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به عنوان مقدمه در مورد تاريخ نگاري انقالب و  ويژ گي هاي اين 
تاريخ نگاري، مباحثي را مطرح كنيد تا در ادامه سواالتي را 

در اين زمينه داشته باشيم.
ــاير تاريخ ها تفاوتي ندارد. اصوال در زمينه   تاريخ انقالب با س
تاريخ مساله اي كه مهم است نوشتن واقعيت ها و دوري گزيدن از 
هرگونه غرض ورزي است. اين همان مساله اي است كه حضرت 
امام(ره) در پيامي كه براي من فرستادند بر آن تاكيد داشتند. البته 
در خيلي جاها معروف است كه مي گويند مورخ بايد بي طرف باشد 

كه اين حرف غلطي است. يك مورخ نمي تواند بي طرف باشد.
وقتي در يك طرف تاريخ انقالب شاه قرار دارد و در طرف ديگر 
امام خميني(ره) ، شما نمي توانيد بي طرف باشيد و شاه و امام برايتان 
ــته باشند. شما مي دانيد كه شاه يك ديكتاتور خائن  تفاوتي نداش
است در حالي كه امام يك مرد خدايي است و هرچه مي گويد براي 
ــت. بنابر اين بيطرفي، غلط است و آنچه مهم است اين كه  خداس
ــد. اگر در جايي مي بينيد كه شخص شاه  مورخ بايد بي غرض باش
با تمام جناياتي كه انجام داده است، يك قدم خيري هم برداشته 
ــيد.  ــت، اين اقدام را هم نبايد ناديده بگيريد و بايد آن را بنويس اس
تاريخ نگاري بايد اين گونه باشد و خوب است در اينجا خاطره اي را 

از خود حضرت امام نقل كنم.
زماني كه من در نجف مشغول نوشتن جلد اول كتاب نهضت 
ــاه در سال 1341 رسيدم.  امام بودم به تلگراف حضرت امام به ش
در اين تلگراف از شاه تجليل شده بود و او با كلمه «اعلي حضرت» 

خطاب قرار گرفته بود.
من اين بخش ها را حذف كردم و تنها بخش هايي از تلگراف 
امام خميني(ره) را آوردم. زماني كه كتاب چاپ شد من موضوع را با 

مرحوم حاج  احمدآقا كه آن زمان در نجف بود در ميان گذاشتم.
ــت و امام، من را  ــان هم موضوع را با امام درميان گذاش ايش
ــان را با من از اينجا شروع كردند كه  ــتند. ايشان صحبتش خواس
شما به عنوان يك مورخ كه مي خواهيد تاريخ انقالب را بنويسيد 
بايد امانتدار باشيد. يك مورخ امين، هيچ چيزي را از مردم پنهان 
ــما اگر ديديد كه من به  نمي كند و واقعيت ها را درز نمي گيرد، ش
ــما كار اشتباهي انجام داده ام، بايد آن را مي نوشتيد و انتقاد  نظر ش
ــت،  ــت اس ــما نادرس هم مي كرديد، نبايد مطلبي را كه از نگاه ش
ــاي مقدماتي امام خميني(ره)   ــان كنيد. بعد از اين صحبت ه پنه
توضيحاتي را در مورد آن بخش ها كه من حذف كرده بودم دادند 
ــاه را نصيحت  ــت وظيفه ما اين بود كه ش و فرمودند: در گام نخس
كنيم تا آدم شود. بعد هم اين تعبير را كردند كه زبان اسالم، زبان 
هدايت و اصالح است و البته اگر اين زبان، تاثير نداشت بعد وظيفه 

ديگري داريم.
منظور اين كه امام تاكيد داشتند كه يك مورخ بايد امين باشد 
ــد حتي اگر به ضرر خودش و حتي رهبرش  و واقعيت ها را بنويس
ــد. اين مساله مهم است كه انسان بتواند بدون حب و بغض و  باش

اعمال غرض، واقعيت ها را منعكس كند.
شما به عنوان فردي كه در تاريخ نگاري انقالب اسالمي 
فعـال هسـتيد، آيا موانعـي را در نـگارش تاريـخ انقالب 
بخصـوص در دوران حيـات جمهوري اسـالمي، پيش رو 

داشته ايد؟
  تا آنجا كه من در طول اين 30 سال دست اندركار بوده ام، تنها مانعي 
را كه مي بينم، مساله دسترسي به اسناد است. متاسفانه دسترسي به 
اسناد راحت نيست و مراكزي مانند وزارت خارجه، وزارت اطالعات، 
ــناد را در اختيار دارند، زمينه  ــتري و جاهاي ديگر كه اين اس دادگس
را براي دسترسي به اين اسناد فراهم نمي كنند. البته بخشي از اين 
ــكالتي كه وجود دارد، مربوط مي شود مثال ممكن  موضوع به مش
است هنوز مصلحت نباشد كه برخي اسناد منتشر شوند؛ اما بخشي 
از اين مشكل به انحصارطلبي ها و تنگ نظري هاي دست اندركاران 
ــته دوم و سومي مربوط مي شود كه در بعضي جاها حضور دارند  دس

كه اين بسيار دردناك است.
ــوول يك وزارتخانه كامال همكاري  مثال ما مي بينيم كه مس
و همراهي مي كند؛ اما يك آدمي كه مثال مسوول بايگاني است، 
ــناد را در اختيار نمي گذارد. اين  ــروع به كارشكني مي كند و اس ش
تقريبا اساسي ترين مشكلي است كه ما داريم و من مانع ديگري 
نمي بينم و اگر كسي در كشور ما خواسته باشد واقعيت ها را بنويسد، 

مشكل ديگري ندارد و مي تواند اين كار را انجام دهد.
شـما بخشـي از محدوديت هـا را بـه خاطـر برخـي 
مصلحت ها دانستيد. آيا در كل اين گونه مصلحت ها به نفع 

تاريخ نگاري است يا به ضرر آن؟
ــت؛ اما  ــلما به ضرر تاريخ اس ــه همين نحو بماند، مس ــر ب   اگ
ــت را بدهند كه  ــد و در مقاطع بعدي اين فرص ــر مقطعي باش اگ
مسائل بازگو شود، خيلي هم خوب است و مشكلي نيست؛ اما اگر 
خواسته باشند واقعيت ها را براي هميشه درز بگيرند، اين مي تواند 
مشكل ساز باشد. من مي خواهم در اين زمينه مساله اي را به عنوان 
درددل عرض كنم. قبل از اين كه وزارت اطالعات تشكيل شود، 
من براي مدتي از طرف حضرت امام، مسوول مركز اسناد ساواك 

بودم. در آن زمان بدون هيچ گونه تعصبي، سندهايي را كه ديدم، 
ــريعتمداري بود و  ــر كردم كه برخي از آنها راجع به آقاي ش منتش

بعضي ها هم در مورد روحانيون ديگر بود.
ــد، بعضي از  ــر ش وقتي كه جلد دوم كتاب نهضت امام منتش
روحانيون از من خرده گرفتند كه شما در اين كتاب، عليه روحانيت 
ــاس  ــته ام و بر اس ــته ايد. من هم گفتم كه واقعيت ها را نوش نوش
ــر شد،  ــوم اين كتاب منتش وظيفه ام عمل كرده ام. وقتي جلد س
ــد به دكتر علي شريعتي. من خودم از  ــي از آن مربوط مي ش بخش
كساني بودم كه نسبت به دكتر علي شريعتي عالقه مند بودم. به 
ــغول چاپ جلد اول كتاب  عنوان مثال وقتي كه من در لبنان مش
نهضت امام بودم، خبر شهادت حاج آقا مصطفي به ما رسيد. من 
ــن روزهايي كه اين كتاب  ــاره كردم كه در آخري ــاب اش در آن كت
ــيد و بعد از  ــهادت حاج آقا مصطفي به ما رس زير چاپ بود، خبر ش
مقدمه اي اين طور نوشتم كه اين تنها فرزندي نيست كه امام به 
ــهادت تقديم مي كند و تاكنون فرزنداني مانند سعيدي،  ميدان ش
غفاري و شريعتي را در اين راه داده است.من به شريعتي عالقه مند 
ــتبـــاهاتي مي ديـــدم،  بودم و زماني هم كه در كتاب هاي او اش

ــت كه اشتباه نداشته باشد.  ــنده اس اين طور مي گفتم كدام نويس
ــالم خدمت كند و حاال اشتباهاتي هم  ــان مي خواسته به اس ايش
ــوردش با روحانيت هم اين طور توجيه  ــت. در مورد برخ كرده اس
ــت» و از  ــنگ اس مي كردم كه به هر حال «كلوخ انداز را پاداش س
بس كه روحانيون سربه سر او گذاشتند و به او حمله و انتقاد كردند، 
ــال 1361 از طرف حضرت امام  ــخ داد.وقتي كه در س او هم پاس
ــوول مركز اسناد ساواك شدم، يكي از نخستين پرونده هايي  مس
ــراغ آنها رفتم، پرونده شريعتي بود و مي توانم  ــق به س كه با عش
بگويم كه بعد از پرونده حضرت امام، اين دومين پرونده اي بود كه 

من به آن عنايت داشتم.
من آنجا با مسائلي مواجه شدم كه دريافتم ديد من اشتباه بوده 
ــت. مثال ايشان در سال 1343 وارد ايران مي شود. در آن زمان  اس
سر مرز دستگير مي شود و از او سوال مي شود كه براي چه به ايران 
ــريعتي پاسخ مي  دهد كه من از  آمدن به ايران 2 هدف  آمده ايد. ش

دارم؛ اول مبارزه با ماركسيست ها و دوم مبارزه با آخوندزدگي.
اين مربوط مي شود به سال 1343 كه ايشان هنوز فعاليتش را 

در ايران شروع نكرده بود و برنامه اي هم نداشت.
ــايد اين يك تاكتيك  باز من با خودم اين احتمال را دادم كه ش
بوده است و با توجه به اين كه شريعتي مي دانسته كه رژيم شاه هم 
بر روي ماركسيست ها حساسيت دارد و هم روي آخوندها، خواسته 
است از اين طريق، ساواك را فريب دهد. ولي ايشان از سال 48 كه 
به حسينيه ارشاد مي آيد، حمله به روحانيت را شروع مي كند.باز اين 
هم مهم نيست ولي من مي بينم اين آدمي كه در سخنراني هايش 
اين شعار را مطرح مي كند كه «اگر شمع آجينم كنند، حسرت يك 
ــان مي گذارم.» در آن نامه 40 صفحه اي كه در  آخ گفتن را بر دلش
ــهد نوشت هم از رضاشاه ستايش مي كند، هم انقالب سفيد  مش
ــه ملي حمله مي كند كه چرا از  ــاه را تاييد مي كند و هم به جبه ش

فرصت انقالب سفيد استفاده نكرده اند.
شريعتي آن نامه را در زمان آزادي مي نويسد و اين طور نبوده 
كه بگوييم اين نامه در زندان نوشته شده است. ظاهرا در آن زمان 
ــهد حاضر بوده كه سرتيپ بهرامي،  ــمي در مش ــان در مراس ايش
رئيس سازمان امنيت مشهد هم در كنارش قرار مي گيرد و پس از 
صحبتي كه با هم داشتند، بهرامي خوشحال مي شود و مي گويد 
شما كه اينقدر ديدگاه هاي قشنگ و خوبي داريد، چرا آنها را مطرح 
نمي كنيد كه مورد استفاده همه قرار گيرد. بعد از اين مراسم بود كه 

ايشان آن نامه 40 صفحه اي را مي نويسد.

ما زماني كه مي خواستيم منعكس كنيم يادم هست كه با چند 
ــناد را ديدم،  ــورت كرديم و من بالفاصله بعد از اين كه اس نفر مش
ــاندم. خدمت رهبر معظم انقالب رفتم  رفتم و به همه آقايان رس
ــمي رفسنجاني، آقاي منتظري و حاج احمد آقا هم  و با آقاي هاش
ــروع شد  ــائل را بازگو كردم. ولي موضوع جالب از جاهايي ش مس
ــعي كردند ما را از انتشار اين اسناد بازدارند. بعضي  كه بعضي ها س
از اساتيد آمدند و 2 دفعه اتفاق افتاد كه از شب تا صبح در منزل ما 
ــان اين بود كه اين اسناد منتشر نشود. من  بحث كرديم و حرفش
ــر نكنيم، اوال بايد جواب  ــناد را منتش حرفم اين بود كه اگر اين اس
مردم را چه بدهيم. ما با اين كارمان واقعيت را منعكس نمي كرديم 

و مردم را در تاريكي نگه مي داشتيم.
دوم اين كه اين اسناد را كه نمي شود دفن كرد و اگر من آنها را 
منتشر نكنم، شايد فردا شخص ديگري بيايد كه تعصب شديدي 
ــد و او اين اسناد را منتشر كند.  ــبت به شريعتي داشته باش هم نس
ــريعتي داشتم اين اسناد را منتشر  اين كه من با عالقه اي كه به ش
كنم، متفاوت است با كسي كه از اول نسبت به شريعتي ديد منفي 
داشته و شمشير را عليه او از رو بسته است و حاال او بخواهد دست 
ــاني كه براي صحبت با من آمده  ــناد بزند. كس ــار اين اس به انتش
بودند جوابي نداشتند و فقط معتقد بودند كه با توجه به محبوبيت 
ــريعتي در ميان جوانان، نبايد اين كار را كنيم، اما به هر حال ما  ش

طبق همان رسالتي كه داشتيم، اين اسناد را منتشر كرديم.
انتشار اين اسناد در چه سالي صورت گرفت؟

  منظورتان سال چاپ كتاب است؟
نه، اسـنادي كه در مورد شـريعتي منتشـر شـد، زمان 

انتشارشان در چه سالي بود؟
ــر نكردم و فقط در كتاب آوردم. اتفاقا  ــنادش را منتش   من اس
ــريعتي داشتند همين بود كه اگر  يكي از انتقاداتي كه مخالفان ش
ــناد را به ما مي داديد و آنها را منتشر  ــال 1361 اين اس ــما در س ش
ــه نام شريعتي كنده مي شد و ديگر خياباني  مي كرديد، اصال ريش
ــتيم و در آن زمان مي شد خيلي كارها انجام  ــريعتي نداش به نام ش
داد. اما من اجازه ندادم كه چنين سوءاستفاده اي بشود و اسناد را در 
جلد سوم كتاب نهضت امام در سال 74 منتشر كردم، زماني كه به 

قول خودشان ديگر آن شور انقالبي فروكش كرده بود.
در مجله 15 خرداد هم اين اسناد را منتشر كرديد؟

  شايد يك سال قبل از انتشار كتاب بود كه مقدمتا چند نمونه اي 
از اين اسناد را در آن مجله هم آوردم. اما به هر حال اين را مي خواهم 
بگويم كه همان كساني كه در هنگام انتشار كتاب «شريعتمداري 
ــال 1360، كلي به به و چه چه كرده بودند،  در دادگاه تاريخ» در س
زماني كه كار به شريعتي رسيد، ما منفور آنها شديم و شروع كردند 
ــكالتي است كه  به اعتراض و انتقاد و بايكوت كردن ما. اينها مش
ما با آنها روبه روييم و البته يك تاريخ نويس متعهد، به راه خودش 
ادامه مي دهد و تحت تاثير قرار نمي گيرد. اما خيلي ها هستند كه 
وقتي جو را عليه خود مي بينند، مي ترسند و مرعوب مي شوند. يادم 
ــت وقتي آقاي حسينيان به مركز اسناد انقالب اسالمي آمد،  هس
ــه مركز 15 خرداد را تعطيل كرد.  ــن كاري كه كرد اين بود ك اولي
ــم در اين جامعه زندگي  ــش هم همين بود كه ما مي خواهي حرف
ــما شمشير را از رو بسته ايد، ما هر جايي كه  كنيم و اين طور كه ش
ــوال هستيم.اين مانع نيست ولي براي خيلي ها  مي رويم، زير س

مشكل آفرين است و نمي توانند واقعيت ها را بنويسند.
آقاي حسينيان هم 3 جلد اسناد در مورد آقاي شريعتي 
منتشـر كرده اسـت كه در واقع همان اسنادي بود كه شما 
هم قبال منتشر كرده بوديد. استنباط من اين است كه پس 
از انتشـار آن اسـناد توسـط مركز انقالب اسالمي، فضا تا 
حـدودي تلطيف شـد. بعضي ها اعتقاد داشـتند كـه اگر ما 
اين اسـناد را در كنار اسـناد ديگر قرار دهيم، آن وقت جنبه 
كلي قضيه براي ما روشـن مي شـود. همچنين رهبر معظم 
انقالب بعد از انتشـار كتاب آقاي رسول جعفريان، مطالبي 
را در مورد نامه  نگاري هاي شريعتي براي ساواك فرمودند 
و اعتقاد داشـتند كه اين نامه نگاري ها براي فريب ساواك 

بوده است.
مقصود من اين اسـت كه يكي از نقدهاي وارده به شما 
اين اسـت كه بعضي از اسناد را به صورت گزينشي منتشر 
كرده ايد و اگر اين اسناد در كنار ساير اسناد منتشر مي شد 
شـايد ما آن تلقي هايي را كه پس از انتشار جلد سوم كتاب 
نهضـت امام پيدا كرديـم، پيدا نمي كرديـم. در اين زمينه 

توضيح مي دهيد؟
ــما دارم اين كه آيا شما اين سه جلد  ــوالي كه من از ش  اولين س

ــناد، راجع به شريعتي منتشر شده است با  كتابي را كه در مركز اس
كتاب نهضت امام، جلد سوم، مطالعه كرده ايد؟

يـك تـورق اجمالي داشـته ام. البته نه به ايـن معنا كه 
نگاه كارشناسـانه به موضوع داشته ام. نظرات رهبر معظم 

انقالب را هم مطالعه كرده ام.
 نه سوال من را جواب بدهيد و مطالب را قاطي نكنيد.

ــما اشاره كرديد كه بعضي ها گفته اند من گزينشي از اسناد  ش
استفاده كرده ام. سوال من اين است كه آيا وقتي 3 جلد اسناد مركز 
اسناد انقالب اسالمي منتشر شد، مطلبي در آنجا ديديد كه در جلد 

سوم نهضت امام نيامده باشد؟
نه سوال من چيز ديگري است. عرض من اين نبود كه شما 
مطلبي را آورده باشـيد و آنها نياورده باشند. منظورم اين است 
كه در 3 جلد اسـناد مركز اسـناد انقالب اسـالمي، كل اسناد به 

انضمام اسنادي كه شما آورده بوديد منتشر شد.
 به انضمام نبود، اسنادي كه من در كتاب نهضت آورده بودم، 
ــناد شريعتي جانگذاشته بودم كه  من در آن مرحله چيزي را از اس
آنها بعدا آورده باشند.البته اين مساله را شايع كردند كه انتشار اسناد 
گزينشي بوده است، اما اتفاقا انتشار آن سه جلد، واقعا تاييدي بر اين 
موضوع بود كه كتاب نهضت امام، مطلبي را به صورت گزينشي 

منتشر نكرده است.
شما ظاهرا 40 برگ سند منتشر كرديد. درست است؟

 نه.
بيشتر از 40 برگ سند منتشر كرديد؟

 بله.
خب اين اسـنادي كه شـما در مورد شـريعتي منتشـر 
كرديد همان اسـنادي بود كه مركز اسـناد انقالب اسالمي 
بعدا منتشـر كرده بود يا اين كه آنها اضافاتي هم داشـتند؟ 
كسـاني كه به تاريخ نگاري شـما انتقاد دارند معتقدند اگر 
آقاي روحاني، با توجه به اين كه به اسناد دسترسي داشتند، 
همه اين اسـناد را منتشـر مي  كردند و قضـاوت را برعهده 
مخاطب مي گذاشـتند، شـايد آن تلقي كـه آن موقع وجود 

داشت، به وجود نمي آمد.
 چه تلقي وجود داشت كه اگر من آن كار را مي كردم به وجود 

نمي آمد؟
ببينيـد در زمان قبـل از انقالب، مبارزيني كه مشـغول 
مبارزه با رژيم بودند زماني كه دسـتگير مي شدند در زمان 
آزادي مجبور مي شدند تعهد بدهند كه ديگر عليه حكومت 
و شـاه اقدامي نمي كنند و اگر به پرونده خيلي از بزرگان و 
شخصيت ها نگاه كنيم مشاهده مي كنيم كه چنين تعهدي 
داشـته  اند، اما نمي توان به محض مشاهده چنين سندي، 
اين طور نتيجه گرفت كه مثال فالن مبارز با ساواك همكاري 
داشته است. انتقاداتي كه متوجه سبك تاريخ نگاري شما 
است، متوجه چنين موضوعاتي است. منتقدان شما بر اين 
باورنـد كه نامه نگاري هاي مرحوم شـريعتي براي فريب 
ساواك صورت گرفته است. البته من االن يك خبرنگارم و 

به عنوان كارشناس تاريخ با شما صحبت نمي كنم.
  شما متاسفانه اجازه نمي دهيد من حرف بزنم و مسائل را خلط 
مي كنيد. شما گفتيد موضوع گزينشي بوده است، اما هنوز جواب 
ــاله مي رويد كه اين موضوع  ــراغ اين مس آن را نگرفته ايد به س
ــائل را  ــت. من همه اين مس در مورد ديگران هم اتفاق افتاده اس
شنيده ام و اين اولين باري نيست كه مطرح مي شود. منتها شما 

اجازه نمي دهيد كه يكي يكي جلو برويم.
من در خدمت شما هستم.

  اولين مساله، گزينشي بودن مطالب است. حرف من اين است 
كه آيا شما مي توانيد مدعي باشيد اسنادي كه توسط ما در كتاب 
آمده است گزينشي بوده است. البته بايد به معناي گزينشي بودن 
هم توجه داشته باشيم. شريعتي 11 جلد پرونده دارد منتها برخي 
از اين پرونده ها، عين همان كتاب هايي است كه شريعتي نوشته 
است. مثال ساواك، كتاب «پدر، مادر، ما متهميم» را عينا در يك 
پرونده آورده است. يا مثال فالن سفر شريعتي به مشهد را آورده 
است. اما اين مطالب به درد كسي نمي  خورد و عقاليي نيست كه 
ــر كنيم. مفهوم گزينشي اين است كه وقتي  بياييم اينها را منتش
شما يك سند عليه شريعتي منتشر مي كنيد، سند ديگري را كه 
مي تواند اين اقدام شريعتي را توجيه كند حذف كرده باشيد. حرف 
من اين است كه آيا شما در 3 جلد اسنادي كه از سوي مركز اسناد 
منتشر شده است سندي پيدا كرده ايد كه بتواند اقدامات شريعتي 

را توجيه كند و من آن را حذف كرده باشم.

يعني شـما معتقديد صرف نظر از كتاب هاي شريعتي 
كه در پرونده او آمده اسـت، همه اسـناد متعلق به ايشـان 

را آورده ايد؟
  من از شما سوال مي كنم. شما كه مي گوييد بعضي ها معتقدند 
من گزينشي اسناد را منتشر كرده ام آيا سندي پيدا كرده اند كه نشان 

دهد عملكرد من در كتاب نهضت امام، گزينشي بوده است.
ببينيد ما در مقام جدل با يكديگر نيستيم. من به عنوان 
يك ناظر اجتماعي و يك خبرنگار لزوما نبايد تمام اسـناد 
را مـو به مو ورق زده باشـم. من انتقـاد آن بخش از جامعه 
مخاطـب را كه به سـبك تاريخ نگاري شـما انتقـاد دارند 

مطرح مي كنم.  شما پاسخ اين انتقاد را بدهيد.
ــما مي كنم. به من جواب  ــوال از ش من ادعايي ندارم. من س
دهيد. شما به من گفتيد انتقادي كه به من وارد است اين است كه 

گزينشي عمل مي كنم. بايد اين موضع را روشن كنيم.
هدفم اين نيست كه فقط سواالت خودم را مطرح كنم. 
بنده به عنوان يك روزنامه نگار، ديدگاه هاي مختلف را جمع 
مي كنم. يك ديدگاه طرفدار نوع تاريخ نگاري شماست اما 

ديدگاه ديگر چنين نظري ندارد.
ــما يك بار از گزينشي  ــت. ش   اصال بحث تاريخ نگاري نيس
بودن پرونده شريعتي صحبت مي كنيد، يك بار از اين كه ديگران 
هم چنين كاري داشته اند حرف مي زنيد، يك بار ديگر مي آييد از 
اين كه شريعتي از روي اجبار اين كار را كرده حرف مي زنيد، يك 
بار هم از تاريخ نگاري من حرف مي زنيد. اين درست نيست. شما 
ــما يك سوال را ابتدا مطرح كرديد. من  يكي يكي برويد جلو. ش
روي اين سوال ايستادگي مي كنم. شما گفتيد كه من اين سند را 
ــي آورده ام. من مي خواهم بدانم شما كه آن 3 جلد سند را  گزينش
ــندي داريد كه بگوييد اگر من آن سند را مي آوردم،  ديده ايد آيا س
ــبت به شريعتي عوض مي شد و من با درز گرفتن آن  ديدگاه نس

سند باعث تحريف چهره شريعتي شده ام.
ببينيد، من دارم خدمت شما عرض مي كنم. اسناد شما 

منتشر شد... . 
ــوال از  ــت. من يك س   من به اين كاري ندارم، اين تكرار اس

شما كردم.
خب من مي خواهم پاسـخ شـما را بدهم. شـما اسناد 
مربوط به شريعتي را منتشر كرديد. بعد از مدتي 3جلد ديگر 
هم منتشـر شـد. بعضي از كارشناسان آمده اند اظهارنظر 
كرده اند و معتقدند كه اين اسـناد بـه صورت كامل نيامده 
اسـت. اگر مردم در جريان همه اسـناد قـرار مي گرفتند، 
تلقي شان با تلقي كه بعد از مشاهده اسناد منتشره از سوي 

شما صورت گرفت ممكن بود متفاوت باشد.
  من دارم همين را مي گويم. شما اين تفاوت را در چه مي بينيد... 

.
شما جواب آنهايي را كه اين ادعا را دارند، بدهيد. من در 

مقام يك كارشناس تاريخ با شما صحبت نمي كنم.
 من حرفم اين  است. شما كه از زبان يك كارشناس نقل قول 
مي كنيد آيا آن كارشناس در اين زمينه سندي را ارائه كرده است 
كه بگويد اگر اين اسناد توسط آقاي روحاني منتشر مي شد تلقي 

نسبت به شريعتي عوض مي شد؟
داستان يك چيز ديگر است. شما اسنادي را در رابطه با 
نامه نگاري شريعتي با ساواك منتشر كرده ايد. اين اسناد 
در منظر ديد مردم و كارشناسـان قرار دارد. من به عنوان 

كسي كه نظرات رهبر معظم انقالب را خوانده ام... .
 دوباره مي رويد سر يك بحث ديگر... .

ــود. شما   االن صحبت من به آقاي خامنه اي مربوط نمي ش

دائما مسائل را قاطي مي كنيد. 
آقـاي روحانـي، بنده دارم تلقي رهبـر معظم انقالب را 

مي گويم. 
 تلقي رهبر معظم انقالب به آن 3 جلد، ربطي ندارد.

اجازه بدهيد توضيح  دهم تا شايد موضوع روشن شود. 
من مي گويم شـخصي به نام آيت اهللا سيدعلي خامنه اي، 
فارغ از پسـت و مقامي كه دارد آن اسـناد را مطالعه كرده 
اسـت. ايشـان مي گويند كـه «ذات مرحوم شـريعتي، با 

همكاري با ساواك، همخواني ندارد.»
ايشـان همچنيـن مي گويند: «اين نـوع نامه نگاري ها 

براي فريب ساواك بوده است.»
 اين چه ربطي داشت به گزينشي بودن اسناد. حرف من همين 
ــت. شما اول يك ادعايي كرديد كه اسناد به صورت گزينشي  اس
ــما. اگر رهبر  ــت. اين چه ربطي دارد به صحبت فعلي ش آمده اس
معظم انقالب مي فرمود كه وقتي من آن 3جلد را خواندم به اين 
ــيدم، صحبت شما درست بود. من به فرمايشات رهبر  نتيجه رس
معظم انقالب هم مي رسم و در اين زمينه پاسخ مي دهم. مساله 
اين كه شريعتي تحت اجبار بوده يا نبوده هم بحث ديگري است 

كه من به آن مي رسم. شما االن بحث اول را جواب بدهيد.
االن من جواب شما را مي دهم.

ــائل ديگر. جوابتان اين است  ــر مس  االن دوباره مي رويد س
ديگر؟

خيـر، آيـا زماني كه اين اسـناد منتشـر شـد، عده اي 
نمي گفتند اين  اسـناد گزينشـي است؟ من االن سوال آن 
عده را خدمت شما مطرح مي كنم. اين كه ديگر عصبانيت 
ندارد. اين كه خيلي خوب است كه من اين سوال را مطرح 
مي كنم. چون زمينه اي مي شود كه شما پاسخ بدهيد به اين 

انتقادات.
 احسنت، حاال سوال درست شد.

مـن همـان اول هم ايـن مطلب را گفتم.شـما  اگر فكر 
مي كنيـد من اين ادعا را كـرده ام مي توانيد چنين تصوري 
داشـته باشـيد اما من همواره اين حرف را  زدم كه عده اي 
به تاريخ نگاري شـما انتقاد دارند. به هر حال پاسـخ شـما 

را مي شنويم.
ــريعتي در فصلنامه 15 خرداد  ــناد مربوط به ش   زماني كه اس
منتشر شد عده اي گفتند كه اين كار گزينشي بوده است. بعد كه 
كتاب نهضت امام منتشر شد باز مي گفتند كه گزينشي بوده و همه 
اسناد منتشر نشده است. بعد كه آن 3 جلد منتشر شد باز هم همان 
حرف ها را مبني بر گزينشي بودن زدند اما من از آنها سوال داشتم 

و از شما هم همان سوال را كردم، اما جواب نداديد.
شما پاسخ همان ها را بدهيد.

ــوال من از آنها  ــخ همان ها را مي دهم. س ــيار خوب پاس   بس
ــان دهد من قسمتي  ــندي را يافتند كه نش اين بود كه آيا آنها س
از فعاليت هاي شريعتي را درز گرفته ام و مطالب را تحريف كرده 
ــم يا اين كه انتشار اسناد در آن 3 جلد، تاييد صحبت هاي من  باش
بود. من مثالي مي زنم. مثال فرض كنيد كه يكي از شخصيت ها 
ــاواك صحبت كرده و در جاي ديگر مقابل ساواك  در جايي با س
ايستادگي كرده است. حاال تصور كنيد كه من مطلب اول را ذكر 
ــريعتي در جايي به ساواك گفته كه من حاضرم با  مي كنم كه ش
ــت من هرگز  ــما همراهي كنم، اما مطلب دوم را كه گفته اس ش

حاضر نيستم با ساواك كنار بيايم را درز گرفته ام.
ــاله كامال گوياي يك حركت گزينشي است. اما آن  اين مس
چيزي كه اتفاق افتاده اين است كه اسنادي كه من نياورده بودم و 
در آن 3 جلد آمده بود، ربطي به روابط شريعتي با ساواك نداشت. 
ــخنراني شريعتي راجع به  ــناد مي توان به س مثال از جمله اين اس
ــول اكرم، سخنراني شريعتي راجع به امام حسين، سخنراني  رس
شريعتي راجع به اسالم و ماركسيسم. اينها در آن 3 جلد آمده است 

كه من نياورده بودم اما اين مطالب كه ربطي به تاريخ ندارد.
ــر كنم آن  ــريعتي را منتش ــتم كه آثار ش اگر من وظيفه داش
ــوال را مطرح كرد كه چرا همه مصاحبه ها  ــد اين س وقت مي ش
ــوب  ــن در چارچ ــي م ــاورده ام. ول ــاي او را ني و موضعگيري ه
تاريخ نگاري كار كرده ام و همه مطالبي را كه در ارتباط با ساواك 
ــش را آورده ام، بازجويي هايش را  ــت، آورده ام. نامه هاي بوده اس
آورده ام و گزارشات را نيز ذكر كرده ام. اما سخنراني هاي شريعتي 
ــت، نياورده ام و معتقدم كه اين  ــته اس را كه ربطي به تاريخ نداش
ــريعتي  ــخنراني ها و آثار، كوچك ترين تغييري در موضع ش س
ــاواك به وجود نياورده است. بنابراين زماني  نسبت به جريان س
ــد آنهايي كه با تمام قدرت عليه كتاب  ــر ش كه آن 3 جلد منتش
ــازي مي كردند و مي گفتند كه گزينشي است،  نهضت امام جوس
نتوانستند حتي يك سطر مطلبي بياورند كه نشان دهد كتاب ما 

گزينشي بوده است.
ــاره  ــما هم اش نكته دومي كه بعضي ها مطرح مي كردند و ش
ــت خيلي از  ــريعتي كرده اس كرديد اين بود كه اين كاري را كه ش
افراد ديگر هم براي رهايي از زندان و خروج از فشار ساواك انجام 
دادند. اما حرف من اين است كه بيشتر آن چيزهايي كه من راجع 
ــته است. شايد االن  ــريعتي آورده ام ربطي به زندان او نداش به ش
ــد اين طور نبوده كه  ــي تا آنجا كه من يادم مي آي ــد ول يادم نباش
ــود تعهدي داده باشد. شريعتي  ــان وقتي مي خواسته آزاد ش ايش
ــت كه آزاد  ــه اين نامه ها مربوط به زماني اس 3 تا نامه دارد و هر س
بوده است. هيچ كدام از اين نامه ها در زمان زندان نبوده است كه 
حاال ما بخواهيم مقايسه كنيم و بگوييم كه مثال فالني هم چنين 
تعهدي را به ساواك داده است. بله، خيلي از شخصيت ها موقعي 
ــاواك تعهد داده اند،  ــته اند از زندان آزاد شوند به س كه مي خواس
ــال 1341 دستگير شدم،  يكي از آنها خودم كه وقتي در قم در س
ــه امنيت ملي اخالل  ــد تعهد بدهم كه ديگر علي ــرا وادار كردن م
ــومي بود و هركس مي خواست از زندان  ــاله مرس نكنم. اين مس
آزاد شود مجبور بود چنين تعهدي بدهد، اما اين ربطي به كارهاي 

شريعتي نداشت.
ــرح مي كردند اين بود كه  ــومي كه در اين مورد مط نكته س
ــناد ديگر علما را كه با ساواك مرتبط بوده اند منتشر  ــما اس چرا ش
نكرده ايد. پاسخ داديم تا آنجا كه ما تاريخ را منتشر كرده ايم به هر 
چيزي در مورد هر كسي كه رسيده ايم، آورده ايم و هيچ چيزي را 
درز نگرفته ايم. نمونه اش خود آقاي شريعتمداري است كه اسناد 

مربوط به او را مي توانيد در كتاب نهضت امام ببينيد.
مساله اي كه خيلي مهم است اين كه امروز، روزي نيست كه 
بتوان موضوعي را در خصوص حوادث پشت پرده پنهان كرد و اگر 
كسي بخواهد مطلبي را حذف كند، آبروي خودش را مي برد. اين 

اسناد دير يا زود منتشر مي شوند و پشت پرده نمي مانند.
ــي در چارچوب زماني  حتي من اين ادعا را كردم كه اگر كس
ــده است (از سال 41 و شروع  ــر ش كه در 3 جلد نهضت امام منتش
نهضت  امام تا سال 50)  سندي را بيابد كه من آن را منتشر نكرده ام 
ــه حرف هايم را پس  ــت و من هم همه حرف هاي من دروغ اس
مي گيرم. به هيچ وجه اين طور نبوده است و بخصوص با آن ديدي 

كه من دارم و معتقدم كه به هر حال اسناد منتشر خواهند شد.
ــت كه راجع به  نكته بعدي كه مي خواهم بگويم مطالبي اس

ديدگاه رهبر معظم انقالب نسبت به شريعتي مطرح مي شود.
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با حجت االسالم والمسلمين سيدحميد روحاني، رئيس بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي ايران

مورخ نمي  تواند بي طرف باشد
ــالمي ايران  ــال از حيات نظام جمهوري اس بيش از 32 س
ــور  ــيار زيادي بر كش مي گذرد و در اين مدت، حوادث بس
ــخصيت هاي  ــت. در اين حوادث، گروه ها و ش ــته اس گذش
ــد از مدتي هم عرصه را به  ــد و بع ــر كار آمده ان ــر س ــادي ب زي
ديگري واگذار كرده اند. اين مسائل دليل محكمي است بر 
اين كه اين مقطع 32 ساله نيز همانند ساير مقاطع مختلف 
نيازمند تدوين تاريخي، واقعي و كامل است كه به روشني 
ــت  ــد كه در اين ايام افتاده اس گوياي تمام اتفاق هايي باش
ــوند؛ در همين  ــتخوش تغييرات نش تا در آينده، واقعيات دس
راستا  رهبر معظم انقالب اسالمي در ديداري كه  چهارشنبه 
ــتند تدوين و نگارش  ــته با جمعي از تاريخ نگاران داش گذش
ــالمي را به لحاظ امواج  ــح انقالب اس ــق و صحي ــخ دقي تاري
تاثيرگذار و الهام بخش آن بسيار مهم و ضروري خواندند. 
اما تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است و با وجود اين كه برخي 
افراد و موسسات در اين زمينه فعالند؛ اما هيچ تاريخ جامع و  
كاملي درخصوص انقالب اسالمي در دست نيست. يكي از 
موسساتي كه به تدوين تاريخ معاصر ايران مشغول است، 
بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي ايران است 
كه حجت االسالم والمسلمين سيدحميد روحاني، رياست آن 
را برعهده دارد.در گفت وگويي با او، به بررسي موانع تدوين 
تاريخ معاصر پرداخته ايم. روحاني در اين گفت وگو به برخي 
از انتقاداتي هم كه در مورد تاريخ نگاري او مطرح است، پاسخ 

داده است. مشروح اين مصاحبه را مي خوانيد.

اشاره
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وقتي كه جلد دوم كتاب نهضت امام منتشر شد، 
بعضي از روحانيون از من 
خرده گرفتند كه شما 
در اين كتاب، عليه 
روحانيت نوشته ايد. 
من هم گفتم كه 
واقعيت ها را نوشته ام 
و  بر اساس وظيفه ام 
عمل كرده ام

روحاني:

سوال من از منتقدان اين است كه آيا آنها 
سندي را يافته اند كه نشان دهد من قسمتي از 
فعاليت هاي شريعتي را 
درز گرفته ام و مطالب 
را تحريف كرده 
باشم يا اين كه 
انتشار اسناد در آن 
3 جلد، تاييد 
صحبت هاي من بود
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