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ــنگتن و متحدان  ــالدى زمانى كه واش ــه 2011 مي ژانوي
ــرگرم عيش و نوش از پيش بينى  عرب و صهيونيستى اش س
ــه ايران و  ــى  جديد علي ــودن برنامه تحريم ــش ب نتيجه بخ
ــته اى اش بودند، جرقه اى در منطقه بسيار مهم و  فعاليت هس
استراتژيك خاورميانه زده شدكه هر چند در ابعاد فيزيكى ابتدا 
كوچك به نظر مى رسيد، اما صداى انفجار ناشى از آن تمامى  
نگاه هاى دنياى سياست زده غرب و عرب را متوجه خود كرد و 
تحولى عظيم و بى مانند را در قلب مهم ترين منطقه ژئوپلتيك 

جهان آغاز نمود. 
خاورميانه بستر اجراى سناريويى فى البداهه و باورنكردني 
براى بسيارى از كارشناسان و سياسيونى شد كه برخالف تصور 
سطحى سران كشور هاى عربى، به دليل خود سوزى يك پسر 
جوان عرب رخ نداد، بلكه ناشي از  تحوالت طوالني مدتي بود 
ــال اخير در نتيجه جنايات رژيم صهيونيستى  كه بويژه در 3 س

در غزه و جنوب لبنان شكل گرفته بود.
جرقه اى كه يك باره در خاورميانه زده شد، به باور بسيارى 
ــفيد را براى رويارويى سرد  ــان، نقشه شوم كاخ س از كارشناس
ــا اوباما و  ــران كامال دگرگون كرد ت ــالمى  اي با جمهورى اس
ــرائيلى اش در منطقه را چانه به دست و متحير  هم   پيمانان اس
ــرگردان از كالف درهمى  نمايد كه  ــه ابراز نظر و  س از هرگون
ــتقيم به جايى به نام ايران  ــرهاى آن به طور مس هيچ يك از س
ــتر آنها از  ــدن هر چه بيش ــيد و تنها باعث غافلگير ش نمى رس
ــد كه تماميت مهم ترين هم پيمان آمريكا در  حادثه اى مي ش

خاورميانه يعنى رژيم صهيونيستي را تهديد مى كرد.
ــيار ضد و نقيض باراك  ــار نظر دير هنگام و بعضا بس  اظه
ــكا در قبال اولين  ــور اياالت متحده آمري ــا، رئيس جمه اوبام
رخدادهاى منطقه خاورميانه كه به سقوط حسنى مبارك منجر 
شد، نشان داد كه كاخ سفيد هنوز در مهره چينى براى مقابله و 
رويارويى با ايران و تحليل وضعيت پيچيده و تسبيح وار منطقه 
ــددى براى ايجاد امنيت و  ــاخص هاى متع خاورميانه كه از ش

آرامش برخوردار است، به اندازه كافى توانا نيست.
از سوى ديگر به باور بسيارى از تاريخدانان و كارشناسان 
ــگفت آور و غيرقابل پيش بينى  ــى، عمده تحوالت ش سياس
ــال  ــى از انقالب 32 س خاورميانه حداقل در كوتاه مدت، ناش
ــت كه بسيارى از ابزارهاى عادى  ــته ايران اسالمى  اس گذش
ــلط بر ملت ها را ناكارآمد كرد و فصل  ــلطه براى تس جهان س
ــى در ادبيات ديپلماتيك دنيا به وجود آورد تا اين باور در  نوين
سال هاى پس از پيروزى انقالب ايران در ميان افكار عمومى 
 جهان بويژه منطقه خاورميانه كه از سال هاى دور تحت سلطه 
ــود كه سلطه و زور قابل شكستن است. به  قرار دارد، ايجاد ش
ــر قابل تامل، رئيس جمهور  ــبب بود كه با يك تاخي همين س
ــنى  ــقوط حس ــى براى س ــتمداران آمريكاي ــاير سياس و س
ــى  ــيده و گاهى نيز اظهاراتى ناش ــارك گاهى پا پس كش مب
ــرگردانى مطرح مى كردند تا مبادا تاريخ سى و چند سال  از س
ــود و غرب ناگزير به عقب نشيني  قبل در خاورميانه تكرار ش
ــتكبارى و دست اندازى به ملت هاى اين سوى  از مواضع اس
جهان گردد. تاريخى كه بازهم با وجود تمامى  مانع تراشى ها 
به نوعى تكرار و منجر به رفتن ديكتاتور مصرى از سرزمينى 
شد كه قيمتى ترين دژ رژيم صهيونيستى در مقابل خشم ملت 

فلسطين و سايرملل منطقه به حساب مى آمد.
در ميان اين تحوالت، سران عرب متحد غرب نيز به نحو 
شگفت آورى قافيه را باختند. سران اين كشورهاى عربى كه 
ــال هاي زيادى با ژستى ديكتاتور مآب، غيرقابل شكست  س
ــان را به مردم كشورهاى تحت حكومت خود  بودن حريمش
ديكته كرده بودند، به تكاپوي عجيبى افتادند. اين پادشاهان 
ــاي جمهور سلطنت پيشه، ابتدا با خيالى  كهنه جايگاه و روس
ــمگين كشورهايشان قرار گرفتند  راحت در مقابل مردم خش
ــركوب  ــفيد، از س ــتوانه توهم نگاه مهربان كاخ س ــه پش و ب
ــل به انواع ابزارهاى تهديد و ارعاب دم  ــان با توس ملت هايش

زدند. 
اين نوع نگاه ديرى نپاييد، زيرا از قدرتمند ترين آنها يعنى 
ــان مانند يمن و ليبى بزودى  ــتان تا ضعيف ترين هايش عربس
ــدند كه تا زمانى براى غرب زنده اند كه  بر اين نكته واقف ش
ــته و ابزارى براى پيشبرد اهداف آمريكا  ــى داش حيات سياس
ــه هم ريخت و  ــند. تمامى  پيش بينى ها ب ــش باش و متحدان
ــروع به ارائه وعده هاى تغييركردند كه  ــاهان عرب ش پادش
ــه روح تازه اى را به  ــت، بلك ــه تنها فايده اى براى آنها نداش ن

قيام هاى مردمى  كشورهاى عربى دميد.
ــائل خاورميانه بر اين باورند  ــيارى از كارشناسان مس بس
ــى از  ــده ناش ــالمى  با انرژى آزاد ش ــه اين موج بيدارى اس ك
ــرعتى بى نظير  ــال هاى قبل، با س ــالب ملت ايران در س انق
ــمال آفريقا نفوذ  ــر مناطق عربى و ش و باورنكردني به سراس
ــران اين كشورها را  ــت تا چهره هاى فريب خورده س كرده اس
ــال ها  كه به طمع حمايت غرب، ديوار بى اعتمادى و ظلم را س
درسرزمين هايشان تا افالك باال برده بودند، به سرنوشتى دچار 

سازند كه آن را حتى در روياهايشان نيز نمى ديدند.

ايران قوي تر مي شود
ــيون امنيت ملى و  ــن  بروجردى، رئيس كميس عالءالدي
سياست خارجى مجلس، تحوالت خاورميانه را به نفع آمريكا 
و رژيم صهيونيستى ارزيابى نمى كند. وى مى گويد: «شرايط 
ــتفاده  ــت كه اگر بهنگام از آن اس موجود در منطقه فرصتى اس
ــود، به نفع منطقه و سياست هاى جمهورى اسالمى  ايران  ش
ــوالت را با تقديم صدها  ــه اين آزادى ها و تح ــى ك و  ملت هاي
ــهيد رقم زدند، خواهد بود. اين فرصت ها مى توانند موجب  ش
خنثى سازى سياست هاى تخريبى كشورهايى مانند انگليس و 
آمريكا يا رژيم صهيونيستى كه در پى تخريب رابطه جمهورى 

اسالمى  ايران با اين كشورها هستند، شود.»
ــوس حضور معنوى ايران بر تحوالت منطقه  تاثير محس
ــانه هاى وابسته به  ــيارى از روزنامه ها و رس تا جايى بود كه بس
ــته هاى خود بر آن  ــاى مخالف ايران نيز بارها در نوش قدرت ه
ــتند. روزنامه انگليسى فايننشيال تايمز با اشاره به  صحه گذاش
اين كه قيام هاى مردم به سراسر خاورميانه گسترش مى يابد، 
ــورانه اش  ــى كرد ايران همان طور كه از تصميم جس پيش بين
براى اعزام كشتى هاى جنگى به كانال سوئز مشخص است، 
ــورتر و مستحكم  تر است.  پس از اين تحوالت منطقه اى، جس
اين روزنامه در ادامه با اشاره به اين كه ايران قيام هاى سراسر 
ــوان يك قدرت  ــر برترى خود به  عن ــدى ب ــه را تايي خاورميان
ــد: «اين  ــول قدرت آمريكا مى بيند، مى نويس ــه   اى و اف منطق
ــى را ايجاد  ــو مى رود، دولت هاي ــوالت به هرگونه اى جل تح
خواهد كرد كه كمتر سرسپرده واشنگتن وكمتر دشمن تهران 

هستند.»
ــيارى از مسووالن و صاحبنظران و نمايندگان مجلس  بس
ــالمى  نيز در اين ميان به صورتى مصرانه بر نقش  شوراى اس

ــه خاورميانه تاكيد مى كنند. نصراهللا  ايران در تحوالت منطق
ــوراي  ــيون اجتماعي مجلس ش ترابي قهفرخي، عضو كميس
ــالمي موج بيداري مسلمانان در خاورميانه را ادامه انقالب  اس
ــه عنوان نقطه  ــالمي بودن را ب ــران و ويژگي اس ــالمي اي اس
ــد. اين نماينده مجلس  ــترك اين تحوالت عنوان مى كن مش
ــترش  مي افزايد: « مبارزات آزاديخواهان منطقه بر نحوه گس
روابط كشورها با اسرائيل تاثيرگذار است. بالندگي و تحول رو 
به رشد از ويژگي هاي اين تحوالت است و مبارزه با استبداد و 
ــترك اين نهضت ها و انقالب اسالمي  خودكامگي هدف مش

ايران به شمار مي رود.»
وى مى گويد: «سكوت عمدي رسانه هاي غرب در كشتار 
ــربازان عربستان به اين كشور  مردم بي دفاع بحرين و اعزام س
به دليل ترس از اين تحوالت است، زيرا دنياي اسالم در جهان 
ــده و با سكوت خبري نمي توان از كنار تحوالت  عرب بيدار ش

آن گذشت.»
 تكرار يك سناريوي كهنه

در اين ميان بازى خوردگان غربى با هدف اعمال فشارى 
ــتحكم ترين كشور منطقه، براى كاهش تبعات  جديد به مس
ــى  ــى و نقشه كش ــت و باخت مفتضحانه سياس ــى از به ناش
ــاى نقش كهنه  ــه اى خود تصميم به ايف ــد فرامنطق ناكارآم
ــرات در خاورميانه را  ــناريوى تغيي گرفته اند و مى خواهند س
ــب دخالت ايران در امور داخلى كشورهاى عربى به  با برچس
انحراف بكشند. سناريوي نخ نما شده اى كه هرگز نتوانسته و 
نمى تواند خواب دوباره اى را به چشمان تازه باز شده ملت هاى 
ــتى بدتر از قبل  ــناريو نيز با شكس ــد و اين س ــرب بازگردان ع
محكوم به فناست.  اگر چه برخي تالش مي كنند نشان دهند 
ــناريوي غرب بويژه آمريكا براى كاهش  تحوالت منطقه س

ــت اما  توان ديكتاتورهاى عرب و نجات ملت هاى مظلوم اس
ــران باقاطعيت اين ديدگاه  را رد مي كنند. تحليلگران در  ناظ
ــتقيمي  عين حال تاكيد دارند كه ايران هيچگونه مداخله مس
ــدارد و هرگونه  ــورهاي عربي از جمله بحرين ن ــور كش در ام

اتهامي در اين زمينه بي پايه است.
ــيون امنيت  ــه كميس زهره الهيان از اعضاى هيات رئيس
ــت خارجى مجلس با رد هر گونه دخالت مستقيم  ملى و سياس
ايران در تحوالت كشورهاى عربى، شايعات برخى رسانه هاى 
ــتكبارى در خصوص نسبت دادن  ــته به قدرت هاى اس وابس
قيام هاى منطقه به ايران و دخالت مستقيم كشورمان را ناشى 
ــرايط مبهم خود اين قدرت ها عنوان مى كند و مى گويد:  از ش
«تحوالت منطقه با سرعت تمام در حال پيشرفت بوده و موج 
ــالمى  در مردم كشورهاى مسلمان را هر  آگاهى و بيدارى اس
روز بيش از روز قبل مى بينيم. روحيه شهادت طلبى ايجاد شده 
بين ملت هاى مسلمان منطقه خاورميانه ناشى از سال ها ظلم 
ــور ها  ــلمان اين كش رژيم هاى ديكتاتورى در حق مردم مس
ــال هاى بعد از انقالب اسالمى  ايران  ــت. در طول س بوده اس
ــورهاى منطقه، موفقيت هاى مردم ايران را به  وقتى مردم كش
ــالمى  در حوزه خودكفايى، استقالل علمى،  دنبال انقالب اس
اقتصادى، انرژي صلح آميز هسته اى و همچنين ايجاد قابليت 
ــاهده مى كردند، به عينه  ــى با قدرت هاى بزرگ مش روياروي
مى ديدند كه مردم ايران مى توانند حرف خود و پيام انقالبشان 
را به دنيا ارائه دهند و به نوعى الگوبردارى از اين ملت بزرگ را 
ــالمى  مدت ها قبل شروع شد  آغاز كردند. اين موج بيدارى اس
و جرقه هاى آن و نمود و ظهور و بروز آن در تحوالت منطقه و 

قيام هاى مردمى كامال مشخص است.»
الهيان الگوبردارى اين ملت ها از انقالب ايران و تحوالت 
منطقه را طبيعى ارزيابى مى كند، ولى به صورت قاطع شايعه 
دخالت ايران در امور داخلى اين كشور ها را محكوم مى كند و 
مى گويد: «اين طبيعى است كه مردم اين كشورها از انقالب 
ــى اين كه جمهورى  ــردارى كنند، ول ــالمى  ايران الگوب اس
ــتقيم در اين كشورها داشته باشد  ــالمى  ايران دخالت مس اس
ادعايى باطل است. دخالت مستقيم يك كشور در امور كشور 
ــكا، انگليس،  ــا حضور نظامى  آمري ــر به عينه در ليبى ب ديگ
ــا آمريكا در  ــور يا در هماهنگى ب ــو در اين كش ــه و نات فرانس
ــتان به بحرين رخ داده است. در  جريان ورود نيروهاى عربس
حالى كه در طول 30 سال گذشته جمهورى اسالمى  ايران در 

هيچ كجاى اين منطقه دخالت نظامى  نداشته است.»
ــه مصداق  ــا در تحوالت منطق ــت كه غربى ه ــب اس جال
اصطالح كور خود و بيناى ديگران شده اند. تاريخ گواه است كه 
ــه يك سر دخالت  در امور كشورهاي منطقه به اسرائيل  هميش
ــور مى رسد  ــر ديگر آن به آمريكا و متحدان غربى اين كش و س
ــچ برنامه ريزى اى  ــاير ملت ها از هي ــه براى زورگويى به س ك
مضايقه نمى كنند. بنابر اين ادعاى دخالت ايران در امور داخلى 
ــى  و قيام هاى ملت هاى عرب منطقه، ادعايى مضحك و ناش
ــى در درك معادالت خاورميانه  ــورهاى غرب از سردرگمى كش
ــير تحوالت منطقه خاورميانه به  ــت. به نظر مى رسد كه س اس
ــمندى مردم اين منطقه بستگى دارد. همان طور كه ملت  هوش
مصر پويا و زنده قيام كرد و به همان شيوه پويا و زنده، تحركات 
ــاير ملت هايى كه در منطقه  دولتمردان خود را رصد مى كند، س
ــتى از آن الگو بگيرند.  ــتبداد قيام كرده اند نيز بايس بر عليه اس

ــتاى تغيير  ــى و مطالبات مردم در راس بحث تغيير قانون اساس
سيستم حكومت و همچنين تحقق مردم ساالرى دينى واقعى، 
مسائلى است كه مردم جهان عرب آن را دنبال مى كنند و ميزان 
موفقيت آن نيز بستگى به حضور مستمر مردم و در صحنه بودن 
ــكيل حكومت هاى مردمى  بدون تسلط  آنها دارد. گام اول تش
ــور هاى قدرتمند سلطه جو در منطقه خاورميانه،  غربى ها و كش
رفتن ديكتاتورها از اين كشور هاست، زيرا در شرايط فعلى نيز به 
ــمى» اكثريت اين كشورها با نام جمهورى  صورتى كامال «اس
ــفانه ماهيت آنها غيرجمهورى است.  اداره مى شوند، اما متاس
ــت كه از پس تحوالت اخير، اين جمهور مسلمانان  ــن اس روش
ــت خويش  ــت كه مي خواهد راي و اراده خود را بر سرنوش اس

حاكم گرداند.
بروجردى در اين باره معتقد است: «اين كه فردى مثل عمر 
سليمان، رئيس دستگاه اطالعاتى مصر كه خودفروخته رژيم 
صهيونيستى و آمريكا بود، بركنار مى شود و فرد ديگرى مى آيد 
ــورهاى  ــوريه به عنوان يكى از كش ــفر خود را به س و اولين س
ــتى انتخاب مى كند  خط مقدم جبهه مقابله با رژيم صهيونيس
ــودن صفحه جديدى در روابط  يا وزير امورخارجه اى براى گش
ــى  با ايران و حزب اهللا اظهار عالقه مى كند، موضوعاتى اساس
ــكيل نوع حكومت هاى آينده اين كشور هاست. فضا  براى تش
فضاى انقالبى و تحوالت بسيار مهمى  است كه حتما مى تواند 
به صورت محورى، معادالت قدرت هاى منطقه را تغيير داده و 

آنها را به سمت جمهوريت هدايت كند.»
با توجه به جميع جهات روشن است كه كشورهاى منطقه با 
درك تجربه انقالب اسالمى  و مشاهده موفقيت هاي ايران در 
پيشبرد سياست ها و ارائه الگوهاى موفق و همچنين مشخص 
شدن عدم توان قدرت هاى بزرگ بخصوص آمريكا در مقابله 
با اين سياست ها، بيدار شده اند. نگاه ملت هاى منطقه به ايران، 
نگاه به كشورى است كه توانسته با استكبار جهانى مقابله كرده 
ــى اش را نيز حفظ كند و موفقيت هاى  ــار آن، منافع مل و در كن
ــارى جهان مانند  ــز در عرصه هاى مهم و انحص ــى را ني بزرگ
عرصه هسته اى و فضايى رقم بزند. چنين شرايطى به صورت 

طبيعى براى كشورها شرايط و نقاطى آرمانى است. 
ــبى براى  ــوالت خاورميانه در عين حال فرصت مناس تح

ــت، هر چند به اذعان مسووالن كشور،  ــى ايران اس ديپلماس
ــور داخلي  ــال دخالت در ام ــچ گاه به دنب ــالمى  هي ــران اس اي
ــور هاى منطقه نبوده است، اما به هر حال بايد به صورتى  كش
ــمندانه از اين فرصت به دست آمده براى گسترش نفوذ  هوش
ــاير كشور هاى جهان استفاده  ايران در منطقه خاورميانه و س
ــانى كه به تحوالت منطقه  كرد. قدرت هاى بزرگ دنيا و كس
ــادى خود عالقه مندند، بايد  ــه بيش از حد وظايف ع خاورميان
ــنگين خاورميانه در خود  ــخ معادله پرحجم و س بدانند كه پاس
ــخى از بيرون آن راه  ــت؛ هر گونه پاس تحوالت آن نهفته اس

به باطل مى رود.

ادامه از صفحه 7
البته غرض مـن از مطرح كردن ديدگاه رهبر معظم 
انقـالب، ايـن نبود كه بخواهم ديدگاه شـما را در تقابل 
ديدگاه ايشـان قـرار دهم. من در اينجـا از رهبر معظم 
انقالب به عنوان كسـي نام مي برم كه ارتباط زيادي با 

مرحوم شريعتي داشته است.
ــم دارم همين را مي گويم. رهبر معظم انقالب   بله من ه
به خاطر ارتباطي كه از نزديك با شريعتي داشته اند و با توجه 
ــريعتي به  ــناختي كه دارند فرموده اند كه گروه خوني ش به ش

ساواكي بودن نمي خورد.
ــاواكي بوده است. اتفاقا  ــان س من هم ادعا ندارم كه ايش
ــت از ساواك  ــريعتي قصد داش ــت كه ش تحليل من اين اس
استفاده كند و كار خودش را پيش ببرد، ساواك هم از 2 جهت 
ــي از آن جهت كه  ــت، يك ــريعتي برايش مفيد اس ديد كه ش
ــت و يكي هم اين كه ضدماركسيست است، اما  ضدآخوند اس
اين كه كدام يك در اين بازي برنده بودند و كدام ضرر كردند 
ــايع شده است من  ــت، اما اين چيزي كه ش بحث ديگري اس
گفته ام او ساواكي بوده است اصال اين طور نيست و اگر كتاب 
ــاواكي بودن را  نهضت امام را هم مطالعه كنيد هرگز تعبير س
ــاواك  ــد و مطالبي مبني بر اين كه او مامور س در آن نمي بيني
ــاواك، غلط است. مساله اين است كه شريعتي  بوده يا پادو س
ــت و در چارچوب اعتقاداتش، آن حساسيتي را  اعتقاداتي داش
ــاه داشت، نداشت. حرف  ــبت به رژيم ش كه يك انقالبي نس
ــت كه ايشان مساله انقالب سفيد را باور داشت و  من اين اس

مطالب او در اين زمينه براي فريب ساواك نبوده است.
ــي، واقعا اصالحات  ــت كه اصالحات ارض او اعتقاد داش
ــاه چه  ارضي بود. حاال اين كه واقعا ماهيت اين اصالحات ش
ــي ديدگاهي دارد  بود خودش بحث جداگانه اي دارد و هركس
و من در اين جهت شريعتي را محكوم نمي كنم. او به هر حال 
ــوب ديدگاه هاي خود آن  ــناس بود و در چارچ يك جامعه ش
ــت، اما آنچه مسلم است اين كه ايشان يك سري  نظر را داش
ارتباطاتي با ساواك و گفت وگوهايي داشته است، آنها هم از 
او يكسري خواسته هايي داشتند و حتي به  او فشار مي آوردند 
ــم صحبت مي كني. يك  ــت ها ك كه چرا راجع به ماركسيس
ــت  ــت و در اين باره هيچ جاي ترديدي نيس ارتباطي بوده اس
ــپهبد بهرامي و هم سپهبد  و طوري بوده كه پرويز ثابتي و س
ــته اند و از او حمايت  ــبت به او داش مقدم، ديد كامال مثبتي نس

مي كرده اند.
اما معناي اين ارتباط اين نيست كه او ساواكي بوده و اين 

مزخرفاتي كه گفته مي شود درست نبوده است.
رهبر معظم انقالب هم براساس آن شناختي كه داشته اند 
اين مطلب را گفته اند كه ايشان كسي نبوده كه ساواكي باشد. 
ــت و جاي اظهارنظرات، به  ــخ هم كه جاي تقليد نيس در تاري
ــان را دارند و اين  اين معنا كه رهبر معظم انقالب نظر خودش
ــه عنوان يك طلبه حق دارم  ــت اما من هم ب نظر، محترم اس

نظر خود را داشته باشم.
بله اين يك حق طبيعي اسـت و من هم در اين زمينه 
با شما موافقم. در اينجا مي خواهم از اين بحث مصداقي 
خارج شويم و دوباره به بحث كالن تاريخ نگاري انقالب 
اسالمي بپردازيم. شما از محدوديت دسترسي به اسناد 
بـه عنوان عمده ترين مانـع در تاريخ نگاري معاصر ياد 
كرديد، مي خواستم ببينم آيا حب و بغض هايي كه برخي 
در قامت تاريخ نگاري از خود بروز مي دهند هم مي تواند 

به عنوان مانعي در اين زمينه باشد.
ــديد است اما كساني كه  ــفانه خيلي ش  حب و بغض متاس
مشغول نوشتن تاريخ هستند اگر واقعا در زمينه نگارش تاريخ 
ــان  ــند در اين دوره و زمانه فقط خودش دچار حب و بغض باش
ــده  ــيار خطرناك ش ــوا مي كنند، اما چيزي كه االن بس را رس
ــت و در جهت تحريف تاريخ موثر واقع مي شود، خاطرات  اس
درحال انتشار است. در خاطراتي كه االن منتشر مي شود چند 
ــكال وجود دارد؛ يكي اين كه افراد دچار اشتباه مي شوند.  اش
ــت  ــه به 15 خرداد مربوط بوده اس ــاله اي را ك مثال يك مس
ــي از اين  ــالب ربط مي دهند يا بالعكس. بخش ــه دوران انق ب
ــن افراد، كمي باال رفته  ــت كه س ــتباهات به اين دليل اس اش
ــائل را فراموش كرده باشند. اين  ــت بعضي مس و ممكن اس
ــت اما بعضي ها وقتي خاطرات خود  ــاله قابل تحمل اس مس
ــر مي كنند دچار نوعي خودنمايي، خودبيني و منيت  را منتش
ــان را در حوادث به  ــعي مي كنند خودش ــوند و دائما س مي ش
ــه در تاريخ و انقالب نقش  ــان دهند ك نحوي باال ببرند و نش
داشته اند. هر چه هم مي گويند، احساس مي كنند كم است و 
بر آن فزوني مي بخشند و حتي سعي مي كنند خود را همتاي 
امام نشان دهند يا اين كه حتي طوري وانمود كنند كه هرچه 
او مي گفته، امام اجرا مي كرده است. اين چيز خطرناكي است 
و واقعا مي تواند در آينده، تاريخ را به چالش بكشاند. اين مساله 
ــتناك، يكي دو تا هم نيست و اكثر خاطراتي كه  ــيار وحش بس
ــر مي شود يا دچار همان اشتباهات تاريخي است  االن منتش

ــت كه جنبه  ــه عرض كردم يا دچار همين موضوع دوم اس ك
ــتر چيزهايي كه االن در خاطرات در كشور  خيانت دارد. بيش
ــود به  ــود و جنبه تحريف دارد مربوط مي ش ــر مي ش ما منتش
ــودش را بزرگ كند و  ــانيات آدم ها. طرف مي خواهد خ نفس
ــد رطب و يابس را به  ــودش را جلوه دهد و مي آي ــاي خ كاره
ــالح بتواند نقش و موقعيت خودش  ــم مي بافد كه به اصط ه
ــاله نمي توان به عنوان مانعي  را عظيم جلوه دهد. از اين مس
براي تاريخ نگاري ياد كرد بلكه اين كار نوعي تحريف تاريخ 

است كه متاسفانه خيلي هم شديد وجود دارد.
االن بعضـي از بزرگاني كه خاطرات خود را منتشـر 
كرده اند به هر حال در انقالب نقش اساسـي داشته اند 
و طبيعي است كه در خاطراتي كه ذكر مي كنند به خاطر 
اين كه شـواهد و برداشـت هاي خـود را از حوادث نقل 
مي كنند، خودشـان هـم در اين خاطرات نقش محوري 
داشـته باشـند. آيا نمي توان از اين ديد بـه قضيه نگاه 

كرد؟
 خب اگر او حضور داشته است ديگران هم حضور داشته اند. 
ضمنا وقتي كه يك نفر شناختي از جامعه و شخصيت ها دارد 
ــكل است. من مثالي  ــاله به اين ش نمي تواند باور كند كه مس
ــما مي زنم. آقاي صادق طباطبايي در خاطرات خود  براي ش
ــر آثار حضرت امام منتشر  ــوي موسسه تنظيم و نش كه از س
ــت، مي گويد كه من در نجف رفتم و به امام گفتم  ــده اس ش
ــي صدر را صهيونيست مي داند.  كه آقاي روحاني، امام موس
ــيار ناراحت شد و چندين بار بر  ــنيدن اين حرف بس امام با ش
ــب هم هنگامي كه داشت نماز مي خواند، در  زانويش زد و ش

نماز شك كرد.
يعني چه؟

ــا، در نماز شك كرد. اين   موقع نماز جماعت مغرب و عش
ــور وانمود مي كند كه  ــخن آقاي صادق طباطبايي اين ط س
ــت كه نمي تواند در برابر آدمي چون  امام اين قدر بي اراده اس
ــي  ــيدحميد روحاني كه اين طور بي پروا در مورد امام موس س
ــت، بايستد و در دهان او بزند. بعد هم  صدر صحبت كرده اس
ــم كه حميد روحاني در كنار امام مي ماند و در پاريس  مي بيني
ــم مي آيد و بعد هم امام به او  ــت و به ايران ه هم در كنار اوس

حكم مي دهد.
ــبت به امام شناخت داشته باشد آيا  حاال اگر يك آدمي نس
ــت  نمي گويد كه امام اينقدر ضعيف النفس و بي اراده نبوده اس
ــيدحميد روحاني كه چنين  كه نتواند در مقابل آدمي مانند س
اهانتي به بزرگان مي كرده است، بايستد. آيا تنها عكس العمل 
امام اين بوده است كه به زانويش بزند و بعد برود در نماز شك 
ــته باشد اين موضوع را در  كند؟ اگر مخاطب كمي توجه داش

كنار خاطره اي مي گذارد كه آقاي رسولي نقل مي كند.
آقاي رسولي محالتي؟

ــد من  ــان مي گويد وقتي كه امام از زندان آزاد ش  بله. ايش
به اتفاق ديگر افرادي كه در بيت امام بوديم، همچون آقايان 

ــيديم. به ايشان  ــلي و صانعي، يك روز خدمت امام رس توس
عرض كرديم كه ما از آغاز مبارزه و حتي قبل از آن در خدمت 
ــتيم. اما ممكن است شما ورود  ــما بوده ايم و االن هم هس ش
ــتي ما را  ما را در اينجا به مصلحت ندانيد و به خاطر رودربايس
تحمل كنيد. ما به اينجا آمده ايم تا اگر حضرتعالي، حضور ما را 
صالح نمي دانيد بفرماييد تا همين االن برويم. امام فرمودند 
ــخيص بدهم كه حضور شما در اينجا به  كه اگر من روزي تش
مصلحت نيست، يك لحظه  هم شما را تحمل نمي كنم، االن 

هم بلند شويد و دنبال كارتان برويد.
امام كه اينقدر قاطع است و در مورد افرادي چون رسولي 
ــان بوده اند چنين صحبت مي كند  محالتي كه عمري با ايش
ــبت به بزرگان  آن وقت در نجف راجع به چنين آدمي كه نس
ــار خود نگه  ــد و او را در كن ــكوت مي كن ــن مي كند س توهي

مي دارد؟ اين يك تحريف تاريخ است و در تاريخ مي ماند.
ــبت به امام شناخت ندارد و  ــال بعد، يك نفر كه نس 50 س
ــي مي كند اينطور فكر مي كند كه امام در  اين مطالب را بررس
ــت و نمي توانسته در مقابل افرادي كه دور  محاصره بوده اس
ــد به غير از اين كه  ــته باش و برش بوده اند موضع قاطعي داش
ــف كند. مثل خيلي هاي ديگر كه اطرافيان ناباب  اظهار تاس
ــي از طرف آنها هم  ــا را تحمل مي كنند و حت ــا اينه ــد ام دارن
ــوند. اينها نمونه هايي است كه در خاطراتي كه  هدايت مي ش
منتشر مي شود وجود دارد و خيانتي است به امام و تاريخ. از اين 
نمونه ها هم زياد داريم و شما روي هر كدام از اين كتاب هاي 
ــت بگذاريد يا حاوي اشتباهات فراوان است  خاطرات كه دس
ــت.  يا اين كه از همه بدتر حاوي اين گونه غرض ورزي هاس
ــت كه من را  ــاال آقاي صادق طباطبايي فكر مي كرده اس ح
ــوال مي برد اما در حقيقت امام را زير سوال برده است.  زير س
ــته باشم  ــي صدر چنين ديدي داش من اگر در مورد امام موس
ــت، مشكلي براي من  كه البته نعوذباهللا هرگز چنين نبوده اس

ــود و امام موسي صدر پيامبر خدا نيست كه اگر  ايجاد نمي ش
ــته باشم مرتد بشوم. اما اينجا  ــبت به او ديد منفي داش من نس
امام زير سوال رفته است كه چنين آدمي در كنار او بوده است 
ــت. امام اصال اهل اين  ــام فقط به زانوي خودش زده اس و ام
ــا نبود و اگر چنين اتفاقي افتاده بود و آقاي طباطبايي  حرف ه
ــود، بالفاصله من  ــان اطالع داده ب ــن مطلبي را به ايش چني
ــت برو ديگر اين  ــم مي زد و مي گف ــت و در دهان را مي خواس
ــود. ديگر هم حق نداري پايت را در خانه  طرف ها پيدايت نش
من بگذاري. امام چنين شخصيتي داشت و حركاتي چون به 
ــا روش امام نمي خواند. اما طرف  ــو زدن و غصه خوردن ب زان
ــوال مي برد و  ــوال ببرد، امام را زير س براي اين كه مرا زير س
ــر آثار امام  ــه تنظيم و نش اينها هم در تاريخ مي ماند و موسس
ــه هاي امام و راه و خط امام  هم كه به اصطالح حامي انديش
ــر مي كند. اينها چيزهايي است  ــت چنين مطالبي را منتش اس

كه بسيارخطرناك و دردناك است.
يكي از ملزومات تاريخ نويسـي، داشـتن اسـتقالل 
مالـي و عـدم وابسـتگي مالـي بـه مجموعه هـاي 
مختلف اسـت. االن شـرايطي به وجود آمده اسـت كه 
مجموعه هـاي مختلفي كه متولي امر پژوهش در تاريخ 
هسـتند، موضوعاتي را به محققان سفارش مي دهند و 
متناسـب با چارچوب هايي كه از سـوي اين موسسات 
براي محققان ترسـيم مي شـود آنها هـم بايد تاريخ را 
بنگارنـد. آيا بيم آن نمي رود كه خطر سفارشي نويسـي 

براي تاريخ گسترش پيدا كند؟
ــه االن در عرصه  ــاني ك ــبت به كس ــا جايي كه من نس  ت
ــتند  شناخت دارم، چنين كاري امكان پذير  تاريخ نگاري هس
ــاني كه ما در داخل مي شناسيم افرادي نيستند  ــت و كس نيس
كه با چنين مسائلي بتوان آنها را به سفارشي نويسي واداشت. 
ــارند و  ــه تاريخ نگاران ما تحت فش ــت اين ك ــايد يك عل ش

ــيعي، كار تاريخ انقالب را جلو ببرند  نمي توانند با امكانات وس
ــت كه مراكزي كه اميد سفارشي نويسي دارند از اينها  اين اس

مايوس شده اند.
شما حتما خبر داريد كه تا االن تاريخ انقالب نوشته نشده 
است و آنچه نوشته شده زوايايي از مسائل تاريخي بوده است. 
ــام خميني، زوايايي از تاريخ  ــوان مثال كتاب نهضت ام به عن
انقالب است. آنچه كه ديگران نوشته اند هم همين طور بوده 
است و تاريخ انقالب نوشته نشده است. علتش هم اين است 
ــتن همين  كه امكانات مادي وجود ندارد. ما االن در حد نوش
ــاءاهللا  كتاب نهضت امام خميني كه جلد چهارمش هم ان ش

امسال به زير چاپ مي رود... .
جلد چهارم بيشتر به چه موضوعي مي پردازد؟

ــالمي مي پردازد.  ــه هاي حكومت اس  جلد چهارم به ريش
ــت اختصاص اين جلد به اين مطالب هم اين بود كه ديدم  عل
ــدا كرده كه مي گويند مردم در آن  ــوع در جامعه رواج پي موض
ــالمي نداشته اند و جو زده  زمان هيچ اطالعي از جمهوري اس
شدند و طبق يك موجي جلو آمدند. اين مطلب باعث شد كه 
ــالمي از  من به تحقيق بپردازم و ببينم كه اصال حكومت اس
ــت و در چه دوره اي به عنوان يك  ــه زماني مطرح بوده اس چ
ــت و بعد از آن  آرمان و هدف،  مورد توجه مردم قرار گرفته اس
ــال 1348 در نجف، طرح حكومت اسالمي  هم كه امام در س
را دادند چه بازتاب هايي در ايران داشت كه ان شاءاهللا امسال 

چاپ مي شود.
ــاله اي كه هست اين كه آنچه تاكنون اتفاق افتاده  اما مس
اين بوده است كه هيچ نهادي، نه دولت و نه مراكزي كه بايد 
ــه امور فرهنگي كمك كنند زمينه اي را فراهم نكرده اند كه  ب
ما بتوانيم تاريخ انقالب را برنامه ريزي كرده و نيروهاي مورخ 

و صاحب نظر را گردآوري كنيم.
ــبختانه در كشور ما، نظام جمهوري اسالمي و  البته خوش
ــاني كه در راس كار هستند چنين توقعي ندارند كه كسي  كس
ــي، تاريخ بنويسد. البته به صورت فردي، هر  بخواهد سفارش
كسي دوست دارد خودش مطرح شود، مثال فرض كنيد يك 
نفر دوست دارد وقتي كه سيدحميد روحاني در كتاب نهضت 
ــت  ــتر از آنچه كه هس امام، از او نام مي برد، كارهاي او را بيش
جلوه دهد و وقتي كه حميد روحاني اين كار را نمي كند مي آيد 
ــد. اما اين مساله  و خودش، خاطراتش را به آن نحو مي نويس
ــته شود، نه  ــي نوش ــور ما، تاريخ به صورت سفارش كه در كش
ــتي دارند و نه كساني  تاريخ نويس هاي ما چنين ضعف و سس

كه در راس نظام هستند چنين توقعي دارند.
ــت كه در  ــت اين اس ــه االن براي ما دردآور اس ــه ك آنچ
ــرف برخي كارهاي  ــوري كه گاهي اين همه بودجه ص كش
ناجور مي شود، براي دانشنامه انقالب اسالمي مشكل زيادي 
ــاند و  ــت مي كش وجود دارد كه كار را كند مي كند و به بن بس
دست افراد را مي بندد. از آن طرف هم متاسفانه يا خوشبختانه 
ــي كه در من وجود دارد باعث شده است  اين روحيه آزادمنش
كه هيچ كس از ما راضي نباشد، نه چپ، نه راست، نه اصولگرا 
ــد با ما كنار بيايد و اين  ــه اصالح طلب، هيچ كس نمي توان و ن

باعث شده است كه ما تنها بمانيم.

تاثير معنوي ايران بر تحوالت منطقه
بازي خوردگان غربي براي كاهش تبعات ناشي از باخت سياسي خود اقدام به شايعه پراكني عليه ايران كرده اند

روحاني: مورخ نمي  تواند بي طرف باشد

آنچه تاكنون اتفاق افتاده اين بوده است كه هيچ 
نهادي، نه دولت و نه مراكزي كه بايد به امور 

فرهنگي كمك كنند زمينه اي 
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بتوانيم تاريخ انقالب را 
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روحاني:

طبيعى است كه مردم كشورهاي عربي از 
انقالب اسالمى  ايران الگوبردارى كنند، ولى 
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