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 مديريت محترم روزنامه جام جم
ــه در صفحات هفتم و  ــروحه مندرج توقيرا عطف به مش
دهم آن جريده محترم كه در تاريخ يكشنبه 4 ارديبهشت ماه 
جاري تحت شماره 3112 در ذيل نام و عنوان حجت االسالم 
ــيدحميد روحاني، رئيس بنياد تاريخ پژوهي و  و المسلمين س
ــنامه انقالب اسالمي ايران، به صورت مصاحبه چاپ و  دانش
نشر يافته است، به اين وسيله با اعالم اعتراضات وارده به آن 
بخش از مطالب گزينشي اقتباس شده از بازجويي هاي مربوط 
ــريعتي، در سياهچال  ــارت دكتر علي ش به دوره 18 ماهه اس
ــترك ضدخرابكاري»  ــام «كميته مش ــاواك به ن زندان س
ــوم مجلد تاريخي «نهضت امام خميني»  منتشره در جلد س
ــب اهانت آميز عليه آن  ــن ايراد و اعتراض به مطال و همچني
ــتايش از  زنده ياد تحت عنوان و اتهام ناروا و خالف واقع، «س
رضاشاه و تاييد انقالب سفيد شاه و حمله به جبهه ملي»، آن 
هم به ادعاي نبود و عدم دسترسي به صفحه چهلم بازجويي 
چهل صفحه اي «كلي نويسي معمول و متداول آن روزگار كه 
از متهمان اخذ مي گرديد»، منبعث از بكارگيري شيوه حدس 
ــاب روحاني معمول و متداول  ــته هاي جن و گمان كه در نوش
ــدام به دفاع از مظلوميت دكتر  ــت و نهايتا با قيام و اق بوده اس
علي شريعتي كه تفصيل آن در كتاب سوم فصل اول و دومـ  
ــينيه ارشاد» به تاريخ  صفحات 159 الي 289 «تاريخچه حس
964 كتابخانه ملي 5048ـ   ــابكـ  9ـ12ـ6280ـ  1384 «ش
84م»، نشر يافته است، كه به پيوست يك جلد از آن تاريخچه، 
ــي آن روزنامه  ــش مرجع و منبع مطالعات ــت ضبط در بخ جه
همراه با تصوير بعضي از صفحات آن راجع به اقدامات عديده 
گزينشي از ناحيه جناب روحاني تحت شماره هاي 159ـ  162 
ـ 163ـ  164ـ  165ـ  166ـ  172ـ  176ـ  177ـ  178ـ  199 

ـ 205ـ  219ـ  226ـ  227ـ  228ـ  229ـ  230ـ  250ـ  254 
ـ 255ـ  265ـ  266ـ  278ـ  279ـ  280 ارسال و به شرح زير 
ــخگويي مي پردازد، تا با عنايت به قانون مطبوعات در  به پاس

صفحات هفتم و دهم با همان حروف چاپ و نشر يابد.
البته مصاحبه جناب روحاني با خبرنگار محترم آن روزنامه 
ــبه منبعث از  ــود، يكي اتهام منتس به 2 بخش خالصه مي ش
ــه چهلم مجهول ادعايي، از  ــدس و گمان مندرج در صفح ح
مجموعه بازجويي ساواك به اتهام واهي و خيالي، ستايش از 
رضاشاه و تاييد انقالب سفيد و حمله به جبهه ملي و ديگري 
ــي در استخراج از هزار صفحه بازجويي دكتر  عناوين گزينش
ــكاري و باقيمانده از  ــترك ضد خراب ــريعتي در كميته مش ش
ــده، حاوي مطالبي است، به صورت حشو و  مصاحبه انجام ش
زوايد كه ناشي از نارسايي «حافظه» در آن متون تكرار شده 

است؛ اكنون شرح كوتاهي در مورد مصاحبه انجام شده:
ــتند، در سال 1361 كه از  جناب روحاني، ابتدا اظهار داش
ــوول مركز اسناد ساواك شدم، يكي  طرف حضرت امام، مس
از نخستين پرونده هايي كه با عشق به سراغ آنها رفتم، پرونده 
شريعتي بود و مي توانم بگويم كه بعد از پرونده حضرت امام، 
اين دومين پرونده اي بود كه من به آن عنايت داشتم، متوجه 
ــهد نوشته بود، شدم  ــان كه در مش نامه چهل صفحه اي ايش
ــاه ستايش مي كند، هم انقالب سفيد شاه را  كه هم از رضاش
ــد كه چرا از  ــه جبهه ملي حمله مي كن ــد مي كند و هم ب تايي
ــفيد استفاده نكرده اند...، به هر حال، طبق  فرصت انقالب س
ــالتي كه داشتم اين اسناد را منتشر كرديم. در قبال  همان رس
ــوال روزنامه كه سال انتشار آن اسناد چه سالي بود؟ آقاي  س
ــتند، من اسنادش را منتشر نكردم و فقط  روحاني اظهار داش

در كتاب آوردم.
ــر گرديد، در  ــناد منتش آيا در مجلد 15 خرداد هم اين اس
ــخ گفته است، مقدمتا چند نمونه اي از اين اسناد را در آن  پاس
ــينيان كه به مركز اسناد  مجله هم آوردم، ولي بعدا آقاي حس
ــي آمد اولين كاري كه كرد اين بود كه مركز 15خرداد  انقالب
ــريعتي را  ــناد در مورد آقاي ش ــه جلد اس ــل كرد و س را تعطي
ــاني از اين اسناد چهل صفحه اي  ــر كرد كه نامي و نش منتش
ــم و مقداري از جمالت  ــت و تا پايان صفحه هفت ــر نداش در ب
ــوال  ــده «س مندرج در ابتداي صفحه دهم مصاحبه انجام ش
ــول آقاي روحاني»، به هيچ  ــگار روزنامه و جواب مجه خبرن
وجه مويد وجود 40 صفحه نامه ادعايي، «ستايش از رضاشاه 
ــاه» نبوده است و بله من  ــفيد محمدرضا ش و تاييد انقالب س
هم همين را مي گويم كه رهبر معظم انقالب فرموده «گروه 
ــاواكي بودن نمي خورد و اتفاقا تحليل  ــريعتي به س خوني ش
ــريعتي قصد داشت از ساواك  ــت كه ش من روحانيـ  اين اس
ــردـ  اما اين چيزي كه  ــتفاده كند و كار خودش را پيش بب اس
ــايع شده است من گفته ام او ساواكي بوده است، اصال اين  ش

طور نيست و اگر كتاب نهضت امام را هم مطالعه كنيد، هرگز 
ــاله اين است كه  ــاواكي بودن را در آن نمي بينيد، مس تعبير س
ــيتي را كه يك  ــريعتي در چارچوب اعتقاداتش، آن حساس ش
ــت، نداشت. حرف من اين  ــبت به رژيم شاه داش انقالبي نس
است كه ايشان مساله انقالب سفيد را باور داشت و مطالب او 
در اين دهه براي فريب ساواك نبوده است كه البته اين تلقي 
ــان  منبعث گرديده، از همان صفحه چهلم كه به ادعاي ايش
ــده است.باالخره آقاي روحاني، نگفتند در كجا اين  مفقود ش
ــاه و انقالب سفيد شاه»  40 صفحه ادعايي «تعريف از رضاش
را به چاپ رسانده و اگر ادعا دارند چنين 40 صفحه  نوشته اي 
ــريعتي وجود داشته و ايشان به تمام  به خط و امضاي دكتر ش
ــاواك دسترسي داشته، چرا الاقل يك صفحه از آن  اسناد س
40 صفحه ادعايي كه در آن ستايش رضاشاه و انقالب سفيد 
ــر نمي كنند و در طول مصاحبه  ــد، منتش ــته باش را در بر داش
ــم و نصف صفحه دهم روزنامه  ــه اي از صفحه هفت دو صفح
ــته هاي ادعايي در جلد  تالش كرده اند كه ثابت كنند در نوش
ــوم نهضت امام خميني، گزينشي عمل نكرده و نتوانسته  س
ــت 40 صفحه نوشته كذايي و منتسب به دكتر شريعتي را  اس
ــم خبرنگار روزنامه ارائه  ــه روزنامه جام جم و در جلوي چش ب
ــر و ته،  ــان بتواند در متن همين مصاحبه بي س ــد، تا ايش ده

انتشارش دهد!
ــينيه ارشاد در صفحات 159  ولي در كتاب تاريخچه حس
ــتند آقاي روحاني  ــته هاي غيرمس ــي 289 به يكايك نوش ال
ــخ داده شد كه تصوير دو صفحه به شماره 163 و 164 را  پاس
ــه محترم جام جم به همراه  ــتحضار روزنام جهت اطالع و اس
ــيدحميد  ــي دارد. اميد آن كه آقاي س ــه تقويم م ــن جوابي اي
روحاني كامال مطالعه و پاسخ شرعي و قانوني حسينيه ارشاد 
ــهادي شرعي و قانوني به اطالع  را بدهد، براي نمونه و استش
ــاند؛ مندرجات صفحه 163 كتاب تاريخچه حسينيه  مي رس
ــاد، حكايت از اين دارد كه آقاي روحاني در پايان صفحه  ارش
ــت  ــاخته، به علت آن كه تصور كرده اس ــاب خودس 175 كت
صفحه پاياني نامه 40 صفحه اي وجود خارجي ندارد، حسب 

معجزات كشف الغيب خود، اظهارنظر فرموده اند:
ــه خود پايه  ــرده در پايان نام ــد كه نامب ــه نظر مي رس «ب
ــاه را  ــتگي خويش به رژيم ش ــپردگي و وابس وفاداري، سرس
بيش از پيش بازگو نموده و شايد مقامات بلندپايه «ساواك» 
ــته  ــس آن، نكته هايي را آورده بودند كه مي توانس در پي نوي
ــتي بنماياند و پيوند او با رژيم شاه را روشن  چهره او را به درس
ــازد و ديد ساواكي ها را پيرامون اين نامه به درستي روشن  س

كند».
ــيوه حدس و گمان به  ــب را در موقعيتي به ش ــن مطل و اي
ــته تحرير درآورده كه اوال تمامي 40 صفحه كلي نويسي  رش
ــي از روش هاي  ــان، «يك ــاواك خراس ــريعتي» نزد س «ش

ــزام متهم تحت  ــار و ال ــاواك و اجب ــي بازجويان س اختراع
ــري و ايدئولوژيكي  ــائل فك بازجويي»، حكايت از طرح مس
ــاواك خراسان بايگاني شده  ــابقه در پرونده س دارد و اين س
ــده  ــال ش و تنها تصوير آن بدون قيد تاريخ به «تهران» ارس
است كه هيچ گونه اظهارنظري هم درباره آن به عمل نيامده 
ــت. معهذا آقاي روحاني كه حفظ الغيب داشته اندـ  حدس  اس
ــالي به «تهران»  زده اند كه در صفحه آخر 40 صفحه اي ارس
كه پيوست نبوده استـ  قطعا حكايت از ستايش از رضاشاه و 
تاييد انقالب سفيد شاهانه و حمله به جبهه ملي داشته است، 

واقعا آفرين بر اين قضاوت عادالنه و شرعي آقاي روحاني.
ــيات ساختگي در كتاب خودساخته وي  البته چنين حدس
ــود، مانند متن زيرنويس صفحه 180 كتاب  زياد ديده مي ش
ــفارت آمريكا اگر  ــاخته جناب روحاني، «1ـ  اسناد س خودس
ــلمان پيرو خط امام،  ــوي دانشجويان مس به طور كامل از س
ــايد برخي از اين راز و رمزي كه پيرامون  ــار يافته بود، ش انتش
ــره نامبرده بر مال  ــد و چه ــريعتي» وجود دارد، رو مي ش «ش
ــت كه با وجود جار و  ــد»، بي ترديد نمي توان پذيرف مي گردي
ــه درازاي دهه اي پيرامون  ــو و مگوهايي كه ب ــال و بگ جنج
ــفارت آمريكا»   ــه راه افتاده بود «س ــريعتي» در ايران ب «ش
ــا مثبتي درباره او  ــته و ديد منفي ي ــي نداش هيچ گونه گزارش
ــت؛ مرحبا به اين داوري و انصاف! «شريعتي  اظهار نكرده اس
مظلوم» به بهانه اسناد نداشته در «سفارت آمريكا» در شرايط 
ــجويان، تمامي اوراق خرد شده در داخل  و موقعيتي كه دانش
سطل هاي زباله را هم با حوصله سر هم كرده و پس از ترجمه 
ــر رسانده بودند، معهذا نامي از  در مجلدات زياد به  چاپ و نش
ــت، باز هم به همين دليل  ــريعتي» در بين نبوده اس «دكتر ش
كه نامي از «شريعتي» در بين نبوده، به زعم آقاي «روحاني» 
خود دليل آمريكايي بودن «شريعتي است» واقعا جف القلم.

ــته يا ضميمه  با اين ترتيب كه صفحه چهلمي وجود نداش
نبوده كه تصوير كلي آن از طرف ساواك خراسان به ساواك 
ــده باشدـ  بنا به روش شرعي و قانوني مورد  ــال ش تهران ارس
ــند آقاي روحاني چون در آن صفحه وجود نداشتهـ  حتما  پس
ــاه ابراز وفاداري كرده و انقالب  ــبت به رضا ش ــريعتي نس ش
ــت.  ــاه را هم تاييد و به جبهه ملي نيز حمله كرده اس سفيدش

زهي به چنين داوري و بي انصافي.
ــرم روزنامه  جام جم از آقاي  ــال حق بود، خبرنگار محت ح
ــه از چهل صفحه  ــه حتي يك صفح ــتار ارائ روحاني خواس
ــريعتي مي شد و نشر آن را در كتاب  ــته ش ادعايي درباره نوش

خود ساخته اش نشان مي  داد.
ــه «... من خودم  ــوم مي گردد كه جمل ــا اين ترتيب معل ب
ــبت به دكتر علي شريعتي عالقه مند  ــاني بودم كه نس از كس
بودم.» يا جمله «... يكي از نخستين پرونده هايي كه با عشق 
ــراغ آنها رفتم، پرونده شريعتي بود و مي توانم بگويم كه  به س

ــد از پرونده حضرت امام، اين دومين پرونده اي بود كه من  بع
به آن عنايت داشتم»، تا چه حد واقعي و از روي عالقه و عشق 
ــريعتي مطالب خالف واقع و جعلي را درباره سند موجود  به ش
ــفارت آمريكا يا صفحه چهلم گزارش غيرموجود  نبوده در س
ساواك خراسان، چگونه «شريعتي» را آمريكايي يا وفادار به 

رضا شاه و انقالب سفيد شاه بدل مي نمايد.
بنابراين تمامي مصاحبه يك صفحه و نيم «صفحات 7 و 
10 روزنامه جام جم» ساخته و پرداخته چنان مطالب ساختگي 
و در عين حال موهن بوده است؛ بديهي است چنانچه قبال به 
نوشته هاي گزينشي خود در جلد سوم «نهضت امام خميني» 
مراجعه كوتاهي حسب نمونه هاي پيوست نشر يافته در كتاب 
تاريخچه حسينيه ارشاد، تحت شماره هاي 408، 412،413، 
417، 430، 432، 466، 475، 478، 479، 480، 482 و 486 
مبذول مي داشتندـ  يقينا بر پايه قضاوت كهنه شده سي سال 

گذشتهـ  تكيه نمي كردند و گناه دنيوي و اخروي را توشه راه 
خود نمي ساختند.

ــته هاي  از آنجا كه آقاي روحاني جوابي يا نمونه اي از نوش
ــوال خبرنگار محترم روزنامه جام جم ارائه  گزينشي مورد س
ــت و فقط به ذكر «انكار»  و «نفي» آن بسنده كرده  نداده اس
ــان در  ــي گزارش ايش ــت، لذا الزم مي داند، موارد گزينش اس
ــه صفحات 159 تا 289 تاريخچه  ــاخته اش را ب كتاب خودس
ــده در فوق محول نموده و  ــاد و ضمائم ياد ش ــينيه ارش حس
ــراي قانون مطبوعات  ــه محترم جام جم اج چنانچه روزنام
ــخگويي در محدوده «دو مقابل» نوشته هاي  درباره درج پاس
مورد اعتراض را ضروري مي داند، لطفا مندرجات باال و متون 
ــده از تاريخچه مذكور را، امر به  ــتنتاخ ش چهل صفحه اي اس

چاپ و نشر فرمايند، مزيد بر امتنان است.
احسان شريعتي، تهران، بنياد فرهنگي شريعتي   

مناظره مكتوب درباره شريعتي
فرزند دكتر علي شريعتي به حجت االسالم حميد روحاني درباره اسناد ساواك از پدرش پاسخ  داد

جم 
ام 

ح:ج
طر

ــال  مصاحبه اي با  ــت امس ــم 4 ارديبهش ــه جام ج روزنام
ــلمين سيدحميد روحاني، رئيس  ــالم و المس حجت االس
ــالمي ايران به  ــنامه انقالب اس بنياد تاريخ پژوهي و دانش
چاپ رساند و در قالب آن به بررسي مشكالت موجود در 

زمينه تدوين تاريخ انقالب اسالمي پرداخت. 
ــيدحميد روحاني  ــالم س ــب حجت االس ــرح مطال ــا ط ب
درخصوص مرحوم دكتر شريعتي در اين مصاحبه، خبرنگار 
ــونده  جام جم انتقاداتي را كه در اين زمينه به مصاحبه ش
ــيدحميد روحاني هم در  ــت مطرح كرد و س ــده اس وارد ش

ادامه، توضيحاتي را در اين زمينه ارائه داد. 
به دنبال چاپ اين مصاحبه، احسان شريعتي، فرزند مرحوم 
دكتر علي شريعتي، جوابيه اي را درخصوص مطالب طرح 
شده از سوي سيدحميد روحاني به روزنامه جام جم ارسال 

كرد كه متن كامل آن اينك در اختيار شما ست.

اشاره


