمال بيشـتر مـي   حافظ باشد، و هرچه در متن پيشتر مي

دانم رابطة ميان صورت و لفظ از يك سو، و معنـي و مضـمون    همچنين نمي
از سوي ديگر چيست. و كالً كالمي چنـين تصـويري كـه در آن صـدايي از     

شود، گهواره و كهكشان حدفاصـل   پشت گوش و صدايي از عرش شنيده مي
گردند، و رنگين كمان و ناقوس با زنگ و طنين خـود   ميان گوش و صدا مي

سـخن حـافظ    تواند راهگشاي معنا و مضـمون  چگونه ميفريبند  آدمي را مي
تـر، ابتهـاج شـاعر نيـز همـان       باشند. به ديگر سخن، و به زباني بس شاعرانه

گـذارد   مشكالتي را در شناخت خوانندة امروز از شعر حافظ بر سر راه او مي
قلندر يـك  «، »راز عجيب«كه شاملوي شاعر با تركيبات كالمي مغلقي نظير 

 و» كنـد  يك تنه وعدة رستاخيز را انكـار مـي  «، يا مردي كه »والقباي كفرگ
ها چـون نيـك    در اين گونه بيان» خواند. خدا را عشق و شيطان را عقل مي«

بينيم كه شايد هـدف   سازي و اغالق آفريني را در كار مي بنگريم، نوعي ابهام
هـاي حـافظ كـه بـه نمـايش در       از آن، در نهايت، نه پرتوافكندن بر سـروده 

وردن قدرت برتر نويسنده است و وادار ساختن خواننده به تسليم بالشـرط  آ
  در برابر نيروي بالغي موجود در كالم او.

سـازد معيـاري يـا     تصوير آرماني و كمال خواهي كـه ابتهـاج از حـافظ مـي    
گذارد كه تنها با جست و جو در زيبائي كامل،  معيارهايي را در اختيار او مي

توان به شعريت، آهنگ و مقصـد   موسيقي كامل و معناي كامل است كه مي
 يـافتگي حـافظ را در   حافظ دست يافت. در حقيقت آنجا كـه شـاملو كمـال   
جويد، ابتهاج آن را در  ساحت افكار فلسفي و مقام و مقاومت اجتماعي او مي

بيند. گرايش شاملو بر آن است كـه   بوطيقا و موسيقاي شعر حافظ نهفته مي
از حافظ مردي مبارز بسازد كه هم از آغاز كساني را به اين گمان افكنده كه 

  گويد: شايد حافظ را كشته باشند. او مي
و ظاهراً در ثلث آخـر عمـر خـويش، بـه سـختي در خطـر       حافظ بارها، 

افتاده، حتي كلمة شهيد كه در مقدمة ديوان آمده [منظور ديواني است 

كه محمد گلندام تدوين كرده است] گروهي را معتقد كـرده اسـت كـه    
هـا ايـن    نامـه  كوشند به استناد لغت اي مي اند. پاره حافظ را به قتل آورده
ر بگيرند ليكن گذشـته از ايـن كـه تـا بـه امـروز       كلمه را به معنايي ديگ

ئي بياورند كه نشان بدهد ايـن كلمـه بـا ايـن      اند از جائي نمونه نتوانسته
معنا كاربردي در كالم داشته است، اصوالً انگار ترادف كلمات مرحـوم و  

خصوص كـه در شـرح حـال     چربد، به شهيد بيشتر به سود گروه اول مي
آيـد بارهـا و بارهـا     از فحواي ديـوانش بـر مـي   مستنبط او و آنچناني كه 

  )14(آيد. سخن از آزار و توطئه و حتي تبعيد وي نيز به ميان مي
  

هاي فراواني كه از بعضي از زيباترين ابيات حافظ  سايه به نوبة خود در نمونه
دهد همواره آنچه را كه به سليقة امروزيان، و بيش از همه در چشم  ارائه مي

دهـد.   نمايد به حافظ نسـبت مـي   ترين شكل اداي سخن مي هخود او، شاعران
مثالً پس از نقل چهارده روايت از بيتي كه هم او هم پيش از او خـانلري بـه   

گشاد كار مشتاقان در آن ابروي دلبنـد اسـت/ خـدا را يـك نفـس      «صورت 
  گويد: اند مي ثبت كرده» بنشين گره بگشا ز پيشاني

  
هايي انـدك،   نسخه با تفاوت 9ارند... اي كه اين بيت را د نسخه 14از 

اند، چه بايد كرد؟ اصـل   را ضبط كرده» دارم اميد از بخت مي«صورت 
اقدم نسخ يا اكثر نسخ را بپذيريم و همين صورت را كه بسـيار نـازل   

آيد، به جاي آن صورت زيبا و ارجمند بگذاريم كه هر جزء  به نظر مي
  )15(آن مهر و نشان سخن حافظ را دارد.

  
كنـد و خواننـده را دعـوت     و باز، پس از آنكه يكبار ديگـر بيـت را نقـل مـي    

معجـزة طبـع ديرپسـند و نتيجـة كـار مـداوم       «كند كه نگاهي ديگر بـه   مي
همـان بنـد و گشـا و گـره كـه در صـورت       «كنـد:   بيفكند، تكرار مي» هنري

د ابتدايي بود، اينجا هم هست و با در ميان آمدن ابرو، به پيشاني نگـاه كنيـ  
به سخن ديگر، بي هيچ ترديدي هرآنچـه را  » كه چه مقام وااليي يافته است.

آيـد بايـد رد كـرد و     مي» بسيار نازل«كه در چشم شاعر غزلسراي دوران ما 
معجزة طبع ديرپسند و «دارد و گواه » صورت زيبا و ارجمند«هرآنچه را كه 

  دين سان است نمايد بايد از حافظ دانست. و ب مي» نتيجة كار مداوم هنري
كه حافظ نه شاعري در ميان انبوه شاعران غزلسراي زبان فارسي، كه همگي 

شود براي هرآنچه امروز در چشم ما،  كارشان غث و سمين دارد، كه نامي مي
نمايد. آيا اين مصداق همان روشي نيسـت كـه    بهترين شكل اداي سخن مي

  داده است؟» تجديد شباب«قزويني بدان نام 
شـود مصـراعي    اه كه بحث سايه به موسيقاي كالم حافظ كشانده مينيز، آنگ
شـود از   اي مـي  نمونـه » ام بـا دف و چنـگ   ها ره تقوا زده من كه شب«مانند 

در محـل ضـرب   » آ«كمال موسيقايي شعر حـافظ كـه در آن قـرار گـرفتن     
) حالـت رِنـگ و   ِـو  َـها ( سازي متوالي حركت (آخرين هجاي فعالتن) و قرينه

     كند: را منعكس مي آهنگ دف
  

  )16(ها/ ره  تق  وا / ز  ده  ام  با  من كه شب       
    َـ ِـ َـ   َـ ِـ َـ       َـ ِـ َـ     
  

در واقع، سه هجاي كوتاه و بلنـد  «و اين نمونه، در متن اين گفتة ابتهاج كه: 
ها و  هاي موسيقي شعرند كه با كمك تكيه و زنگ و طنين مصوت و دراز، نت

مطـرح  » آورنـد،  هـاي گونـاگون پديـد مـي     متناسب مقـام، آهنـگ   ها، صامت
ماند اين است كه اين درجه از  پاسخ مي شود. پرسشي كه در اين ميان بي مي

كمال در كار هر شاعري و از جمله حافظ آيا استثنايي است بـر ايـن قاعـده    
توان به آن دسـت   توان جويا بود، ولي تنها گاهي مي كه كمال را هميشه مي

» مهر و نشان سخن حافظ دارد«گويد تنها و تنها  ت، يا چنانكه ابتهاج ميياف
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هـاي حـافظ بايـد، برحسـب      تـك غـزل   ـ يعني درواقع مصراع يا بيت يا تك
  عيب و نقص باشد. تعريف، كامل و بي

  
تـوان ديـد، و در عـين حـال نوسـان       ها فراوان مي در كار ابتهاج از اين نمونه
توان در نظـر آورد كـه بـه دو معناسـت: آنچـه       ميمفهومي واژة نمونه را هم 

تواند باشد، و آنچه مشـتي اسـت نمونـة     يگانه و اسوه و سرمشق ديگران مي
خــروار!  ايــن قــدر هســت كــه، آنگــاه كــه ســخن از صــناعات موســيقايي،  

رود اينهـا، در   هاي شاعرانه مـي  هاي لفظي و خطي، و ديگر انواع ابهام جناس
از پريخانة پر نقـش هـزار آينـة ضـمير حـافظ       تراويده«كمال جلوة خويش 

  و بس! )17(»است
  

حـافظ بـه   توان حدس زد، و ابتهاج خود در پايان مقدمـة كتـاب    چنانكه مي
گويـد، كمـال، اعـم از كمـال معنـايي، آوايـي يـا         به تصريح مـي  سعي سايه

موسيقائي بزرگترين راهنماي اوست در دستيابي به سخن حافظ، و آنگاه كه 
هـا و   توانـد گويـاي شـعريت    هاي متفاوت مي يتي يا غزلي با بديلمصراعي، ب
بسـت   هاي چندگانه باشد راه شاعران تدوين كنندة ديوان به بـن  معناآفريني

  محتوم خود رسيده است:
  

هـاي   هـاي رنگارنـگ مناسـبت    اگرچه كمال موسيقايي و تنوع رشـته 
، لفظي و معنوي، راهنماي رسيدن به صورت نهايي شعر حافظ اسـت 

رسيم كه در ظاهر يكي جانشين ديگري اسـت و   ولي باز به ابياتي مي
اي درخشندگي خاص دارد و جوينده را در برگـرفتن   هر يك از زاويه

  )18(گذارد. يكي و فرو نهادن ديگري حيران مي
  

بدين سان، سرانجامِ تالش آرمانگرايانه و كمال جويانـه نيـز همچـون بـديل     
رود بـيش از آنكـه هرگـز اميـدوار      يش مـي علمي و مدرسي خود همچنان پ

رسيدن به مقصد و مقصـود نهـايي خـود باشـد، گيـرم در اينجـا راهنمـاي        
» كمـال «انديشه اين كـه   نهايت كمال زيبائي است بي رسيدن به اين راه بي

نيز در ذات خويش مفهومي زمانمند، و بس دگرگون شونده است، و در كـار  
اج متن از دل سند دسـت يـافتن بـه    مدرسيان و پيروان روش علمي استخر

كوبد و همـوار   اصول كارآمدتر يا اسناد جديدي است كه راه پژوهشگر را مي
  كند. مي

پيش از اين در مقاله سخن از لحظة زايـش يـا پيـدايش مـتن ادبـي از دل      
اسناد ادبي گفتيم، و در اين بخش پاياني كوشش خواهيم كرد كه ماهيـت و  

كاويم و عواقب و عوارض يا نتايج و اثرات ناشي از نقش اين لحظه را بيشتر ب
آنها را به اختصار از نظر بگذرانيم. فرايند تبـديل اسـناد بـه متـون ـ اعـم از       

ترديد فرايندي اجتماعي است، بدين معنا كـه مـتن كـه     سياسي يا ادبي بي
كند:  اي كالمي است در لحظة به دنيا آمدن هويت خود را اعالم مي مجموعه
يك ديوان شعر است، آن يك بخشـي از تـاريخ مملكتـي اسـت در      اين متن

دوراني معين، و از اين دست. در اين امر ترديدي نيست كه كالً سند جسـم  
شـود و   بيجاني است كه با دخالت انساني بـه موجـودي جانـدار تبـديل مـي     

كند. در عـين حـال در دل همـين موجـود      حيات اجتماعي خود را آغاز مي
آنكـه بقايـاي    شـود بـي   يابد و معنـادار مـي   يز حيات دوباره ميجاندار، سند ن

فيزيكي و جسمي خود را بـه همـراه داشـته باشـد. بـه ديگـر سـخن، ورود        
اي كاغذ يا پوست آهو به قلمرو سخن لحظة زايش متن از دل سند و  صفحه

لحظة دگرديسي سند به متنِ مادرِ متن نهايي است. و متن نهـايي نيـاز بـه    
دارد كه معناهاي موجود در دل هر دو متن ـ يعني بقاياي سند  خوانندگاني 

از يك سو و متن جديد از سوي ديگرـ را بيرون كشند و براي زمانة خـويش  
تعبير، تحليل و تفسير كنند. آنچه متنِ مـادر پشـت سـر گذاشـته دقـايق و      

شـده، جـنس كاغـذ، نـوع و      جزئيات فيزيكي است كه به سـند مربـوط مـي   
بنـدي و   هاي تجليـد و شـيرازه   طوط منقوش بر آن، ويژگيكيفيت خط يا خ

هايي از اين دسـت. آنچـه    صحافي، اندازه و ابعاد و قطع سند، و ديگر كيفيت
كنـد نيازهـاي جديـدي اسـت از نـوع       متن نوزاد با خود و در خود حمل مي

دخالت افراد خبره، كارشناسان و پژوهندگاني كه هويت و هـوش و كـارآيي   
به سنجش بگيرند، يا به سخن ديگر، متنيت متن را به ديگران  متون نوزاد را

  بنمايانند.
  

  
  

در همين نكتة آخر، يعني در كارشناسي و تقويم متون ادبي اسـت كـه كـار    
نقد ادبي در ايران در دوراني كه متون كالسيك ادب فارسي رفتـه رفتـه بـه    

بـر  هـاي متكـي    متون منقح چاپي تبديل شـده اسـت، بـا كمبـود پـژوهش     
شـويم. ايـن يـك حقيقـت      رو مـي  پذير روبه هاي نظري معين و تبيين شالوده

مسلّم تاريخي است كه ادب كالسيك فارسي ابعاد محلّي و ملّـي يـا فراملـي    
داشته است. بدين معنا كه بعضي متون بافتار اجتماعي خـود را محـدود بـه    

ل آنكه بعضي اند، حا شهر يا ديار و خطه يا قلمرو خاصي ديده و ترسيم كرده
تر با خوانندگان خود  تر و جهاني تر، شامل ديگر به زبان و سبك و سياقي عام

ها و اقوام و اديان گوناگون  اند، و درواقع براي آدمياني از سرزمين سخن گفته
اي دور و از دسـت رفتـه    تواند كاربرد داشته باشد. بعضي متون به گذشته مي

نمايانند، و برخي ديگـر   وال ملك دارا را مينگرند و در آينة اسكندر اح باز مي
كننـد. آنچـه    روز و روزگار خويش را سروده و شهر و ديار خود را وصف مـي 

دهقــان طــوس را بــه پراكنــدن تخــم ســخن پارســي برانگيخــت نظــاره در 
تـاريخ و   ها پيش از او رفته رفتـه از دل مـه پـيش    اي بود كه از هزاره گذشته

ي اقوام آريائي يا ايراني در رابطه با اقوام ديگر بـه  ها ها و افسانه بطن اسطوره
آمد، همان كه در سيصد و اند سالي پـيش از او در خـاك قادسـيه     چشم مي

مدفون گرديد. آنچه براي فردوسي در كـار سـرودن شـاهنامه سـنديت دارد     
حكايتي اسـت، حكايتهـايي، كـه در عصـر خـود او موجوديـت نـدارد، ولـي         

ار يا مولوي، اما، روايتي كـه سـنديت دارد روايتـي    موضوعيت دارد. براي عط
است كـه از روز السـت آغـاز شـده و تـا ابـديتي در آينـدة جهـان نـه تنهـا           
موجوديت كه قطعيتي مرئي و محسوس دارد. و سعدي، در جـائي سـخن از   

گويد كه، فرداً، به تخم چشم يا ناخن دست و پا، يا قلب و ريه  بني آدمي مي
ين معنا كه عضوي است از كليت پيكرة آدميت كه تنها در ماند بد و جگر مي

گذارند چرا كـه در آفـرينش از    تركيب با يكديگر آدميت خود را به جلوه مي
اند، و در جاي ديگري، آنگاه كه بـه شـهر و    گوهري يگانه و يكتا آفريده شده

اي  نگـرد، جلـوه   ديار خويش يا به حلب يا طرابلسي كه در آن سير كرده مـي 
بيند كه فـرد فـرد آدميـان را در     گر ولي بسيار كوچكتر از آن پيكره را ميدي

گـوني   سـازد. در ايـن همـه گونـه     چشمان او جويندگان راه معرفت الهي مي
مسلّم اين است كه مستندات هر يك از ايـن شـاعران ـ و آن هـزاران شـاعر      

شـته را  فارسي زبان ديگر ـ متفاوتند. هر يك از اينان متني يـا متـوني از گذ   
انـد. اشـكال    سند كار خود گرفته و با توسل به آن سخن خود را انتظام داده

واسطة اين گويندگان و سخنان ايشان اين بـوده اسـت كـه در نقـد      درك بي
ادبي سنتي سنديت متن بيشتر در راستاي شناخت شاعر يا نويسنده به كار 

ويلي جهان امـروز ـ   ها و مكاتب تأ پردازي رفته، حال آنكه در موجاموج نظريه
از نقد نوين گرفته تا ساختارگرايي و نشانه شناسي و شالوده شكني تا ديگـر  

هاي ناشي از اين مكاتب، متن بيشتر سندي است كه در آن بايـد بـه    گرايش
  هاي امروزي برخيزيم. ها و مدخليت جست و جوي موضوعيت
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بـوده باشـند ـ     توانند متـون گذشـتگان   تا آنجا كه اسناد ادبي ـ كه خود مي 
انـد جـز بقايـائي     هاي جهان آرميـده  سنگين و صامت در آرشيوها و كتابخانه

اي كه مـورخ   توانند بود. تنها از لحظه اي دور يا نزديك نمي روح از گذشته بي
گذاري يا انتقادي يا تعبيري يا تفسيري خود را بر روي  يا منتقدي كار تاريخ

ان رفته رفته به متـون جانـداري بـدل    ج كند، همين اجسام بي آنها آغاز مي
رسـانند،   شوند كه پيامي را از گذشته و گذشتگان به امروز و اكنونيان مي مي

و پرسش ديگر تنها اين نيست كـه خطـوط و نقـوش ايـن پـاپيروس يـا آن       
پوست آهو مربوط به چه زماني است، با كدام اسلوب نگارش كتابت شـده، و  

تر ـ بر ايـن محـور     يا پرسش به مراتب مهمتوان كرد. پرسش ـ   با آن چه مي
تواند خـورد، و   تواند بود، به چه كاري مي چرخد كه اين چگونه متني مي مي

هاي در گذشـته پرتـوي    بر كدام كنج و كنار تاريك از گذشتة انسان و انسان
  تواند افكند. از دانستگي ـ گيرم ناكامل ـ مي

  ها پانوشت
ح پرويـز ناتـل خـانلري، (چـاپ دوم)، تهـران: انتشـارات       به تصحيح و توضيديوان حافظ،  -1

. كلية ارجاعات مقاله به اين متن اسـت،  218هجري شمسي، جلد اول، ص  1362خوارزمي، 
  مگر آنكه متن ديگري مورد بحث باشد.

  ,544همانجا، ص  -2
: ، به كوشش اسماعيل صـارمي، (چـاپ اول)، تهـران   حافظ از ديدگاه علّامه محمد قزويني -3

  ,29هجري شمسي، ص  1367انتشارات علمي، 
  ,143همانجا، ص  -4
، به تصحيح و توضيح پرويـز ناتـل خـانلري، (چـاپ اول)، تهـران: انتشـارات       ديوان حافظ -5

  ,1123هجري شمسي، جلد دوم، ص  1362خوارزمي، 
  همانجا. -6
  ,1125همانجا، ص  -7
  ,1137همانجا، ص  -8
  ,144-145، پيشگفته، صص د قزوينيحافظ از ديدگاه علّامه محم -9

، ص 1354، (چاپ دوم)، تهران: انتشـارات مرواريـد،   حافظ شيراز به روايت احمد شاملو -10
25,  
  ,26-27. همانجا، صص 11
  ,36-37همانجا، صص  -12
  ,19هجري شمسي، ص  1373، تهران: انتشارات هوش و ابتكار، حافظ به سعي سايه -13
  ,32-33، پيشگفته، صص ت احمد شاملوحافظ شيراز به رواي -14
  ,22همانجا، ص  -15
  ,29همانجا، ص  -16
  ,19همانجا، ص  -17
  .39همانجا، ص  -18
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  ايرانبخوان بن نام 
  داريوش و پروانه فروهر
  به روايت پرستو فروهر

وقفه همراه  بيش از سه سال از آغاز نوشتن مي گذرد، و از آن هنگام اين روايت بي
ها، فريادها  ها، سكوت ها، خنده من آمده است. روزها و شب هايم را با طنين جمله

يم باليده است تا به هايش انباشته است، در كلنجار با وسواس ها و ترديدها و گاليه
  خوانده شدن.  ةصفحه آماد395امروز كه كتابي شده است با 

  

  
  هايشان ها در تابوت: كمونار1871كمون پاريس 

 پديدار شناسي سند
  

  ناصر كاخساز
  

اخير  هاي ها و اسناد هدايت شده در سال جمهوري اسالمي از انتشار كتاب
  كند و از اين همه صرف انرژي چه سودي مي برد؟ چه هدفي را دنبال مي

به اين گونه سند  هاي سياسي در حساسيت گروهپاسخ به پرسش باال را بايد 
ترديد جمهوري اسالمي روي اين چشم اسفنديار  كرد. بي ها جستجو سازي

هاي سياسي  كند و از اثر پذيري گروه پوزيسيون است كه سرمايه گذاري ميا
  گيرد. هاي خود پشت گرمي مي از سند سازي

اند. ذهن در  هايي مترادف حقيقت و سند در فضاي سياسي ما واژه ، متن
برد و به آن روح  دار خود را به درون متن مي فرهنگ سياسي ما، ذات جهت

دهد، لباس سند را بر  دهد. كسي كه سندي را عليه كس ديگري ارائه مي مي
 در دموجوتواند به حقيقت  كند. او در برابر انتقاد ما مي خود ميتنِ تمايالت 
كند. ولي يك فيلسوف سوفيست از او خواهد پرسيد: كدام  سند استناد 

  كند؟ زيستي با ديگران نفي مي حقيقت؟ حقيقتي كه حق كسي را براي هم
هر سندي كه موجب از بين رفتن تفاهم ارتباطي باشد، نامعتبر است. تاكيد 

بندي  ي عقل به چيزي بيرون از خود است. سند يك بسته سند، تكيهبر 
است، مركب از جسم و روح. جسمي واقعي و روحي اكتسابي، كه همان 

ي سند  شود. براي فهميدن سند، بايد رابطه قصدي است كه به آن داده مي
را با قصد داده شده به آن مشخص كرد. يعني روح و جسمِ متن را از 

درست به همين سبب كه حاوي نظر است، نقشي سند، كرد. يكديگر جدا 
  غير اخباري دارد.

ي  مرداد توطئه 28شود كه كودتاي  ي سندي ادعا مي ا ارائهب م:يزنبمثالي  
اي در  ي چنين سندي، كه پژواك گسترده روحانيان بوده است. قصد از ارائه

تي فهميده شود، كند، اين نيست كه واقعي هاي خارج از كشور پيدا مي رسانه
ضد  اء رسانتيمانِرضا يعنيبلكه قصد، پيش بردن استراتژي معيني است 

  مذهبي موجود در اپوزيسيون. 
خواهند اشتباهات تاريخي مربوط به  شويم كه مي ا با سندهايي روبرو ميو ي

اتكا به چنين سندهايي يك جريان يا يك رهبر سياسي را نشان دهند. 
ت دروني و اساسي يك . چون ذهن را از شناخكاري ذهن است بازتاب كم

  كند. هاي فرعي مشغول مي دارد و به جدل پديده باز مي
مرداد  28ي كودتاي  يا آن اشتباه حزب توده در آستانهمثال بحث بر سر اين 

با اتكا به اسناد گوناگون، ذهن را از توجه به اين كه ساختار ايدئولوژيك 
  باز مي دارد. ،ي اشتباه هاست همهخاستگاه  ،اي معتقد به ديكتاتوري طبقه
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گذارد،  يا همين طور تاكيد بر سندي كه بر اشتباهات مصدق انگشت مي
ي نمادين جنبش  ذهن را از شناخت اين واقعيت تاريخي كه مصدق چهره

كند. حال آن كه اين يا آن اشتباه ويلي برانت به  لگاليستي است منحرف مي
بش تعميق دموكراسي در آلمان، آسيبي نزده چونان نماد جن ،ويلي برانت

است؛ چرا كه در نظام حقوقي، سند سياسي كاركرد معين خود را دارد و 
  .نيست ي نظام داوري فرد حاوي حقيقت مطلق و پايه

حكومت اسالمي براه اثر پذيري گروه هاي سياسي از جنگ اعصابي كه  
ش مردم گردد. واكن بر مي سندها به  ي نگاه آن شيوهاندازد به نظر من به  مي

اعتمادي شان به حكومت، بكلي متفاوت است. بي  به اين اسناد، به دليل بي
و  كند مياعتنايي مردم به سندهايي از اين دست، حركت حكومت را بي اثر 

حتا  ،. حاكميتي كه مشروعيت ملي ندارداعتماد به نفس او را از بين مي برد
كند. واكنش مردم  بازي ميگو را  ن دروغنيز نقش چوپاگويد  ت ميراسوقتي 

هاي ندامت و صحنه هاي نمايشي عليه جنبش سبز اين  به انتشار فيلم
  حقيقت را بخوبي نشان داد.

شان از  و تلقيها  آناز فرهنگ متافيزيكي  ،هاي سياسي اما حساسيت گروه
بيش از حد به  اكيدگيرد. ت ريشه مي سند و سنت افشا گري عليه مخالفان

اي است كه به فرهنگ متفرد  اب عالقه به مفاهيم كلي در جامعهد بازتسن
  دست نيافته است.

بيانديش جرات كن و خود« سند در فرهنگ سياسي ما به برابر نهاد «
دهد كه  م سياسي و مسلكي به سند اجازه ميتبديل شده است. شماتيس

ه آساني جاي عقل خودمختار را بگيرد. همين قدرت جادويي سند بود كه ب
توانست وجدان بسياري را، وقتي از خليل ملكي و قاسملو و بسياري ديگر 

كه جرمش تنها بنيان  ،هتك حيثيت شد، خواب كند و خليل ملكي را
سوسيال دموكراتيك بود، زير فشار عصبي خرد و داغان مستقل جنبش گذاري 

  د.نك
دي رشد بايد فرهنگ متافيزيكي در هم شكسته شود و خودمختاري عقل فر

كند تا به قدرت سرنوشت ساز سند در فرهنگ سياسي پايان داده شود. 
عقل ي داوري يك  نمي تواند به تنهايي قوه -هرچند هم معتبر -يسندهيچ 

  .و به آني آن را دگرگون كند دبگيرخود ي  سيطره را زيرخودمختار 
 مهوري اسالمي را خلع سالح خواهد كرد وعمده شدنِ عقل خود مختار، ج

  گام اصلي در راه سرنگوني اوست.
ياسي به حساسيت در برابر انتشار سند تحريف شده عليه اين و آن گروه س

د و نشان دهد. بجاي آن بايد روشنگري كر جمهوري اسالمي دلگرمي مي
همان روشي  ي عمومي و ضد ملي دارد و جزئي از داد تحريف اسناد زمينه
مي  كاربه  نيز ام آموزشي كشورهاي درسي در نظ است كه در تنظيم كتاب

  د.ور
ف يا گريز از اسناد تاريخي و ، كه حاوي تحريدر مورد كتاب هاي درسي

نظارت شديد، بخت چندان يار جمهوري اسالمي نبوده برغم اند نيز،  ملي
است؛ چرا كه سياست ضدملي او براي اكثريت مردم، بخصوص نسل جوان 

ها  اين تحريفچك و روستاها آشكار است؛ هرچند در شهرهاي بسيار كو
ي  بايد دامنهاي  كار رسانهها از راه  اثر نبوده است و در اين منطقه بي

اي در موقعيت كنوني تنها از  كار رسانهروشنگري را گسترش داد. اما 
آيد. حكومت نيز به همين سبب امكانات  ر مياپوزيسيون داخلي رژيم ب

يعني استبداد مطلق ديني  گيرد. اپوزيسيون داخلي را از دست او مي
ست. از روشنگري را، اگر نگوييم با بن بست، با موانع بزرگي رو در رو كرده ا

ي متمدن و نظام سكوالر  اي روزافزون به جامعه سويي نسل جوان به گونه
» فعل«ي فرهنگي به »قوه«كند و از سويي تبديل اين  پيدا مي غربي توجه

  روبروست. سياسي با مانع استبداد مطلق ديني
ي مدنيِ ايران  ميان اين است كه جامعهي اتكاي روشنگري در اين  نقطه

هاي  به ثروتي خود را  هاي گوناگون عالقه پوياست و به شكلزنده و 
  دهد. تاريخي نشان مي معنوي، ملي و

از ياد نبريم كه نظام هاي فاشيستي غربي، كه در زمان خود در سامان دادن 
 اند هم بودهتر از جمهوري اسالمي  بسيار موفقژيك نظام آموزشي ايدئولو

اند. اين تجربه، به شكست جمهوري  همه به شكست كشيده شده ،مردم با
انداز  هنگ ملي ناكام است، چشماسالمي، كه در زمينه ي تحريف اسناد و فر

تواند بر  ا واقعيت هايي است كه روشنگري ميه اين دهد. ميروشن تري 
  2012آوريل                                                    ها تكيه كند. آن
  
 
  
  

  
  تاريخ نويسي

  حكومتي  "حقيقت"و  
  نگاهي به كتاب هاي درسي تاريخ در ايران

  
  سعيد پيوندي 

  
اي با موضوع قدرت هم پيوند خورده است. با آنكه  دانش در هر جامعه

عمومي در ايران و يا هر كجاي  شايد در نگاه اوليه و يا حتا در بازنماي افكار
ديگر جهان دانش و علم بيشتر امري خنثي و فراسوي روابط و شرايط 

شوند، اما بازخواني جامعه شناسانه اين حوزه شناخت  اجتماعي تلقي مي
دهد كه در پس آنچه به نام دانش عرضه مي شود معناي  بشري نشان مي

ب علم بي طرف و اجتماعي هم نهفته است و موضوع فقط در چهارچو
خنثي باقي نمي ماند. به اين معنا  هيچ دانشي در دنيا فقط يك محتوا، يك 
سرمايه فرهنگي، يك نظريه يا داده جدا از شرايط تاريخي و اجتماعي 
نيست. به اين اعتبار بايد گفت كه دانشمندان، محققان، مدرسان و يا 

قدرت و معناي  موسسات علمي و آموزشي را هم نمي توان جدا از روابط
اجتماعي فعاليت پژوهشي و تعليم و تربيت در نظر گرفت. دانش داراي 
معنايي اجتماعي است كه به شرايط و چند و چون ارايه آن، جايگاه آن، 
چگونگي انتقال به ديگران و ياد گرفتن آن و نيز نوع به رسميت شناختن 

عيت و جايگاهي آن در جامعه باز مي گردد. تخصص و دانايي براي فرد موق
(اقتصادي، اجتماعي، فردي و يا نمادين) در جامعه بوجود مياورد و هر 
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قدرتي (سياسي، اقتصادي، ديني، اجتماعي) براي تداوم يافتن به دانش و 
  علم در جهت اهداف خويش نياز دارد.  

از اين منظر بايد گفت كه قدرت و دانش حوزه هاي گوناگون زندگي 
د سياسي هر كشوري در ارتباط است. دولت ها و اجتماعي از جمله نها

نهادهاي وابسته به آنها براي حكومت كردن و مشروع جلوه دادن نظم 
سياسي و قدرت خود به دانش نياز دارند. گفتمان غالب در هر حكومتي 

است و دانش و يا روايتي از آن مي تواند در خدمت  "حقيقت"داراي يك 
ومتي به اين ترتيب وظيفه تحكيم و حك "حقيقت"باشد.  "حقيقت"اين 

مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسي را هم بعهده دارد. حقيقتي كه براي 
حكومت مطلوب است چندان بيگانه با نوع قدرت او نيست. به اين گونه 
است كه ماهيت يك حكومت را ازجمله مي توان از نوع حقيقتي كه به نام 

  ز آن رويگردان است) تشخيص داد.دانش و علم از آن دفاع مي كند (و يا ا
بسياري از انديشمندان معاصر به علم و دانش از زاويه رابطه با قدرت 
(در مفهوم گسترده كلمه) و نيز نقش آنها در شكل دادن به روابط و يا 
كنش هاي اجتماعي پرداخته اند. ميشل فوكو از اولين متفكراني است كه 

گرانه مطرح مي كند. در گفتمان رابطه قدرت و دانش را به گونه سنجش 
اين فيلسوف فرانسوي قدرت در مفهوم عام آن (و نه فقط قدرت سياسي و 
يا نهادي) طرح مي شود و از اين زاويه رابطه قدرت بين افراد جامعه نيز به 
اين موضوع ربط پيدا مي كند. دانش به اين تربيت يكي از منابع توليد 

فردي و يا نمادين است. در حوزه جامعه قدرت در بعد اقتصادي، اجتماعي، 
شناسي برنشتاين انگليسي و يا پيير بورديو فرانسوي به اين پرسش از منظر 
كاركرد نظام آموزشي در بازتوليد نظم حاكم و معناي گفتماني كه مدرسه و 
دانشگاه آنرا نمايندگي مي كنند پرداخته اند. انتخاب مطالب درسي، نوع 

كتاب هاي درسي، زباني كه نظام آموزشي براي بيان روايت هاي موجود در 
دانش برمي گزيند، واقعيت هاي تاريخي، ادبيات و گاه حتي نظريه هاي 
علمي كه به نسل جوان و جويندگان علم عرضه مي شود از موضوع قدرت و 
روابط قدرت در جامعه جدا نيستند.  حتا كلماتي كه در متون رسمي براي 

ثه و رويداد و پديده انتخاب مي شوند هم در توصيف اين يا آن حاد
رسمي و حكومتي مي توان درك و تحليل  "حقيقت"چهارچوب همين 

  كرد. 
نوع برخورد مدارس ديني در سراسر جهان نشانه اين رابطه ميان 
آموزش، دانش و قدرت است. دانشگاه هاي قرون وسطي  و يا مدارس ديني 

اشتند و دانش بسته و سمتداري در خدمت يك حقيقت ناب و مطلق قرار د
كه از سوي آنها به جويندگان علم ارائه مي شد به نظم ديني زمانه هم 
مشروعيت و اعتبار مي بخشيد. كار اصلي اين مدارس آموزش و تفسير 

هم بودند و كسي نمي بايست  "مقدس"متون ثابتي بود كه برخي از آنها 
يدي به ميان آورد. كار عالم درباره آنها پرسش، چند و چون و يا شك و ترد

در اين نظم مقدس بيشتر تكرار، بازتوليد و تفسير است و كشف معناي 
پنهان متن بدون بازبيني و خوانش سنجشگرانه. اصلي ترين تفاوت دانشگاه 
مدرن كه بر پايه پژوهش پيرامون دانشي بي انتها و تمام نشدني فعاليت 

است. دانشگاه پژوهشي  "قيقتح"ميكند با مدارس ديني همين رابطه با 
مدرن داراي حقيقت مقدس نيست و هر حقيقتي ميتواند مورد ترديد و نقد 

  قرار گيرد.
مدارس ديني از حوزه هاي علميه تا موسسات آموزشي يهودي و يا 
وابسته به واتيكان در عصر ما نيز كم و بيش بر اين مدار بسته تعريف مي 

ب و يگانه به طالبان علوم ديني عرضه شوند و دانشي كه به نام حقيقت نا
كنند بيش از هز چيز در پي تقويت نهاد دين است. به همين دليل هم  مي

هاي  حوزه مواجه شود. "بدعت"تواند با اتهام  نوآوري نظري و ديني مي
از روايت  "انحراف"علميه، مدارس ديني مسيحي و يا يهودي با وسواس  به 

دهند و پتك بي ديني و كفرگويي بر سر  و گفتمان رسمي واكنش نشان مي
  اعتنا بماند و  اين هنجار قرون وسطايي بييد كه بخواهد با آ كسي فرود مي

  
  

  
  

شگر،  با حقيقت ديني شاخ به شاخ شود.  در اين سنت آموزشي انديشه سنج
نقد، نوآوري و كثرت گرايي فكري ضد هنجار است و احترام مذهبي و بي 

  ويه عادي.      چون و چرا به متون مقدس ر
نظام هاي آموزشي غير ديني در گذشته و يا حال هم با پرسش 

را نمايندگي مي كند روبرو هستند.  "حقيقت"و دانشي كه اين  "حقيقت"
براي مثال نوع برخورد كشورهاي استعماري مانند فرانسه و يا انگستان به 

  سمي اين گذشته خود و رابطه با كشورهاي مستعمره سابق در روايت هاي ر
دو كشور در طول زمان دستخوش تحول شده است. زماني بود كه داشتن 
مستعمره و جاخوش كردن در سزمين هاي ديگران براي تاريخ نويسان 
حادثه اي بود عادي در كنار ديگر رويدادهاي تاريخي. ولي بتدريج خوانش 

و دانش انتقادي از اين پديده تاريخي به كتاب هاي درسي را مي يابند 
اموزان نسل جديد بيش از پدران خود با ابعاد منفي و مخرب استعمار آشنا 

هاي استعماري  سياست مي شوند. زماني گفتمان كتاب هاي درسي همسوي
آن زمان  "حقيقت"شد.  بود و يا دست كم با آن مخالفتي نشان داده نمي

ه بقدرت استعماري اكنون دگرگون شده است و همان رويداد تاريخي 
اي ديگر در كتاب هاي درسي بازتاب مي يابد. آنچه كه در كشورهاي  گونه

دمكراتيك به اين حقيقت هاي جديد و يا خوانش انتقادي كمك كرده است 
دخالت جامعه مدني و كنشگران نظام آموزشي مانند معلمان و پژوهشگران 

رت دانشگاهي و كم شدن فشار دولتي و يا نيروهاي اجتماعي است كه از قد
واحد بهره ميجستند. همين روايت درباره  "حقيقت"خود براي تحميل يك 

نوع برخورد نظام آموزشي آلمان با جنگ هاي اول و دوم جهاني نيز صدق 
مي كند و يا چگونگي طرح سياست هاي نژادپرستانه در افريقاي جنوبي 

 "حقيقت"پيش از استقرار دمكراسي. اين حكومت ها در هر دوره اي داراي 
و  "طرفانه"شي بي خاص خود بودند و هستند و آنرا در بسته بندي آموز

 "حقيقت"كنند. تفاوت اصلي در اين است كه اگر  عرضه مي "علمي"
حكومت نژاد پرست به گونه آمرانه و از باال به جامعه تحميل ميشد، در 

حكومت دمكراتيك يگانه نيست و مي تواند در دانشگاه و  "حقيقت"حاليكه 
ه ها موضوع بحث و نقد قرار گيرد و نظرات گوناگون پيرامون آن مطرح رسان

  شود.     
تجربه حكومت هاي با ايدئولوژي بسته نشان ميدهد كه دانش و آموزش 
به گونه اي ابزاري و تبليغاتي در اختيار سياست، گروه يا حزب حاكم قرار 

به هويت مي گيرند. رشته و درس تاريخ به دليل نقش آن در شكل دادن 
نسل جوان و روندهاي فرهنگ پذيري براي حكومت ها همواره حساسيت 
خاصي دارد. تاريخ مي تواند با ارائه روايتي از دور و نزديك كشور و جهان در 
خدمت شستشوي مغزي نسل جوان و تلقين يك ايدئولوژي و يا آموزش 

تركيبي ناسيوناليسم كور و پرخاشگر باشد و يا ابزاري براي ساختن هويت 
كثرت گرا و باز و نيز شناخت بهتر سرزمين خودي و دنيا. در برابر آموزش 
تاريخ يكسونگر و بسته مي توان تاريخي به نسل جوان آموخت كه بر اساس 
آن دنياي پيچيده كنوني را با نگاهي پرسشگرانه درك كند و از برخوردهاي 
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اين دارد كه اين  بسته و متعصبانه هويتي  دروي جويد. همه چيز بستگي به
نويسد، چه هدفي از  و با كدام رهيافت و روش شناسي ميتاريخ را چه كسي 

درس تاريخ دنبال مي شود و دانش آموز، معلم و پژوهشگر تاريخ تا چه 
  ميزان آزادي براي پرسشگري و آموزش باز دارد. 

  
  تجربه نظام آموزشي اسالمي شده

وزشي ايران در دوره پس از بسياري از پژوهش هايي كه بروي نظام آم
انجام شده اند وجود سمتگيري ايدئولوژيك و مذهبي را در  1357انقالب 

  مطالب درسي و ساير فعاليت هاي تحصيلي مورد تاكيد قرار مي
اسالمي كردن نظام آموزشي ايران روندي آمرانه و از باال و بدون . )1(دهند

يك نظام متمركزي مشاركت كنشگران موسسات آموزشي عملي شد. وجود 
كه توسط دولت مركزي اداره مي شود راه را براي تحميل سياست هاي 

  حكومتي بازتر مي كند. 
در يك بررسي تطبيقي بايد گفت كه اين نظام كه در روند اسالمي 

از برخي جنبه هاي مانند ميزان  كردن آموزش به بتدريج شكل گرفته
نظام  كم نظير است. دخالت دين دولتي و حجم مطالب ديني در دنيا

اسالمي تعريف مي كند و -آموزشي ايران  خود را بر پايه هويت شيعي
همانگونه كه در اسناد رسمي و قانوني آن هم تاكيد شده هدف اصلي خود 

  را تربيت نسل هاي جوان ايران با اين فرهنگ و هويت و همنوا با ارزش 
وزشي بدون پرده قوانين رسمي آم ).1379هاي حكومتي مي داند (صافي، 

پوشي اعالم مي كنند كه كاركرد اصلي سياسي و ديني است زيرا براي نظام 
آموزشي اولين و مهم ترين هدف پرورش افرادي همسو با اهداف و ارزش 
هاي اسالمي حكومتي است. اين موضوع اتفاقي نيست كه بعد از انقالب 

ستخوش تغيير شد. نظام آموزشي يكي از نهادهايي بود كه با شتاب فراوان د
فرهنگ "براي جمهوري اسالمي نوپاي آن زمان تغيير جامعه، مبارزه با نفوذ 

كردن آموزش  "اسالمي"فقط با  "اسالمي"و بوجود آوردن جامعه  "غرب
و  1359). انقالب فرهنگي سال Paivandi, 2006مي توانست عملي شود (

ريزي آموزشي را ديگر اصالحات اسالمي آموزشي دهه اول انقالب هدف پي 
دنبال مي كردند كه مي بايست بطور كامل در خدمت نظام نوپاي اسالمي و 
تربيت نسل جديد مسلمان (شيعه) قرار گيرد. از ميان اين اقدامات بايد به 

اشاره كرد كه بر اساس آن نظام  1366قانون آموزش و پرورش سال 
ومت اسالمي و نظامي شيعه محور و با هدف تحكيم پايه هاي حك آموزشي،

آماده كردن جامعه براي ظهور امام دوازدهم  تعريف شده است (صافي، 
برنامه درسي و سياست هاي تربيتي و   بصراحت از). در اين قانون 1379

دانش آموزان در  "تزكيه"و  "آموزش ديني"آموزشي سخن رفته كه بايد به 
دف هاي نظام در ماده اي كه به اصلي ترين هبرابر تعليم اولويت دهد. 
مورد اهداف ايدئولوژيك  9مورد ياد شده  14آموزشي مربوط است از 
دانش آموزان و دانشجويان در  اين آموزش  سياسي و مذهبي هستند.

از آزادي انتخاب برخوردار نيستند چرا كه محتواي دروس  "معنوي-ديني"
خته به گونه اي انحصاري (به جز در مورد اقليت هاي ديني به رسميت شنا

  شيعي پيوند خورده است. برنامه-شده) با تجربه، سنت و آموزه هاي اسالمي
- در حقيقت وظيفه جامه عمل پوشيدن به پروژه سياسي هاي درسي ايران

 همزمان مطالب درسي تالش. ديني يك حكومت اسالمي را انجام مي دهند
ه كند اسالم را به عنوان يك برنامه اجتماعي و معنوي تمام عيار ك  مي

شناسد و داراي اعتباري جاودانه است جلوه دهد. به   زمان و مكان نمي
هم دليل هم شايد بتوان گفت نظام آموزشي از البالي مطالب و تزهاي 
اصلي خود در جستجوي نوعي مشروعيت دوگانه براي نظام سياسي ايران 

اين گفتمان  "قدسي"و  "الهي"باشد. بعد نخست اين مشروعيت به جوهر 
رد و بعد دوم اعتبار و بعد كاركردي گفتمان اسالمي در عصر حاضر را نظر دا

  رود.  نشانه مي

يكي از ويژگي هايي كه نظام آموزشي ايران كه آن را از برنامه درسي 
هاي ديني در ساير   كشورهاي ديگر جدا كند تداخل منظم دانسته

 موضوعات درسي است. در كتاب هاي درسي ايران موضوعات ديني، تاريخ
ديني، اصول اخالقي -اسالم، زندگي و آثار شخصيت هاي ديني و يا سياسي

و اعمال مذهبي و يا مباحث مربوط به انديشه ديني و اسالمي فقط در 
شود. بخشي از كتاب   دروسي مانند تعليمات ديني و يا قرآن طرح نمي

مانند تعليمات اجتماعي، تاريخ، فارسي و يا حتي گاه  "غير ديني"هاي 
هاي علمي (هر چند در موارد كم) هم در اشكال گوناگون و بصورت  كتاب

مستقيم و يا با اشاره و استعاره مسائل و موضوعات ديني، اسالمي و يا 
كنند. اين تداخل سبب ميشود كه حتا   ايدئولوژيك را ارائه مي-سياسي

دانش آموزاني كه به اقليت هاي ديني به رسميت شناخته شده (سني، 
شتي، يهودي) تعلق دارند نيز از اين تبليغات ايدئولوژيك شيعه ارمني، زرت

  محور بركنار نمانند. 
پي آمد ناگزير و مهم ديگر اين رويكرد در مطالب درسي اختالط 
گسترده حوزه معرفت ديني با شناخت علمي و عرفي (سكوالر) است. كتاب 

 "مقدس غير") و sacred(  "مقدس"هاي درسي به عمد و آگاهانه دو حوزه 
)profaneآميزند زيرا همزيستي   هاي بشري را در هم مي  ) دانستني

آنها در كنار يكديگر از نظر كتاب هاي درسي نوعي باور به امكان پيوستگي 
هاي   و يگانگي حوزه هاي مختلف شناخت بشري است. يكي از ويژگي

شكل گيري آموزش مدرن جدا شدن اين دو حوزه شناختي و استقالل علوم 
از مباحث مذهبي است. اهميت اين  "غير ديني"وزه هاي شناخت و ح

جدايي بويژه بدين خاطر است كه اين دو حوزه شناخت بشري روش 
) همگوني ندارند و Epistology) و معرفت شناسي (Methodologyشناسي (

نوع شكل گيري و تحول آنها بسيار متفاوت است. روايت متون مقدس اديان 
و اسطورها و شخصيت ها در بسياري موارد با تاريخ نگاري گوناگون از تاريخ 

آكادميك روش شناسانه همساز نيستند. اين تناقض ها را كتاب هاي درسي 
ايران به سود متون مقدس حل كنند. حتا در كتب مربوط به علوم تجربي 
فرضيه ها و نظريه هاي علمي تا آنجا مورد پذيرش قرار مي گيرند كه با 

ي و متون مقدس در تضاد قرار نگيرد. براي مثال كتاب هاي باورهاي مذهب
كند و در البالي  درسي در برابر تئوري مربوط به تكامل انسان سكوت مي

  شود. اشاره مي "آفرينش انسان"مطالب به موضوع 
  

  تاريخ در خدمت حكومت 
دانش تاريخي يكي از اصل ترين مواد درسي نظم گفتماني ايدئولوژيك 

هاي  . متون مربوط به تاريخ و يا دادههوري اسالمي استآموزش در جم
هاي  محدود نمي شود. در شماري از درس تاريخي فقط به كتاب هاي تاريخ

ديگر مانند فارسي، آموزش ديني و يا تعليمات اجتماعي هم مطالب تاريخي 
در قالب زندگي نامه شخصيت ها، مباحث اجتماعي و ديني و يا رويدادها به 

ده مي شوند. در اين نوشته اما فقط كتاب هاي تاريخ موضوع ميان كشي
بررسي قرار گرفته است. تحليل موضوعي نوشته شامل كتاب هاي تاريخ 
دوره ابتدايي (چهارم و پنجم دبستان)، دوره راهنمايي (اول، دوم و سوم 
راهنمايي) و دوره نظري (سوم متوسطه) مي شود. همه اين كتاب ها در 

) در مدارس ايران تدريس مي شوند 1391-1390ري (سال تحصيلي جا
  به چاپ رسيده اند.   1389شماري از آنها در سال 

مقايسه كتاب هاي تاريخ در دوره هاي گوناگون آموزشي حكايت از 
تغييرات دايمي در متون آنها دارد. بازنويسي پي در پي كتاب هاي درسي 

پيدا كردن روايتي از  در سه دهه گذشته پيش از هر چيز بازتاب دشواري
تاريخي حكومت قرار  "حقيقت"تاريخ است كه در خدمت روايت رسمي 

گيرد. شايد اگر قرار بود مبناي اين تاريخ نويسي دستاوردهاي پژوهش هاي 
تاريخ نگارانه باشد هيچگاه ما شاهد اين بازنويسي هاي پي در پي و حذف و 

رويدادهاي تاريخي تا  تعديل در كتاب هاي درسي نبوديم و شخصيت ها و
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اين اندازه دستخوش داوري متفاوت نمي شدند. براي مثال مي توان به 
آخرين جدل رسانه اي بر سر چگونه پرداختن به شاهان تاريخ ايران اشاره 

به اين سو  بازتاب وسيعي هم در رسانه ها و محافل  1388كرد كه از سال 
قرار است كه گفتمان آموزشي داشته آغاز شده است. داستان از اين 

تاريخي رسمي در پي روايتي از تاريخ گذشته ايران است كه  "حقيقت"
مطلوب نظم سياسي كنوني و مشروعيت آنرا تقويت كند. چنين هدفي 
همواره با تاريخ نگاري عيني بويژه در كشوري كه گذشته بسيار پر فراز و 

بوده و نه نشيبي داشته همخواني ندارد. اين گذشته هميشه نه شيعي 
همسو با آنچه كه به مذاق صاحبان امروزي قدرت خوش ميايد. در نتيجه 
بايد روايتي از تاريخ دور و نزديك را سرهم بندي كرد كه با نظم كنوني در 
تضاد آشكار قرار نگيرد و به گفتمان رسمي حكومتي مشروعيت بخشد. 

خي در تالش نويسندگان اين كتاب ها بوجود آوردن نوعي تداوم تاري
راستاي نظم ديني كنوني است بطوريكه خواننده شرايط كنوني را نتيجه 

 يتوكل روندي تاريخي بداند كه بعدي مقدس و ماوراي زميني دارد. يعقوب
ته گف 1390در مهرماه  وزارت آموزش و پرورش يخگروه مطالعات تار يسرئ

 يخكتب تارو پادشاهان از  ينظام هاي ينگار يختار يد،جد ييراتدر تغ"بود 
 يختار يها كتاب شود؛ يحذف م يرستانو دب ييراهنما يليمقاطع تحص

 يختار يگزينو تمدن پرور جا يفرهنگ يكرددو مقطع با رو ينا يدجد
(خبرگزاري مهر،  "شود يها م پادشاهان و جنگ يو نظام ياسيس هاي ينگار
، ). در پي واكنش هاي انتقادي فراوان به اين برخورد1390مهرماه  18
، به آموزش و پرورش) يروز ي(معاون پژوهشيان بهرام محمد الدين يمح

   ينامهحذف زندگ يبرا يا آموزش و پرورش برنامه رسانه ها گفته است كه
  

  
پادشاهان ". او ضمن اشاره به وجود برخي ندارد يخيپادشاهان از كتب تار

 يخرپادشاهان جزو تا"مانند شاهان صفوي اضافه مي كند كه  " محترم
پادشاهان را  هاي يتجنا ي. ما زمانيستندهستند اما همه آنها محترم ن يرانا

 يكه م ياما زمان يمكن يآنها را الپوش يكارها اهيمكه بخو يمكن يحذف م
نام آنها و  يدبا يسمبنو يزمان قاجار و پهلو هاي ياز عقب ماندگ يمخواه

را محاكمه  يتكارناپادشاهان ج يخدر تار يدرا نوشت. با يتهايشانهمه جنا
   ) 1390مهر ماه   28(آفتاب،  "كرد

بر كتاب هاي درسي را اين گفته هاي سياسي تا حدودي روح حاكم 
كند. گويي تاريخ نگاري بجاي تحليل علمي و عيني رودادها،  هم بازگو مي

باشد. نگاهي تحليلي به بيشتر بايد خدمت يك سياست و يا يك حكومت 
دهد كه   دبستان تا دبيرستان اما نشان مي زهاي تاريخ ا متون كتاب

نويسندگان بيشتر با نوعي پيش داوري و هدف هاي سياسي و ايدئولوژيك 
به سراغ رويدادها و شخصيت هاي تاريخي از شاهان گرفته تا ديگران رفته 

  اند و خواسته اند روايتي تقليلي و قرائتي ايدئولوژيك از تاريخ را ارائه دهند.
  

  سطوره هاي ديني؟تاريخ يا ا
روش تاريخ نگاري و يا آموزش تاريخ به دانش آموزان و منابع تاريخي 
مورد استفاده يكي از موارد بسيار بحث انگيز كتاب هاي درسي است. كتاب 

هاي درسي با درهم آميختن واقعيت هاي تاريخي اثبات شده و واقعي با 
هبي از آنها ياد شده روايت ها و اسطوره هاي تاريخي كه بيشتر در متون مذ

و مدارك زيادي هم براي شناخت همه جانبه و يا چند و چون آنها وجود 
ندارد در هم مياميزند و تاريخي به دانش آموزان ارائه مي كنند كه نه تنها از 
نظر علمي جاي پرسش بسيار دارد كه گاه حتا با با ديگر داده هاي تاريخي 

تاريخ سازي اسطوره اي  نشان دادن  هم در تناقض قرار مي گيرد. هدف اين
است و به نظر ميرسد كتاب هاي درسي  "نهضت انبيا"نوعي پيوستگي در 

بيشتر نگران اين وظيفه ديني و سياسي خود هستند تا تاريخ نگاري عيني و 
  آكادميك.  

براي مثال در كتاب تاريخ اول راهنمايي در تاريخ باستاني منطقه بين 
پيامبراني كه از سوي "كومت آشور و ماد ها به زندگي النهرين و ايران و ح

شود  رود و گفته مي هم اشاره مي "خداوند مامور هدايت مردم شدند
ديد آن ها قابل هدايت نيستند، از خداوند خواست  حضرت نوح (ع) كه مي"

تا عذابشان دهد. به فرمان خدا نوح و پيروانش كشتي يزرگي ساختند و از 
ت يك جفت در آن قرار دادند... پس از آماده شدن كشتي، هر نوع از حيوانا

طوفان و باران شديدي درگرفت و كم كم آب همه جا را فر گرفت. حضرت 
نوح (ع) و پيروانش بر كشتي سوار شدند و عده اي از بت پرستان به بلندي 
ها پناه بردند، اما آب هم چنان باال مي آمد تا سرانجام همه ي آن ها را در 

ود كشيد. پس از نابودي بت پرستان و ستمگران، بارندگي و طوفان كام خ
نيز تمام شد و با فرو نشستن آب ها كشتي بر فراز كوهي به زمين نشست. 
از آن پس حضرت نوح (ع) و يارانش به زندگي خود كه با يكتاپرستي و 

  )19، ص 1390( ".آزادي از شر ستمگران همراه بود، ادامه دادند
ين روايت درباره آنچه كه كتاب هاي درسي برخورد كمي دورتر هم

در بابل مي نامند تكرار مي شود كه گويا قرن ها  "نمرود و ابراهيم"ميان 
درگيري ميان نمرود و ابراهيم : "پس از حادثه نوح به وقوع پيوسته است : 

به دستور نمرود تصميم گرفتند او را در آتش بيندازند. اما به خواست  "
).  در صفحات بعدي كتاب 21(همان منبع، ص  "ش او را نسوزاندخداوند آت

اما به  "نويسد  در بخش تاريخ مصر هم با اشاره به جنگ فرعون و موسي مي
خواست خداوند فرعون و لشكريانش در دريا غرق شدند. اين در حالي بود 

(همان منبع، ص  ".كه موسي و يارانش با معجزه الهي از دريا عبور كردند
25(  

  از ديد مذاهب و جنبش هاي تاريخ تحول جامعه بشري را اساساً كتاب
دهند. پي آمد اين شيوه برخورد و رهيافت  هاي ديني مورد بررسي قرار مي

تاريخي اين است كه داوري پيرامون رويدادها، پديده ها و شخصيت ها بطور 
رد. گي عمده بر پايه رابطه آنها با مذاهب و زمان شناسي مذهبي شكل مي

زندگي و دوران پيامبران اصلي مانند نوح، سليمان، ابراهيم، موسي، عيسي و 
هاي از آنجا  هاي تاريخ هستند. اين روايت هاي كتب يا محمد موضوع درس

يني اند چند و چون هم ندارند و مورد بازب كه از متون مقدس استخراج شده
  گفت كه برنامه توان گيرند. در حقيقت مي انتقادي پژوهشگر هم قرار نمي

آميزد و با چنين   هاي درسي دو نگاه تاريخي و مذهبي را در هم مي
كند.  ها و رويدادها را مقوله بندي يا ارزش گذاري مي ديدگاهي شخصيت

تحول تاريخ جامعه بشري از اين ديدگاه بيشتر در ستيز پيوسته ميان 
 Sacred( "نظم مقدس"(رسالت پيامبران) و دشمنان  قدسي "حقيقت"

Orderشود. در چهارچوب چنين برخوردي شخصيت هاي   ) رقم زده مي
ديني تاريخي (پيامبران، امامان) و نيز روحانيت در بيشتر وقايع تاريخي 

 "حقيقت"هاي درسي حضوري تعيين كننده دارند و بعنوان نماينده  كتاب
  برند.  را پيش مي "باطل"مطلق و جاودانه امر مبارزه با 

با رهيافت مذهبي است كه كتاب  بازخواني تاريخ همين سماجت در
هاي درسي را به برداشت يكسويه از حوادث سمت ميدهد. در اين گونه 
تاريخ نويسي به ناچار همه حوادث ساده شده وخطي هستند و بازيگران آن 

. آخر و "باطل"و يا ظالمند و نماينده  "حق"هم يا قهرمانند و نماينده 



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ٥٥  108ي  آرش شماره

جامعه عاري از ستم است كه در كتاب هاي درسي عاقبت نوح و پيروانش 
به آن اشاره مشود. ولي معلوم نيست كه اين جامعه بي ستمي كه نوح ايجاد 
كرد چگونه حكومتي به وجود آورد، چه سرزميني را شامل ميشد، و چرا 

  بعدها هيچ اثري از آن باقي نماند. 
  تاريخ ايران و تاريخ اسالم 

ايران حمله اعراب به ايران، از هم پاشيدن  يكي از نكات گرهي تاريخي 
امپراطوري ساساني و گذار تدريجي ايران به دوران اسالمي است. كتاب 
هاي درسي تالش مي كنند اين شكست مهم كه در حافظه تاريخي جامعه 
جايگاه مهمي دارد را يك حادثه مثبت جلوه دهند و به همين خاطر هم 

شده و گاه به اين دوران به صورت  دوران تمدن پيش از اسالم كم رنگ
منفي هم برخورد مي شود. براي مثال تاريخ پيش از اسالم ايران بويژه دوره 

گرفتن "ساسانيان به گونه اي نوشته شده تا حمله اعراب به ايران به خاطر 
(تاريخ اول  "آشفتگي"و  "جور و ستم"و يا وجود  "ماليات هاي گزاف

از "بخش مردم كشوري جلوه داده شود كه ) جنگ آزادي 68راهنمايي، ص 
(تاريخ چهارم دبستان،  "ظلم و بي عدالتي شاهان به تنگ آمده بودند

) و در انتظار ظهور نجات دهنده بسر مي بردند. در كتاب 102، ص 1390
مردم ايران كه در طول ساليان دراز «تاريخ اول راهنمايي نيز آمده است كه 

ده بودند و پيام نجات بخش و عدالت از ستم شاهان ساساني خسته ش
طلبانه ي اسالم را شنيده بودند، با پذيرش اسالم، دوران نويني را آغاز 

در تاريخ ايران  "دوره اسالمي"كردند. به اين ترتيب، دوره جديدي به نام 
  )69، ص 1390(اول راهنمايي، .»  آغاز شد

خي نيازمند تبديل شكست ايران در جنگ با اعراب به يك پيروزي تاري
روايتي از تاريخ ايران باستان است كه در آن احساس غروري نسبت به 

ان از مادها تا تمدن گذشته بوجود نيايد. بازخواني تاريخ باستان اير
تمدني هاي درسي پيرامون اين دوره مهم  دهد كه كتاب ساسانيان نشان مي

و مشتاقانه از لحني بي تفاوت و گاه انتقادي دارند و كمتر به صورت مثبت 
حوادث و رويدادهاي قرن هاي پيش از هجوم اعراب ياد مي شود. كتاب اول 

ضعيف شدن حكومت مادها "راهنمايي درباره حكومت مادها مي نويسد : 
دو دليل عمده داشت: اولين دليل، تجمل گرايي و تن آسايي پادشاه و سران 

گروه هاي ايراني  رحكومت ماد بود. دومين دليل ضعف مادها، نارضايتي ديگ
  به ويژه پارس ها از پادشاه ماد بود. زيرا پادشاه ماد با آن

كه از آن ها ماليات مي گرفت، به كارهاي كشور رسيدگي نمي كرد. در 
(تاريخ اول  ".نتيجه، آن ها نيز ديگر حاضر به اطاعت از مادها نبودند

از پادشاهان مردم "خوانيم كه  ). در جاي ديگر مي57، ص 1390يي، راهنما
ساساني به دليل شدت ظلم و فساد و كشور گشايي هاي هوس بازانه ي آن 

) و يا درباره كاخ تيسفون 69(همان منبع ، ص  "ها به شدت ناراضي بودند
شاهان ساساني با گرفتن ماليات هاي گزاف از مردم، "گفته مي شود كه 

) چند سطر  65 . (ص"گنج هاي گران بهايي در اين كاخ فراهم آورده بودند
روستائيان و پيشه وران در هر "دورتر هم شبيه همين روايت تكرار مي شود 

سال مقدار زيادي، ماليات مي پرداختند اما با اين كه مقدار آن زياد بود 
براي رفاه مردم صرف نمي شد، در نتيجه بسياري از مردم از پادشاهان 

  )66(همان منبع، ص  "ساساني ناراضي بودند
ر روايت سال هاي اخير كتاب هاي درسي از ميان پادشاهان اگر د

هخامنشي لحن برخورد با كورش اندكي تغيير كرده از جمله به اين دليل 
برخي معتقدند ذوالقرنين كه در قرآن مجيد به عنوان فرمانروايي "است كه 

. (تاريخ سوم "نيك سيرت ستوده شده، همان كوروش پادشاه ايران است
  ). 4، ص 1389متوسطه، 

در پس اين برخوردهاي كتاب هاي درسي بايد مبارزه با ناسيوناليسم 
ايراني و خوانش مثبت از شكست ساسانيان را بايد ديد. اين نوع برخورد 
براي دوره هاي تاريخي بعدي نيز ادامه مي يابد. كساني با اشغالگران عرب 

ند چرا كه سرآشتي نداشتند مورد بي مهري كتاب هاي درسي قرار مي گير

در اينجا هم نويسندگان كتاب تاريخ مخالفت با بيگانه اشغالگر را همسنگ 
مخالفت با اسالم تلقي مي كنند. به همين دليل هم كتاب هاي درسي رابطه 
خوبي هم با شخصيت هايي مانند بابك و مازيار كه به اشكال گوناگون به 

حكومت طاهريان در اوايل "مقاومت در برابر اعراب دست زدند ندارد: 
شخصي به نام بابك در آذربايجان عليه خليفه قيام كرد. بابك با خليفه 
دشمن بود و توانست در بسياري از جنگ ها سپاهيان او را شكست دهد... 

(تاريخ دوم  "اما سرانجام، سپاهيان خليفه آن ها را سركوب كردند.
ظرافت در  ). نويسنده شيعه كتاب هاي درسي با34، ص 1390راهنمايي، 

پي آن است لبه تيز اين مقاومت را متوجه خليفه سني كند. حتي 
شخصيتي مانند ابومسلم خراساني هم چندان خوشايند كتاب هاي درسي 

ادعاي طرفداري از خاندان پيامبر (ص)، عده زيادي را "نيست چرا كه او با 
) و همزمان در قدرت 27(تاريخ دوم راهنمايي، ص  "دور خود جمع كرد

  گرفتن خلفاي عباسي سهمي بر عهده داشت.
كتاب هاي درسي به اين ترتيب با تحريف تاريخ تالش مي كنند 
ازاهميت دوره پيش از اسالم تاريخ ايران بكاهند و سقوط امپراطوري 
ساساني و اشغال ايران را امري مثبت جلوه دهند.تاريخي كه بطور منظم 

اخذ ماليات توسط آنهاست ويراني نگران تجمل و ظلم اين و يا آن پادشاه و 
هاي حمله اعراب و حوادث تلخ تاريخي آن زمان (حمله به كاخ تيسفون، 

  تاراج كتابخانه ها و كاخ ها) را با سكوت كامل برگزار مي كند.  
تناقض مهم ديگري كه كتاب تاريخ با آن روبروست نوع كنار هم 

ست. براي كتاب هاي گذاشتن تاريخ ايران، تاريخ اسالم و تاريخ شيعه ا
درسي شيعه به عنوان حقيقت مطلق مطرح است و در نتيجه خوانشي از 
تاريخ ارائه مي شود كه در آن همه حوادث در جهت مشروعيت بخشيدن به 

بودن خالفت  "غصبي"تاريخ شيعه باشد. براي مثال كتاب تاريخ همه جا از 
تم با عباسيان مي عباسي سخن به ميان مي آورد و وقتي به رابطه امام هش

با توجه به اين كه ايرانيان به "رسد ناچار است مدعي شود كه  مامون 
امامان شيعه عالقه مند بودند، امام رضا (ع) را به اجبار از مدينه به خراسان 

  ).18، ص 1390(تاريخ سال دوم راهنمايي،  "...آورد و وليعهد خود ساخت
شيعه است. اين حضور پيدا و  تاريخ ايران در كتاب هاي درسي در تاريخ

 "حقيقت"يا نامرئي با واسواس مثال زدني هدف مشروعيت بخشيدن به 
شيعي را دنبال مي كند. مخالفت با خلفا و يا با نظام پادشاهي همه جا 
همراه با طرح نوعي حقانيت تاريخي شيعه و شخصيت هاي وابسته به آن 

اي مثبت حاكماني بويژه روحانيت هم هست. در برابر اين شخصيت ه
(سني، پادشاه...) قرار دارند كه ظالم اند و زورگو. اين روايت براي دوره 
باستان و پيش از اسالم هم صادق است. همانگونه كه نشان داده شد بيشتر 
شاهان هخامنشي، اشكاني و يا ساساني يا مورد انتقاد قرار گرفته اند و يا 

اصله سخن رفته است. گويي اينان به درباره آنها بصورتي بسيار خنثي و با ف
سرزمين ايران و تاريخ مشترك مردم اين كشور تعلق نداشته اند.  در 
حقيقت جز مواردي چند (كوروش، شاه اسماعيل صفوي، شاه عباس، كريم 
خان زند) نگاه به پادشاهان و حاكمان هميشه منفي و انتقادي است و 

د: خوش گذراني، تجمل، عدم موضوعات ثابتي هم براي انتقاد وجود دارن
رسيدگي به امور مردم، ظلم و يا بي توجهي به امور ديني. در كتاب سال 

شاهان اشكاني به مسائل ديني كشور "اول راهنمايي گفته مي شود كه 
). در جاي ديگري آمده است كه 58، ص 1390( "توجه زيادي نداشتند

براي خود كاخ هاي  شاهان ساساني با گرفتن ماليات هاي گزاف از مردم"
). در كتاب تاريخ چهارم دبستان 65(همان منبع، ص  "مجلل بنا مي كردند

شاهان ساساني به خوش گذراني مشغول بودند، در حالي كه فقر "ميخوانيم 
) و يا 104، ص 1390( "و اختالف طبقاتي مردم را بشدت آزار مي داد

). 103منبع، ص  (همان "خسرو پرويز مردي خودخواه و خوش گذران بود"
مردي بي اراده و "كتاب تاريخ  سال پنجم دبستان فتعليشاه را مردي 

ميداند (بخش تاريخ كتاب تعليمات اجتماعي سال پنجم دبستان،  "ناآگاه



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ٥٦  108ي  آرش شماره

(همان منبع،  "خشن و بيسواد") و يا از رضا شاه به عنوان 117، ص 1390
  ياد مي شود.  "عامل استعمار انگليس") و يا 125ص 

ان سلطنت دو پادشاه پهلوي شايد بيش از ديگر زمان هاي تاريخي دور
ديگر هدف اين داوري منفي و يك سويه نويسندگان قرار گرفته است. اين 

اه هم برخورد منفي تا به آن اندازه است كه نوسازي كشور در زمان رضا ش
آيد. براي مثال كتاب تاريخ سال سوم  خدمت به بيگانه به حساب مي

نويسد  مي 1314ثه مسجد گوهر شاد در سال پس از اشاره به حاد راهنمايي
ها موجب شد تا كارهاي ديگر رضا شاه  اين گونه اقدامات و سركوبگري"

نظير ايجاد دانشگاه و احداث راه آهن نيز مورد استقبال مردم قرار نگيرد 
 ،1390(تاريخ سوم راهنمايي،  "زيرا آنها نيز در جهت منافع بيگانگان بود.

  ). 70ص 
   

  فراموشي ها و تحريف هاي كتاب هاي تاريخ
برخورد گزينشي و تقليلي به تاريخ سبب ميشود كسان و رويدادهايي 
بيشتر مورد توجه قرار گيرند و ديگراني هم به ناروا فراموش شوند و يا با 
آنها با بي مهري برخورد شود. در چنين تاريخ نگاري فراموشي ها هم 

ه عرضه ميشوند. پژوهشگر نيز به گونه اي غيرمنصافان بسيارند و حوادثي
تواند موارد پرشماري از خطاهاي تاريخي، معرفتي و يا روش  يموشكاف م

شناسانه را در متون تاريخي بيابد.  اگر فقط تاريخ معاصر ايران را در نظر 
آريم مي توان به موارد مهمي اشاره كرد كه در آنها واقعيت هاي تاريخي 

اند و براي كساني هم  ها و حوادثي فراموش شده اند، نام ادهكل دتغيير ش
  تاريخ ديگري نوشته شده است.

در نگاه كتاب هاي درسي روحانيون در همه رويدادهاي دو قرن اخير 
ايران پيشتاز اعتراضات و جنبش هاي مردمي و دفاع از منافع ملي در مقابل 

چنين نقشي است كه قدرت هاي بزرگ بوده اند. براي برجسته كردن 
نزديك و همراه  1357هيچگاه از روحانيتي كه با حكومت هاي پيش از 

بوده اند نامي در كتاب هاي درسي ديده نمي شود و يا نقش آنها وارونه مي 
گردد. در برابر چهره هميشه مثبت روحانيون، كتاب هاي درسي جا و بيجا 

ميزند. در  "غير اسالمي"دست به انتقاد از روشنفكران و يا سياستمداران 
هاي تاريخي البته  ها و ناكامي اين تاريخ نويسي تقليلي و جانبدارانه شكست

شود و روحانيت هم نقش  ها انداخته مي "غرب زده"به گردن مكالها و 
كند و قهرمان  و عدالت را ايفا مي "نظم مقدس"وجدان بيدار جامعه و نماد 

اي مثال كتاب تاريخ سوم نظري با بدون عيب همه رويدادهاي مهم است. بر
اشاره با قرارداد معروف رويتر در زمان ناصرالدين شاه از مخالفت آيت اهللا 
حاج مال علي كني ياد ميكند و نيز همزمان رشوه گرفتن ميرزا ملكم خان و 

). در جاي ديگري از همين 30، ص 1389ميرزا حسين خان سپهساالر (
خراساني، مرجع بزرگ شيعه ي مقيم  آيت اهللا آخوند"كتاب ميخوانيم 

عراق تصميم گرفت به سوي ايران حركت كند، تا مردم را براي مقاومت در 
برابر زورگويي بيگانه، بسيج كند. او همراه جمع انبوهي از عشيره هاي شيعه 
ي عراق عازم ايران شد اما در همان شب قبل از حركت، به طرز مشكوك از 

  ).66 ( همان منبع، ص "دنيا رفت
كتاب هاي درسي بدون آن كه حضور قشر جديدي به نام روشنفكر، 
نقش آنها در بيداري افكار عمومي و ورود افكار جديد به ايران را به كلي 
كتمان كند در صدد اسالمي كردن اين جنبش برميايد و همزمان منفي 
جلوه دادن برخي چهره هاي مهم روشنفكري آن زمان. روشنفكران صدر 

پذيرش انديشه "ت از نظر كتاب هاي درسي كساني هستند كه  مشروطي
هاي غربي و شيفتگي و خودباختگي بي چون و چرا در برابر فرهنگ 

آنها به شمار مي رود. اين  "ويژگي هاي بارز") از 41(همانجا، ص "بيگانه
خوانش منفي بطور مستقيم و غيرمستقيم در بيان تاريخ معاصر ايران به 

حقيقت در البالي سطور كتاب هاي درسي نوعي رقابت  چشم ميخورد. در
با روحانيون و  "مكال"و  "غرب زده"ناگفته ولي واقعي ميان روشنفكران 

روشنفكراني كه به جنبش هاي اسالم گرا كمك كردند (آل احمد، شريعتي) 
وجود دارد. برخورد سختگيرانه كتاب هاي درسي به روشنفكران در مورد 

 "فتواي جهاد علما"ت. همين كتاب به مشاركت و روحانيون صادق نيس
) در جنگ هاي ايران و روس اشاره دارد بدون 22(تاريخ سوم نظري، ص 

آنكه بگويد كه چگونه دخالت و استخاره آقايان هم در رقم زدن سرنوشت 
اين شكست تاريخي نقش داشت. در روايت تاريخي كتاب ها از حوادث قرن 

از همدلي و همراهي بسياري از روحانيون طراز نوزدهم و بيستم هيچ خبري 
اول با دربار قاجارو دربارهاي ديگر نيست. نمونه ديگر اين خوانش جانبدارانه 
تاريخ شيخ فضل اهللا نوري است كه با وجود مخالفت با مشروطيت و طرح 

به قهرمان جنبش  "ما دين نبي خواهيم، مشروطه نميخواهيم"شعار معروف 
با مشاهده ي انحراف مشروطيت از مسير "ي شود كه مشروطيت تبديل م

). 51، ص 1390(تاريخ سوم راهنمايي،  "اسالم به مخالفت با آن برخاست
كتاب درسي دوره نظري هم شيخ فضل اهللا نوري را به عنوان قهرمان 

  معرفي مي "غرب گرا"مشروطه و مدافع اصالت آن در برابر گرايش هاي 
ب مشروطيت، شيخ فضل اهللا با مشاهده ي نفوذ پس از پيروزي انقال«كند : 

برخي افراد غرب زده به مجلس و صف رهبري انقالب، به مخالفت برخاست 
و خواستار استقرار مشروطه ي مشروعه شد. وي ميگفت كه انقالب مشروطه 
از مواضع خود منحرف شده است و افراد مخالف اسالم در پوشش مشروطه 

غربي را جايگزين ارزش هاي اسالمي كنند،  خواهي قصد دارند انديشه هاي
بنابراين، بايد با قبول پيشنهادهاي وي به اسالمي كردن مشروطه بپردازند... 

هاي غربي   بعدها شيخ فضل اهللا با مشاهده ي نفوذ افراد طرفدار انديشه
در مجلس و احساس توطئه براي نفي اسالم و رواج فكر و فرهنگ غربي، بر 

فزود و اصوال تصويب قانون را در چنان مجلس و نظامي مخالفت هاي خود ا
(تاريخ معاصر ايران، سال سوم » به طور رسمي خالف شرع اعالم كرد

  ).68، صفحه 1389دبيرستان، 
در تحليل كتاب هاي درسي جنبش مشروطيت جوهري اسالمي داشته 

كردن آن از مسير  "منحرف"و و اين روشنفكران غرب زده بودند كه براي 
نوشته هاي ميرزا ملكم خان، ميرزا يوسف خان "المي تالش مي كردند. اس

مستشارالدوله، عبدالرحيم طالبوف و ميرزا فتحعلي آخوندزاده معروفترين 
آثاري هستند كه در پيدايش مشروطه خواهي موثر بودند. پذيرش انديشه 
 هاي غربي و شيفتگي و خودباختگي بي چون و چرا در برابر فرهنگ بيگانه،

، ص 1389(تاريخ سوم متوسطه،  "از ويژگي هاي بارز افكار اين افراد بود
). براي مثال در كتاب تاريخ سوم نظري در برخورد با حوادث مربوط به 41

روشنفكران طرفداران مشروطيت خواستار "استبداد صغير گفته ميشود كه  
 62ع، ص (همان منب "افراد تندرو و افراطي نظير تقي زاده از مجلس بودند

دمكرات ها به رهبري سيد حسن تقي زاده بر جدايي دين از ") و يا 
سياست تاكيد مي ورزيدند تا مشروطه را از جنبه هاي ديني تهي كنند و 

سيد عبداهللا بهبهاني "و يا   "نهضت را از آرمان هاي اصيل آن دور سازند
  ). 64(همان منبع،  ص "توسط دمكرات ها ترور شد

اسالمي در حقيقت سناريوي جديدي براي انقالب  با اين مصادره
مشروطيت نوشته ميشود كه در كمتر كتاب پژوهشي تاريخي مي توان اثري 
از آن را يافت. اگر در تاريخ نگاري آكادميك ورود افكار جديد به ايران و 
گرايش به حكومت قانون و ترقي زمينه ساز جنبش مشروطيت مي شوند 

توجه مردم مسلمان ايران "وان مي گويند كه  كتاب هاي درسي به نسل ج
به آموزه هاي دين اسالم نظير امر به معروف و نهي از منكر، عدالت خواهي 
و لزوم دفع ظلم كه در آيات قران كرديم و سيره ي معصومين به آن 
پرداخته شده است موجب مي شد نسبت به اين آموزه ها احساس تكليف 

يدايش حركتي فكري به رهبري عالمان زمينه ي پ"و همين امر  "كنند
  ). 39، ص 1389را فراهم آورد (تاريخ سوم متوسطه،  "ديني

همين روايت پيرامون دوران پهلوي صدق مي كند با اين تفاوت كه اين 
بار به جمع روحانيون بي عيب و بي خطا مانند مدرس و آيت اهللا كاشاني 
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اعدام انقالبي رزم آرا توسط با "نيروي هاي اسالم گرا هم افزوده مي شوند: 
يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسالم، مجلس شوراي ملي قانون ملي شدن 

) و يا 78، ص 1390(تاريخ سوم راهنمايي،  "نفت ايران را تصويب كرد
فدائيان اسالم در نهضت ملي شدن نفت و روي كار آمدن دكتر مصدق "

  )139، ص 1389(تاريخ سال سوم متوسطه،  "نقش مهمي ايفا كردند
نيز بر همين روال بسيار جانبدارانه   1332روايت سال هاي پس از 

وتقليلي است. براي كتاب هاي درسي مخالفت فرهنگي با استبداد پهلوي 
به تالش چند تن انديشمند اسالم گرا فرو كاسته ميشود  1340پس از سال 

م در راه امام خميني، خود در نجف با تدريس بحث حكومت اسالمي قد":  
مبارزه فرهنگي نهاد. در ايران نيز شخصيت هايي مذهبي و فرهنگي بزرگي 
 نظير استاد شهيد آيت اهللا مرتضي مطهري، عالمه محمد حسين طباطبايي
و دكتر علي شريعتي تالش زيادي كردند و با نوشتن كتاب، برگزاري كالس 

قعي اسالم در هاي آموزشي و تفسير قرآن و نهج البالغه، و معرفي چهره وا
(تاريخ  "مساجد، حسينهيه ها و دانشگاه ها به مبارزه عليه رژيم پرداختند

). در همين درس پيرامون مبارزه مسلحانه 93، ص 1390سوم راهنمايي، 
پس از خشونت رژيم در پانزدهم خرداد و كشتار مردم بي  "گفته مي شود 

   وانان قوت گرفت ودفاع، تدريجا فكر مبارزه مسلحانه در ميان برخي از ج
  

  
  

گروه ها و سازمان هاي مختلفي به وجود آمدند كه خط مشي مبارزه 
مبارزه ". كتاب پس از اشاره مثبت به "مسلحانه را تعقيب مي كردند

البته برخي از اين سازمان ها  "جمعيت موتلفه اسالمي مينويسد:  "مسلحانه
ستند مردم را با خود مانند مجاهدين خلق و چريك هاي فدايي خلق نتوان

همراه كنند، زيرا داراي عقايد غير اسالمي و حتي ضد اسالمي بودند و 
  )94(همان منبع، ص  "بنابراين، مردم به آنها اعتماد نداشتند

و دوران اخير به گونه اي  1357برخورد با حوادث سال هاي انقالب 
ند و گاه مطرح شده اند تا تزهاي رسمي حكومتي را مورد تائيد قرار ده

برخوردهاي منفي در حد مقاالت تبليغاتي رسانه ها و بدون ارائه مدرك و 
دليل صورت مي گيرند. براي مثال كتاب تاريخ سوم نظري كه بيشتر به 

شاپور  "خيانت هاي"تاريخ يك قرن اخير مي پردازد براي نشان دادن 
العات بختيار آخرين نخست وزير محمد رضا پهلوي به نقل از روزنامه اط

امام خميني از مردم خواست تا با برگزاري تظاهراتي آرام، از  "مي نويسد: 
دولت بازرگان حمايت كنند. اما شاپور بختيار در همان روز، طي اقدامي 
خيانت آميز، قرارداد تحويل تجهيزات نظامي قبال خريداري شده از آمريكا 

ين كه وجه اين قرارداد به ارزش هفت ميليارد دالر را لغو كرد. با توجه به ا
قبال پرداخت شده بود، با اين اقدام بختيار، كل اين مبلغ به جيب آمريكا 

  )187(همان منبع، ص  "رفت

هم به همين اندازه  1357برخورد با مخالفين حكومتي در دوره پس از 
با جدي شدن تصويب اصول مربوط به واليت "تبليغاتي و سطحي است: 

لس خبرگان از سوي مخالفان بيش تر شد اما امام فقيه، مخالفت ها با مج
خميني، مردم و نيروهاي انقالبي، به دفاع از اصل مذكور پرداختند و آن را 

).  192(همان منبع، ص  "دانستند "مخالف استبداد"و  "ضد ديكتاتوري"
 ون حكومتي بريهاي درسي براي بيان مواضع اپوزيس اي كه كتاب شيوه
هاي درسي  شود. كتاب ي يكسان بازتوليد ميا گونهجا به  گزيند همه مي

فاوت دهند، آنها را با وجود ت يسيون نسبت ميمطالبي را از قول خود به اپوز
كنند و بدون دغدغه و نباز به مدارك  هاي بسيار اساسي يك كاسه مي

بهترين ابزار براي آمريكا، ": كنند را وابسته به اين و آن اعالم مي معتبر آنها
هاي سياسي مختلفي بودند كه در سايه ي قيام مردم و رهبري امام گروه 

). و چند سطر 193( همان منبع، ص  "خميني فرصت خونمايي يافته بودند
اين گروه ها دولت موقت و شوراي انقالب را كه به "دورتر گفته مي شود  

اين "و يا   "دستور امام خميني تشكيل شده بود به رسميت نمي شناختند
ا، خواهان سه تغيير عمده در جريان انقالب بودند: تغيير در تركيب گروه

. كتاب تاريخ سوم "شوراي انقالب، مسلح كردن گروهك ها و انحالل ارتش...
، 1358حزب خلق مسلمان در تابستان "متوسطه از جمله مي نويسد 

همزمان با انتخابات مجلس خبرگان حمله به مراكز نظامي رسمي كشور را 
). درباره حزب دمكرات كردستان گفته مي شود 194، ص 1389( "ردآغاز ك

بود. ساير احزاب كرد  "كمونيست هاي داخل و خارج"كه مورد پشتيباني 
به موازات اين حزب، حزب "نيز به همين گونه مورد داوري قرار مي گيرند: 

ها و گروه هاي ديگري نيز در كردستان شكل گرفت كه ابتدا خواهان 
  )194. (ص "(تجزيه) كردستان شدند "استقالل"و سپس  "يخودمختار"

درباره دولت موقت و يا بركناري بني صدر اولين رئيس جمهوري پس  
برخورد كتاب هاي درسي همان تحليل رسمي دولتي  1357از انقالب 

است. براي مثال درباره بركناري بني صدر كتاب تاريخ مدعي مي نويسد  
، مردم همان گونه كه هنگام فرار شاه از ايران پس از اين رويداد تاريخي"

  )203(ص  "شادمان بودند، به خيابانها ريختند و ابراز شادي كردند
  

  تاريخ سياه و سفيد يا تاريخ ايدئولوژيك
در اينجا بحث اصلي بر سر دفاع از اين يا آن شخصيت و يا حزب 

ي با آنها سياسي و زبان شكوه گشودن بر سر چرايي انتقاد و برخورد منف
نيست. مشكل اصلي كتاب هاي درسي بي توجه ماندن به الزامات تاريخ 
نگاري عيني و آكادميك در فضاي آموزشي است. اين نوع برخورد در دوره 
پيش از انقالب نيز به شيوه اي ديگر مرسوم بود. اگر براي كتاب هاي پيش 

ايران  دوران رضا شاه  سال هاي سازندگي و پيشرفت 1357از انقالب 
بودند، براي جمهوري اسالمي اين دوره سراسر منفي و سياه است. در روايت 
اول ساختن راه آهن سراسري و پي ريزي نظام آموزشي و يا بوجود آوردن 
دانشگاه برجسته ميشود و در روايت دوم كشتار مسجد گوهر شاد و تبعيد 

د نوسازي مدرس. در حاليكه يك بررسي تاريخي منصفانه و عيني مي توان
ايران را در كنار بعد آمرانه و غير مشاركتي يكجا مورد نقد قرار دهد و نكات 
منفي و مثبت تاريخ اين دوره ايران را به نسل كنوني بشناساند. در اين 
تاريخ نگاري نه تنها حوادث و افراد كه منابع بي طرف و پژوهشگران معتبر 

  و شناخته شده مبناي كار قرار مي گيرند.
يخ نويسي سليقه اي تناقض ها و بن بست ها خود را هم به همراه تار

مي آورد. اين تناقض ها فقط در مقايسه ميان تاريخ نويسي پيش و پس از 
انقالب ديده نمي شود. اگر در سه دهه گذشته بارها و بارها سخن از 
بازنويسي كتاب هاي تاريخ به ميان آمده و يا متون آنها مورد تجديد نظر 

گرفته نه به خاطر دست آوردهاي جديد پژوهشي در حوزه تاريخ ايران  قرار
بلكه بيشتر به دليل نوع نگاه گروه هايي است كه در هر دوره اي دست باال 

  را در نظام آموزش داشته اند. 
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مشكل اصلي كتاب هاي درسي شيوه تاريخ نويسي است كه به نظر مي 
بيني خاص درباره جهان،  رسد بيشتر در خدمت توجيه يك فرضيه و جهان

تاريخ و انسان باشد. انتخاب رويدادها و منابع هم متناسب با اين رويكرد 
صورت گرفته است. در خوانش تاريخي كه در خدمت يك هدف سياسي و 
ايدئولوژيك است، حوادث و كنشگران در قالب كليشه هاي ساده شده 

، ظالم و عادل) همه (زشت و زيبا، خوب و بد، پليدي و نيكي، خائن و خادم
جا در برابر يكديگر قرار مي گيرند و پيچيدگي ها و خصلت چند وجهي 
رويدادها به گونه اي غير علمي و تقليلي ساده مي شود. در اين نظام فكري 
مبتني بر دوگانگي هاي متضاد و خطي، تاريخ دو قرن اخير شامل شخصيت 

بدون "، "دهنده نجات"خيالي و يا واقعي مي شود  كه  "مثبت"هاي 
اند و در خدمت منافع عمومي. در  "خارجي ستيز"، "روشن بين"، "خطا

بي "قرار دارند با صفاتي هميشگي مانند  "منفي"برابر آنها بازيگران 
غارت "، "خوشگذارني"، "وابستگي"،  "دين ستيزي"، "ظلم"، "تدبيري

هم قرباني  . در مورد كساني به ناگزير اغراق مي شود و كساني"بيت المال
داوري يكجانبه مي شوند و يا به كلي از ياد مي روند. نويسندگان اين تاريخ 
بيشتر نقش تنها به قاضي رفتگاني را بازي مي كنند كه به داوري تاريخ 
نشسته اند و بر آنند خادم و خائن آنرا به نسل جوان بشناسانند. در اين 

تا پيچيدگي هاي تاريخي محاكمه تاريخي ناچا بايد حوادث را تحريف كرد 
در روايت هاي ساده و خطي بگنجند و همه چيز با نظم مطلوب همساز 
باشند.  بدين گونه است كه ده ها و ده ها رنگ متنوع ميان سياه و سفيد 

  ناديده انگاشته مي شوند و تاريخ گاه از مفهوم واقعي تهي مي گردد.
و بسته دنيا با تاريخ  تاريخ نويسان دولتي در همه نظام هاي ايدئولوژيك

گذشته كشور خود و جهان كم و بيش اين گونه برخورد كرده اند و بناچار 
كار تاريخي را وانهاده اند و بيشتر به روايتي يك سونگرانه و جانبدارانه از 
تاريخ روي آورده اند. آنها ناچارند تاريخ را به گونه اي بنويسند كه نظم 

يابد و مشروعيت حكومت مورد پرسش دولتي اعتبار  "حقيقت"حاكم و 
قرار نگيرد. استالين هم ناچار بود براي تاريخي كه مي بايست مطابق ميل او 
و نظام شوروي آن روز نوشته و تفسير شود حتا به دست كاري در عكس 

 "رويزيونيست"و  "خائنين"هاي تاريخي متوسل شود تا انقالبيون ديروز و 
از تاريخ را به  "بي عيب"شسته و رفته و  هاي بعدي را محو كند و روايتي

  نسل جوان تحويل دهد.
با نگاهي به كتاب هاي تاريخ شايد بتوان گفت گره مهم كتاب هاي 
تاريخ چگونگي برخورد با تاريخ و روش شناسي تاريخي است. در بررسي 
تاريخي پرسش اوليه اين است كه منابعي كه مورد استفاده نويسندگان قرار 

كدامند و آنها با كدام فرضيه ها، روش شناسي و داده هايي به  گرفته اند
داوري درباره رويدادها، روندها و شخصيت ها دست زده اند و تا چه اندازه 
توانسته اند پيچيدگي هاي حوادث و شكل گيري روندهاي تاريخي را به 
گونه اي عيني و بي طرفانه به خواننده نشان دهند و يا به او اجازه 

يدن و داوري مستقل دهند. كسي كه از منظر پژوهشي و با روش انديش
علمي و دانشگاهي به سراغ تاريخ مي رود ناگزير از بررسي منابع گوناگون و 
بيطرف است و فقط به نويسندگاني بسنده نمي كند كه مطلبي در جهت 
پيش فرض هاي او نوشته اند. هدف بحث و شناخت تاريخي بايد تالش 

، عيني و جامع گذشته و حال باشد.  كتاب تاريخ كالس براي درك بهتر
سوم دبيرستان كه حجيم ترين كتاب درسي تاريخي در نظام آموزشي است 
و به تاريخ معاصر ايران مي پردازد نمونه اي از نگارش تاريخ ايدئولوژيك 
است. نويسندگان اين كتاب (در ميان آنها از جمله نام علي اكبر واليتي هم 

ي خورد) با درج كتابشناسي طوالني در پايان كه در ميان آنها نام به چشم م
برخي تاريخ نويسان سرشناس هم ديده مي شود تالش كرده اند به نوشته 
خود ظاهري علمي و آكادميك هم بدهند. اما مراجعه به اين آثار آنجا كه 
وجود دارد بيشتر در جهت تائيد نظريه موجود در كتاب است تا به پرسش 

  يدن و يا نقد منصفانه حوادث تاريخي.   كش

اين نوع تاريخ نگاري يكي از پي آمدهاي اسالمي كردن آموزش در 
ايران است. برخورد ايدئولوژيك به تاريخ و پديده هاي اجتماعي نوعي مقابله 
با ذهنيت پيچيده و پرسشگر هم هست. اين نوع تاريخ نويسي پيام آموزشي 

بايد ياد بگيرد كه با شناخت و روش شناسي هم در بر دارد. نسل جوان ن
مستقل به  داوري درباره تاريخ و شخصيت هاي گذشته بنشيند. گفتمان 

 را نشان مي  "خادم"و  "خائن"ايدئولوژيك براي همه چيز پاسخ آماده دارد، 
دهد تا زحمت انديشيدن، تحليل كردن و داوري مستقل را به مخاطب خود 

زشها، داده هاي تاريخي و اجتماعي مورد نقد و در چنين نظامي ارندهند. 
بررسي قرار نمي گيرند و به دانش آموز حق پرسشگري و فكر كردن و نقد 
داده نميشود. همين فضاي بسته و غير دمكراتيك براي معلمان وجود دارد 
و آنها هم نمي توانند درباره مطالب درسي برخورد انتقادي داشته باشند و يا 

به اين گونه است كه ا به مطالعه منابع ديگر دعوت كنند. دانش آموزان ر
نسل جوان ياد نمي گيرد درباره تاريخ و هويت  حال و گذشته خود 
برخوردي نسبي، عميق، باانصاف و پرسش گرانه داشته باشد و به پديده 

  هاي اجتماعي و تاريخي بصورت خطي و يك بعدي نگاه نكند.
 "حقيقت"سياسي در پي تحميل يك در يك نظام اموزشي باز كه نظم 

واال و مقدس از باال و بصورت آمرانه نيست درس تاريخ بايد به دانش اموزان 
كمك كند كه هويت خود را از فراز پيچيدگي هاي تاريخ و دنياي امروز 
شكل دهد.  دانش آموز و دانشجو به جاي يك تاريخ شسته رفته خطي بايد 

 "حقيقت"وقايع تاريخي پيچيده است،  ياد بگيرد كه داوري درباره برخي
هاي تاريخي داراي وجوه مختلفند و گاه تاريخ دانان به يك گونه به وقايع 
برخورد نمي كنند و وجود تنوع ديدگاه ها يكي از ويژگي هاي فضاي علمي 
است. از همين رو هم گاه دانش آموز با منابع تاريخي گوناگون سروكار پيدا 

د داده مي شود چگونه به صورتي مستقل خود درباره مي كند و يا به او يا
مسائل تاريخي به دنبال منابع برود و از ابهام و پرسش و نقد نهراسد. از 
طريق اين يادگيري انتقادي است كه جوانان بايد  هويت محلي، ملي و 
جهاني خود را شكل دهند و رابطه امروزي خود با دنيا را تعريف كنند و 

هاني كه هويت هاي يگانه و تك بعدي اعتبار خود را از براي زندگي در ج
هاي گوناگون ناچار به همزيستي با يكديگرند  "حقيقت"دست داده اند و 

  آماده شوند. 
*****  

 ,Bartsch (2005). از جمله در ميان منابع غير فارسی زبان نگاه کنيد به :  ١
Groiss & Toobian (2007), Heydari (2002), Mehran (1998), Meyer 
(1984), Mohammadi (2004), Mohsenpour (1988), Monadi (1997), 
Nahid (1993-1994), Paivandi (2008, 2006, 2005), Shorish (1988), 

Talegani (1994), Yavari-d’Hellencourt (1988).  *  
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  در جدال كهنه با نو 

  (نگاهي به متون درسي از دبستان تا دانشگاه)
  

  اسد سيف
  

حكومت ايدئولوژيك حاكم بر ايران با تكيه بر اسالم، حقيقت را در انحصار 
نظام "ست از يك  كار جهان تابعيداند. در اين حكومت، جهان و  خود مي

اي  كه قدرت سياسي در آن از طريق نيروهاي نظامي و عقيدتي ويژه "الهي
شود. حضور انسان در جامعه تابع اراده خدا و پيامبر اوست كه  اعمال مي

  چگونگي آن در قانون اساسي كشور متبلور است.
دنياي مدرن  آزادي فرد و به رسميت شناختن فرديت انسان از دستاوردهاي

است. جمهوري اسالمي اما با نفي فرديت انسان، سه دهه پيش حضور 
خويش را در جهان اعالم كرد. در اين جمهوري، انسان به شكلي كه هست 

ها بايد در غالبِ تفكر رژيم بگنجند، در غير اين  شود. انسان پذيرفته نمي
افتند تا با  يها و نهادهاي كوچك و بزرگ حكومتي به كار م صورت دستگاه

ها را عملي كنند. هدف اين  ارشاد و تهديد و مرگ، پروژه بازسازي انسان
بدل گردند. در اين راه  "امت"و مردم شهروند به  "ما"به  "من"است كه 

بايد هويت، گذشته تاريخي و واقعيت جهان امروز فراموش شوند تا زمينه 
رژيم فراهم  "سازي ماشين مسلمان"الزم براي شستشوي مغزي و در نهايت 

  آيد.
جمهوري اسالمي طي سه دهه از موجوديت خويش، با تشكيالت متمركزي 

هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي تدارك ديده، تمامي رفتار  كه در عرصه
جامعه را در كنترل و انحصار خويش دارد. آموزش و پرورش از جمله 

د، انساني كه مجري پرورش ياب "انسانِ اسالمي"ست كه بايد در آن  مراكزي
  بينش حاكميت باشد.
و تسلط بنيادگرايان بر حكومت، بازبيني و تغيير  57در پي انقالب سال 

حكومت شاهنشاهي از متون  "ايدئولوژي"هاي درسي تنها به پااليش  كتاب
درسي محدود نماند. راهي را كه در اين عرصه آغاز شده بود، با جايگزيني 

جام رسيد و سرانجام بر متون آموزشي، از دبستان اسالمي به ان "ايدئولوژي"
تا دانشگاه، آن تفكري حاكم گشت كه براي حفظ نظام جمهوري اسالمي 

  الزم بود. 
معلمان و ديگر "اي از  ابتدا وزارت آموزش و پروش طي اطالعيه

) اما 1آورد،( هاي درسي دعوت به عمل مي براي تغيير كتاب "نظران صاحب
اهللا خميني اين  آيت "رفراندوم جمهوري اسالمي"دنبال چند روز بعد، به 

 "ترين اعياد مذهبي و ملي نخستين روز حكومت اهللا و از بزرگ"روز را 
بدون وحشت از غرب و شرق و با "ايران دانسته، از دولت خواستند تا 

استقالل فكر و اراده، باقيمانده رژيم طاغوتي را كه آثارش در تمام شئون 
ها  رد، پاكسازي كنند و فرهنگ و دادگستري و ساير وزارتخانهكشور ريشه دا

زدگي برپا شده است، به شكل اسالمي متحول  و ادارات را كه با فرم غرب

ت اجتماعي و استقالل فرهنگي و اقتصادي و سياسي را عداكنند و به دنيا 
  ) 2("نشان دهند.

خالف مدارس بايد در نظر داشت كه روحانيت در ايران، در كليت خويش، م
اهللا  ديني مترادف مي دانستند. آيت به شكل نوين بود. آنان مدارس را با بي

بر همين عقيده بود. از سخنان  "رهبري"خميني نيز تا پيش از رسيدن به 
اي در جايي تأسيس كردند و ما چيزي  ابتدا مدرسه"اوست كه مي گويد: 

جلوي آن را بگيرند و نگفتيم و غفلت كرديم. امثال ما هم غفلت كردند كه 
نگذارند اصالً تأسيس شود، و حاال زياد شد و مالحظه مي فرمائيد كه 

هاي ما را نصراني و  اند و بچه مبلغين آنها به تمام دهات و قصبات رفته
) تاريخ در اين عرصه، مخالفت روحانيون را در تأسيس 3("دين مي كنند. بي

  ش نخواهد كرد.نخستين مدارس نوين در ايران هيچگاه فرامو
هاي درسي و متون آموزشي  تا كنون كتاب 1357در همين راستا، از سال 

اند. هر بار مطالبي از آن حذف و يا  چندين بار مورد تجديد نظر قرار گرفته
بر آن اضافه شده است. هدف اين است كه از همان ابتداي ورود كودك به 

آموز تفهيم گردد كه  او  شمدرسه، از آغاز آموزش ابتدايي، در مدرسه به دان
تعليم "يك مسلمان است و وابسته به امت اسالمي. كودك بايد بياموزد كه 

ست و  هاي درسي . اين جمله آذين جلد تمامي كتاب"و تربيت عبادت است
شده است. به عبارتي ديگر كودك سواد  "توانا بود، هر كه دانا بود"جايگزين 

كه عبادت به راه خدا، جهت  نا گرديدن، بلمي آموزد، نه براي دانا شدن و توا
  )4شود.( "رستگار"او تا بدينوسيله  "خشنودي"

) و در اين 5("تربيت و تزكيه تقدم بر تعليم است."اهللا خميني  به نظر آيت
دو راه بيشتر نيست، يا عبوديت خدا، "آموز به عنوان مسلمان  راه براي دانش

ز عبوديت ديگران آزاد بشود و اين راه است كه انسان ايا نفس اماره. 
  )6("عبوديت خدا را بپذيرد كه اليق است انسان عبد او باشد.

همگام با مردم، نقش بزرگي در انقالب  1357آموزان ايراني در سال  دانش
آموزان با تشكيل شوراهاي  هاي نخست پس از انقالب دانش داشتند. در ماه

ده گرفتند. جنب و جوش مدارس، در اداره مدرسه نقشي به سزا بر عه
اي بخشيد. چنين روندي  شان به محيط درس و مدرسه جان تازه فزاينده

با استفاده از تعطيالت  1359خوشĤيند حاكميت نبود. در تابستان سال 
بيش از چهل هزار معلم و هزاران  "انقالب فرهنگي"مدارس، در پي 

گاه و دانشجويان آموز از مدارس كشور، همراه با هزاران استاد دانش دانش
مدارس عالي از ادامه كار و يا تحصيل در مراكز آموزشي محروم شدند. رژيم 

نيستند  "مكتبي"اعالم نمود، به چنين متخصصيني احتياج ندارد، زيرا آنان 
سان همزمان با تغيير  تربيت كنند. بدين "انسان مكتبي"و يا نمي توانند 

زش و پرورش نيز از هاي درسي به متون مذهبي، عرصه آمو كتاب
  خواني نداشتند، آغاز شد. آموزگاراني كه از نظر فكري با حكومت هم

  
  هاي درسي تغييرات در كتاب

ها حذف  هاي درسي، تمامي نمادهاي رژيم پيشين از كتاب در تغيير كتاب
شد، محيط شهر جاي خود را به روستا داد. ميز و صندلي و لباس شهري 

چون  هاي ايراني هم ذف شدند. معرفي جشنها ح نيز از تصويرهاي درس
نوروز و سده وشب چله كنار گذاشته شدند. شعر شاعران نوپرداز و به طور 
كلي هر شعري كه نام خدا در آن يافت نمي شد، حذف شدند. در اين راه 

هاي درسي حذف نمودند. نام  حتا اشعار فردوسي را در شاهنامه از كتاب
هاي پيشين  علي و محمد و رضا جايگزين نام ها نيز اسالمي شد. مثال آدم

دار شدند و مردها رئيس خانواده. صورت مردان  ها خانه ها در درس شدند. زن
هاي تيره و تار  را به ريش آراستند و بر سر زنان چادر افكندند. رنگ

هاي شاد شد. عكس خميني جايگزين عكس شاه در صفحه  جايگزين رنگ
تا به "د، انگليسي با اين هدف مي آموزيم كه ها شد. حتا گفتن نخست كتاب

زحمتكشان و پاي در زنجيران دنيا بفهمانيم كه هميشه خون بر شمشير 
) هدف 7("پيروز است و ملتي كه راه شهادت را برگزيده رستگار خواهد شد.
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زمينه را براي انقالب اسالمي جهاني امام "همه تغيير اين بود كه  از اين
  )8("السالم آماده سازيم. يهزمان، حضرت مهدي عل

هاي  فرصتي فراهم آورد تا مسئوالن حكومت شالوده "انقالب فرهنگي"
اصلي نظام آموزشي كشور را بنيان گذارند. باورهاي مذهب شيعه و اصل 

سازي بود. با تكيه بر همين اصول،  مايه اين دگرگون واليت فقيه اساس و بن
واليت "و  "احكام اسالمي"ا كه به ي آناني ر ها آغاز شد و همه"سازي پاك"

نداشتند، از كار بركنار نمودند.  "التزام"در عمل  "قانون اساسي"و  "فقيه
  شدگان را بيش از صدهزار نفر برآورد مي كنند.  عده كل اخراج

امور "و  "انجمن اسالمي"ها نهادهايي چون "سازي پاك"به موازات 
اين نهادها كار كنترل افراد و در مؤسسات آموزشي بنيان گرفتند.  "تربيتي

تبليغ و هدايت آنان را بر عهده داشتند. به روايتي ديگر، به خواست رهبر، 
نقش چشم و گوش رژيم را براي جاسوسي و خبرچيني اجرا مي كردند: 

طرفي اعمال و كردار دبيران و  آموزان عزيز با كمال دقت و بي ...دانش"
در يكي از آنان انحرافي ببينيد بالفاصله معلمين را زيرنظر بگيريد كه اگر...

به مقامات مسئول گزارش نمائيد و خود دبيران و معلمين با هشياري 
مواظب همكاران خود باشند تا اگر بعضي از آنان خواستند افكار انحرافي 

مان القاء كنند، از آنان جلوگيري نمايند و  خود را ...به فرزندان ميهن اسالمي
ه بخشيد با قاطعيت مطلب را با مسئوالن در ميان در صورتي كه فايد

بگذارند...فرزندان عزيزم خود را از يكديگر به بهترين وجه مراقبت نمائيد و 
در صورتي كه مشاهده كردند كه بعضي از دشمنان در لباس دوست و 

ها را جذب گروه خود كنند به مقامات مسئول  همشاگردي مي خواهند آن
  ) 9("نند اين كار را به صورت مخفي انجام دهند...معرفي نمايند و سعي ك

اهللا  شيخ فضل"اي آغاز شد. از پستوي تاريخ  تحريف تاريخ به شكل گسترده
جنبش مشروطيت را نفي كنند و در پي آن، ها را بيرون كشيدند تا  "نوري

حركت ارتجاعي پانزده خرداد را آغاز تاريخ معاصر ايران معرفي كنند. براي 
ها گذشته تاريخي ديگري الزم بود و در اين راه مي  ر اذهان تودهحاكميت ب

ترين ابزار  هاي درسي مناسب بايست تاريخ ديگري نوشته مي شد. كتاب
  جهت دست يافتن به اين هدف انتخاب شدند.

هاي درسي در جمهوري اسالمي تا كنون چندين بار مورد بازبيني  كتاب
ودن در طي سي سال گذشته هميشه ) حذف و اضافه نم10اند.( قرار گرفته

هايي حذف و  يكسان نبوده. با توجه به حاكميت و جو موجود، هر بار درس
آخرين مورد از آن را مثالً مي توان در سال  اند. يا مطالبي اضافه شده

  )11نژاد ديد.( تحصيلي گذشته در رابطه با دولت احمدي
ديني بر  "شناخت"و  "نگاه"در روند ايدئولوژيك نمودن آموزش و پرورش 

سان نگريسته مي  متون درسي تسلط يافت. به جهان و كار جهان بايد آن
شد كه در احكام اسالمي آمده بود. علم در اين آوردگاه به چنبره تفكر 
مذهبي و سنت ديني گرفتار آمد و مذهب شيعه به تنها راه رسيدن به 

بدل شد. در چنين جهاني بهتر و قدسي كه جمهوري اسالمي مبشر آن بود، 
هاي تاريخي  فضايي متون درسي اعتبار خويش نه از علم و دانش و يا تجربه

كه مشروعيت الهي و احكام آسماني كسب مي كردند. شناخت  تفكر، بل
  عقالني از متون درسي حذف شد و عرف جاي خويش به سنت واگذاشت.

طلب  هاي درسي به جهتي سوق داده شد كه نظام حكومتي محتواي كتاب
بار و براي  مي كرد. بر اين اساس براي نمونه اگرچه تئوري تكامل يك
بار با حذف  هميشه از متون آموزشي حذف شد، ولي تاريخ هرچند سال يك

ها و حوادث با توجه به نياز در صفحات  و اضافه همراه بوده است. شخصيت
سخنان خميني  اند. در اين راه حتا از اند و رفته هاي علوم انساني آمده كتاب

نيز استفاده ابزاري مي شود. در هر دوره آن سخناني از او انتخاب مي گردند 
  خوان باشند.  كه با شرايط سياسي حاكم هم

  نبرد حق عليه باطل
هاي توتاليتر و ايدئولوژيك در انطباق فكر خويش با دنياي معاصر،  نظام

  در  ايام مي كوشند تاريخ به نفع خويش تحريف كنند. پيوسته

  
  

  
  
  

چه را كه  هاست كه گاه سخن ديروز، امروز تاب نمي آورند و آن بازآفريني
ها  ها و تحريف ديروز واقعيت مي پنداشتند، امروز ضد آن مي دانند. بازسازي

گاه نقش بر ذهنِ جوانان مي شوند و در شناخت آنان از جهان مشكل مي 
ومت از دست مي آفريند، بخشي نيز در رويارويي با جهان معاصر توان مقا

  ترين ميدان اين عرصه است.  دهند. علوم انساني بزرگ
علوم انساني زاده عصر تجدد است، خرد به كار مي گيرد تا درك و تعريفي 

آسماني و  هاي ديگر از واقعيت ارايه دارد، واقعيتي كه در تقابل با واقعيت
ك فراتاريخي هستند. علوم انساني هيچ خط قرمزي نمي شناسد، بر ش

هاي موجود شك  ها مي نگرد، در حقيقت استوار است، با عقل نقاد به پديده
نمي داند. انتقاد و شك  "مقدس"و  "مسلم"ايجاد مي كند، هيچ امري را 

كس كه به علوم انساني روي آورد و از انتقاد و شك  در آن اصل است. هر آن
ه نرخ روز خواهد گي گرفتار مي آيد و سرانجام، نان ب دوري گزيند، به روزمره

چاله گرفتار آيد، از جايگاه و نظرگاه علمي نيز  كس كه به اين دام خورد. آن
  سقوط خواهد كرد.
ترين نقش را دارد.  ي فرهنگي جامعه، علوم انساني بزرگ در تغيير حافظه

مي كوشد تا با پاشاندن بذر شك و نقد، روش شناخت و نگاه متفاوتي در 
از دام ايمان و وحي رها گرداند تا به تفسيري ديگر از  افكار بپروراند. خرد را
جا كه ساختار جامعه بر سنت استوار است، نمي توان از  جهان دست يابد. آن

سيستم آموزشي دموكراتيك سخن گفت. اين دو باهم در تضادند، چيزي كه 
  در ايران امروز مي بينيم.

اني راه خويش به عقل زدايي از تاريخ و فرهنگ است كه علوم انس با استوره
مي گشايد و جهان را عقالني تفسير مي كند. در غير اين صورت علوم 
انساني فلج است. به آن چيزي بدل مي شود كه هم اكنون در نظام 

  جمهوري اسالمي شاهديم.
هاي تاريخ و علوم اجتماعي در مدارس ايران آوردگاه تعليمات دين  كتاب

ب شيعه و حكومت جمهوري اسالمي است. تمامي متون به شكلي با مذه
هاي ديني و رويدادهاي  ربط پيدا مي كنند. زندگي پيامبران و شخصيت

هاي تاريخي مخدوش گردند. زمان  گذاري اي مي شود تا ارزش مذهبي بهانه
چيزي  "حقيقت"ها بر محور اسالم به حركت در مي آيد و  در اين نوشته

هستند و  "حق"دهندگان  رتآنان بشا مي شود متعلق به مسلمانان. هم
  ."باطل"و  "كافر"ديگران همه 

، جهانِ اسالم در برابر "باطل"عليه  "حق"در بازخواني تاريخ، در رويارويي 
جهانِ غيراسالم قرار مي گيرد، مسلمانان در برابر نيروهاي باطل قد علم مي 
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ه حاصل همين مبارز 57كنند تا جهان به داد پيروز گردانند. انقالب سال 
  است كه راهي نوين در تاريخ جهان گشوده است.

نويسان جمهوري اسالمي، تاريح جانبدارانه باز مي سازند و آن را به  تاريخ
نفع خويش تحريف مي كنند و اين عرصه از علم را چنان تقليل مي دهند 

جا دست بلند مردم است،  كه انگار قصه و افسانه بازگويند. روحانيت همه
  تا امت را به سوي سعادت رهبري كند.  حامي زحمتكشان

در اين شكي نيست كه جمهوري اسالمي از تمامي دستĤوردهاي علم و 
دانشِ جهان تا آن اندازه كه براي حفظ نظام الزم باشد، بهره مي برد. اما 

  استفاده از آن عمومي نيست و كاربرد عام ندارد. 
اند، اما بايد توجه  دههاي درسي در ايران با تكيه بر علم نگاشته ش كتاب

داشت كه علم مورد نظر هيچ نسبتي با علم به مثابه دستĤورد جهاني بشر 
ندارد. مسلمانان علم را به قرآن محدود مي كنند. خارج از قرآن علمي 
وجود ندارد. بر همين اساس به روحاني، عالم دين مي گويند. عالمان دين 

تفسير مي كنند. آنان هيچ  هاي قرآن را در واقع كساني هستند كه داده
علمي را خارج از قرآن نمي پذيرند. باورهاي ديني با چنين شناختي از 

شناسي  هاي درسي راه مي يابد، تئوري تكامل از زيست جهان به كتاب
هاي  گونه كه در قرآن آمده، به كتاب حذف مي شود و آفرينش انسان آن

شناسي و  پزشكي، زيست شناسي، هايي چون زمين درسي راه مي يابد. رشته
بيولوژي به همين شكل مخدوش مي شوند. علوم ديني به علوم غيرديني 

  آموز دچار گمراهي مي شود. اي شكل مي گيرد كه دانش مي آميزد و ملغمه
هاي درسي اثري است كه شايد نتوان هيچ كتابي در جهان  قرآن در كتاب

) و 12("د شده باشد.دوستي تأكي بر تعقل، تفكر و علم"چون آن يافت كه 
ترين محتوا و با رعايت نياز  ترين سطح و كامل دين الهي در عالي"اسالم 
ها در آينده در غالب قرآن كريم بر پيامبر نازل شد و در اختيار  انسان

  )13("بشريت قرار گرفت.
هاي درسي كوشيده شده است براي هر  گذشته از آفرينش انسان، در كتاب

بع از قرآن و يا زندگي مسلمانان ارايه دارند. براي اي علمي يك من پديده
هايي ساخته و پرواز را آزمايش  در قرن پيش بال "رايت"نمونه: اگر برادران 

بن فرنان، يكي از مسلمانان دانشمند،  سال پيش عباس 1100در "اند،  كرده
پس ها به پرواز درآمد و  با اين بال هايي براي پرواز در آسمان ساخت. او  بال

) و يا در همين زمينه: اگر نبود اكسيژن در 14("از مدتي به زمين نشست.
 1400قرآن كريم"آفرين است، اين آن چيزي است كه  سفر به فضا مشكل

  )15("سال پيش خبر داده است.
هاي قرآن، مرد برتر از زن است. اگرچه  هاي درسي بر اساس آموزه در كتاب

به مسائل جهان معاصر توجيه كنند، سعي مي شود اين برتري را با توجه 
) در اين 16الي تمامي دروس اين تبعيض را مي توان بازيافت.( ولي در البه

متوسل مي شود. براي نمونه: پيامبر  "حديث"عرصه رژيم حتا به خلق 
كارهاي خانه را به زهرا مي سپارد و كارهاي خارج از خانه را به علي. زهرا 

ارج از منزل بر عهده من نيفتاده، يك دنيا كه كار خ از اين"مي گويد: 
  ) 17("خوشحالم.

چون جامعه، خانواده تنها  هاي درسي ايران نيز، هم در فضاي حاكم بر كتاب
اجتماعي است كه زن مي تواند در آن مورد توجه قرار گيرد. در اين 

، زن وظيفه پشتيباني و اطاعت از پدر، شوهر و فرزندانش را بر "اجتماع"
ارد، برايشان دل مي سوزاند، موقعيت الزم را جهت آسايش تن و عهده د

   شود. تنبيهاتشان را فروتنانه پذيرا ميآسودگي خيال آنان فراهم مي آورد و 
هاي درسي، بر اساس تنها الگويي كه تبليغ مي شود، زن  در سراسر كتاب

در آور است و رئيس خانواده، دختر كمك ما دار، مرد نان مادر است و خانه
فردا شدن. زنِ در  است در كارِ خانه و پسر مقلد كار پدر و در تدارك مرد

  اين دروس، بدون نقش مادر و همسري، موجودي است فاقد هويت. 
هاي سنتي خود را دارند. در  متون درسي، مردان و زنان نقش تماميدر 

هاي درسي، زنِ روشنفكر، مهندس، دانشمند، هنرمند، نويسنده و يا  كتاب

وجود ندارد. زن اگر بسيار شجاع باشد، در پشت  …نقاش، ورزشكار و 
سربازان "جبهه جنگ به مداواي مردان مجروح اشتغال دارد و يا براي 

  آذوقه و لباس تدارك مي بيند. "اسالم
 "محجبه"هاي درسي حتا پرندگان نيز گاه  در عرصه روابط جنسي در كتاب

  )18هستند.(
  

  رسالت روحانيونحقانيت جهاني اسالم و 
سراسر تاريخ جهان در اين دروس در كينه به انگلستان، آمريكا، اسرائيل، 

هاي جهاني شكل مي گيرند. در عرصه داخلي شاهان قاجار و  غرب و قدرت
  پس از آنان رضاشاه و محمدرضاشاه در تيررس حمله قرار دارند.

اند. براي  ها علم و دانش از مسلمانان آموخته هاي درسي غربي در كتاب
هاي صليبي با شكست اروپائيان پايان گرفت و [آنان]  سرانجام جنگ"نمونه: 

ماندگي  با مشاهده تمدن عالي و فرهنگ پيشرفته مسلمانان متوجه عقب
خود شدند و در صدد برآمدند كه از دستاوردهاي علمي و فكري مسلمانان 

  )19("استفاده كنند.
خي را مي توان در تمامي متون درسي هاي تاري بافي تحريف تاريخ و دروغ

تاريخ "بازيافت. براي ملموس شدن موضوع، آن را تنها در يك كتاب، از 
  پي مي گيريم: ،"معاصر ايران، سال سوم متوسطه

هايي زننده و  خان ايرانيان را فاقد شعور مي دانست و با عبارت ملكم" -
رابطه همين بس ) در اين 20("آميز از مردم ايران سخن مي گفت. توهين

خان نخستين كسي بود كه در ايران واژه  كه يادآوري گردد، ملكم
  را به كار گرفت و كوشيد متون قرآن با زمان در تطابق قرار دهد. "اهللا حزب"
در برابر حكومت قاجار  "هاي دين اسالم آموزه"هاي روحانيون و  فعاليت -

شيعه در صحنه سياسي ظهور قدرت در رهبري روحانيون "سرانجام به 
 )23(ص  "كشور شد.

گيري از  كشور عزيز و استبدادزده ما با بهره"در جنبش مشروطيت،  -
هاي سياسي عالمان بزرگ دين، كوشش فرهيختگان جامعه و  انديشه

مجاهدت مردم به حكومتي دست يافت كه مي بايست بر اساس قانون اداره 
اهللا بهبهاني،  عبارتند از آيت ) در اين نوشته عالمان دين33(ص  "مي شد.

اهللا نوري. از فرهيختگان جامعه اما نامي  اهللا طباطبايي و شيخ فضل آيت
 آورده نمي شود.

گرا كه داعيه  خواهان غرب پس از به توپ بستن مجلس، آزادي" -
دوستي داشتند به غرب گريختند. روحانيون ماندند و  خواهي و وطن مشروطه

 )41(ص  "مقاومت كردند.
از بين بردن روحانيون و ضعيف " 1299وقوع كودتاي  هاي يكي از علت -

هاي انگلستان بودند، برهم زدن بساط عزاداري  ها كه عامل شكست كردن آن
ترين وسيله براي خنثي كردن سياست دولت  امام حسين كه خود بزرگ

 )57مي باشد. (ص  "انگلستان بود...
تن مظاهر دين و روحانيت كه مانع استعمار نوين براي از ميان برداش" -

 )76به رضاشاه متوسل شد. (ص  "ها در ايران بود سلطه آن
هاي  اي پس از شهريور بيست هيچ نشاني از فعاليت در جنبش توده -

هاي صنفي، زنان و... نيست. سردمدار نهضت ملي  ها و تشكل احزاب، سازمان
-100بود. (صص كاشاني است و او كسي است كه اگر نبود، مصدق هم ن

99( 
شاه و ارتش  1325در سركوب جنبش آذربايجان و كردستان در سال  -

سرانجام غائله آذربايجان و كردستان...با رشادت و و مقاومت "نقشي ندارند. 
خواه و مسلمان آذربايجان و كردستان با همان سرعتي كه آغاز  مردم وطن

 )91(ص  "شده بود، به پايان رسيد.
مرداد وجود حزب توده است كه  28هاي پيروزي كودتاي  يكي از علت -
 106(ص  "رفتار خصمانه خود را با دكتر مصدق هيچگاه تغيير نداد."
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اي دكتر مصدق را از كودتا باخبر  اهللا كاشاني كسي است كه طي نامه آيت -
 )113كرد. (ص 

پس از پيروزي كودتا هيچ خبري از بازداشت و اعدام مخالفان نيست.  -
اي از بازاريان  دكتر مصدق به سه سال زندان محكوم مي شود و عده فقط

 )117تبعيد مي گردند. (ص 
هاي تاريخ معاصر ايران و  خرداد نقطه عطف مهمي در جنبش 15قيام " -

) قابل ذكر است كه تاريخ ايران در متون 138(ص  "جهان به شمار مي رود.
 تقسيم مي شود. "خرداد 15قيام "درسي به تاريخ پيش و بعد از 

خرداد،  15اهللا خميني در پي حادثه  در تظاهرات اعتراض به بازداشت آيت -
چون برگ  آنان را هم"عوامل سركوب شاه بر روي مردم مسلسل گشودند و 

 "نفر مجروح و شهيد شدند. 32پاييزي به زمين ريختند. تنها در يك كوچه 
 )21)(134(ص  "عام شدند. صدها نفر در قم قتل"و 
مرداد سينما ركس آبادان در يك جنايت مهيب به آتش كشيده شد  27" -

سوزي مي  نفر در آتش سوختند. مردم ساواك را عامل آتش 477و 
كه عاملين حادثه  اي به اين ) در اين نوشته هيچ اشاره156(ص  "دانستند.

ها پس از انقالب بازداشت نيز  اند، نشده است. آن طرفداران خميني بوده
و چند جلسه دادگاه نيز برايشان برگزار گرديد، اما بعد موضوع  شدند

  )22مسكوت ماند.(
چنان دنبال كرد، به انقالب رسيد و نقش احزاب  اين سياهه را مي توان هم

ها را در آن و بعد از آن دنبال كرد. تحريف و دروغ در تمامي  و گروه
  صفحات كتاب ديده مي شود.

  
  
  
  
  
  

  جدال در دانشگاه
ها حاكميت در ايران، نتوانست خود را با  م سنتي سرانجام پس از سالاسال

اي با علوم انساني نيز در همين  جهان مدرن منطبق كند. مخالفت خامنه
بسياري از علوم "رابطه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. او مي گويد؛ 

دي به اعتقا ها ماديگري و بي ست كه مباني آن هايي انساني مبتني بر فلسفه
اعتقادي به تعاليم  تعاليم الهي و اسالمي است و آموزش اين علوم موجب بي

آموزش علوم "كند كه؛  او به درستي تأكيد مي "ي مي شود.الهي و اسالم
ها منجر به ترويج شكاكيت و ترديد در مباني و اعتقادي  انساني در دانشگاه

   "خواهد شد.
و دولت وظيفه دارد، آن را اجرا ست  اي در واقع حكم واليتي سخنان خامنه

اي از بررسي  دور تازه "شوراي عالي انقالب فرهنگي"كند. بر اين اساس 
ها آغاز كرد. هدف اين است كه  دروس علوم انساني را در مدارس و دانشگاه

  آموزان كاسته شود. از ترويج شكاكيت در ميان دانشجويان و دانش
كه  اي، بدون اين ا به صورت ترجمهعلوم انساني را م"اي مي گويد؛  خامنه
آوريم  بدهيم در آن راه پيدا كند، مي گونه فكر تحقيقي اسالمي را اجازه هيچ

دهيم. در  ها را تعليم مي هاي مختلف اين خشهاي خودمان و در ب تو دانشگاه
حالي كه ريشه و پايه و اساس علوم انساني را در قرآن بايد پيدا كرد. يكي از 

هاي گوناگون به  قرآني اين است. بايد در  زمينه  پژوهشهاي مهم  بخش
نكات و دقايق قرآن توجه كرد و مباني علوم انساني را در قرآن كريم 

  )23("جستجو كرد.
هاي  هاي واقعيت و چنين است كه نمايندگان دين، فرمانرواي حوزه

اجتماعي مي شوند و حوزه عمومي را از پويايي تهي مي كنند. آنجا كه 

مت ايدئولوژيك باشد، مي كوشد تا با دخل و تصرف در شناخت انسان حكو
هاي سياسي  هاي آموزشي، هدف ريزي نسبت به علوم انساني، در برنامه

خويش اعمال دارد. هدف كنترل فكر انسانهاست، جهت دادن به آن و 
  تربيت نسل در مسيري ويژه.

را تغيير داد. سقوط  تر مي توان آن آنگاه كه بنيان افكار سست باشد، آسان 
ست. در همين شرايط است كه  كيفيت انديشه و فكر حاصل چنين موقعيتي

  گرايانه مي شود. تحقيق و پژوهش نيز به فرم فرو مي غلتد و عوام
گام فراتر  "گروه مطالعات وزارت آموزش و پروش"در پي سخنان رهبر، 

هاي  تابگذاشت. رئيس آن به خبرگزاري مهر گفت؛ مي كوشيم تا در ك
هاي سياسي و  نگاري پرور جايگزين تاريخ رويكرد فرهنگي و تمدن"جديد 

افرادي چون "او اعالم داشت كه  "ها شود. نظامي و پادشاهان و جنگ
چنگيزخان مغول و يا سلطان محمدشاه و پادشاهاني از اين قبيل را از تاريخ 

تأليف ريزي و  اداره كل برنامه"اين سخنان را  "حذف خواهيم كرد.
  نيز تأييد كرد. "هاي درسي كتاب

كه  وراي چنين تغييراتي نبايد واقعيتي را ناديده گرفت و آن اين
ي  آموزان و دانشجويان در دروس علوم انساني، چهره و رفتار همه دانش

سفاكان تاريخ را در منش حاكمان بر ايران امروز باز مي يابند و اين خود 
  ن گردد.مي تواند مبناي بسي شك در آنا

مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت "گيري فرمان رهبر،  در امر پي
پذيرش دانشجو در دوازده رشته علوم انساني و هنر "اعالم كرد كه؛  "علوم

هايي چون علوم اجتماعي، علوم سياسي، حقوق و  متوقف شده است. رشته
صورت مي ها هستند. اين توقف براي اين  روانشناسي از اين گروه رشته

معاون فرهنگي وزير علوم  "ها بازنگري شود. هاي دروس آن گيرد تا سرفصل
  را تأييد كرد.  "وارداتي بودن علوم انساني"

 "مروج سكوالريسم"وزير علوم به انتقاد از اساتيدي در دانشگاه پرداخت كه 
اعالم  "اهللا حزب"هستند. او رسماً خواستار پاكسازي استادن شد و به شيوه 

در صورت عدم گزينش توسط وزارت علوم، به قطع خود مردم "شت؛ دا
اي از استادان علوم  به دنبال اين تهديد، عده "دست به كار خواهند شد.

  ها اخراج و يا بازنشسته شدند. انساني در دانشگاه
حاكمان بر ايران سه دهه است كه مي كوشند علوم انساني را از گردونه علم 

اي خويش گردانند. حاصل چنين رفتاري را در ه خارج و رامِ ذهنيت
ها مي بينيم. تقليل تفكر  فريبانه آنان از موقعيت هاي آبكي و عوام تحليل

  عمومي به سطح شعور عامه نتيجه همين سياست است.
جمهوري اسالمي و رهبر آن ورشكسته شدن نظام آموزشي كشور را در 

كه  ن مي كنند، بي آنعنوا "ها اسالمي نبودن كافي مدارس و دانشگاه"
  ست. صدايي و دگم حاكم بر محيط آموزشي علت اصلي بدانند نظام تك

  
  ها  اي بر دانشگاه تسلط تفكر حوزه

در سي سال گذشته، با گذشت هر سال، فاصله تحصيلكردگان كشور از 
تر مي شود. متون درسي از علم و دانش فاصله مي  هاي علمي عميق واقعيت

ليل مفاهيم به حديث و داستان و ژورناليسم فرو غلتيده گيرند. پژوهش و تح
هاي ذهني محدود شده و از بر كردن مفاهيم همانا  است. آگاهي به اندوخته

به روش شناخت و فراگيري تبديل گشته. مرزهاي علوم انساني مخدوش 
ها ابزاري ساخته در كشتن هرچه فكر و انديشه و  گرديده و حكومت از آن

تر، آغازگران آن  ها پيش احمد و شريعتي و مطهري، سال آلعلم، كاري كه 
  اند. بوده

در جدال كهنه و نو، سي سال پيش در پي فرمان خميني، به راه اسالمي 
هاي كشور، انقالبِ فرهنگي آغاز شد. حكومت بر  كردن مدارس و دانشگاه
  ها حاكم است.  هاي غربي بر دانشگاه اين باور بود كه ارزش

فرهنگي به رياست عبدالكريم سروش، طي دو سالي كه  ستاد انقالب
ها تعطيل بودند، كوشيد فضاي آموزش عالي كشور را اسالمي كند.  دانشگاه
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اكنون پس از گذشت سي سال، جمهوري اسالمي در حرف و در عمل، به 
دانست و  ا را مركز فساد ميه همان نقطه صفر رسيده است. خميني دانشگاه

هايي  است...اين  اي يك كشور از دانشگاهه مه گرفتاريمنشاء ه"گفت كه  مي
اي وزارت و كذا رسيده بودند و ه كه از دانشگاه بيرون آمده بودند و به مقام

ا بودند كه ما را به دامن شرق و غرب كشاندند و ه به مقامات ديگر، همه اين
  ) 24("ا...ه ما را وابسته كردند به آن

سخنان آن زمانِ خميني را دگربار تكرار مي  اي امروز دارد اهللا خامنه آيت
هايي است كه مباني آنها  بسياري از علوم انساني مبتني بر فلسفه"كند؛ 

اعتقادي به تعاليم الهي و اسالمي است و آموزش اين علوم  و بي  ماديگري
بانوان "او در ديدار با  "اعتقادي به تعاليم الهي و اسالمي مي شود. موجب بي

هاي گوناگون به نكات دقيق قرآن  بايد در زمينه"تأكيد كرد كه؛  "پژوه قرآن
  )25("توجه كرد و مباني علوم انساني را در قرآن كريم جستجو كرد.

كه نظام فكري رژيم است كه مي كوشد علم  مشكل اما نه علوم انساني، بل
را به چهارچوب سنت بكشاند، امري كه تا كنون موفق به آن نشده است. 

گاه فرقي با  سان كه ادعا مي كنند، اسالمي گردد، آن اگر آن دانشگاه
نخواهد داشت. متون مقدس اگر پايه فكري در امر  "هاي علميه حوزه"

ست پاسخگوي جهان معاصر نباشند و به  تحقيق و تدريس باشند، طبيعي
بست گرفتار آيند. در دانشگاه، آنجا كه با علم سر و كار دارند، هيچ  بن

هاي دانشگاهي در جهان مدرن، در امر پژوهش  نيست. رشتهچيزي مقدس 
مرز نمي شناسند، سراسر جهان را در مي نوردند، از هر فكري بهره بر مي 

  كه وابستگي بومي و يا ايدئولوژيك داشته باشند. آن  گيرند، بي
كه؛ رژيم طي  اي پيشزمينه ديگري نيز دارد و آن اين اهللا خامنه سخنان آيت
قدسي و مابعدالطبيعي ديني را در ايران به ايدئولوژي تبديل  سه دهه، امر

اجتماعي و اقتصادي كشور پي  -كرد و سامانه نويني را در تحوالت سياسي
  ريخت.

ها در پي انقالب فرهنگي، دوران شكوفايي مؤسسات ديني  با بستن دانشگاه
  فرارسيد.

اي بنيان  هاهللا خامن ست كه آيت نهادي "مركز مديريت حوزه علميه قم"
گذاشت تا از آن طريق سلطه خويش بر حوزه علميه اعمال دارد. اين 

اكنون نيز زير نظر او فعاليت مي كند و در سراسر كشور فعال  سازمان كه هم
هاي گوناگوني  است، از بودجه ساالنه دولتي برخوردار است و پژوهشكده

برآورد مي  "ويپژوهشگاه حوز"ها را تا چهارصد  تأسيس كرده كه تعداد آن
  كنند. 

حوزه علميه در امر مذهبي كردن فضاي آموزشي كشور، تصميم گرفت در 
هاي اسالمي تأسيس كند. به همين  هاي موجود، دانشگاه رقابت با دانشگاه

هاي فلسفه،  منظور، ابتدا با موافقت وزارت علوم و آموزش عالي، در رشته
شناسي و علوم  اسي، روانشن تاريخ، علوم سياسي، اقتصاد، حقوق، جامعه
را به مديريت  "دانشگاه مفيد"تربيتي از ميان روحانيون دانشجو پذيرفت و 
در پي اين ابتكار به فكر  ها اهللا موسوي اردبيلي به راه انداخت. ديگر آيت

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام "تأسيس دانشگاه افتادند. مصباح يزدي 
در اين  "ليغات اسالمي حوزه علميهدفتر تب"را به راه انداخت.  "خميني
پژوهشگاه علوم اجتماعي و "، "پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي"راستا، 

را تأسيس كرد. مؤسسه تنظيم و نشر آثار  "دانشگاه باقرالعلوم"و  "اقتصادي
  را به راه انداخت. "پژوهشكده امام خميني"خميني نيز 

كاشاني، دانشگاه امام  مدرسه عالي شهيد مطهري به رياست محمد امامي
صادق به رياست مهدوي كني نيز دو دانشگاهي هستند كه اگر چه به حوزه 

  وابسته نيستند ولي در همان راستا فعاليت دارند.
كه، با اخراج  انتقاد از علوم انساني اما دليل ديگري نيز دارد و آن اين

دانشگاه  اي آخوند به عنوان مدرس به استادهاي اين رشته، طيف گسترده
هاي علمي همĤهنگ ذهن و ذهنيت آنان نبوده و نيست.  راه يافت كه داده

فكر مي كنند، همه علوم در قرآن موجود است.  اي، چون خامنه اين عده، هم

شناسي نيز  هاي علوم انساني، دين آنان نمي توانند بپذيرند كه نه تنها رشته
ژوهش، تدريس مي شود. هاي مدرن پ هاي جهان، امروز با شيوه در دانشگاه

هاي آموزشي ديرين سالهاست به تاريخ سپرده شده و تفاوت نيز در  شيوه
همين است. علوم انساني آنجا كه الزم آيد، به تحليل و تفسير متون مقدس 

  كه به زير سيطره آن درآيد و اقتدار آن بپذيرد. روي مي آورد، بي آن
تدريس به راه اهداف  دانشگاه در عصر مدرن يعني آزادي در تحقيق و

علمي. آنجا كه آزادي بر محيط دانشگاه حاكم نباشد، انديشه به ركود دچار 
مي گردد و رشد و شكوفايي از حركت باز مي ماند. دانشگاه را نمي توان 

اداره كرد و علوم انساني را به ابزار بدل نمود. اگر به اين كار  "ايدئولوژيك"
چه كه جمهوري اسالمي امروز پس از  آناقدام شود، نتيجه فاجعه است، 
  سي سال به آن گرفتار آمده است.

حوزه "ها  ساله اخير در ايران كه مي خواست از دانشگاه كوشش نافرجام سي
شده را نمي توان در  بست رسيده است. دوران سپري بسازد، به بن "علميه

ني در مكاني امروزين، در هستي انسان معاصر بازيافت. بحران علوم انسا
ست كه مي كوشد علم و  آموزش عالي كشور در واقع بحران فكري نظامي

  دانش را به خدمت ايدئولوژي خويش درآورد.
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 "سازمان مجاهدين خلق ايران نوشته حسين روحاني"پيرامون كتاب 

  1384تهران از انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي، 
 

  

 حسين روحاني:
 مبارزي درهم شكسته، قرباني شكنجه و ضعف 

  
  تراب حق شناس

  
1  

  كتاب پيش از دستگيري: ي نويسنده ي اي درباره شمه
من حسين احمدي روحاني كه  قريب بيست سال پيشين رفيق 

اي استوار  هاي شاه و خميني را با اراده هاي مبارزه با رژيم ترين دوران سخت
شجاعتي چشمگير طي كرد و در هر سه دوره از فعاليت سياسي و  و با

هايش، در  اش (مجاهدين، مجاهدين م. ل.، پيكار) به خاطر شايستگي انقالبي
به چنگ  1360بهمن سال  14رهبري تشكيالت قرار داشت، زماني كه در 

جالدان رژيم سرمايه و دين افتاد با امتحاني سهمناك و كمرشكن رو به رو 
اش  ويژه قرار گرفت اراده ي العاده و كينه توزانه وقتي زير فشار فوق شد و

بدون اراده و اختيار حرف هايي زد و كارهايي كرد كه شايد درهم شكست و 
تمام عمر به صورت فردي و سازماني با آن ها جنگيده بود. اينكه اين 

بت دهد آنقدر پيچيده و نس وارونگي چگونه و طي چه فرايند شومي رخ مي
كند كه راه را بر داوري عادالنه  به اين يا آن فرد و شرايط معين فرق مي

ست كه هر  شخصي و اجتماعي ي بندد. اما صورت مسئله داراي دو جنبه مي
دو را بايد به ديده گرفت. از نظر شخصي، مسير زندگي هرچقدر هم كه تلخ 

جتماعي، رسد، حال آنكه از نظر ا يا شيرين باشد با مرگ به پايان مي
تواند در ابعاد گوناگون ادامه يابد و به  مسيري كه فرد در زندگي پيموده مي

نفي يا اثبات تأثير گذار باشد. اين است دليل و ضرورت پرداختن به زندگي 
  كم نظير و پر فراز و فرود او.

باري، در اوايل دهه چهل در رفت و آمد به دانشكده كشاورزي كرج بود 
. هر دو در انجمن اسالمي دانشجويان فعاليت داشتيم. كه با او آشنا شدم

يادم نيست كه تا چه اندازه در نهضت آزادي فعال بود. محمد حنيف نژاد 
كه مسؤول انجمن و نيز نهضت آزادي و جبهه ملي در اين دانشكده بود 

تر  كرد: خوش فكر بود، صادق بود و مهم روي حسين روحاني حساب مي
د. از دانشكده كشاورزي در رشته خاك شناسي فارغ اينكه جدي و پيگير بو

التحصيل شد. پس از گذراندن يك سال و نيم نظام وظيفه، در همدان كار 
گرفت. بعد به تهران آمد و در امير آباد يك دفتر مهندسي داير كرد و هم 
زمان در رشته فوق ليسانس آب شناسي در دانشكده فني دانشگاه تهران به 

چهل عضو مجاهدين بود. تا آنجا  ي دهه ي رداخت. از نيمهتحصيل پ ي ادامه

دانم از همان ابتدا كارآيي چشمگيري در زمينه آموزش از خود نشان  كه مي
داد. از آنجا كه جمع مجاهدين هنوز ايدئولوژي مدوني نداشت و نمي  مي

هاي حاضر و آماده چه اسالمي و چه  توانست برآنچه به ايدئولوژي
ه كند ناگزير خود دامن همت به كمر زد تا بدون تعصب، از ماركسيستي تكي

عقايد موجود، چه سنتي و چه مدرن، براي خويش ايدئولوژي تدوين كند. 
مجاهدين نه فرهنگ اسالمي را نفي كردند و نه به دست آوردهاي علمي و 

مجاهدين  ي تجارب مبارزاتي عصر مدرن بي اعتنا ماندند. مسئله عمده
ي بود كه ديگر قابل تحمل نبود. تجربه عيني خود آنها در مبارزه با رژيم

 ي ، شكست ايده هاي رفرميستي و پارلماني (جبهه42تا  1339سال هاي 
ملي، نهضت آزادي، حزب توده و روحانيون) را آشكار كرده بود. پاسخي كه 
مجاهدين در آن شرايط تاريخي و در محدوده امكانات طبقاتي خود در 

اي بود.  ند راه حلي انقالبي و متكي بر بسيج تودهجست و جويش بود
بخشيد. تلفيق  ايدئولوژي مجاهدين بايد به چنين راه حلي قوام مي

شد (و مي توانست  هايي از آنچه برداشت مترقيانه از اسالم تصور مي جنبه
پلي بين درك برخي روشنفكران از مسائل جامعه و نياز سياسي و اجتماعي 

هايي از درك نسبي كه از گنجينه تئوريك و عملي  جنبهها باشد) با  توده
ايدئولوژي موزاييك مانند مجاهدين را پديد آورد؛ كاري  ،ماركسيسم داشتيم

كه هم ابتكاري بود، هم دشوار. درك فروتنانه مجاهدين از خويش مانع از 
هاي ديگر  اي (كه من در برخورد با جنبش آن نبود كه آنها به چنين پروژه

ام)  در آمريكاي التين نديده "يزدان شناسي رهايي بخش"و حتي  منطقه
اش بكوشند؛  تر در تحقق بپردازند و تا سرحد جان، با صداقت هر چه تمام

توانست  ،اش را نشان داد ها ناكارآمدي صداقتي كه وقتي تجربه مبارزاتي آن
ي غالب آنان را به نقد آن ايدئولوژي رهنمون شود. وسعت نظر و سعه صدر

هاي گوناگون و حتي متناقض از خود  را كه مجاهدين در برخورد به ايده
ام. معماي مجاهدين اين  دادند من تا كنون در جاي ديگري نديده نشان مي

بود كه نه  ماترياليست بودند نه به معناي سنتي كلمه مذهبي و در عين 
ر باره د 1350حال هر دو. تعبير رفيق مسعود احمدزاده در زندان در سال 

هاي مجاهدين زنداني به  مجاهدين بسيار گويا ست. او پس از آشنايي با ايده
ست و به زودي  اين نتيجه رسيده بود كه اين گروه داراي هسته ماترياليستي

باري، در بسياري ار تحوالت پوسته ايده آليستي خود را خواهد شكست. 
ست  يا التقاطي امريدوگانه، تلفيقي  ي فكري و اجتماعي گذار از يك مرحله

   عادي، طبيعي و شايد ناگزير.
حسين روحاني در دوره اول مجاهدين در جمع كساني بود كه براي 

كردند. در اين جمع كه محمد حنيف نژاد  تدوين ايدئولوژي كار مي
مسعود رجوي بعدتر مسئوليت آن را به عهده داشت، علي ميهن دوست و 

آموزشي در داخل سازمان منتشر نيز شركت داشتند. اين جمع سه سند 
هاي: شناخت، تكامل و راه انبيا. در هر سه سند  كرد كه عبارتند از كتاب

شود. طي شش سال  كه به آن اشاره كرديم به وضوح ديده مي "موزاييكي"
كه مجاهدين به فعاليت نظري، تشكيالتي و  50تا  1344يعني دست كم از 

ها فعال بود. در  ر كليه عرصهآموزش سياسي پرداختند حسين روحاني د
اش  اداره كالس هاي آموزشي تئوريك و عملي، در عضوگيري (نمونه

وقتي قرار شد  1348عضوگيري مسعود رجوي)، در امكان سازي و غيره. در 
هاي آينده، جمعي از اعضاي سازمان براي آموزش نظامي  در تدارك فعاليت
ماينده سازمان آزاديبخش او بود كه براي تماس با ن ،به فلسطين بروند

فلسطين به فرانسه رفت تا با محمود همشري، نخستين نماينده اين سازمان 
هاي  در اين كشور، موضوع آموزش نظامي جمعي از مجاهدين را در پايگاه

فلسطيني در ميان بگذارد. از آنجا كه سازمان ما بنا به ضرورت مخفي كاري، 
ها  علني خود را به فلسطيني توانست از طريق شخصيت يا جرياني نمي

معرفي و اعتمادشان را جلب كند، جوابي كه از ياسر عرفات به نماينده شان 
اعتماد الزم را به دست آوريد، از آموزش اين "در پاريس رسيد اين بود: 

مشكل ما را حل  . اين تماس عمالً"كنيم گروه ايراني در پايگاه استقبال مي
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هاي خليج (كه هنوز  ان فلسطيني در شيخ نشيننكرد. ناگزير از طريق مبارز
مناطقي مستقل نبوده، مستعمره انگليس محسوب مي شدند) اقدام شد و 
اين بار تماس به ثمر رسيد و براساس آن چندين نفر به پايگاه هاي 
فلسطيني در اردن اعزام شدند (اصغر بديع زادگان، علي بهپور، رسول 

يي، مسعود رجوي، محمد بازرگاني،  مشكين فام، فتح اهللا ارژنگ خامنه
محمد سيدي كاشاني، رضا رضائي و من). دسته دوم از رفقاي ما كه در 

هاي فلسطيني  براي فراگيري آموزشهاي رزمي عازم پايگاه 1349تابستان 
در اردن بودند، به خاطر عدم رعايت دقيق برخي مسائل امنيتي و محمل 

ليس قرار گرفته به زندان سازي، در شيخ نشين دبي مورد سوء ظن پ
نفر مي شدند در  6افتادند. عملياتي براي رهايي آن رفقاي زنداني كه 

دستور قرار گرفت. حسين روحاني و دو عضو ديگر تشكيالت ماموريت 
گيري از تحويل آنها  ياقتند تا براي نجات دستگير شدگان و يا حداقل پيش

ت الزم را به عمل آورند. ي را جستجو كرده، اقدامايبه ايران، راهكارها
حسين روحاني در ظرف چند روز شركت مهندسي خود را فروخت و همه 

سفر به دبي،  ي پول آن را در اختيار سازمان قرار داد تا در تأمين هزينه
اقامت در آنجا و مخارج الزم براي آزاد سازي زندانيان كمك كند. سرانجام 

آنها را به ايران تحويل دهد توسط هواپيماي دو موتوره ايراني كه قرار بود 
اي دقيق و جسورانه ربوده شد و در بغداد  سه نفر از مبارزان سازمان با نقشه

به زمين نشست. اين يك عمليات نظامي اضطراري بود كه چند ماه پيش از 
) صورت گرفت. فرماندهي اين 1349بهمن  19عمليات نظامي سياهكل (

بود. دو نفر ديگر شهيد رسول مشكين  عمليات رها سازي با حسين روحاني
حسين  ،فام و محمد صادق دربندي بودند. در تدارك اين عمليات موفق

روحاني چند بار براي آزمايش بين مناطق خليج سفر كرد و امكانات موجود 
  را دقيقا سنجيد. 
هواپيما را زنداني كرد  ي زنداني دبي و سه نفر رباينده ششدولت عراق 
قرار داد. حسين روحاني كه مسؤوليت تشكيالتي گروه را به و مورد شكنجه 

عهده داشت نيز سخت آزار ديد و زماني كه به اجبار مورد جراحي روده قرار 
گرفت آنقدر نسبت به معالجه او سهل انگاري شد كه پس از آزادي از زندان 

اي و انتقال به خارج از عراق، ناگزير دو باره عمل جراحي تكرار شد و پيامده
بنا به انتخاب ما (چند  1354ها باقي بود. حسين روحاني تا سال  آن تا سال

اي باقي  تن از اعضاي سازمان) كه در خارج براي فعاليت هاي پشت جبهه
مسؤوليت بخش خارج از كشور سازمان را به عهده داشت. اين  ،مانده بوديم

فارسي خارج ها بسيار متنوع بود از فعاليت تبليغي در مطبوعات  فعاليت
گرفته تا اداره متناوب چند راديو و ارتباطات سياسي و تبليغي در منطقه و 
عمليات آموزش نظامي و تداركاتي براي داخل و غيره. در جريان همين 
دوره است كه مالقات با خميني در نجف صورت گرفت كه شرح آن در 

  مصاحبه با نشريه پيكار آمده است. رك به: 
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گفتيم، سپاسي در  "عليرضا سپاسي: يادي از رفيق"چنان كه درمقاله 
براي بررسي و هماهنگ كردن بخش خارج و داخل  1353زمستان سال 

. حسين روحاني كه ابتدا با طرح  تحوالت ايدئولوژيك سازمان به خارج آمد
وتشكيالتي سازمان، به اين دليل كه او را به عنوان عضو مركزي در جريان 
نگذاشته بودند، ناراضي بود به تدريج ضمن قرار گرفتن در جريان تحوالت 

تغيير ايدئولوژي را پذيرفت و بنا به دستور سازماني   1354داخل در سال 
ن رفت. پس از چند ماه براي انجام ماموريت سازماني به خارج به ايرا

باز به ايران رفت. رفت و آمد با گذرنامه جعلي از فرودگاه  برگشت و سريعاً
مهر آباد كه در كنترل شديد ساواك قرار داشت كار مخاطره آميزي بود به 

 تحت پيگرد بود. چنين كاري ويژه براي فردي مثل روحاني كه خود شديداً
شجاعتي چشمگير الزم داشت كه او به خوبي از عهده آن  1354در سال 

برآمد. جالب اينكه در تهران، زماني تماس او با رفقاي داخل قطع شده بود 
و مهلت اقامت اش به عنوان يك فرد خارجي به سر مي آمده لذا خود به 

ا اداره پليس مراجعه كرده، با خونسردي تمام توانسته بود اقامت خود ر
در كليه فعاليت هاي سازماني از آموزش  57تا  1354تمديد كند. از سال 

گرفته تا كار در كارخانه و حل مسائل امنيتي و انتقاد و انتقاد از خود جمعي 
شركت داشت. در بحث مربوط به نقد مشي مسلحانه چريكي پيش قدم بود 

دوآليسم نوشت، مبني بر اينكه  "دوآليسم سياسي"و جزوه اي تحت عنوان 
با پذيرش ماركسيسم و طرد اعتقاد مذهبي، پشت سر  1354فلسفي را در 

كه به نفع  ست چريكي ي گذاشتيم و اكنون نوبت نقد مشي جدا از توده
. اين بحث ابتدا فعاليت انقالبي در رابطه با طبقه كارگر كنار گذارده شود

پس گرفت  مورد انتقاد مركزيت سازمان واقع شد و خودش (روحاني) آن را
در سازمان مطرح شد و با عمق و تكاملي كه  مجدداً 1356اما بعدا در سال 

در  1356يافت، سرانجام به صورت موضع سازماني درآمد (اعالميه اسفند 
  نقد مشي مسلحانه جدا از توده).

http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-

ML/pdf/PayamEsfand1356.pdf  

همراه با چند رفيق ديگر به نمايندگي از شوراي  1357او در تابستان  
كه در پاريس تشكيل شد شركت داشت  داخل، در نشست هايي مسؤولين

حث ب  57تا  52تا درباره وضعيت سازمان و نقد و بررسي عملكرد رهبري از 
 نشست هاو تصميم گيري شود. رفيق شهرام و ديگر مسؤولين سابق در اين 
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ين روحاني دوباره همچون بقيه رفقا چند ماه قبل از انقالب، از راه حس 
اعالم نام آن در  غير قانوني به ايران بازگشت. در تشكيل سازمان پيكار (و

  )،57آذر  16
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Piesh-

besuye-tashkile-Hastehaye-mosalah.pdf  

در سروسامان دادن به وضعيت ناآرام و پر از ابهام سازمان در آن  
هاي تئوريك براي ارزيابي از موقعيت انقالبي و تغيير  مقطع، در كوشش

يك سازمان از مشي مسلحانه بنياديني كه مي بايست در استراتژي و تاكت
چريكي به فعاليت كارگري و كمونيستي رخ دهد، در مشاركت محدود و 
ممكني كه سازمان مي توانست در حوادث انقالب داشته باشد همه جا 
حضور داشت. هنگام تصرف ساختمان تلويزيون ايران همراه با انقالبيون بوده 

ردم، كه از نخستين بيانيه هايي و بيانيه سازمان پيكار در حمايت از انقالب م
ست كه از تلويزيون قرائت شده، به قلم اوست. او در كنگره اول سازمان در 

به عنوان عضو مركزي سازمان  59و نيز در كنگره دوم، در مرداد  57اسفند 
انتخاب شد. اسناد متعدد سازماني كه پس از بحث و بررسي در مركزيت 

سازماندهي  و "اوست. آخرين پيشنهاد او  تصويب شده نوشته يا به پيشنهاد
هسته هاي وابسته و مخفي "و  118(پيكار  "وظايف هسته هاي وابسته

بود به اين اميد كه اين  60) در شرايط بحراني سال 124در پيكار  "كاري
تاكتيك تشكيالتي بتواند از انتقال تعقيب پليس از يك شاخه به شاخه ديگر 

پيشنهاد با مخالفت برخي از رفقا روبرو شد و سازمان جلوگيري كند. اين 
پيشنهاد دهنده به انحالل طلبي متهم گرديد. بر عكس، طرح تظاهرات 
موضعي پيش كشيده شد و به ويژه از رهگذر اين طرح نابجاي اخير خسارت 
هاي جاني فراواني به سازمان وارد آمد.  شك نيست او نيز مثل هر كس 

تي كه در آن شرايط تاريخي معين داشت با ديگر در چارچوب درك و موقعي
ضعف و انحراف نيز همراه بود و طبعا مورد انتقاد رفقاي ديگر قرار مي 
گرفت. ضعف و انحراف در مركزيت طبعا به سياست و عملكرد سازمان 
سرايت مي كرد و زيان هنگفت به بار مي آورد. مهمترين انتقادي كه به او 

يم گيري و عوض كردن سريع موضع بود وارد مي شد يكي تزلزل در تصم
آنجا كه طرف مقابل اكثريت داشت يا زياد فشار مي آورد. اين مسئله 

  (مبني بر  110مشخصا در رابطه با بيانيه منتشر شده در پيكار 



  نقش سند در تاريخ نويسي و تاريخ سازي

 ٦٦  108ي  آرش شماره

  
  

  
  

اينكه سازمان در تاكتيك خود لبه تيز حمله را بيشتر متوجه حزب 
نشان داد. انتقاد ديگر نوعي ها) خود را  جمهوري اسالمي كند تا ليبرال

بوروكراتيسم بود كه وقتي سخن يا موضعي با فرم تعيين شده انطباق 
نداشت نرمشي از خود نشان نمي داد. در هر حال هيچ مسؤول تشكيالتي 
در هيچ كجا وجود ندارد كه بر او انتقادي نباشد اما در شرايط بحراني كه 

ي كه نمي توان آن را صرفا با آن روبرو بود (بحران 60پيكار در سال 
تشكيالتي يا تنها ناشي از ضربات پياپي و كينه توزانه رژيم بر اين سازمان 
دانست، بلكه بازتابي از بحران جنبش كمونيستي نيز در آن هست) باعث 
شد كه اين رفيق به رغم بار مسئوليت سنگيني كه بر دوش داشت به نحوي 

از فعالين سازمان كه تحت بسيار تاسف بار در معرض تحقير برخي 
مسؤوليتش بودند قرار بگيرد و او را پيش از آنكه به چنگ پليس افتد از نظر 
روحي تضعيف كند. آخرين باري كه او را ديدم چند روز قبل از دستگيري 

جان شما و جان "اش بود، بسيار نگران حفظ سازمان بودم. به او گفتم 
كرد. تشكيالت دارد از هم مي  متاسفانه كاري نمي شود"گفت:  "سازمان
. همان موقع به يادم افتاد كه چطور رفيق جواني مثل ارژنگ رحيم "پاشد

زاده كه به او انتقاد داشت، حاضر نشد سر قرار او برود! يا زماني كه در آن 
شرايط امنيتي سخت، ناگزير شده بود شبانه از خانه يكي از هواداران خارج 

پيوسته بوده، با  "جناح انقالبي"صف انشعابيشود زيرا صاحبخانه كه به 
بهانه اي دروغين به روحاني وانمود مي كند كه خانه لو رفته  و بنابر اين 

شب  10ديگر او بايد آنجا را ترك كند! تصور كنيد كه چنين آدمي ساعت 
به خانه يكي از رفقا تلفن مي كند تا ببيند جايي براي او هست يا نه و او 

ش سر باز مي زند.  روحاني ناگزير به خانه مادرش (گويا در هم از پذيرفتن
تهران پارس) مي رود كه البته به هيچ رو امن نبوده است. فرداي آن روز 
خودش در جنوب شهر تهران با اين محمل كه تازه از مشهد آمده و كارش 
خطاطي ست اتاقكي اجاره مي كند و چند روز براي آنكه اطمينان صاحب 

ب كند مادرش را به آنجا مي برد. چند روز بعد بر خالف روال خانه را جل
رعايت مسائل امنيتي و از آنجا كه برخي ديگر از مسؤولين سازمان جايي 
براي پناه گرفتن نداشتند به خانه او مي روند. در چنين وضعي است كه 
چند نفر از جمله سپاسي در اين خانه دستگير مي شوند. من اين رنج را 

تن از رفقاي مركزيت ما در آن روزهاي  دوا خود داشته ام كه هميشه ب
آنقدر بي پناه باشند كه شب را در يك وانت در گوشه اي  60جهنمي سال 

  از ميدان آزادي بگذرانند.
  

2  
  كتاب در چه شرايطي نوشته شده؟

بهمن  14حسين روحاني همراه چند تن ديگر از مسؤولين سازمان در 
ود و طبعا و همان گونه كه شاهدان عيني هم دستگير مي ش 1360ماه 

گواهي داده اند ضربات شالق بر او فرو مي بارد. نبرد مقاومت يا تسليم از 
همين لحظه است كه آغاز مي شود. به درستي نمي دانيم كه بر او چه 
گذشته است كه پس از بيست سال مبارزه كه درست در نقطه مقابل 

ي بوده اين چنين در هم مي شكند و از ايدئولوژي و نظام جمهوري اسالم
اوج به حضيض مي افتد. من تا كنون به رغم كنكاش هاي گسترده نتوانسته 
ام سقوطي تا اين حد را درك كنم. تصورهاي كودكانه اي را كه برخي 
داشتند دائر بر اينكه چون فالن نظر را داشته (يا نداشته) چنين شده، نمي 

عدد از جمله شيوه هاي وحشيانه شكنجه كه شود به حساب آورد. عوامل مت
ويژه جمهوري اسالمي ست و به خصوص روي او اعمال شده، نوميدي و 
سرخوردگي او در شرايط بحراني سازمان پيكار، توده اي نبودن جنبش، 
شخصيت او (كه به نحوي متضاد، گاه تزلزل داشت و گاه يكدندگي)  و 

. هيچ كدام نتوانسته است براي من عوامل گوناگون فردي و اجتماعي ديگر ..
ماه توضيح دهد. گفتني ست سه اين وارونگي معيارها را در وجود او طي دو 

كه او در همين وارونگي هم ثبات دائمي ندارد و اگر گاه چون موم در دست 
جالد است، گاه از خود برخوردي متضاد با آن نشان مي دهد. به عنوان 

همزمان با حسين روحاني در زندان اوين  61ل نمونه، يكي از رفقا كه در سا
  بوده در گزارشي كه كسان ديگري هم روايت كرده اند مي گويد: 

... كم كم زمزمه هايي مي شد كه حسين روحاني از مركزيت پيكار "
مصاحبه كرده است و قرار است به حسينيه بيايد. برايمان اين يك شوك 

دگي داشتم. هر كسي به يك نوع بود و باور نكردني. احساس عظيم سرافكن
نسبت به اين مسئله عكس العمل نشان مي داد. تا آنكه گفتند امشب در 
حسينيه سخنراني خواهد كرد. تواب ها خوشحال بودند و به اتاق ها آماده 
باش مي دادند كه زندانيان براي رفتن لباس بپوشند. به حسينيه رفتيم. آن 

را الجوردي [جلسه ي] آن شب را شب جمعيت بسياري آمده بودند. ظاه
بزرگترين فتح خود مي دانست و مي خواست شكست و درماندگي و بي 
هويتي و بي آرماني را به همگان [تحميل] كند. حسين روحاني روي 

ام ديده بودمش....  صندلي نشسته بود. درست چند روز قبل از دستگيري
م ديدم كه كفش به شكي نداشتم كه خودش بود. وقتي به پاهايش نگاه كرد

پا ندارد و پابرهنه است. اين عالمت شكنجه بود و اينكه داوطلبانه اين كار را 
كند. [ابتدا] الجوردي به باالي سن رفت و او را معرفي كرد و گفت  نمي

ببينيد حال و روز رهبرانتان را و كساني كه امثال مسعود رجوي از آن ها 
كرد و در رابطه با ضد درس مي گرفتند. روحاني مقداري صحبت 

امپرياليست بودن رژيم داد سخن داد و اينكه در برآورد و ارزيابي ها 
اشتباهات زيادي صورت گرفته است و همه بايد برگرديم به دامان پرعطوفت 

شنيدن اين حرف ها برايمان جانكاه بود ولي خيلي سريع همه از  اين رژيم.
اين حرف ها حاصل كابل و  نحوهء استدالل و برخوردش پي مي بردند كه

 شالق است نه از اعتقادش. بعد از مدتي الجوردي دوباره به باالي سكو رفت
ش گفت اگر كسي حرفي دارد بزند يا آنكه نظري نسبت به كثيفبا خنده  و

صحبت هاي حسين روحاني دارد [بگويد]. از قسمت زنان يك نفر گفت كه 
كه يك نفر از هواداران سابق  مي خواهد حرف بزند. الجوردي به خيال اين

و تواب كنوني قصد هتاكي به روحاني دارد از او دعوت كرد كه بيايد و 
خودش را معرفي كند و حرف بزند. او منيژه هدايي از كادرهاي سازمان 
پيكار بود. ابتدا گفت كه خود مصاحبه كرده است و ذكر كرد كه علتش 

بار زده است و ديگر آنكه شكنجه بوده و تمام حرف ها را به زور و اج
همسرش مسعود جيگاره اي نيز در مصاحبه اش مواضع سازمان پيكار را 
[دربرابر] رژيم تأييد كرده است و خودش نيز همين نظرات را دارد. سپس 
به حسين روحاني اشاره كرد كه عليرغم نام بزرگش در تشكيالت، [متعلق] 
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گاه از خود نظري نداشته به يك جريان راست و سازشكار بوده است و هيچ
و ملعبهء دست اين و آن بوده و بنابراين تعجبي ندارد كه االن بيايد و از 
گذشته اش اظهار ندامت كند. او گفت اين رژيم يك رژيم سرمايه داري 
است و استثمار و كشتار جزئي از وجودش است. ناگهان جنب و جوشي بين 

ها از چه  وشن شد كه مصاحبههمه ايجاد شد و يك مسئله براي زندانيان ر
نوع است. در اين بين الجوردي كه ناراحت شده بود از روحاني سؤال كرد 
كه چه نظري دارد. او گفت كه همه حرف ها را به علت شكنجه فراوان و 
فشار زياد مجبور به گفتن شده است و تمام مواضع سازمان پيكار را در 

است نسبت به اين موضوع در كند و گفت حاضر  رابطه با رژيم تأييد مي
جا وارد بحث شود. جنب و جوشي از تمام زندانيان برخاست و همهمه  همين

تون منافقيد. قتل  منافقيد، همه"در گرفت. الجوردي با عصبانيت گفت: 
و گفت بسيار خوب، در اينجا بحث خواهيم داشت و  "تون واجب است همه

ا فلسفه و اسالم و ماركسيسم منيژه را تحت فشار قرار داد كه در رابطه ب
حرف بزند. او قبول نكرد و گفت راجع به اقتصاد صحبت خواهد كرد و بحث 
فلسفه را به عهده حسين روحاني گذاشت. شب بعد هم اين قضيه ادامه 
داشت و بحث هايي در رابطه با نگرش اسالم به زن، ارث و تعبير جمهوري 

ديگر، كه در اين بين برخورد  اسالمي از آن (اسالم) و خيلي از حرف هاي
بايد شوهر به زن در قرآن از طرف حسين روحاني نقد شد كه چرا شوهر 

. الجوردي گفت منظور زدن با شاخهء ريحان بزندرا  شزنداشته باشد حق 
است كه باعث خنده و مسخره حضار شد. يك واقعيت روشن بود كه 

ه حسين روحاني الجوردي رودست خورده بود. براي خودم بشخصه اسطور
مرده بود وليكن تالش آخرينش برايم ارزنده بود. كار به جايي كشيده بود 
كه الجوردي و دستيارش كه آخوندي از قم بود تاب جوابگويي نداشتند و 
به اينجا و آنجا مي زدند. در آخر الجوردي با لحن تهديد آميزي گفت شب 

بعد كه گفتند، او  بعد هم اميدوارم همين حرف ها را بزني. البته شب
نتوانست بيايد (به علت شكنجه) و بعدا در تلويزيون نشانش دادند كه 
مصاحبه كرده بود و مي گفتند مشغول نوشتن كتابي ست. شجاعت منيژه 
هدايي در آخرين روزهاي عمرش ارزنده است و جاي بزرگي در قلبم دارد. 

ورود به بند از همه  برايم تعريف كرد كه منيژه چگونه بعد از "شورا"بعدها 
كه مصاحبه كرده بوده و دو شب پس از صحبت در حسينيه  هعذر خواست

وقتي براي اعدام مي بردندش حالش خيلي بهتر بود و از كارش راضي 
  ). ـ آرشيو پيكار گزارش خطي 20تا  18(از ص  "بود...

به هيچ رو  و مثال هاي ديگراما همين جا بگويم كه اين مثال 
را كه  "ميزگرد توابان گروه ها"و نيز شركت در  "و و الجورديمصاحبهء ا"

از تلويزيون پخش شد، با آن موضع حيرت انگيز حزب اللهي، نمي تواند كم 
  رنگ كند.

  
  درك از شكنجه و ضعف نشان دادن و داوري نسبت به آن

اين عرصه اي نيست كه بتوان ساده از آن گذشت. به زندان افتادن و 
يك مبارز لحظه اي ست كه به تعبير يكي از دوستان  زير شكنجه رفتن

مانند تمركز اشعه هاي مختلف در ذره بين است. ده ها عامل از كوچك و 
بزرگ دست به دست هم مي دهند تا مقاومت يا تسليم را توجيه كنند. 
مقاومت يا تسليمي كه ابتدا كوچك، اندك، پيش پا افتاده تلقي مي شود اما 

ار تعيين كننده مي گردد. به نظر مي رسد آنچه آغازگر روندي بسي
مهمترين عامل است همانا شخصيت فرد است كه تك و تنها زير فشاري 
سرنوشت ساز قرار گرفته است. همين شخصيت فرد است كه از عوامل 
ايدئولوژيك، سياسي، عاطفي، تربيتي، فرهنگي استفاده مي كند تا آنها را در 

مت بگيرد. بنابراين در داوري نسبت به واكنش راه مقاومت يا تسليم به خد
زنداني در برابر شكنجه به هيچ رو نبايد ساده انگاري كرد و علت مقاومت  

  يا تسليم را به يكي دو عامل كه تازه درست هم نمي شناسيم محدود كرد.

اي كه با حضور الجوردي انجام داده وارونه  حسين روحاني در مصاحبه
گويد كه ايراد كار سازمان پيكار در  دهد و مي ان ميشدن مواضع خود را نش

كند كه  اين بوده كه هويت جمهوري اسالمي را نشناخته است و اضافه مي
جمهوري اسالمي ماهيتي مردمي، ضد امپرياليستي دارد با رهبري قاطع و 

  خردمندانه امام و پشتوانه االهي.
ثيرات شكنجه و براي من بسيار سخت است كه اين سخنان را جدا از تا

رسد كه  شرايط زندان تلقي كنم اما اين هم هست كه در مواردي به نظر مي
. من به اثبات يا به نفي اختيار در دست اوستتسليم مطلق نيست و گاه 
اطالعاتي نيز همين كار را كرده. اگر  ي تخليه ي تصور مي كنم كه در زمينه

جلب نموده است، در  در مواردي اطالعاتي داده كه اعتماد جالدان را
ها و اشخاص  اش سالم ماندن برخي از خانه مواردي هم چنين نكرده و نمونه
جمهوري اسالمي براي تحريف رسد كه  است. در هر حال به نظر مي

تاريخ و لجن پراكني عليه مخالفان، اگر طبق روال عمومي، كساني را 
(در اين  در مورد پيكار ه،به نگارش تاريخي تحريف شده فرا خواند

تا با  است جا) و كينهء ويژه اي كه نسبت به آن دارد كوشيده
استفاده از نقطه ضعف هايي كه در روحاني سراغ كرده نويسنده را 
چنان وارونه كند كه خود تاريخي از مجاهدين تا پيكار بنويسد كه 

. اين جاست كه با توجه به مي خواسته استعمال همان را رژيم 
خواهند كه تاريخ جريان سياسي  پيدا كرده بودند از او مي اعتمادي كه به او

اما وحشتناك تر اي را كه در آن زيسته و نقش ايفا كرده به نگارش در آورد. 
 مسلم است كه اسنادي هم كه غالباًست كه او به جالد كرده است.  اعتمادي
ين اند. عجيب ا هاي تيمي به دست رژيم افتاده در اختيارش گذاشته در خانه

است كه در اين جا نيز مانند آن شبي كه در حسينه اوين بوده و گزارشش 
دهد و شايد بتوان گفت كه شگرد و  را آورديم از خود دوگانگي نشان مي

تراشد تا تاريخ زندگي سياسي خود را نه آنطور كه از او  محملي مي
 ارزش"اند بلكه به قول خودش در مقدمه كتاب، طوري بنويسد كه  خواسته

. در نگاه اول به نظر مي رسد كه بيش از "تاريخي و سازماني داشته باشد
فاكت ها و وقايعي كه از تاريخ اين سه  يعني درصد از محتواي كتاب 95

درست و واقعي است و درصد محدودي كه باقي مي ماند  جريان آورده
تواند به عنوان محمل نوشته شده باشد يا  حرف هاي زندان است كه مي

گويد:  صفحه آخر كتاب مي او در .ناشي از تغيير اعتقادي خودش باشد اًاساس
در خاتمه بايد اشاره كنيم كه سازمان و افراد و گرايشات مختلف موجود در "

آن، در مقاطع مختلف و از جمله در دوره اخير، در مورد بحران و ماهيت آن 
حرفي بود معتقد بودند كه اين بحران ماهيت ايدئولوژيكي دارد و اين 

درست. آنچه كه نادرست بود و طبعاً سازمان هم با توجه به ماهيت 
اش قادر نبود اين نادرستي را درك كند، اين بود كه سازمان  ايدئولوژيكي

عامل اصلي بحران را رويزيونيسم و به اصطالح انحراف از ماركسيسم و 
مورد اصول آن مي دانست و اين مسئله را چه در مورد سازمان، چه در 

جنبش كمونيستي ايران و چه در مورد جنبش كمونيستي جهاني تعميم 
داد. در حالي كه واقعاً بايد گفت دليل اين بحران و تالشي اجتناب ناپذير  مي

سازمان و جنبش كمونيستي چه در سطح ايران و چه در سطح جهان، نه 
يستي آن انحراف از ماركسيسم، بلكه در خود ماركسيسم و ايدئولوژي ماتريال

اي است كه بايد درباره آن به طور كافي و البته در  نهفته است و اين نكته
  . "جاي خود سخن گفت و ما بحث خود را در همين جا به پايان مي رسانيم

توانست كتابي  او در سقوطش، اگر تسليم مطلق شده بود مي
 مجاهدين بنويسد كهعليه عليه سازمان پيكار و به خصوص  "افشاگرانه"

به ظاهراً چنين نكرده است؛ اما شگردي هم كه يك هدف مهم رژيم بوده و 
بخشد زيرا تسليم و وارونگي نويسنده (به هر  كار برده، اعتباري به كتاب نمي

در فضائي كه دشمن جلوي پرانتز را دارد.  "منها"علت كه بوده) حكم يك 
شود.  مام  ميبه  نفع دشمن ت "دو دو تا چهار تا"بر آن حاكم است تكرار 
هاي واالي انساني، مبارزهء طبقاتي كارگران و  مبارزه در راه آرمان
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تر و زيباتر از آن بايد  زحمتكشان و عموم ستمديدگان در طول تاريخ پاك
. شودباشد كه با تسليم و سقوط كسي (حتي به اجبار) آلوده و خدشه دار 

را به همگان آموخته  ها اين درس دشوار تاريخ پر رنج و خونبار مبارزه خلق
يك نمونه از برخوردي كه هاي سياسي كه بگذريم تنها  است. از مثال

هنرمندان هاليوود به اليا كازان، كارگردان مشهور آمريكايي، كردند 
شايان يادآوري است. در اوايل دهه نخست اين قرن قرار بود كه از 

از حضار  كل آثار او قدرداني شود. اما هنگام اهداي جايزه بسياري
از يادشان نرفته پس از نيم قرن، هنوز برنخاستند و كف نزدند زيرا 

بود كه كازان در جريان كارزار ضد كمونيستي مك كارتي با دستگاه 
سركوب همكاري كرده بود؛ دستگاهي كه چاپلين، برشت و بسياري 

  . ديگر را محكوم و از آمريكا اخراج كرد
       

  
  سازمان مجاهدين خلق ايران

  ،1384حسين احمدى روحاني، 
  مركز اسناد انقالب اسالمي، تهران،

  ،964-419-077-7چاپ اول، شابك: 
  نسخه. 3000صفحه،  302تومان،  2000
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  يگاه آنخود كتاب و نقد و جا
توسط انتشارات مركز اسناد انقالب  1384صفحه در  275كتاب در 

اسالمي منتشر شده است يعني بيش از بيست سال پس از اعدام حسين 
روحاني. رسم رژيم از آغاز روي كار آمدن اين بوده كه تاريخ را از عطسه 
خميني آغاز كند، همه چيز را بر محور او و روحانيت در گردش ببيند و 

مام نيروها و حتي افراد را اگر به مذاق خميني جور در نيامده بدنام كند. ت
نوشته سيد صادق ست، "نهضت امام خميني"اش كتاب سه جلدي  نمونه

. جلد دوم 1360زيارتي با نام مستعار سيد حميد روحاني (جلد اول بهمن 
هر جلد تقريبا هزار صفحه). اين  1372و جلد سوم خرداد  1364خرداد 

ست كه سي سال است ادامه دارد.  اي اب آغازگر تحريفات همه جانبهكت
اند اين تحريف تاريخي را در ابعاد ديگري پيگيري  كسان ديگري كه كوشيده

كنند عبارتند از جالل فارسي، احمد احمد، عزت شاهي، مهدي جعفري 
 هايي كه در رابطه با برازجاني و ده ها تن امثال اينان. همينطور است كتاب

هاي فدايي خلق (دو جلد)،  مليون، حزب دمكرات كردستان، سازمان چريك
سازمان مجاهدين خلق ايران (سه جلد) منتشر شده تا برسد به خاطراتي 

اند و سر انجام كتاب در دامگه حادثه  كه از خلخالي گرفته تا ديگران نوشته
  و مصاحبه با پرويز ثابتي نوشته عرفان قانعي فرد.

حريفات كينه توزانه اينان عليه كليه مخالفان، مجال نشان دادن ت 
خواهد ولي ما به اختصار به مهمترين اهداف آنها اشاره مي  بسيار وسيعي مي

  كنيم:

ها و انقالب را بايد نه آنچه  ـ تاريخ را وارونه بايد نوشت. منشأ خشم توده
فالن قدرت يك فرد، فالن  تصادف، مداخله  ي بوده بلكه ناشي از اراده واقعاً

  خارجي يا خواست االهي معرفي كرد.
در غياب امام "ـ حوادث عطف به ماسبق مي شود و روحانيت كه 

نو و  ي با هر پديدهگرفت و  زير عبا جن ميمنادي سازش بود و  "زمان
  آيد. مترقي مخالفت مي كرد، پرچمدار دائمي انقالب از آب در مي

از فعاليت هايشان براي ـ تمام جريانات مخالف رژيم شاه كه سخن 
  رژيم كنوني ناراحت كننده است كأن لم يكن محسوب مي شوند.

ها مجاز است. بايد  ها و دروغزني ـ در بد نام كردن مخالفين انواع تهمت
اي  بلكه خاطره ،ها و حتي اجساد مبارزان ها و تشكل كاري كنند كه نه ايده

 ،ها همراه گردد و لجن پراكني ها جا مانده با انواع تحريفه از آنان ب اگر هم
مبادا بذري امكان نشو و نما يابد و بنياد ظالمانه حكومت جمهوري اسالمي 

  را بر باد دهد.
ـ از اوراق بازجويي زندانيان چه در ساواك چه در ساواما براي تحقير و 

برخالف هر اصل حقوقي، اعترافات زير  تا شود كوبيدن مخالفين استفاده مي
وظيفه اين جعل وانمود كنند.  "افشاگري"رك محكوميت و شكنجه را مد

اند مشاركت در تدوين  كنندگان تاريخ كه سي سال است يكه تاز ميدان
دار را كه به نام دين  ست كه مصالح طبقه سرمايه اي ايدئولوژي ارتجاعي

هاي اينان را به طنز مي توان در  تامين نمايد. افسانه سازي ،كند حكومت مي
! "يكي بود، يكي نبود، غير از امام هيچ كي نبود"ت خالصه كرد كه اين عبار

نويسند، اما اثر آن كوتاه  ، تاريخ را به مذاق خود مي"فاتحان"مسلم است كه 
دست از مبارزه  ،پايد زيرا مغلوبان و ستمديدگان نمي يمدت است و دير

  ها نيز تاريخ را از ديد خود خواهند نوشت. كشند. آن نمي
ست و  روحاني ي نوشته ن نيستم كه آنچه در كتاب آمده عيناًمن مطمئ

آورم. نويسنده در پيشگفتار مي  ها را با همين ترديد  مي بنا بر اين، نقل قول
 گويد:
با حمد و ثناي پروردگار توانا و درود بي پايان بر خاتم انبياء و ائمه "

سالمي، امام طاهرين و سالم بر رهبر كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري ا
خميني و با درود بر شهداي انقالب و به ويژه شهداي جنگ تحميلي و 

 رزمندگان جبهه نبرد حق عليه باطل و مردم رزمنده و قهرمان ايران! 
نويسنده اين سطور كه خود يكي از اعضاي مؤثر سازمان مجاهدين 

ان باشد، بنابر تقاضاي برادر خلق ايران، بخش منشعب و سازمان پيكار مي
اي هر چند مختصر از مجموعه  مسئول دادستاني مركز بر آن شد تا تاريخچه

هاي فوق الذكر به رشته تحرير در  ها، مواضع و عملكردهاي گروه فعاليت
ها و هم  تواند براي خود اعضا و هواداران اين گروه آورد. اين نوشته هم مي

مي مردم براي برادران دست اندركار جمهوري اسالمي و هم براي تما
  قهرمان و شهيد پرور ايران از زواياي مختلف مفيد واقع شود.

در مورد اين نوشته ارائه توضيحي به خوانندگان ضروري است و آن اين 
كه نويسنده در بررسي و تشريح فعاليت، مواضع و عملكردهاي هر سه 

اند  سازمان مورد بحث، اوالً مسائلي را كه جنبه اساسي و مهمي داشته
تر خودداري كرده؛ ثانياً آن دسته از  كرده و از ذكر مسائل فرعي بررسي

مسائل و موضوعاتي كه نويسنده شخصاً از آنها اطالع كافي و مؤثق داشته 
مطروحه در اين است تجزيه و تحليل شده و ثالثاً در توضيح كليه مسائل 

نوشته سعي شده تا مسائل و موضوعات حتي االمكان از زاويه 
مان مورد نظر، بررسي شود، نه بر اساس ديدگاه كنوني ديدگاه ساز

نويسنده و از اين رو با دقتي وسواس گونه كوشش شده تا به اين 
مسئله حتي االمكان توجه شود، زيرا عدم رعايت اين مسئله نوشته 
را از ارزش تاريخي و سازماني آن مي اندازد و به آن جنبه فردي و 

كه با هدف اصلي اي كه اين شخصي مي دهد. اين نكته اي بود 
[تاكيد از ماست]  نوشته به خاطر آن تهيه شده است مغايرت داشت.

اميد دارم اين كوشش بتواند نويسنده را در حركت جديد خود و 
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اش به جرگه امت حزب اهللا و خط امام كمك نموده و توانسته  پيوستگي
جبران نمايد. و اي هر چند ناچيز از گذشته خود را  باشد از اين طريق گوشه

  ما توفيقي االّ باهللا.
  . "1362اوين، حسين احمدي روحاني ـ بيستم خرداد ماه 

    
از آنجا كه كتاب نه در شرايط آزادي و اختيار، بلكه تحت تĤثير شكنجه 
و تسليم، به نگارش درآمده و به صالحديد جالدان، دودهه پس از اعدام 

سنديتي ندارد و خواندن  نويسنده، منتشر شده حتي موارد درستش هيچ
آن بايد با هشياري كافي و پژوهش تطبيقي همراه باشد. شك نيست كه 

ايم تا چه اندازه  تاثير سقوط او و چند نفر ديگر در شرايطي كه ما مي زيسته
براي زندانيان، براي سازمان پيكار، براي انديشه چپ و مبارزان جنبش 

ست كه بايد  ا اين هم جزء مسائليكمونيستي زيانبار و فاجعه آميز بوده ام
با خردمندي و ديد گسترده و تاريخي با آن برخورد كرد. شايد اگر صورت 

زيستيم به شكل ديگري سامان يابد مثالً جنبش  مسأله از آنچه ما در آن مي
اي باشد، سطح خودآگاهي و استقالل عمل مبارزان باال باشد، به  توده

اي داده نشود، سقوط كسي چون  طورهروشنفكر و رهبر حالت تقدس و اس
  جالد باشد و نه  بيشتر. روحاني يا هركس ديگر تنها ننگي براي 

نبرد له  ي باري، تاريخ مبارزه طبقاتي كساني را كه بدين گونه در عرصه
كرد. يك بار ديگر تأكيد  اند به عنوان تلفات و ضايعات محسوب خواهد شده
ه و جنايتكار را بايد محكوم نمود، كنيم كه مناسبات طبقاتي ظالمان مي

همكاري با دشمن را تقبيح و محكوم كرد و بر ضرورت ايستادگي بر اصل 
كند، مبارز هم بايد بي هيچ  مقاومت پاي فشرد. دشمن كار خود را مي

دشمن، كار خود را بكند. مبارزه ادامه دارد و از  "انسانيت"توهمي به 
دي، اجتماعي، درون يا بيرون زندان، ها به صورت فر انحرافات و تلف شدگي

  نمي هراسد. افت و خيزها اموري هستند ذاتي روند مبارزه انسان ها.
  گفتند. "نه"با درود و احترام به مبارزين سرِموضعي كه جسورانه به دشمن 

 1391ارديبهشت 
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  سياسي فعاليت ي تجربه
 در تشكل دانشجويان مبارز 

و نگاهي به جنبش دانشجويي 
 1350دهه 

 عباس زرندي :نويسنده

  : چاپ اول
 2012ـ مارس 1390سفند ماه ا

 انديشه و پيكار ناشر:

  
                            

  

  

  سينماي توتاليتر با بررسي يك نمونه

  

  فيلم و عكس در 
  يناستال "كيش شخصيت"خدمت 

  علي اميني نجفي
  

همه چيز   هاي خودكامه، كه به ويژه با سيماي مدرن و گرايش توتاليتر رژيم
اي ويژه دارند. در تاريخ قرن  برند، به سينما عالقه مي "نظام"را به زير اقتدار 

هاي بزرگ توتاليتر بر سر كار آمدند، سينما  بيستم كه از اروپا تا چين، رژيم
مانند به خدمت گرفتند. در  تبليغاتي با تأثير و نفوذ بي اي را به عنوان رسانه

هاي ايدئولوژيك، نفوذ  گيري از سينما در تبليغ سياسي، گسترش آموزه بهره
سازي و هدايت اذهان در جهت تحكيم نظام و كسب  در شهروندان، همسان

(سابق) در زمان  اتحاد شورويمشروعيت، به ندرت رژيمي به اندازه 
  نيز دست يافته است. "موفقيت"تالش كرده و به  ستالينيوسف ارهبري 

سينما از همه «، رهبر انقالب اكتبر، بسيار معروف است: لنيناين گفته 
پيشرفت شگرف هنر سينما در نخستين » تر است. هنرها براي ما مهم

، تا حد زيادي از همين ديدگاه سرچشمه حكومت شوراهامراحل تكوين 
دولت شوروي تمام امكانات خود را در اكتبر، انقالب گرفت. از فرداي 

اختيار سينماگران قرار داد. فيلمسازان توانستند با جديت به  دورترين 
هاي هنري دست بزنند و آثار خود را به ياري كميسرهاي فرهنگي و  آزمون

  با سينماهاي سيار در دورترين روستاهاي كشور پهناور نمايش دهند.
اتي فيلم ترديد دارد. نيروي تأثير تصوير، هزار بار كمتر كسي در قدرت تبليغ

اي مانند روسيه كه در آغاز قرن  از كالم و نوشته باالتر است. در جامعه
سواد بودند، تصوير متحرك، به ويژه  درصد از جمعيت بي 90بيستم حدود 

ي عظيمي كه در روستاها زندگي دشوار و يكنواختي داشتند،  براي توده
انگيز بود. به همت مبلغان بلشويك، كه با دستگاه  جانسخت جذاب و هي

نمايش فيلم به سوي روستائيان رفتند، انقالب توانست سد ساختارهاي 
سنتي و تعصبات كهن را درهم بشكند و بخش بزرگي از روستائيان را با 

  انقالب همراه سازد. 
نر، لفه را به بهترين وجه كنار هم گذاشت: هسه مؤ اتحاد شورويسينماي 

روز به روز از وزن هنر كاسته و  استالينگيري  تبليغ و سرگرمي. با قدرت
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گرايي در تمام  نوآوري و تجربه 1930به وزن تبليغ افزوده شد. از اوايل دهه 
 استالينهاي هنر شوروي رو به زوال گذاشت. كارگزاران فرهنگي  شاخه

ستند و هنرمندان دان "ضدخلقي"و  "غيرانقالبي"هنر پيشگام و آوانگارد را 
گرايي، اين ايده  نوگرا را زير فشار قرار دادند. با گرايش زمامداران به عوام

رواج يافته بود كه در جامعة سوسياليستي، هنر نه به روشنفكران و نخبگان، 
هاي وسيع تعلق دارد. ابداعات و دستاوردهاي بزرگ سينمايي  بلكه به توده

لو كولشوف، وزولود پودوفكين، كه به همت هنرمندان بزرگي مانند 
به بار آمده بود، شتاين، ژيگا ورتوف و الكساندر داوژنكو  سرگئي آيزن

نابود شد. همه اين سينماگران فرماليست خوانده شدند و  زير نظارت شديد 
قرار گرفتند. آنها، مانند هزاران هنرمند ديگر، يا به پيروي از خط مشي 

تن دادند و يا در صورت  "يستيرئاليسم سوسيال"رسمي يعني سبك 
سرسختي و مقاومت، از كار در سينما بازداشته شدند. اما اين مانع از آن 
نشد كه كارگزاران فرهنگي اتحاد شوروي با آثار همين سينماگران در خارج 

  فخر بفروشند و براي رژيم آبرو كسب كنند.
  

  "ستاره"رهبر چونان 
استالين و تا  يتلر و موسولينيهديكتاتورهاي هيوالمنش قرن بيستم از 

در توجه به عكس مشترك بودند. آنها همزمان هم عاشق تصوير بودند  مائو
وحشت دارد و  "بيگانه"و هم از آن وحشت داشتند. ديكتاتور از تصوير 

اعتماد كه بيش از آن  است. تصويري مأنوس و قابل "خودي"شيفته تصوير 
سكي است كه جنون خودپرستي و كند. شبيه ما كه آشكار كند، پنهان مي

پوشاند. اين تصوير بايد با دقت و  بيني ديكتاتور را مي بيماري خودبزرگ
  اعتماد ساخته شود.  ظرافت توسط اطرافيانِ قابل

به دوربين توجه زيادي نداشت. عكس و فيلم براي او امري يكسره  هيتلر
زير فرهنگ ، ويوزف گوبلزتبليغاتي بود و براي همين آن را دربست به 

در زندگي شخصي فيلم و عكس بسيار اندكي  هيتلرخود سپرده بود. از 
هاي بزرگ  هاي شلوغ و گردهمايي وجود دارد. در عوض او قهرمان همايش

محتواي خود جمعيت را افسون كند.  هاي غرا اما بي توانست با عربده بود. مي
پيشوا را  "اداستعد") اين 1940(ديكتاتور بزرگ در فيلم  چارلي چاپلين

را  موسولينيتوانست  هرگز نمي چاپلينبا مهارت مسخره كرده است. اما 
خود به طور عادي مضحك و  موسولينيسوژه خنده قرار دهد، زيرا 

هاي غريب،  هاي عجيب و شكلك با ژست موسولينيهاي  مسخره بود. نطق
گاري ها روز كند كه آن نطق دار است، و امروز آدم حيرت مي به شدت خنده
  اند. ها انسان لرزه افكنده به تن ميليون

ي تمام عيار بود، عاشق آن بود كه مثل  يك هنرپيشه بنيتو موسوليني
در برابر دوربين ژست بگيرد و نقش بازي كند و به  "ستاره"يك 

چه رهبر مقتدر و پراهميتي است! از  "دوچه"نشان دهد كه  "تماشاگران"
هاي زيادي وجود دارد.  يان عموم، فيلماو هم در زندگي شخصي و هم در م

 استالينرسد. تنها  نمي استالينشدن به گرد  "ستاره"اما حتي او هم در 
بلكه تنها  "رهبر بزرگ اتحاد شوروي"بود كه تصميم گرفت نه تنها 

گرفت، اما  سينماي كشور باشد. او خود در برابر دوربين قرار نمي "ستاره"
در نقش او ظاهر شوند و تصوير او را در  ها داد كه هنرپيشه اجازه مي

  بزرگترين ابعاد ممكن به روي پرده سينما ببرند.
اي عاميانه داشت، اما  به طور كلي در هنر ديدي سطحي و سليقه استالين

ارزش  ادعاي او زياد بود و هرآنچه از ذوق و شعور او باالتر بود را بي
گرفت، زندگي و  ي قرار ميدانست. او مرتب در جريان آثار ادبي و هنر مي

كرد و گهگاه آنها  كار هنرمندان و نويسندگان معروف را از نزديك دنبال مي
 "رهبر نابغه"خواند كه ناگزير بودند با ترس و لرز خدمت  را به نزد خود مي

رفت  مي "بالشوي تئاتر"بروند. او پيوسته براي تماشاي باله و اپرا و تئاتر به 
يافت و  ها، حضور مي جرا در جلسات تمرين نمايشو حتي گاهي پيش از ا

كرد و  مي "راهنمايي"هنرمندان سرشناس و باتجربه را براي بهبود كارشان 
  رساند. را به چاپ مي "پدر خلق"نيز اندرزهاي  پراوداروزنامه 
هاي  به ويژه نسبت به سينما بسيار حساس بود. بيشتر فيلم استالين

پسنديد به سادگي حكم  اگر فيلمي را نميكرد و  سينمايي را تماشا مي
داد به فيلم  آموز دستور مي كرد، يا به منتقدان دست توقيف آن را صادر مي

اجراي  استالينحمله كنند تا مأموران سانسور هم تكليف خود را بدانند. 
) 46-1945( ايوان مخوفهاي مهم مانند فيلم سه قسمتي  برخي از طرح

دهد كه او  كرد. اسنادي نشان مي ا دقت دنبال ميرا ب شتاين آيزني  ساخته
هاي تهديدآميز خود در جريان توليد اين فيلم، سينماگر بزرگ  با دخالت

ها و با اين كه  شوروي را به ستوه آورده بود. با وجود اين دخالت
هاي جالب فيلم را  به خودسانسوري تن داد و برخي از ايده شتاين آيزن

قسمت دوم فيلم توقيف شد و  استالينشخص كنار گذاشت، به دستور 
  قسمت سوم آن هرگز ساخته نشد.

  
  اسطوره انقالب

يكي از وظايف اصلي  "انقالب كبير سوسياليستي اكتبر"برگردان سينمايي 
نيز به اين رشته عالقه مخصوص داشت. او  استالينسينماي شوروي بود و 

ز وقايع انقالب تصوير به عنوان يكي از سران حزب بلشويك مايل بود در مرك
شود و همه چيز به شخص او برگردد. اما تحريف وقايع انقالب، جعل و تقلب 

در شوروي شروع  استاليندر ثبت رويدادهاي تاريخي، حتي پيش از عروج 
  شده بود.

تمام اهميت و مشروعيت نظام شوروي در اعتبار انقالب اكتبر بود. انقالبي 
در تاريخ بشر، نظامي بر پايه برابري و  كه بر آن بود براي نخستين بار

برادري آفريده، تمام قدرت را به دست زحمتكشان سپرده و الگويي شايسته 
براي محرومان سراسر جهان ارائه داده است. حق زحمتكشان بود كه تصوير 
خود را در ابعاد بزرگ پرده سينما مشاهده كنند؛ اما بدبختانه از قيام 

اكتبر طبق  25به  24(سحرگاه  1917فتم نوامبر ها در شامگاه ه بلشويك
سرگئي تاريخ قديم روسيه) هيچ مدرك تصويري مهمي وجود نداشت. به 

  مأموريت داده شد كه اين كمبود را پر كند. شتاين آيزن
به مناسبت دهمين سالگرد انقالب ساخته  1927كه در سال  اكتبرفيلم 

تلقي  "انقالب پرولتري"ع شد، ديرزماني تصويري دقيق و معتبر از وقاي
شد. امروزه آشكار است  شد و حتي برخي از نماهاي آن سند شمرده مي مي

طرفي را كنار گذاشته و تنها روايتي  كه فيلم در گزارش رويدادها امانت و بي
ارائه داده است. براي نمونه شروع لحظه انقالب در  "بلشويكي"يكجانبه و 

نگاري  ثبت شده است كه در تاريخ "ساز سرنوشت"اين فيلم با دو رويداد 
به  آورورااند: شليك گلوله توپ از رزمناو  رسمي اهميتي نمادين پيدا كرده

مستقر شده بود و به دنبال  "دولت موقت"كه در آن  "كاخ زمستاني"طرف 
  آن هجوم گاردهاي سرخ به كاخ و تصرف آن. 

اما امروز دهها بار ديده شده است،  "لحظات پرشكوه تاريخي"اين 
گويند كه چنين وقايعي، دست كم با اين شكوه و عظمت،  پژوهشگران مي

شليك  كاخ زمستانيهيچ توپي به طرف  آوروراهرگز روي نداده است: از 
دو توپ شليك شد كه آسيب اندكي به كاخ وارد  "دژ پتر و پل"نشد. از 

د، بلكه نيز آن جمعيت انبوه شركت نداشتن كاخ زمستانيكرد. در حمله به 
تنها گروهي كوچك از كادرهاي بلشويك در تاريكي شب به كاخ رفتند و به 
سادگي اعضاي دولت موقت را بازداشت كردند. تنها فرداي آن روز بود كه 

  فوجي از مردان مسلح به كاخ سرازير شدند و آن را غارت كردند.
، و چه هاي درس وارد شد  هاي تاريخي و كالس به فيلم اكتبرنماهاي فيلم 

اي قابل استناد به كار رفت. در طول زمامداري  بسا به عنوان الگو و نمونه
فيلم بسازند،  "موسفيلم"هايي كه قصد داشتند براي  ، كارگرداناستالين

 شتاين آيزندر برگردان وقايع انقالب، به جاي تحقيق در واقعيت، به فيلم 
  مراجعه كردند.
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  "يار و ياور لنين"

داستاني بر پايه زندگي اشخاص نامدار يكي از ژانرهاي شناخته  توليد فيلم
شده است كه از آغاز در سينماي جهان رواج داشته. در همين سالهاي اخير 

مهاتما گاندي، جان اف كندي، چهره برخي از دولتمردان سرشناس مانند 
ريچارد نيكسون، نلسون ماندال، مارشال دوگل، سالوادور آلنده، 

و بسياري ديگر، در زمان حيات يا  ارگرت تاچر، لخ والساجورج بوش، م
پس از مرگ آنها به روي پرده آمده است. نكته اين است كه در 

هاي غربي، برگردان سينمايي با هدف توجيه زندگي سياسي  دموكراسي
  زمامداران و تبليغ براي آنها امري سخت نادر است.

نين تهيه كرد كه در بيشتر چند فيلم درباره ل موسفيلمدر دوره استالين 
لنين در در نقش رهبر انقالب ظاهر شده است:  بوريس شچوكينآنها 
) هر سه به 1948( لنين زنده) و 1939( 1918لنين در )، 1937( اكتبر

 1938محصول  مردي با تفنگ، و فيلم سينمايي ميخاييل رمكارگرداني 
ضاي كنجكاوي ها تا حدي براي ار . اين فيلمويچ سرگئي يوتكهساخته 

 لنيندانستند. در زمان  چيز زيادي نمي لنينمردمي بود كه از زندگي 
دوربين فيلمبرداري خيلي رايج نبود و خود او نيز از عكس و فيلم دوري 

را امري ناپسند و غيرماركسيستي  "پرستي قهرمان" لنينكرد.  مي
غ براي آنها خواند و با تبلي مي "دارايي حزب و دولت"دانست؛ رهبران را  مي

درگذشت، جامعه درباره  1924در ژانويه  لنينبه شدت مخالف بود. وقتي 
  دانست. ي او چيز زيادي نمي زندگي و پيشينه

همواره حضور دارد و نقش او  "استالين جوان" لنينهاي مربوط به  در فيلم
ها  فيلم "قهرمان اصلي"ايفا كرده است. او البته  ميخاييل گلووانيرا 

ترين  و نزديك لنينما نقش او بسيار حساس و مهم است. او حامي نيست، ا
بر منتقدان و رقيبان  لنينياور رهبر انقالب است. با پشتيباني اوست كه 

شود، رهبري شوراي پتروگراد را به دست  خود در حزب بلشويك چيره مي
گذارد. هدف  كند و اتحاد شوروي را بنياد مي گيرد، قيام را رهبري مي مي
تنها جانشين واقعي  استالينها القاي اين پيام است كه  لي اين فيلماص

  است. لنين
فاصله داشت، بلكه نسبت  استاليننه تنها از  لنينيت اما اين است كه عواق

هاي  در آخرين ماه لنين به عروج او به رهبري حزب آشكارا هشدار داده بود.
سئوليت مهم رهبري حزب در دو نامه نگراني خود را از قرار گرفتن م زندگي

) ابراز كرده بود، اما  استالين(يعني  "ي تندخو و نامدارارفيق"در دست 
موفق  خبري اطرافيان، و بي لنينبا زرنگي و استفاده از بيماري  استالين

  شد از نشر اين دو نامه جلوگيري كند. 

 لئو تروتسكيرفت،  به شمار مي لنينكسي كه جانشين اصلي و طبيعي 
به عنوان استعدادي  تروتسكي. استالينيعني رقيب سرسخت بود، 

نظير در سازماندهي، تجهيز و بسيجندگي، نقشي بزرگ در انقالب ايفا  بي
يكي از دو رهبر اصلي انقالب  لنينها او را در كنار  كرده بود و بلشويك

هاي  شناختند. حتي بيشتر اسنادي كه جنبه نظامي داشت، مانند اعالميه مي
بلكه با  لنين، نه به نام "انقالبي شوراي كارگران و سربازان پتروگراد كميته"

شد. تجهيز ارتش سرخ و پيروزي بر  منتشر مي تروتسكيامضاي 
در ژانويه لنين  است. هنگامي كه تروتسكيدستاورد بزرگ  "ضدانقالب"

شد. او درست  جانشين طبيعي او شناخته مي تروتسكيفوت كرد،  1924
بود كه براي رسيدن به  استالينمورد حسد و نفرت به همين دليل 

اي از  برداري از رشته با بهره استالينكرد.  دبيركلي حزب روزشماري مي
عوامل موفق شد سكان رهبري حزب و دولت را به دست گيرد. او  حدوداً از 

  يگانه رهبر كشور بود. 1929سال 
روند  ) و در1956پس از برگزاري كنگره بيستم حزب كمونيست (

از نو  لنينهاي مربوط به  فيلم "كيش شخصيت"زدايي و مبارزه با  استالين
را از آنها  استالينشدند و كارشناسان با شگردهاي فني تصوير  "رتوش"

هاي آن دوره دو نسخه وجود دارد، با  دور كردند. امروزه از بيشتر فيلم
  استالين و بدون استالين.

  
  از حذف فيزيكي تا حذف تصويري

را  كشور آميز رياست هاي توطئه هاي بيرحمانه و شيوه كه با روش استالين
كمونيستي در سراسر  كارگري و خود را رهبر جنبش به دست گرفته بود،

مخالفان سياسي را از نظر  خونين. او ناگزير بود سركوب يدد جهان مي
سينما دهد.  "مشروعيت"به ديكتاتوري خود  ايدئولوژيك توجيه كند و

  ن ابزاري بود كه او را به كار آمد.هما
مايل بود كه از واقعيت تاريخي هيچ اثري باقي نماند و به جاي آن  استالين

مركز اسناد تاريخي اتحاد "خلق شود. براي اين منظور در  "واقعيتي تازه"
اي سرّي و عظيم با دهها دستگاه و صدها كارمند شكل گرفت  اداره "شوروي

هاي موجود بود. صدها  ها و فيلم در سندها و عكسكه وظيفه آن دستكاري 
متخصص و كارشناس دور از چشم مردم، با كاري دشوار و دقيق به كمك 

هاي كپي و تقليد، هزاران سند و عكس و فيلم آفريدند به طوري كه  دستگاه
  امروزه تشخيص اسناد واقعي از تقلبي دشوار است.

تمام مواد مستند  ين زندهلنميخاييل رم قصد داشت در فيلمي به نام 
را يك جا عرضه كند. براي اين كار دهها حلقه فيلم نابود يا  لنينمربوط به 

افرادي از ياران او قرار داشتند كه بيشتر  لنيندستكاري شدند، زيرا در كنار 
آنها را استالين سر به نيست كرده بود و حاال بايد از ديد مردم پنهان 

آورد افراد بيشماري كه آماج نفرت و  خاطر ميماندند. كسي نبايد به  مي
هاي باايمان و فداكار، ياران نزديك  قرار گرفتند، از بلشويك استالينانتقام 

  لنين و از نخستين سربازان انقالب بودند. 
زدايي، روندي معكوس شروع شد: كارشناسان كوشيدند  در جريان استالين

ما اين كار تنها در موارد محدودي اسناد را به صورت اصلي آنها برگردانند، ا
هاي اصلي براي هميشه نابود  پذير بود، زيرا در بسياري از موارد نسخه امكان

را نيز شامل  استالينهاي فرمايشي در دوره  شده بودند. اين موضوع دادگاه
  شود كه امروزه عكس و فيلم بسيار اندكي از آنها باقي مانده است. مي
  
  "قرهبر نابغه و پدر خل"

كرد، اما  در سايه نام و اعتبار لنين فعاليت مي 1930استالين تا حوالي سال 
او به اين نقش قانع نبود؛ در سندي كه از طرف رهبري حزب كمونيست در 

به مناسبت بيستمين سالگرد انقالب منتشر شد، استالين مبتكر  1937سال 
  خوانده شد.  "اكتبر"و رهبر اصلي 
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لين، چندين فيلم سينمايي در ستايش او تهيه شد در زمان زمامداري استا
) كارگردان محبوب 1974 – 1894( ميخاييل چياورليكه بيشتر آنها را 

 شفق بزرگكه مثل خودش اهل گرجستان بود، ساخته است:  استالين
) و... مردم 1952( 1919 نشدني سال فراموش)، 1946( پيمان)، 1938(

را ببينند، البته نه  "رهبر فرزانه خلق"ا رفتند ت ها مي به تماشاي اين فيلم
اند: مردي عبوس و  نويسان گزارش داده آن گونه كه او واقعاً بود و بيوگرافي

بيرحم و تندخو، بلكه آن گونه كه دوست داشت مردم او را ببينند: انساني 
  نيكدل و فداكار و مهربان.

 "روز كارگر"مايي پي در مركز همه چيز است. در راه استالينها  در اين فيلم
هاي سياسي و در ستاد فرماندهي  و رژه ارتشيان در ميدان سرخ، در همايش

مانند صنعتي شدن سريع كشور،  "هاي اتحاد شوروي پيشرفت"ارتش. 
اشتراكي شدن اجباري كشاورزي، تجهيز كشور در برابر خطر فاشيسم و 

دهاي همه به عنوان دستاور "جنگ بزرگ ميهني"سرانجام پيروزي در 
ها به  ها و پيشرفت ها و تالش شوند. تمام كنش معرفي مي استالينشخصي 

  گيرند.  شخص او بند است و كوشندگان از شخصيت و نيروي او الهام مي
شود  مربوط مي "فتنه ملوانان كرونشتات"يك نمونه روشن تاريخي به دفع 

دولت  تروتسكي بود. او بود كه در مقام وزير جنگ "دستاورد"كه يكسره 
اين نقش به  شفق بزرگشوراها قيام ملوانان را سركوب كرد. در فيلم 

  داده شده است كه در واقع هيچ دخالتي در ماجرا نداشت. استالين
به مناسبت هفتادمين سالگرد تولد استالين به  "موسفيلم"در دو فيلمي كه 

نبرد ) و 1948(چياورلي،  سقوط برلينهديه كرد،  "پدر خلق"
او تصوير شده كه گويا عامل  "نبوغ نظامي") 1949(پتروف،  گراد استالين

به ندرت در ميان  استالينها  اصلي شكست ارتش نازي بوده است. در فيلم
شود، اما از دور، مانند قهرماني خداگونه، آنها را زير نظر دارد  مردم ديده مي

ها  دقيق نقشهكند. او با مطالعه  انديشي مي و روز و شب براي نجات آنها چاره
هاي نظامي را صادر  يابد و مؤثرترين فرمان هاي رزمي را مي بهترين تاكتيك

را يكي پس از ديگري شكست  هيتلرهاي  كند و با حركت انگشت ارتش مي
هاي او را گوش  دهد! فرماندهان ارتش مانند شاگردان مطيع فرمان مي
  گزند. دهند و از نبوغ نظامي او انگشت تعجب به دندان مي مي

زبان  "اتحاد شوروي"بود كه فرماندهان نظامي  استالينتنها پس از مرگ 
دانسته و هر تصميم نظامي او  باز كردند و گفتند كه او از جنگ چيزي نمي

نيكيتا بار منتهي شده است.  هميشه به شكستي با پيامدهاي فاجعه
 "ينبوغ نظام"، در اين مورد گواهي داده و استالين، جانشين خروشچف

  او را مسخره كرده است. 
  

  مند رهبري فره
ساخته شد، او در  استالين "كيش شخصيت"هايي كه براي تبليغ  در فيلم

شود.  (كاريزماتيك) نشان داده مي "مند فره"و با سيمايي  "ابرانسان"قالب 
هاي وحشتناك  ها و دسيسه اي از جنايت عروج سياسي او كه محصول رشته

او نسبت  "بخت و طالع بلند"شخصي و حتي گاه به  بود، به درايت و نبوغ
  شود. داده مي
عامي بود، باكي نداشت كه از او  "ماترياليست"با اين كه يك  استالين
ها بتي زنده  ها و پيكره ارائه شود. او در برخي از فيلم "قدسي"تصويري 

شود و  است كه از سيماي او نيروي معنوي اسرارآميزي پرتوافكن مي
  خورد. گره مي "سرنوشت روسيه"او با  "تقدير"

هاي آلمان نازي به خاك شوروي و  براي نمونه پس از يورش ارتش
تصميم گرفت پايتخت را ترك  استالينروي آنها به سوي مسكو،  پيش

سخن گفت و كوشيد از  "ترين ساعات انقالب تاريك"نكند. او در نطقي از 
براي پيروزي در جنگ  "ليم"تمام ميراث فرهنگي روسيه در كنار عناصر 

شود كه با  هاي سينمايي ديده مي برداري كند. در فيلم بهره "ميهني"
رقم زده  "شورويپيروزي مقدر سرزمين "، استالين "رسالت تاريخي"

اي در دهها فيلم مستند و داستاني  شود. اين رويداد با ابعادي افسانه مي
رفيق استالين «يچيده است: اي يافته و طنين آن در افالك پ پژواكي اسطوره

  »پايتخت را ترك نكرد! او در مسكو ماند! او ماند! ماند!
را آشكارا با  استالينبا توسل به مفاهيم ديني،  "پيمان"فيلم سينمايي 

به سوي  استاليناي از اين فيلم  دهد. در صحنه تبرك مي "فيض قدسي"
وي آن را برف نشست و حاال ر هميشه بر آن مي لنينرود كه  نيمكتي مي

در كنار نيمكت ايستاده است، دوربين آسمان  استالينپوشانده است. وقتي 
شود و سپس همان نور به سان  دهد كه در دم با نوري روشن مي را نشان مي

  تابد. اي قدسي بر سيماي استالين مي بارقه
هاي عميق دارد، كه  در فرهنگ سنتي روسيه ريشه "اوليا"تكريم و تقديس 

ي سينمايي  و هم در خلق بتواره استالين "كيش شخصيت"پرورش هم در 
روس مانند تزار  "قهرمانان ملي"هايي كه درباره  او به كار گرفته شد. فيلم

ساخته شدند، در  ، الكساندر نوسكي، چاپايف و پتر كبيرايوان مخوف
دانست. هدف  پايه مي بودند كه خود را با آنها هماستالين اصل در ستايش 

-1937در  پتروف(به كارگرداني  پتر كبيري از تهيه فيلم دو قسمتي اصل
  را ببينند.  رفيق استالين) اين بود كه مردم در سيماي تزار روسيه، 38

آموز و هنرمندان گوش به فرمان، به خاطر ساختن اين  كارگزاران دست
 ها، در شرايط دشوار شوروي به زندگي مرفهي دست يافتند و چه بسا از فيلم

جايزه گرفتند. انبوه مردم  استاليندست قهرمان اصلي آنها، يعني شخص 
برند.  كردند كه از آنها لذت مي رفتند و وانمود مي ها مي به تماشاي اين فيلم

معلوم شد كه بيشتر مردم به اجبار يا از  استالينپس از فروپاشي رژيم 
 اند. ها به سينما رفته روي ترس براي تماشاي اين فيلم

  
  كومت وحشتح

كه مردم را با  موسولينيو ايتالياي  هيتلرهاي توتاليتر آلمان  در برابر نظام
دادند، نظام استاليني بر ترس و  احساس برتري بر ديگران پرورش مي
ترين ابزار كنترل جامعه بود. شهروند  وحشت استوار بود. رعب و وحشت مهم
اس امنيت كند و گرنه اي نبايد احس بايد بترسد تا اطاعت كند. او لحظه

 "نفر بعدي"تواند  كند. او بايد بداند كه همواره مي جسارت نافرماني پيدا مي
چند دقيقه "كوبند و او را  ي او را مي باشد كه مأموران نيمه شب در خانه

  برند.  به همراه مي "براي اداي توضيحات
چيز را زير  ي اين باور استوار بود كه دولت همه وحشت فراگير مردم بر پايه

نظر دارد و از همه چيز آگاه است. بخش بزرگي از تبليغات رژيم مصروف 
شد كه به مردم بباوراند در همه جا حضور دارد. با اين برداشت بود  اين مي

افتادند و  نهاد گاه به دام همكاري با رژيم مي كه حتي افراد پاكدل و نيك
 "خيانت"، سكوت در برابر جرم نبود "خيانت"شدند، زيرا تنها  خبرچين مي

شد. اگر كسي در جمع دوستان  محسوب مي "جرم"و گزارش ندادن آن نيز 
داد، معموال خود او بود كه روز  فحش مي استالينخود در يك مهماني به 

كرد كه در  رفت، با گريه و زاري اعتراف مي مي "پليس سياسي"بعد به اداره 
دانست كه حتما يك  ت. او ميتوهين كرده اس "رهبر خلق"حال مستي به 
دهند. او بايد نام تمام  خطاي او را گزارش مي "دوستان"يا چند نفر از 

داد تا بعد پليس تحقيق كند كه چرا آنها ماجرا را  دوستان خود را هم لو مي
  اند. گزارش نداده

شدند يا ناگهان ناپديد  هاي موهوم بازداشت مي هر روز افرادي به بهانه
تراض بستگان يا حتي پرس و جوي ساده نه تنها فايده نداشت، شدند. اع مي

داد. دستگاه جاسوسي استالين نيز  بلك بستگان را در خطر بازداشت قرار مي
هاي  داشت كه در رسانه "شهروند نمونه"هاي توتاليتر چند  مانند ساير رژيم

ترين كسان  كرد. آنها كساني بودند كه نزديك جمعي از آنها ستايش مي
  ود، پدر و مادر يا خواهر و برادري را به پليس لو داده بودند. خ

معني نداشت. هيچ شهروندي حق  "طرفي بي"براي دستگاه امنيتي رژيم 
نداشت به خلوت و انزوا فرو رود و كاري به كار حكومت نداشته باشد. او 
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 "ملي"هاي  وظيفه داشت كه در هر فرصتي، با شركت در مراسم و جشن
 استالينود را نشان دهد و به رژيم و رهبر آن اداي احترام كند. وفاداري خ

هاي  برد، مدام در حال كشف توطئه نوعي جنون بدگماني رنج مياز كه 
او مدام در حال كشتن بود و  ي خود بود. عجيب و خنثي كردن آنها به شيوه

شد عده بيشتري را  شد و ناگزير مي تر مي كشت، بدگمان هرچه بيشتر مي
  د.بكش

در آغاز اين نوشته گفته شد كه استالين در تبليغ نظامي كه ساخت، موفق 
بود. نه تنها در اتحاد شوروي، بلكه در سراسر جهان، نيروهاي روشنفكر و 

  دانستند.  پيشرو او را رهبري به راستي مهربان و فداكار مي
ي كار ها ها نفر به قتل رسيده يا به اردوگاه در شرايط وحشتناكي كه ميليون

ها نفر  اجباري رفته بودند تا زير بار مشقت و فشار سرما سقط شوند، ميليون
روز  لرزيدند، كه مبادا به سرنوشت هموطنان تيره ديگر در شهرها بر خود مي

خود دچار شوند، و اگر هنوز دچار نشده بودند، آن را از رأفت و مهرباني 
  دانستند.  مي "رهبر"

روشن شد كه نظام او در شستشوي  "ي جهانپدر پرولتاريا"پس از مرگ 
مغزي بخش عظيمي از شهروندان كامال موفق بوده است: هنگامي كه 

ها  فرو رفت. ميليون "عزاي عمومي"درگذشت، سراسر كشور در  استالين
ها ريختند. در جريان مراسم سوگواري در  نفر در سوگ جالد خود به خيابان

نصيب  "باافتخار"ا له شدند و مرگي نفر زير دست و پ 1400مسكو بيش از 
  آنها شد.

 ---  
 يادآوري

  براي آگاهي بيشتر از موضوع اين نوشته:
در دوران استالين به زبان فارسي چند  "اتحاد شوروي"درباره سينماي 

مقاله و كتاب وجود دارد، اما متاسفانه بيشتر ديدگاه رسمي را بازتاب 
توان به آنها  اني هست كه ميهاي فرنگي منابع فراو در زباندهند.  مي
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  يف ي حيدر علي حزب توده
  نام تاريخ  هاي جمهوري اسالمي به نويسي اطالعاتچي كمدييا  
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، و "نويسند تاريخ را پيروزمندان مي"وينستون چرچيل و ديگراني گفتند كه 
يك تراژ شكل به نخست بار –شود  تاريخ تكرار مي"كارل ماركس نيز گفت: 

هاي اطالعاتي  دستگاه "نويسان تاريخ". اما "ديگر به شكل كميكو بار 
اند و  پندارند هنري باالتر داشته مي "پيروزمند"جمهوري اسالمي كه خود را 

نويسند. البته ما خود زماني  با تركيب اين دو، تاريخ را به شكل كمدي مي
يم و زد كف مي "ي جاسوسي امريكا اسناد النه"هاي  براي انتشار مجموعه

درود  "دانشجويان مسلمان پيرو خط امام"كشيديم و به  هورا مي
در  نويسي كمدي ي تاريخ ها طليعه كه همان فرستاديم، غاقل از آن مي

  بود. جمهوري اسالمي
اي منتشر شد به نام  ها ديرتر، همين چهار سال پيش، كمدي تازه سال

ز پژوهشگران، كوشش جمعي ا (به "گيري تا فروپاشي حزب توده، از شكل"
). اين كتاب 1387هاي سياسي، تهران  ي مطالعات و پژوهش مؤسسه
ست كه هفده سال پيش از آن منتشر شد، با  ي كتاب ديگري شده تكميل
(جلد اول،  "سياست و سازمان حزب توده، از آغاز تا فروپاشي"عنوان 
  ).1370هاي سياسي، تهران،  ي مطالعات و پژوهش مؤسسه
ي  مؤسسه"ست، كه خود بنيادگذار  ب عبداهللا شهبازيي كتا نويسنده

] او در توصيف خدمات خود و 1است.[ بوده "هاي سياسي مطالعات و پژوهش
صفحه درباره تاريخ ماركسيسم و حزب  1200"گويد:  از جمله اين كتاب مي
شد توسط مدرسين مختلف؛  ام كه دو دهه تدريس مي توده در ايران نوشته

. يعني، تقريباً يك نسل كامل از مديران جمهوري اسالمي سواد باسواد و بي
غيرمستقيم از طريق نوشته من با ماركسيسم و تاريخ كمونيسم آشنا 

هاي سياسي به زودي اين كتاب را  اند. مؤسسه مطالعات و پژوهش شده
منتشر خواهد كرد؛ ولي ويرايش آن را نپذيرفتم به علت مشغله و راضي به 

دم. ويرايش كتاب را، به توصيه من، كس ديگري به درج نامم بر آن نش
ها پيش به عنوان  عهده گرفت كه انشاءاهللا توانمند است. اين كار را سال

تدوين كردم. از نظر علمي با استانداردهاي من منطبق » جزوه درسي«
اين كتاب متني است كه به صورت جزوه در "گويد:  ] نيز مي2.["نيست

به صورت محدود تكثير و از آن پس در برخي  تدوين و 1365حوالي سال 
كتاب من در سه "نويسد:  ] و باز در جاي ديگري مي3.["مراكز تدريس شد
پسندم و به همين  صفحه دستنويس. آن را نمي 1200جلد بود و حدود 

] كه يعني با انتشار جلد 4["دليل با انتشار جلدهاي بعدي موافقت نكردم
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ي او كتاب او را  ي آفريده بوده، مؤسسه است. هر چه اول موافقت كرده
 شهبازيآن را با ويرايش شخصي كه خود  متن كامل پسنديده و سرانجام

 .است توصيه كرده، منتشر كرده
هاي گوناگون بسيار سخن گفت اما  توان از جنبه ي اين كتاب مي درباره
كي پردازم كه ي جا من تنها به يكي از ادعاهاي كميك موجود در آن مي اين

  هاي اصلي كتاب است. از ستون
  

  گذار حزب توده ايران! يف، بنيان حيدر علي
 92تا  90جلد اول كتاب خود (ص  101تا  98عبداهللا شهبازي در صفحات 

اتحاد شوروي براي تأسيس حزب توده، "نويسد:  متن كامل كتاب) مي
نيروي كافي سياسي و ايدئولوژيك و اطالعاتي در اختيار داشت. 

داد كه تعدادي  هاي قديمي تشكيل مي بندي اين نيرو را كمونيست ناستخوا
دانشگاه كمونيستي «هاي آموزشي  هاي پيش دوره ها در سال از آن

هاي قديمي ايران  (كوتو) را گذرانيده بودند. كمونيست» زحمتكشان شرق
اهللا سيامك  يا با سقوط رژيم رضاشاه از زندان رهايي يافته و يا مانند عزت

بودند. با اتكاء بر اين  هاي جاسوسي در ارتش، دستگير نشده غم فعاليتعلير
نيروها، وزارت امنيت شوروي از طريق ستاد خود در تهران، و در رأس آن 

كرد، با  اوف، كه با پوشش كارمند سفارت شوروي فعاليت مي علي
هاي  چهره«عنوان  هاي سرشناس و مورد اعتماد، كه از پيش به كمونيست

بودند، مانند رضا روستا و سيد  چين شده و آموزش ديده دست» تياطالعا
وري تماس برقرار كرد و تصميم كمينترن دال بر تشكيل يك  جعفر پيشه

 ."را به اطالع رساند» ملي«حزب كمونيستي با پوشش 
وري  شوم، و كار نداريم كه سيامك و پيشه در جزئيات اين ادعاها وارد نمي

تنها دو يا  "كوتف"آموختگان  فتند، و از آن دانشدر رهبري حزب نقشي نيا
نه  "كوتف"ي مركزي حزب راه يافتند. نيز بگذريم كه  سه تن به كميته

ي تاريخ و  هاي معلومات عمومي در زمينه آموزشگاه جاسوسي، كه كالس
هاي ماركسيسم و لنينيسم  سازماندهي جنبش كارگري و سنديكاها، و پايه

ي  در رهبري و بدنه "دوستي شوروي"ت تدريجي بود در سطحي كلي. تقوي
ي حيات آن پس از  ساله هفت –ي شش  حزب توده ايران در دوره

بنيادگذاريش، و سرسپردگي بعدي رهبران اين حزب به دولت اتحاد 
، كه البته منحصر به اين حزب و "انترناسيوناليسم پرولتري"شوروي به نام 

هاي بزرگ و غمبار  كي از تراژديهاي ايران نبود، ي منحصر به كمونيست
در و  ها هزار مهاجر و دربه تاريخ ايران است كه هزاران قرباني داده و ده

جا، در اين كتاب، با يك  ] اما اين5است.[ دار در پي داشته هاي داغ خانواده
شود: در پانويس  چرخش قلم، اين تراژدي ناگهان به يك كمدي تبديل مي

اوف معروف  اوف فوق همان حيدر علي علي"شود:  صفحات فوق گفته مي
يف، رهبر  ي زندگاني حيدر علي ، و سپس شرح كشافي از تاريخچه"باشد مي

حزب كمونيست آذربايجان شوروي، و رئيس بعدي جمهوري مستقل 
شود. در همين  آذربايجان پس از فروپاشي اتحاد شوروي آورده مي

در  1923مه  10ه وي متولد شود ك از جمله گفته مي جا، ، هماننامه زندگي
است، اما نه شهبازي، و نه ويراستار مورد اعتماد او به خود  شهر نخجوان بوده

دهند كه اين تاريخ را به هجري خورشيدي تبديل كنند و  زحمت نمي
يف هنگام  ، و بنابراين حيدر علي1302ارديبهشت  21شود  ببينند كه مي

ساله بوده و  18وجواني ن 1320مهر  8تأسيس حزب توده ايران در 
تحصيالت دانشگاهي خود را در رشته تاريخ در "توانسته تا پيش از آن  نمي

» ئوگ.پ.«عنوان مأمور  به"ه باشد و "دانشگاه دولتي باكو به پايان رسانيد
  باشد! (پانويس همان صفحات) "هدر تهران به ايران اعزام شد

  
  راني نام حزب توده اي كننده يف، تعيين حيدر علي

ساله،  18يف، اين نوجوان  شود كه حيدر علي دارتر مي داستان هنگامي خنده
هاي  ي عمر خود را در آذربايجان شوروي گذرانده و به زبان كه همه

نفر با  80خيزد و در برابر  پا مي آذربايجاني و روسي تحصيل كرده، ناگهان به
ان حزب گرد ي هيئت مؤسس ي سياسي كه در جلسه سوابق زندان و مبارزه

در جلسه [...] برخي از "كند:  اند به زبان فصيح فارسي سخنراني مي آمده
» حزب كمونيست ايران«هاي قديمي [...] خواستار احياء نام  كمونيست
اوف به عنوان يك كمونيست ايراني، كه از آذربايجان آمده، به  بودند. علي

رايط و اوضاع و با توجه به ش«سخنراني پرداخت و چنين استدالل كرد: 
رو باشد تا بتواند  احوال ايران، حزبي بايد تأسيس شود كه معتدل و ميانه

آوري كند، بدين لحاظ نام حزب كمونيست در  كليه طبقات را در خود جمع
» حزب توده ايران«بدينسان، نام ». شرايط فعلي براي ايران مناسب نيست

پس تنها شماره  اينمتن كامل. از  94(ص  "براي حزب فوق انتخاب شد.
  نويسم). ي متن كامل كتاب را مي صفحه

هاي برساخته روي  تر از كتاب براي شهبازي و همكاران هيچ سندي محكم
تر سند  شان نيز كم شدگان وجود ندارد. در اين آفريده اعترافات شكنجه

شود و سراپاي كتاب بر  هاي معتبر ديده مي اولي از بايگاني معتبر و دست
هاي تئوريك و ايدئولوژيك بنا  شدگان و مشتي كتاب شكنجه اعترافات

نقل  "كمونيزم در ايران"است. ادعاهاي باال را نيز شهبازي از كتاب  شده
كتاب فوق، [...] توسط "است:  كرده، و خود در توصيف آن كتاب نوشته

انتشار يافته، [...] سرهنگ  1343سرهنگ ستاد علي زيبائي در شهريور 
و بعداً » فرمانداري نظامي تهران«گران  از مسئولين و شكنجهزيبايي، كه 

به تدوين كتاب فوق » ساواك«بود، بر اساس اسناد دست اول » ساواك«
شركت "نويسد:  (پانويس همان صفحه)، و در جاي ديگري مي "دست زد

اوف در جلسه مؤسسان حزب توده در كتاب كمونيزم در ايران ثبت  علي
). اين كه 91(پانويس ص  "ئي دكتر بهرامي است [...]شده و مأخذ آن بازجو

يف در جلسه مؤسسان حزب  بهرامي زير شكنجه گفته كه [حيدر] علي
ها و سندهاي ديگر  ي شهادت شركت داشته، براي شهبازي معتبرتر از همه

كنندگان جلسه  است، حتي اگر شهادتي باشد از سوي يكي از شركت
ج اسكندري، كه خود شهبازي ن ايرزب، چوگذاران ح مؤسسان و يكي از پايه

ما "گويد:  است! اسكندري در آن كتاب مي كتابش را در ايران بازچاپ كرده
بوديم كه  عنوان] رابط معين كرده دكتر بهرامي را از طرف كميته مركزي [به

در موقع لزوم با سفارت شوروي تماس بگيرد. (چون آن موقع داشتن ارتباط 
هاي خارجي، يك امر عادي بود). در آن  خانه م سفارتبا سفارت، يعني تما

اوف بود  زمان نماينده حزب كمونيست اتحاد شوروي در سفارت شوروي علي
] 6["بوروست). اوف امروزي كه عضو پوليت (غير از اين [حيدر] علي

بورو = دفتر سياسي حزب كمونيست اتحاد شوروي]. اما شهبازي  [پوليت
يح است كه در خاطرات ايرج اسكندري و برخي الزم به توض"نويسد:  مي

پوشي  ذكر شده، كه اشتباه و يا پرده» اوف رستم علي«اوف  نشريات نام علي
  )92(پانويس ص  "است. حساب شده

  
  يف وجود داشت؟ چند علي

در كتاب خاطرات اسكندري وجود ندارد. شهبازي  "اوف رستم علي"نام 
با وي آشنائي  1320هاي  در سال اوف كه اسكندري علي"كند كه  تأكيد مي

ي  دانيم كه محمد بهرامي به گفته (همانجا) ما مي "داشته فرد ديگري است.
 "اوف ديگر علي"و اين  ،ارتباط داشته "اوف ديگر علي"اسكندري با همين 

همه بر سر  يف نيست، اما او با اين به تأكيد خود شهبازي همان حيدر علي
ايستد و اصرار دارد كه او  ايي نقل كرده ميقولي كه از كتاب سرهنگ زيب

  است! شگفتا! يف بوده همان حيدر علي
اي  گويا نخستين بار در جلد دوم از خاطرات انور خامه "اوف رستم علي"نام 

است (انتشارات هفته، تهران، بهمن  آمده "رفته فرصت بزرگ از دست"
حزب كنندگان جلسه مؤسسان  هاي شركت ). او در ميان نام1362

اف مسئول امور حزبي و اطالعاتي سفارت شوروي نيز  رستم علي"نويسد:  مي
زد.  اي نشسته و مطلقاً حرفي نمي در اين جلسه حضور داشت، ولي در گوشه
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شناختند. ولي بعداً  البته در آن هنگام اغلب حاضران در جلسه او را نمي
اي در  ور خامهي شهبازي، ان ) به عقيده21(ص  "است. فهميدند كه كي بوده

است. اما بابك اميرخسروي  كرده "شده پوشي حساب اشتباه يا پرده"جا  اين
اي از  اي، سرانجام نامه نگاري با انور خامه گيري اين موضوع و نامه با پي
كند كه وي در آن چنين  دريافت مي 1380اي به تاريخ فروردين  خامه

سسان حزب توده، اوف در جلسه مؤ درمورد حضورعلي«دهد:  گواهي مي
بودم، استناد من كالً به گفته زنده ياد مهندس  همان گونه كه قبالً نوشته

» سيركمونيسم درايران«نژاد بوده و او هم احتماالً آن را به اتكاء  تقي مكي
گفته است.  ] ميش.ف. –ي سرهنگ زيبايي  [كمونيزم در ايران، نوشته

منشاء اين خبر همان كتاب اكنون به طور مسلم برايم ثابت شده است كه 
توان اعتماد  بوده كه نه منبع آن معلوم است و نه به صحت و سقم آن مي

ام كه اين نظر را  دست آورده داشت. اسناد ديگري هم از آرشيو انگلستان به
(زيرچاپ) » هاي پر آشوب سال«كند و دربخش چهارم مجموعه  تأئيد مي

  ]7».[منتشر خواهد شد
دست شخص عبداهللا  نيز در كتاب خاطراتش، كه بهنورالدين كيانوري 
  گويد: ]، مي8شهبازي پديد آمده[

  است؛ اوف بوده كننده جلسه مؤسسان حزب علي گويند كه دعوت مي -"
كننده  ام كه دعوت بود. من نشنيده كس را دعوت نكرده كيانوري: او هيچ

يس اوف در جلسه اول تأس است كه علي گفتهكسي اوف باشد. تنها  علي
كننده  كه دعوت است و براي يك عده ناشناخته بوده، نه اين شركت كرده

  باشد.
  اوف است؟ اوف همين حيدر علي اين علي -

است. آن  ساله بوده 18اوف آن موقع يك جوان  كيانوري: خير! حيدر علي
اوف فرد نسبتاً مسني بود. بعداً به آذربايجان بازگشت و استاد دانشگاه  علي
  جا فوت كرد. د و همانشناسي ش شرق

  اوف چه بود؟ اسم كوچك آن علي -
 78. (ص "دانم. او دبير اول سفارت شوروي در تهران بود [...] كيانوري: نمي

  )79و 
اصلي ترين تز مربوط به تأسيس "نويسد:  و سرانجام خسرو شاكري مي

حزب توده اين است كه در جلسهء پايه گذاري آن در منزل سليمان ميرزا 
اُف، كه بعدها در باكو خاورشناس شد، حضور داشت.  ري رستم علياسكند

اين نظريه هم توسط طرفداران و هم مخالفان حزب توده تبليغ شده است. 
اين نظريهء نينديشيده توسط آخرين دبير اول حزب توده، نورالدين 
كيانوري، و سپهر ذبيح در دانشنامه ايرانيكا هم عرضه شده است. ياد آوري 

اف  ته در مورد اين نظريهء افسانه آميز، ضروري است كه رستم علياين نك
متولد شد و در هنگام تأسيس حزب توده بيش از يازده  1930در سال 

يف] در  او [علي"دهد كه:  ] و سپس در پانويس توضيح مي9["سال نداشت!
اف را در  وارد دانشگاه لنينگراد شد. اين نويسنده شخصاً علي 1949سال 
در باكو مالقات كردم. او چند سال پيش در اثر يك سكتهء  1993سال 

 ".قلبي در گذشت
اي  ي هيئت مؤسسان حزب، انور خامه يف در جلسه در توصيف شركت علي

. "شناختند البته در آن هنگام اغلب حاضران در جلسه او را نمي"گويد:  مي
ناخته براي يك عده ناش"اوف  است كه علي گفته كسيگويد:  كيانوري مي

كار  وبيش همين جمله را به كه سرهنگ زيبايي نيز كم ، و شگفت آن"بوده
! "شناختند اف را نمي كنندگان اين جلسه علي اكثر شركت"است:  برده
روشني پيداست كه منشاء داستان تنها و تنها كتاب سرهنگ  به

ي جالب ديگري كه جاي تحقيق دارد، آن است  ] اما نكته10ست.[ زيبائي
اي، دكتر محمد بهرامي، يعني كسي كه براي  ي انور خامه نوشته كه به

ي هيئت  يف در جلسه كرد كه [حيدر] علي "اعتراف"سرهنگ زيبائي 
مؤسسان حزب شركت داشته، به هنگام تشكيل جلسه هنوز از زندان آزاد 

 ).21باشد (ص  توانست در آن شركت داشته بود و بنابراين نمي نشده

  
  

  
  

شد، سراغ ندارم كه از شركت  چه نام برده ديگري، جز آنمن هيچ كتاب 
ي هيئت مؤسسان حزب توده ايران در  يف در جلسه شخصي به نام علي

كه نشان دادم منشاء اين  باشد، و همچنان سخن گفته 1320تم مهرماه هش
همه، به  است. با اين ست كه سرهنگ زيبائي نوشته اي پايه ادعا سخن بي

يف، كه نه  نام علي جمله ايرج اسكندري، شخصي به شهادت كساني، و از
كرده كه  حيدر نام داشته و نه رستم، در سفارت شوروي در تهران كار مي

افرادي از حزب (از جمله نخست محمد بهرامي، و سپس عبدالصمد 
  اند. كامبخش)، پس از آغاز كار حزب، به عنوان رابط با وي در تماس بوده

  
  يف نبود! اصالً علي

ي برخي اسناد يافته  ي نامبرده در باال بر پايه اي خسرو شاكري در نوشتهآق
آورند تا ثابت  اي را به ميان مي هاي كمينترن در مسكو، نام تازه در بايگاني

ها بنياد نهاده  كنند كه حزب توده ايران از همان آغاز به دست شوروي
ي  ندوكاو پيگيرانهاست. من احترام فراواني براي آقاي شاكري قائلم و ك شده

هاي شوروي سابق براي يافتن اسناد دست اول، و كار  ايشان را در بايگاني
ستايم. اما در اين  بزرگشان را در انتشار اسناد جنبش كارگري، صميمانه مي

بينم كه تالش ايشان براي انطباق اسناد  روشني مي مورد خاص به
هستند) بر تئوري  خود بسيار ارزشمند شان (كه به خودي يافته تازه
آميز نيست. تنها يك  ها، موفقيت دست شوروي گذاري حزب توده ايران به پايه

جمله از نوشته و استناد خود ايشان كافيست تا اين را نشان دهد: سرهنگ 
سليوكوف (رئيس ركن دوم ادارهء سوم اطالعات ارتش سرخ) از هفتم مهر تا 

است.  سكندري ديدارهايي داشتهمحسن ا در تهران با سليمان 1320آبان  22
ي مؤسسان حزب  محسن اسكندري مبارز كهنسالي بود كه جلسه سليمان

، 1320ي هشتم و هيجدهم مهرماه  توده ايران در طول چند روز، در فاصله
حزب برگزيده شد. سرهنگ  "صدارت"ي او برگزار شد و خود او به  در خانه

باالدست خود در بخش  هاي خود به مقام سليوكوف در يكي از گزارش
محسن  ي ديدارهايش با سليمان اطالعات ارتش سرخ، كميسر ايلچِف، درباره

مهر ماه) صورت  19اكتبر ( 11نويسد كه در ديداري كه روز  اسكندري مي
است، پانزده نفر به  ميرزا به او اطالع داد كه حزبي ايجاد شده گرفت، سليمان

است، اين برنامه را به  ي حزب تدوين شده اند، برنامه رهبري آن برگزيده شده
تصميم جمعي رهبري حزب براي انتشار در اختيار سردبيران مطبوعات 

است.  اند، و اقداماتي براي ثبت حزب و قانوني كردن آن صورت گرفته نهاده
در مورد انتشار آن "شود، و  زده مي سليوكوف از شنيدن اين اخبار شگفت

بروي » تعمق«ب، افسر شوروي افزود كه او براي [برنامه] و قانوني كردن حز
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ها به وقت بيشتري نياز داشت تا بتواند نظر خود را بيان كند. او گفت كه  آن
بودند، چه در جلسهء پيشين سخن از » غير منتظره«اين مسائل براي او 

شما و تظاهرات بعدي [شما] نياز به افزايش نيروهاي «اين رفته بود كه 
تربيت حزب و همچنين مطالعهء نقاط قوت و ضعف دولت  [شما]، تقويت و

 ]11["و مجلس دارد.
شگفتي سرهنگ سليوكوف از تشكيل غير منتظره حزب، انتخاب اعضاي 

ي حزب و انتشار و علني شدن آن، كه متأسفانه  رهبري آن، تدوين برنامه
و  روشني و با قاطعيت اند، دو چيز را به آقاي شاكري آن را كامل نقل نكرده

  كند: يك بار براي هميشه ثابت مي
يف،  يف يا غير علي هيچ شخص ديگري وابسته به سفارت شوروي، علي -1

ي  هاي مؤسسان حزب در فاصله حيدر يا رستم يا هر نام ديگري، در جلسه
صورت سرهنگ  شركت نداشته، چه در آن 1320هشتم تا هيجدهم مهرماه 

بود و  ات گذشت آگاه ميچه در اين جلس بايست از آن سليوكوف مي
  شد؛ زده نمي شگفت

كه  ايرانيانها و با اراده و خواست گروهي از  حزب بدون دخالت شوروي -2
ها  اعتنايي كامل به سليوكوف دانستند، و با بي چنين سازماني را الزم مي

 گذاري شد. پايه
ناموفق بودن تالش آقاي شاكري را در اين زمينه، آقاي بابك اميرخسروي 

جا تنها خواستم نشان دهم كه  ] و من در اين12اند[ تفصيل نشان داده به
قدر از مرحله  چه "هاي سياسي مؤسسه مطالعات و پژوهش"نويسان  تاريخ
  اند. پرت

  
  ي حزب توده ايران كاره يف، همه حيدر علي

  بازگشت به كمدي
ها  اند. سراپاي نوشته اي براي خود ساخته شهبازي و دوستانش جهان وارونه

كوشد تنها يك  هاي پر شمار و پر حجم عبداهللا شهبازي در واقع مي و كتاب
مغزي  ويژه ايرانيان مسلمان گوسفندان تهي چيز را ثابت كند: ايرانيان، و به

براي اين  "سگان گله"و  "چوپانان"اند و در سراسر تاريخ همواره  بيش نبوده
د: يهوديان و صهيونيسم ان تاريخ و جغرافيا ساخته و پرداخته "گوسفندان"

هاي  هاي سري فراماسون، پيروان باورها و فرقه الملل، بهائيان، شبكه بين
هاي  ها و شبكه ها، روس"جي"ها و  اسرارآميز، پارسيان هند، انگليس

ي عجيب و غريب ديگري كه به  ها، و هر بيگانه صهيونيستي از طريق روس
 دلخواه به را ايران سال هزار چند كه هستند اينان –عقلتان برسد يا نرسد 

اي از خود  گويا هرگز هيچ اراده نيز ايران توده حزب. اند گردانده خود
  است. نداشته

امكان  "هاي سياسي مؤسسه مطالعات و پژوهش"نگاري  در مكتب تاريخ
ندارد كه حزب توده ايران در هيچ مقطعي از تاريخ خود راهي جدا از 

طلوع و افول "سو  باشد، و از آن يف برگزيده هاي شوروي و حيدر علي خواست
االصل [منبعي براي ايراني بودن او ذكر  اوف ايراني ي حيدر علي ستاره
شود] در آسمان سياست شوروي، با تولد و مرگ حزب توده در پيوند  نمي

ي مفاد  ساله است كه درباره 18يف  ) حيدر علي92(پانويس ص  "است.
روانه، كه  هرگونه تظاهر چپ"و آن را از  گيرد ي حزب تصميم مي برنامه

دارد،  بر حذر مي "آن را مخدوش سازد» غير كمونيستي«و » ملي«سياست 
 26يف در  كه حيدر علي 1328تا حدود سال  "گرائي مصلحت"و اين 

) و 97شود. (ص  مي "تا حدودي مراعات"رود (كذا)،  سالگي از ايران مي
زب را از تظاهر به كمونيست بودن يف كه ح كه همين حيدر علي شگفت آن

داشته، چند صفحه ديرتر ناگهان احسان طبري را سرزنش  بر حذر مي
كه زير تأثير خليل ملكي و  "اعالميه تجديد نظر"كند كه چرا حزب در  مي

) 113است! (ص  ]، از ماركسيسم تخطي كرده1326دوستانش تهيه كرده [
  نامد. نمييف را حيدر  و البته احسان طبري هرگز علي

وسيله  به 1323كيانوري به اعتراف خود از سال "شود كه  جا ادعا مي اين
اطالعاتي با حيدر » ويژه«عبدالصمد كامبخش (شوهر خواهرش) وارد رابطه 

يف است كه  )، و اين همان حيدر علي227است (پانويس ص  شده "اوف علي
چيزي نيست جز  "رابطه ويژه اطالعاتي"است! اما اين  ساله شده 21اكنون 
يف، كاردار  كامبخش در يك مهماني سفارت شوروي مرا با او [علي"آن كه 

  خاطرات كيانوري). 306. (ص "سفارت شوروي] آشنا كرد
هاي حزب  يف حتي پس از رفتن از ايران (كذا)، از دور سر نخ حيدر علي

ستاد "ي سياسي ايران را در دست دارد. اوست كه  توده ايران و عرصه
كند و افراد  در مسكو رهبري مي 1357ي انقالب  را در آستانه "اناير

سرشناسي همچون زاگالدين، دولين، اوليانوفسكي، و سيموننكو را گرد هم 
كند، هرچند  مي "در ارتباط فعال با نورالدين كيانوري عمل"است و  آورده

و پيش از  1358گويد كه تنها در آغاز سال  كه كيانوري در خاطراتش مي
براي خداحافظي به مسكو رفتم و با مسئولين شعبه "بازگشت به ايران 

 بوريس: رفقا –المللي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي  بين
 زاگالدين واديم المللي، بين شعبه مسئول و مركزي كميته دبير پاناماريف

تيسالو اوليانوفسكي مسئول منطقه و روس پروفسور شعبه، اول معاون
 10 شايد كوتاهي، مالقات –كو مسئول ايران در شعبه بين المللي سيمونن
 دوره« نه و شد ابالغ من به دستوري نه سفر اين در. [...] داشتم دقيقه،

 ستاد" از سخني هيچ جا اين) 506 ص( "!بود كار در »ويژه كارآموزي
ست و كيانوري در پاسخ پرسشي مستقيم ني يف علي حيدر رهبري به "ايران
اوف مالقات  در اين سفر با علي"گويد:  يف مي ي ديدارش با حيدر علي هدربار

داند، و  ي پاناماريوف هيچ چيز نمي كند كه درباره و اضافه مي "نداشتم
 "بسيار محدود است"اطالعاتش درباره زاگالدين و پروفسور اوليانوفسكي 

با  "يف رهبري حيدر علي ارتباط فعال ستاد ايران به")، و اين است 507(ص 
 كيانوري!

ترين استراتژيست كرملين در زمينه ايران محسوب  مهم"يف  حيدر علي
شد [...] گورباچف [...] به تاوان شكست رسواي حزب توده در ايران او را  مي

هاي  عمليات فروپاشي حزب توده [...] استراتژيست"! در پي "بركنار كرد
خود جمهوري اسالمي هاي  انديش و سنتي كرملين [...] در تحليل جزم

متهم » گرايش به غرب«قرار داده و آن را به  شدت هدف حمله بهايران را 
كردند. روزنامه پراودا در تفسيري، دستگيري سران حزب توده را به 

در ايران عليه اتحاد شوروي نسبت داد و آن را » تحريكات امپرياليستي«
اما... اما در پي  )816(ص  "هاي جاسوسي غرب خواند. ثمره تالش سرويس

ناگاه هوادار  اوف [...] در حالي كه مجامع غربي به حذف [...] حيدر علي"
بقاياي حزب منحله توده شدند و براي اعدام معدود [معدود يعني بيش از 

طور جدي  نفر!] سران آن به جوسازي پرداختند، محافل بلوك شرق به 100
 سكوت كردندآوا نشدند و  با اين جنگ صليبي غرب عليه ايران اسالمي هم

هاي  موج تبليغاتي رسانهكه  تر اين جالب") اما... اما 562! (ص "[...]
با حمايت » تصادفاً«عليه دستگيري سران حزب توده در ايران  بلوك شرق

هاي غربي عليه  ريگان، رئيس جمهور وقت اياالت متحده امريكا، و رسانه
) 817! (ص "زمان شد يران همدستگيري جاسوسان فرقه ضاله بهائيت در ا

ي  هاي سياسي به شيوه گويند تحليل قول آقاي خسرو شاكري مي  اين را به
 ي حسن كچل! قصه

 هاي پست در ،1965 – 1987هاي  در سال" گويا يف ما همان حيدر علي
آذربايجان  كمونيست حزب دبيركلي سپس و ب.گ.كا رياست و معاونت

بوروي حزب كمونيست و معاون اول  ليتشوروي و بعدها در مقام عضويت پو
كننده در تنظيم و هدايت  وزير اتحاد شوروي نقش اساسي و تعيين نخست

چرا؟ زيرا كه به  "عمليات اطالعاتي و جاسوسي شوروي در ايران داشت
اوف [...]  علي"هاي زير شكنجه  ي انوشيروان ابراهيمي در بازجويي گفته

شد كه از  داد و احساس مي نشان مي نسبت به مسايل ايران بيشتر عالقه
بود به يك سازمان تأمينات اجتماعي و معيشتي و  كه فرقه تبديل شده اين
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وظيفه اصلي خودش (منظور فعاليت سياسي در ايران است) را بالكل به 
كرد جوانان وابسته به  بود، خشنود نبود. توصيه مي دست فراموشي سپرده

هايي تحصيل كنند كه مورد نياز  ر رشتههاي مهاجرين (ايراني) د خانواده
ايران باشد، از جمله ذوب آهن، متالورژي، پتروشيمي، پزشكي و غيره و نه 

) آيا 824و  823! (ص "تاريخ و ادبيات و حقوق و يا هر علم اجتماعي ديگر
  كرد؟ بايست اين جوانان را به تعليمات جاسوسي اعزام مي يف نمي  حيدر علي

كه حزب توده ايران را بنياد نهاد، نام آن را تعيين كرد، يف،  اين حيدر علي
ي نخست زندگي آن  ساله آن را در هشت "ملي و غير كمونيستي"سياست 

ترسيم كرد، و بعد از دور آن را هدايت و رهبري كرد، و سرانجام آن را به 
درون رهبري حزب را حمايت  "نيروي فرقوي"خاك سياه نشاند، از قضا 

رهبري حزب اختالف و  "اي نيروي توده") كه همواره با 872كرد (ص  مي
هاي  ي حزب پس از يورش درگيري داشتند! شگفتا! حتي سرنوشت آينده

بي دخالت  ستتوان جمهوري اسالمي و دستگيري رهبران حزب نيز نمي
ي شوروي، با نظارت اطالعات – حزبي مقامات"يف تعيين شود:  حيدر علي
خاوري را به عنوان رهبر جديد حزب مورد تأييد اوف [...] علي  حيدر علي

 3قرار دادند و مقرر شد كه رهبري جديدي با دبير اولي خاوري و مشاركت 
اهللا فروغيان و اميرعلي  مهره اصلي كا.گ.ب. (حميد صفري و حبيب

الهرودي) [...] زمام امور حزب توده را به دست گيرند. در تركيب فوق 
و  873(ص  "شد ر هدايت حزب محسوب ميصفري عنصر اصلي كا.گ.ب. د

كه  بود صفري همان كسي شهبازي كاري به اين ندارد كه )، و874
ي جگر و حزب توده حيدر  ي دست و فرزندخوانده كه نه، پاره آفريده
  يف را به نابودي كشاند! علي

يف نقش بزرگ و اسرارآميز و عجيبي در  به ادعاي شهبازي حيدر علي
كه مردم  ر ايراني و تاريخ كشورمان بازي كرده بي آنسرنوشت هزاران هزا
ها كه  يف نبود، حزب توده ايران چه باشد! اگر علي روحشان خبر داشته

شد و تاريخ معاصر كشور ما مسير  شد، يا شايد هم اصالً ايجاد نمي نمي
تقريباً يك نسل "كند كه  پيمود! شهبازي افتخار مي كلي ديگري را مي به

با "همين كتابش  "ان جمهوري اسالمي غيرمستقيم از طريقكامل از مدير
 "مديران". آيا كساني از همين "اند ماركسيسم و تاريخ كمونيسم آشنا شده

آموخته نيستند كه اكنون خود شهبازي را به جرم نوشتن كتابي و  كج
سپاه پاسداران در شيراز به زندان  "سرداران"سرشاخ شدن با برخي 

  اند؟ انداخته
اُف، و  اوف، علي ها، مانند علي خواهم براي امالهاي گوناگون نام مي پوزش
 Aliyevيف  هاي آذربايجاني و روسي اين نام را علي يف. در زبان علي
  خوانند. نويسند و مي مي

 2012آوريل  24استكهلم، 
  

  ها: پانويس
مؤسسه مطالعات و «: طرح ايجاد 1367"نويسد:  شمار خدماتش مي او در سال -1
، تأسيس مؤسسه و عضويت در هيئت امناء و اداره امور »هاي سياسي ژوهشپ

بيش از يك دهه. نام اين مؤسسه را من » معاون پژوهشي«پژوهشي آن با عنوان 
 "انتخاب كردم و با كارهاي من شناخته شد و شهرت يافت.

igarchy/27.htmhttp://shahbazi.org/Ol  
٢- http://shahbazi.org/Oligarchy/26.htm  
  http://shahbazi.org/pages/library.htm -۴و  ٣
ي از ارتباط شوروي با اسناد - 1ي ديگر مرا مالحظه كنيد:  از جمله دو نوشته -5

  هاي ايراني كمونيست
post_27.html-http://shivaf.blogspot.se/2011/02/blog جاسوس  -2 ؛

  مطرود خود را كشت
post_31.html-//shivaf.blogspot.se/2012/03/bloghttp:  

شده به كوشش بابك اميرخسروي و فريدون  خاطرات ايرج اسكندري، تهيه -6
هاي سياسي، تهران  آذرنور، تجديد چاپ داخل توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش

  ,100، ص 1372
7- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/02/135671.php  

خاطرات نورالدين كيانوري، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، انتشارات  -8
نوار  103مسئولين انتشارات ديدگاه "گويد:  . شهبازي مي1371اطالعات، تهران 

اس كمونيسم ايراني و دبير اول كاست از دكتر نورالدين كيانوري، شخصيت سرشن
كرده بودند. با من مذاكره  هاي اوليه پس از انقالب، تهيه و پياده  حزب توده در سال

شد. با توجه به اهميت جايگاه كيانوري در تاريخ معاصر ايران تنظيم اين كتاب را 
انتشار در چارچوب قراردادي پذيرفتم. متن پياده شده نوارها را مطالعه كردم. ارزش  

تنظيم كردم و با واسطه مسئولين انتشارات ديدگاه  نداشت. صدها سئوال كتبي 
هاي  شد. پرسش مي رسيد و تنظيم  ها به دستم مي براي كيانوري فرستادم. پاسخ

شد. در پايان، زماني كه ماده خام الزم فراهم آمد، تنظيم و  تكميلي نيز اضافه مي
را براي كيانوري فرستادم. بسيار پسنديد.  كتاب صورت گرفت. متن نهايي تبويب 

  http://shahbazi.org/pages/library.htm "باشم. طرف  سعي كردم منصف و بي
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*  

  
ست كه زنان چپگراى  هائى يكى از نخستين ماهنامه پيك سعادت نسوان

و در شهر رشت. براى  1306-1307هاى  ايران به انتشار رساندند؛ در سال
ى  هاى چاپ شده اين نشريه جز يك شماره ى شماره نخستين بار مجموعه

رآمدى بلند در آغاز و رسد. با د آن كه يافت نشده؛ در يك مجلد به چاپ مى
ى  هايى روشنگر در پايان هر شماره. با خواندن اين كتاب دريچه يادداشت

ى كنشگرى زنان ايران و نيز  شود براى بازبينى پيشينه اى گشوده مى تازه
  جنبش كمونيستى كشور ما.

  
  
  
  
  
  بربال غزل  

  ويدا فرهوديهاي  دفتري از سروده
  دي)ميال 2011( 1390: زمستان چاپ اول
  فروغ انتشارات: 
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  زندگي نامه
  *دروغين نواب صفوي

  
  محمد اميني

  
يك نمونه برجسته از كارزار تاريخ سازي در سال هاي گذشته، سند سـازي  
هاي دروغين و ستايش گرانه پيرامون گروه فداييان اسـالم و نـواب صـفوي    

اسـالم را در  است. هرآينه تاريخ سازي هاي هواداران نواب صفوي و فداييان 
جمهوري اسالمي باور كنيم، بايد بپذيريم كه فداييان اسـالم در سـال هـاي    
پرجـُنب و جوش دهه بيست و تا ميانه دهه سي، بزرگترين نيروي سياسـي  

ملـي شـدن   « ،آيت اهللا سيد محمد علـي ميردامـادي  ايران بودند و به گفته 
نواب صفوي بود صنعت نفت ايران حاصل تالش هاي فداييان اسالم و شهيد 

كه بعدها قدرت به دست جبهه ملي و مصـدق افتـاد، ايـن     ولي به علت اين
همين دروغ را يكي از خدايان تـاريخ   1».تاريخ را به نفع خود تحريف كردند

سازي، محمد مهدي عبدخدايي كـه در جريـان ملـي شـدن صـنعت نفـت،       
 من به صفوى بعدها نواب«دوازده سال بيش نداشته، چنين بازمي گويد كه 

چه بـه   نمايندگان مجلس نامه نوشتم چنان تمام به اسفند نوزدهم در گفت
 2.»يـد شـد  خواه دچـار  آرا ملى شدن نفـت راى ندهيـد، بـه سرنوشـت رزم    

راهم كه عبد خدايي مي گويد، نواب صفوي به بيش » نامه«رونوشتي از اين 
در جايي هم به از يك سد نماينده نوشته، تا كنون كسي نديده و نخوانده و 

  چاپ نرسيده است! 
عبدخدايي، نيازي به دادن سند و مأخذي هم نمي بيند كه بنويسـد، نـواب   

، چنان جايگـاهي داشـته كـه ملـك     1332صفوي در سفر به اردن در سال 
من «حسين از او درخواست ديدار كرده است و نواب صفوي پاسخ  داده كه 

از ديدن پادشاه خوشم نمي آيد. امـا   تاكنون پادشاهان را مالقات نكرده ام و
بگذريم كـه ايـن    3».چون تو سيد هستي، استخاره كردم كه به ديدنت بيايم

سخن درباره ديدار نكردن با پادشاهان پيش از ديدار بـا ملـك حسـين نيـز     
دروغي بيش نيسـت. نـواب صـفوي، بـه گفتـه خـودش، همسـرش، وكيـل         

بـا    ،1329و  1326سـال هـاي    مدافعش و چندين تن از يارانش، دوبار، در
تاريخ سازي در باره ديدار نواب صفوي با   4محمد رضاشاه ديدار كرده است.

پادشاه اردن، تا به جايي است كه به گفته آقاي خامنه اي، رهبـر جمهـوري   
خيلي مرد قوي اي بود مرحوم نواب، رفته بود اردن، گوش ملـك  «اسالمي، 

كـه پسـرعمو ايـن انگليسـي هـا خيلـي        حسين را گرفته و به او گفتـه بـود  
و به گفته تاريخ ساز ديگري، اين سخان چنان بيم و هراسي  5»خطرناك اند

پس از پايان ديـدار، ماشـينش را كـه    «در دل پادشاه اردن افكنده بود كه او 
   6»ساخت كشور انگلستان بود سوار نشد!

ي، بايد ايـن  برپايه اين سند سازي ها و تاريخ نويسي هاي دروغين و ساختگ
داوري داهيانه آقاي عبدخـدايي را بـاور كنـيم كـه سـوكارنو، فكـر تشـكيل        

حتـي جنـبش   «اتحاديه كشورهاي غير متعهد را از نواب صفوي ياد گرفت و
عرفات بـا   با الهام از تفكرات نواب و پس از ديدار ،فتح به رهبري ياسرعرفات

حركت نواب تـأثير  «گري، يا به گفته دي 7.»اين شهيد بزرگوار پايه ريزي شد
 خود را بعدها در مناطق اشغالي گذاشت و سازمان فداييان اسـالم فلسـطين  

اي نام فرزنـدان خـود را    ي عدهبوجود آمد و حتّ (كه كسي نام آن را نشنيده)
يا در گفتگو با جمال عبدالناصر به او گوشـزد   8».نواب صفوي گذاشته بودند

كـاري نكنيـد   «و همكاري كند و گفت كه  كرد كه با اخوان المسلمين مدارا
اين گوشـزد بـه ناصـر هـم       9»كه موجب پشيماني دردناكي براي شما شود!

شايد اشاره اي به اين بوده باشد كه مردم مصر مـي خواسـتند، نـواب را بـه     
جاي ناصر بنشانند! همسر ايشان مي نويسد كه در سفرش به مصر، ميهمان 

 ضاي خانواده وزير اوقاف شـيعه شـده بودنـد؛   مام اعت«وزير اوقاف مصربود و 
البته در مدتي كه در مصر بودند، افراد زيادي تحت تأثير ايشان شيعه شـده  

و رهبـري آنـان را    بودند وبه آقاي نواب پيشنهاد كرده بودند كه آن جا بماند
بر عهده بگيرد كه آقاي نواب گفته بود كشور خـودم بـه مـن نيـاز بيشـتري      

   10.»دارد
ديگر از تاريخ سازان مي نويسد كه نواب صفوي در بازديـد از دانشـگاه    يكي

عين الشمس قاهره، به ياسر عرفات كه دانشجوي مهندسـي در آن دانشـگاه   
 11بوده پرخاش كرده كه چرا به جاي مبارزه به درس خواندن پرداخته است.

ب به علي دواني، از زبان ياسرعرفات كه شش روز پس از انقال حجت االسالم
ايران سفر كرده بود، چنين ياد مي كند كـه هنگـامي كـه او دانشـجويي در     

تـو  «مصر بوده، پس از ديدار نواب صفوي از آن دانشگاه و اين سـخن او كـه   
، چنـان از خـود   »پسر علي [بن ابي طالب] هستي، اما ملّتت در اسـارت انـد  

زه بـا اسـراييل   بيخود شده كه درس را رها كرده و سازمان فتح را براي مبار
اين تاريخ سازي ها را يا خـود ياسـرعرفات سـاخته و بـراي       12ساخته است.

خودشيريني در پيشگاه آيـت اهللا خمينـي سـرهم بنـدي كـرده اسـت و يـا        
شارحان تاريخ به روايت انقالب اسالمي و روزنامه نگاران شـيفته انقـالب آن   

  پاي درراستي ندارد.  ها را پرداخته اند. هرچه بوده، تاريخي است ساختگي و
اوت  24( 1308محمد عبدالرئوف عرفات، نام آور به ياسـر، در دوم شـهريور   

كـه سـپس    جامعة فـؤاد األول) () به دنيا آمده و در دانشگاه فواد اول 1929
دانشگاه قاهره نام گرفت درس خوانده است و نه در دانشـگاه عـين الشـمس    

ردن دانشـگاه از سـوي او و   ! افـزون بـراين، تـرك كـ    جامعة العين اشـمس) (
اعراب و اسـراييل، پـنج    1948گروهي ديگر از دانشجويان، در جريان جنگ 

سال پيش از سفر نواب صفوي به قاهره روي داده و در هنگـام ديـدار رهبـر    
)، عرفات نه تنها بـه دانشـگاه   1953( 1332فداييان اسالم از قاهره در پاييز 

من دانشجويان آن دانشـگاه را در دسـت   قاهره بازگشته بوده، كه رهبري انج
داشــته و ســه ســال پــس از آن، ليســانس خــود را در رشــته ي مهندســي  
ساختمان از همان دانشگاه گرفته است. راستي اين است كـه يـا عرفـات آن    
داستان ها را براي خوش آمد رهبران جمهوري اسالمي سرهم كرده و يـا بـا   

  پروانه او، برايش سرهم كرده اند. 
وايت تاريخ سازاني كه در بازگو كـردن رويـدادها از يـك ديگـر وام مـي      به ر

گيرند و به يك ديگر وام مي دهند و گمان مي كنند كه هرآينه نوشته هاي 
خـويش سـازند، نوشـته    » منبع مرجوعـه «ساختگي و بي پايه آن ديگري را 

ايشان پژوهش گرانه خواهد شد، درهمان سفر تاريخي جناب نـواب صـفوي   
است كه ايشان كه به گفته حاج مهدي عراقي، عربي را تا آن جا مي  به مصر

به اين زبان، آن هم  13،»مي توانست يك چيزهايي گل هم بكند«دانسته كه 
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در قاهره،  دربرابر سدها هزار دانشجوي مصري سخنراني كـرده و بـه ژنـرال    
»! ننجيب، كانال سوئز را ملـي كـ  «نجيب و جمال عبدالناصر اندرز داده كه 

نواب صفوي، پس از انجام اين كار و نيز حل اختالف ميان اخوان المسلمين 
درمراسم باشكوهي كه به مناسبت  سـالگرد  «و دولت جوان جمهوري مصر، 
جسـارت و شـهامت وي بـه    «، شركت كـرد و  »انقالب مصر ترتيب يافته بود

ركنار حدي بود كه او در جايگاه اختصاصي يازده عضو شوراي انقالبي مصر د
ژنرال نجيب نشست و لذا مسـئولين مجبـور شـدند صـندلي ديگـري را بـه       

اگرچه اين داستان ها را ياران و پيروان نواب صـفوي   14».جايگاه اضافه كنند
حجـت االسـالم   » اسـتاد «افسانه گونه اي كه » مستند«سرهم كرده اند، در 

مدعي اسـت   سيدهادي خسروشاهي، از زبان نواب فراهم آورده، نواب صفوي
كه پيشتر با ناصر و نجيب ديـدار كـرده و آن هـا از او خواسـته انـد كـه در       

  سالگرد انقالب مصر در جايگاه ويژه بنشيند: 
  
بعد از ديدار با شيخ االزهر، من خواستار ديدار با ژنرال نجيب و عبدالناصـر  «

شدم يك روز بعد قرار مالقات گذاشتند و من در كاخ رياست جمهـوري بـه   
  دار آنها رفتم. ديدار كامالً دوستانه بود و هر دو با احترام زياد با مـن روبـه  دي

سه روز بعد سالروز پيروزي افسران و خلع يد از ملك فاروق بـود،   ..رو شدند.
عمل آوردنـد كـه در مراسـم     از من هم توسط شيخ باقوري، دعوت رسمي به

ركت كنم و من هم رژه ارتش مصر در ميدا ن معروف الجمهوريه در قاهره ش
پذيرفتم و در آن مراسم در جايگاه ويژه افسران آزاد حضور يافتم و اتفاقاً من 
نخستين ميهماني بودم كه به ميدان رسيدم و در جايگاه مخصوص نشسـتم  

  15 »تا به تدريج بقيه هم آمدند تا جايگاه پـُر شد...
ي دروغين اين گونه تاريخ سازي هاي دروغين، اينك در زندگي نويسي ها

تر مريدان و ياران نواب صفوي و نيز كساني كه اينك به زور مي خواهند 
خودرا به آن افتخارات ساختگي بچسبانند، سخت رواج يافته است. 
شوربختا كه اين تاريخ سازي هاي بي پايه، گاه و بيگاه مورد پذيرش پاره اي 

رين نمونه هاي از پژوهشگران سكوالر نيز قرار مي گيرد. يكي از برجسته ت
اين گونه جعل تاريخ و سند، مجموعه كالني است كه چند سالي پيش از 

گروه «سوي مركز اسناد انقالب اسالمي زير نظر غالمرضا خواجه سروي و 
فراهم شد. تنها به يك نمونه از سدها سند ساختگي اين » پژوهشگران تاريخ

مجلس در بيست و مركز اشاره مي كنم و آن نامه اي است كه گويا رئيس 
به ساعد مراغه اي نخست وزير نوشته و از ايشان خواسته  1322يكم تيرماه 

جلوگيري كند. به اين سند » مجالت ضاله پيمان و پرچم«كه از انتشار 
بگذريم كه در هنگام نوشتن اين نامه  16ساختكي، كد ساختگي هم داده اند.

ه پيمان مي گذشته و تنها ساختگي، بيش از يك سال از پايان انتشار ماهنام
اين است كه با جمله » سند«پرچم به چاپ مي رسيده است. اما شاهكار

آغاز مي شود! سازندگان اسناد چنان در كار » جناب آقاي رئيس جمهور«
خود شتاب داشته اند كه فراموش كرده اند كه در آن تاريخ، ايران، پادشاهي 

و نه ساعد مراغه اي؛ حاج  بوده و نه جمهوري؛ سهيلي، نخست وزير بوده
محتشم السلطنه اسفندياري، رئيس مجلس سيزدهم نيز نيك مي دانسته 
ايران دولتي پادشاهي است و رئيس جمهور ندارد! نامه اي براين روال را هم 
او ننوشته، سيد محمدصادق طباطبايي، فرزند يكي از دوسيد معروف انقالب 

يك سال پس از آن، به ساعد مشروطه كه رئيس مجلس چهاردهم بوده، 
مراغه اي كه نخست وزير بوده و نه رئيس جمهور، نوشته است! البته خسن 

  و خَسين هم هردو دختران مغاويه بودند!
ترين انبوه سند سازي ها درباره زندگي و آموزش دنيايي و حوزوي  كالن

نواب صفوي است. پيش از آشكار كردن دروغ هايي كه در باره زندگي و 
موزش هاي حوزوي نواب صفوي گسترانده اند، به آن چه كه درباره ي او آ

  دردسترس است و با تاريخ ها مي خواند، مي پردازم.
در خاني آباد تهران زاده شده و  1303مي دانيم كه نواب صفوي در سال 

نامش مجتبي، فرزند سيد جواد ميرلوحي و مادرش از خانواده نواب صفوي 

 وايت دست كم بيست نويسنده، يادنامه نويس و تارنمايبوده است. به ر
هواخواه فداييان اسالم از جمله، علي رباني خلخالي كه كتابش را پيش از 

سيد علي رضا سيد  17آغاز كارزار تاريخ سازي براي نواب صفوي نوشته،
 20مهدي قيصري، 19تارنماي رسمي مركز اسناد انقالب اسالمي، 18كباري،

آذرماه  17در اوو بسياري ديگر،  21مي جمعيت فداييان اسالمتارنماي رس
دريك تظاهرات  شاگرد مدرسه صنعتي آلماني ها بوده،هنوز  كه 1321

اين تظاهرات را «خياباني شركت كرده است و يا به روايت پاره اي از آن ها، 
برپايه همين منابع مورد پذيرش پيروان ايشان، نواب  22».راه مي اندازد

پس از پايان دبيرستان، به كارمندي شركت  ،1322در خردادماه  صفوي
  ماه را در آن ديار به سربرده است:  6نفت درآمده و دست كم 

  
در شركت نفت استخدام گرديد . بعد از مدت  1322در خرداد ماه سال «

  23 »از تهران به آبادان انتقال يافت. يكوتاه
  

  يان اسالم بوده، چنين مي نويسد:مهدي عراقي هم كه از نوجواني عضو فداي
  
چون رشته اش رشته صنعتي بود، در شركت  1322به حساب در خرداد «

نفت استخدام مي شود. پس از مدت كوتاهي از تهران به آبادان انتقال مي 
يابد و در قسمت سوهان كاري مشغول به كار مي شود... شش ماهي از ورود 

حادثه اي در شركت نفت اتفاق مي  ايشان [به ابادان] نگذشته بود كه يك
افتد... سيد از اين وسط فرار مي كند و به خانه يكي از دوستانش رفته و 
شبانه توسط يكي از لنجها و قايق ها از آبادان به طرف بغداد مي رود و از 

  24 »آن جا مي رود نجف.
، يا آغاز سال 1323اين را هم مي دانيم كه او در ماه هاي پاياني سال 

، از راه بصره به آبادان باز گشته و در فروردين ماه آن سال در تهران 1324
، با سالح كمري به كسروي حمله 1324بوده و در هشتم ارديبهشت ماه 

كرده ولي در كشتن او ناكام مانده است. با پذيرش اين آگاهي هاي كم يا 
نجف و بيش پذيرفته شده و افزودن چندين هفته براي رسيدن از آبادان به 

بازگشت از نجف به آبادان و با گذشت از نا آگاهي مهدي عراقي از جغرافياي 
ايران و عراق كه گمان مي كند با موتور لنج مي توان از آبادان به بغداد 
رفت، چنين برداشتي از زندگي رهبر فداييان اسالم تا پيش از پيدايش آن 

وي با نام مجتبي ، به دست مي آيد: نواب صف1324گروه در ميانه سال 
ميرلوحي در مدرسه صنعتي آلماني ها درس خوانده و تا پايان دبيرستان، 
جز آن چه كه از قرآن و شرعيات در مسجدي در خاني آباد آموخته، درس 
حوزوي و ماليي نخوانده است. دو سه ماهي پس از استخدام در شركت نفت 

آبادان شده و دست كم  ، از تهران روانه1323ايران و انگليس در خرداد ماه 
شش ماهي را در آبادان گذرانده است و از اين رو، سفر او از آبادان به بصره، 

نمي توانسته باشد. با آگاهي هايي  1324يا فروردين  1323زودتر از اسفند 
هم كه از دشواري هاي مسافرت در آن سال ها داريم، هرآينه در پايان سال 

از آن جا به تهران رفته باشد، دوران باشندگي  از راه بصره به آبادان و 1323
ما بيش نبوده است. با اين همه، تاريخ سازان و سند  7يا  6او در نجف، 

سال درس حوزوي  6تا  3نويسان، تصويري از نواب ترسيم مي كنند كه 
خوانده و از آموزش هاي بزرگ ترين مجتهدان و مدرسان بهره برده است. 

مجتبي نواب صفوي:  سيدازي، ادعاي نويسنده كتاب يك نمونه اين تاريخ س
است كه مي نويسد، نواب صفوي پس از  انديشه ها، مبارزات و شهادت او

سه سال و اندي در نجف ماند و از «پايان دبيرستان، راهي نجف شد و 
درياي مواج معارف آسماني مكتب اجدادش درس هاي بسياري را 

نواب دروس «نويسد كه در نجف  ديگري مي» پژوهش گر« 23».آموخت
ماه خواند و اين امر از تيزهوشي و پشتكار او  15سطحي را ظرف مدت 

     25».كردحكايت مي
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اين گونه تاريخ سازي ها، به تارنماهاي رسمي و خبرگزاري هاي دولتي هم 
به گفته «درز كرده است. خبرگزاري مهر از خودش بازگو مي كند كه 

واب] پس از چهارسال اقامت در نجف، به دستورآيت خبرگزاري مهر، وي [ن
اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني جهت مبارزه با كجروي هاي كسروي به ايران 

فراموش كاري اين تاريخ سازان به پايه اي است كه در همين گزارش » آمد!
رهسپار حوزه علميه  1320سيد در اواخر سال «خبرنگارانه (!) آمده است 

وارد تهران شد و بي درنگ به  1323سيد در اواخر سال «و » نجف شد..
شگفت اين كه در علم حساب هواداران فداييان  26 »خانه كسروي رفت.

 ،»1323اواخر «تا  »1320اواخر «اسالم و دل شيفتگان نواب صفوي، از 
سالي كه سيد گويا » چهار«چهارسال فاصله است! شگفت آورتر كه در اين 

اهرات بزرگ دانشجويي تهران را هم در آذرماه سال در نجف بوده، تظ
شخصاً رهبري كرده و شش ماهي را هم كارمند شركت نفت در  1321

  آبادان بوده است! 
 ،1334خود نواب صفوي، در بازجويي هاي پس از دستگيري درسال 
  تاريخي درباره اين بخش از زندگي خود ساخته كه خواندني است:  

جهت تحصيل به نجف اشرف مشرف  20شهريور سفر اول را در جنگ «
مرتبه مادرم  ف بودم و در اين فاصله يكسال مشرّ 5الى  4كه حدود  شدم

روز به زيارت بردم ... يك سفر هم بعد از قضيه  10 را به تهران آوردم و
حسين قمى و  در زمانى كه مرحوم حاج آقا [كشتن كسروي] مركزى

صفهانى رحمت اهللا عليه رحلت كردند، مرحوم آقاى حاجى سيد ابوالفضل ا
نجف اشرف مشرف شدم و مشغول تحصيل شدم. يك سال در اين موقع  به

[سيد  ماه پس از فوت آقاى حاجى ميرزا 8الى  7در نجف بودم و تقريبا 
  27.»ابوالحسن اصفهانى به تهران مراجعه كردمدرست است] 

گزاف نيست. چگونه اين كه مي گويند دروغگو فراموشكار است، سخني به 
به نجف بود و در » فسال مشرّ 5الى  4«، 1320مي توان پس از شهريور 

، كارگران شركت نفت را به قيام دربرابر كارفرمايان انگليسي 1322پايان 
به سوداي كشتن كسروي برخاست؟ نواب  1324برانگيخت و در ارديبهشت 

ي به دست صفوي، چند ماهي پس از كشته شدن شادروان احمد كسرو
در كاخ دادگستري، راهي نجف شده و  1324اسفند  20فداييان اسالم در 

كه به آن پرداختم، در نجف  1323پيش از آن، جز آن چند ماهي در سال 
آبان ماه و آيت اهللا  13نبوده است. آيت اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني، در 

ين رو مي توان در گذشته اند. از ا 1325بهمن ماه  17سيد حسين قمي در 
به نجف مشرّف » سال 5الى  4حدود «پذيرفت كه مراد نواب صفوي از 

سال.  5الى  4ماه است و نه  5الى  4، همان 1320شدن در پيامد شهريور 
، نزديك به 1325اين راهم مي توان پذيرفت كه از ماه هاي آغازين سال 
ونه به شش سال يك سالي را در نجف بوده باشد. اما اين يك سال و نيم چگ

درس ديني خواندن انجاميده و در اين ميانه، طلبه اي ناشناس، با بزرگ 
ترين مراجع و مدراسان شيعه، هم حجره و هم درس و محرم شده، از 

  رازهايي است كه تنها سازندگان اين داستان ها دانند.
اجه يكي از اين رازداران تاريخ ساز، آيت اهللا سيد محمدصادق روحاني، از مر

برجسته ي قم است. ايشان در يادمانده اي كه هنوز به چاپ نرسيده، اما 
بخش هايي از آن را با تارنماي شيعه آنالين، در ميان نهاده اند، از جمله 

از ابتداى ورود به حوزه علميه نجف اشرف با ما «گفته اند كه نواب صفوي 
و هر لحظه نسبت ارتباط ادامه داشت  اين چندين سالآشنايى پيدا كرد و 

به منزل مى آمد و  ي كه وىيبه سابق عالقمندي ها گرم تر مى شد تا جا
مدت ها اقامت مى نمود و اين محفل برايش خيلى شيرين و دوست 

شده بود كه بعد از مدتى با دوستان صميمى خود مى آمدند و  داشتنى
رأى اى او مى گفت نظر و   و در هر مرحله بحث هاى مفصلى انجام مى شد

فرمانبردارتان قرار مى  ست، و من خود را مطيع وا شما براى من گره گشا
   28».دهم

  

  
  

  
  

پيشتر ديديم كه آن چندين سال باشندگي نواب صفوي در نجف، داستاني 
بيش نيست. اينك بد نيست بيافزايم كه آيت العظمي روحاني، خود دو سال 

ه و به هنگام دو ديدار در قم زاده شد 1305پس از نواب صفوي، در سال 
بيش نداشته و با اين همه، ايشان مي نويسند كه  18-19نواب از نجف، 

رهبر فداييان اسالم كه ديوار ادعايش از هر مجتهد و مرجعي هم بلند تر 
   :كه دوسالي هم از او جوان تر بوده، گفته است 18-19بوده، به اين جوان 

  
پاسخ جناب مجتهد را از ». ر مى دهمفرمانبردارتان قرا من خود را مطيع و«

  !»إِنَّ اللَّه ال يهدي منْ هو مسرِف كَذَّاب«قرآن بايد داد كه 
  

نمونه ديگري از اين تاريخ نويسي هاي دروغين، خاطرات يكي از مريدان 
نواب صفوي به نام آيت اهللا سيد حسن ابطحي در تارنماي ايشان است كه 

دان زنده جمهوري اسالمي براي خويش تاريخ مي به سان بسياري از شهي
شادمان از اين است كه در داستان سرايي بي پايه و دروغينش، سازد و 

كسي با كارد شكم يك نويسنده و تاريخ پژوه را پاره كرده. آيت اهللا ابطحي، 
در تارنمايي كه اينك به دستور زمان داران حكومت بسته شده، اما رونوشت 

ر دست نويسنده است، در سه خط، چهار دعوي بي پايه را سخنان ايشان د
مرحوم آيت اهللا حاج سيد ابوالحسن اصفهاني، مرحوم نواب «عنوان مي كند: 

را وادار مي كند (!) كه به ايران بيايد و كسروي را بكشد. ايشان هم كمر 
همت مي بندد و به ايران مي آيد و اورا با كاردي كه در دست داشته در 

درمقابل رئيس د شو به كالنتري پناهنده مي كه او و ميكند   تعقيب انخياب
 را به زندان قصر مي برند ايشان كند كه طبعاً تري شكم اورا پاره مينكال 

 وسيله مرحوم آيت اهللا شريف رازي درزندان به ديدن ايشا ن رفتمه ومن ب
  » ومورد لطف شديد ايشان قرار گرفتم اين دوستي ادامه داشت!

در مشهد به  1314ن جناب آيت اهللا ابطحي، به گفته خودش، در سال اي
دنيا آمده و از اين رو، در هنگام نخستين كوشش نواب صفوي براي كشتن 
كسروي، ده ساله بوده است. با اين حال گويا به ديدن نواب در زندان قصر 
رفته و با او دوست شده است! بگذريم كه نواب صفوي دراين رويداد، 

سروي را با سالح كمري مجروح كرده و اورا نكشته و شكم اوراهم در برابر ك
رييس كالنتري پاره نكرده است تا جناب آيت اهللا اين چنان شادمانانه ازآن 

و  1330ياد كند! بازداشت او در زندان قصر هم، به دستگيري او در خرداد 
آن پيوند دارد زنداني شدنش در پيامد رويدادهاي آمل در سال هاي پيش از 

  و نه كوشش نافرجام او براي كشتن كسروي!
از اين دست تاريخ سازي هاي بي دروپيكر درباره همه پيرامونيان نواب 
صفوي به كارگرفته مي شود. تارنماي رسمي فداييان اسالم  به اعتبار 

 [فضل اهللا] آيت اهللا«، در باره او مي نويسد كه »خاطرات شهيد محالتي«
پرونده سياسي خود را در ساواك با مخالفت با دفن  1327سال محالتي در 
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». نمود باز  كنار بارگاه ملكوتي حضرت عبدالعظيم حسني دررضاخان 
خورشيدي در محالت زاده  1309در سال » آيت اهللا«نخست اين كه اين 

در قم بوده است و آيت اهللا!  18، طلبه اي 1327شده و از اين رو در سال 
در سازماني كه ده سال پس از آن پايه گذاري شده نمي  پرونده اي هم

  توانسته داشته باشد. اما راستگويي كجا و اين داعيان فضيلت كجا!
زندگي خانوادگي نواب صفوي نيز يكي ديگر از نمونه هاي اين تاريخ سازي 
است. ازجمله گفته  مي شود كه او در خانواده اي روحاني در تهران زاده 

ام پدرش، سيد جواد مير لوحي است، اما مادرش به هنگام شد و هرچند ن
گرفتن شناسنامه براي مجتبي، گويا از بيم رضاشاه و از آن جا كه سيد 

به دليل مشاجره با داور وزارت  1314- 1315پس از مدتي در سال«جواد 
نام خانوادگي  29،»عدليه و زدن سيلي محكمي به گوش او، روانه زندان شد

  تغيير داد.  » نواب صفوي«ه فرزندش را ب
نخست اينكه در آن تاريخي كه مي گويند سيد جواد به گوش داور سيلي 
زده، علي اكبر داور دردادگستري نبوده كه از پدر نواب صفوي سيلي بخورد. 

دو ديگر اين كه قانون سجل  وزير دارايي بود 1312داور از شهريورماه 
گذشت و از همان زمان است كه  از تصويب مجلس 1304احوال در سال 

گزينش نام خانوادگي براي همگان اجباري شد. پس باورناكردني است كه 
وكيل دادگستري بوده، براي فرزندش كه  1307جواد ميرلوحي كه از سال 

به دنيا آمده، شناسنامه نگرفته باشد. اين هم  پذيرفتني  1303در سال 
مجتبي مير لوحي به سنّ ورود كه سيد  1309نيست كه مادر او، در سال 

به دبستان رسيده و ورود او به دبستان حكيم نظامي در خاني آباد، بدون 
شناسنامه شدني نبوده، برخالف همه رسم هاي پذيرفته شده در جامعه 
ايران، در حالي كه پدر مجتبي، زنده بوده و به وكالت دادگستري اشتغال 

مجتبي نهاده است تا او را از گزند  داشته، نام خانوادگي برادر خويش را بر
گزمه هاي دولت پاس دارد. آن هم پاس داري از يك كودك شش ساله كه 
پدرش وكيل دادگستري و دايي اش از قضات رتبه چهارهمان دادگستري 
است! اين نام را مجتبي ميرلوحي در سال هاي پس از آن برخود نهاده تا 

روايي شيعي ايران، چشمگير تر تابش روحاني و پيوندش با نخستين فرمان
  باشد.

يكي ديگر از شاهكارهاي تاريخ و سند سازي، يادمانده هاي ولي فقيه، آقاي 
سيد علي خامنه اي، از آشنايي او با نواب صفوي است. ايشان، چنين بياد 

  مي آورند:
    

نواب يك سفر آمد مشهد. براي اولين بار نواب را آنجا شناختيم و فكر مي «
بود. ما شنيديم كه نواب صفوي و فداييان اسالم  32يا  31كه سال كنم 

يك جاذبه  .آمده اند مشهد و در مهديه عابدزاده از آنان دعوت كرده بودند
پنهاني مرا به طرف نواب مي كشاند و بسيار عالقه مند شدم كه نواب را 

نبودم .  ببينم . خواستم بروم مهديه ولي نتوانستم بروم چون مهديه را بلد
يك روز خبر دادند كه نواب مي خواهد بيايد بازديد طالب مدرسه سليمان 

كه ما هم جزو طالب آن مدرسه بوديم. ما آن روز مدرسه را آب و  خان
جارو و مرتب كرديم . يادم نمي رود كه آن روز جزو روزهاي فرا موش 

و جاي  ها درون من نفوذ كرد چنان اين حرف آن.. .نشدني زندگي من بود
گرفت كه احساس مي كردم دلم مي خواهد هميشه با نواب باشم . اين 

  30.»احساس را واقعا داشتم كه دوست دارم هميشه با او باشم
  

آقاي خامنه اي، اين سخن بزرگان را يا ناشنيده و يا شنيده و باور نمي دارد 
 در». خصلتي ناستوده تر ز دروغ،  نيست در دين شرع و مذهب عقل«كه 

تيرماه  24تارنماي رسمي رهبر جمهوري اسالمي آمده است كه ايشان، در 
در دوران دبستان به مدرسه اسالمي دارالتعليم ديانتي به دنيا آمد و  1318

سپس از مدرسه جديد وارد حوزه «رفت و به دبيرستان جديد وارد شد و 
پس ». دمقدمات را خوان علميه شد و نزد پدر و ديگر اساتيد وقت ادبيات و

در هنگام سفر نواب صفوي به مشهد، آقاي خامنه اي سيزده سال بيش نمي 
يك جاذبه پنهاني مرا به طرف نواب مي «داشته و با اين همه مي گويد كه 

ما ، مدرسه سليمان خانطالب «و در هنگام بازديد نواب صفوي از » كشاند
اليي با اندكي شوربختا در دوراني كه م .»هم جزو طالب آن مدرسه بوديم

درس ديني، به جايگاه فقيه و رهبر همه مسلمانان جهان بركشيده شود، 
تاريخ هاي داستان  گونه و دروغ آميز از اين دست كه آمد، درباره طلبه اي 
كه نام آور شدنش با كشتن پژوهش گر و خردمندي بزرگ آغاز شده، مي 

  توان ساخت و روان كرد. 
  1391ارديبهشت 
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