14

editorial@iran-newspaper.com

تاریـــخ

سال بیستوچهارم شماره  6715شنبه  21بهمن 1396

پایان پهلوی
در بن بست فساد و استبداد

سه پله تا سقوط

انقالب اسالمی در ایران و سخن گفتن از نحوه شکلگیری آن نیازمند
مطالعات دقیق تاریخ  150ساله اخیر ایران است .هر انقالب ،جنبش
و حرکـــت مردمـــی محصـــول خواســـتهها و مطالبات یک کشـــور از
حاکمان آن اســـت .انقالب ایران را میتوان یک استثنا در این میان
دانســـت؛ انقالبی که نه برای نـــان و آب بلکه برای احقـــاق حقوق از
دست رفته ملت و بسط اســـام و معنویت و استکبارستیزی بود.دو

استبداد رژیم پهلوی به همراه تاریخ پردامنهای از
خودکامگیها و خطاهای دســـتگاههای سلطنت،
حافظـــه فکـــری و تاریخی را به ســـمتی بـــرد که از
پادشـــاهان جز ســـتمگری نمیتـــوان چیز دیگری
ســـراغ گرفـــت .بـــه همین دلیـــل ایـــن حافظه در
برابـــر نگاه رهبری انقالب اســـامی ،در گرایش به
یعقوب توکلی
حکومت معطوف به اســـام بهعنـــوان جمهوری
پژوهشگر ،مدرس و
اســـامی واکنش مثبت نشان داد و به آن رضایت
کارشناس مسائل سیاسی
داده و بـــا عنایـــت بـــه خواســـت دیگـــر آن یعنی
اســـتقالل تـــاش کـــرد روی دیگر اســـتبداد یعنی
اســـتعمار را نیز از صحنه سیاســـی ایران بزداید .این زدایش همزمان که با اراده
جســـور و شـــجاع امام خمینی (ره) صـــورت گرفته بود به طور طبیعی از ســـوی
مردم ایران پذیرفته شد.
از طرفی فســـاد سیاسی ،اخالقی و مالی شـــاه ،خاندان پهلوی و کارگزارانش در
مناطق مختلف کشـــور به گونهای بود که تصور هرگونه مماشـــات یا بازگشت به
شـــرایط سابق را نزد ایرانیان محکوم میکرد .مردم ایران به باور عینی و واقعی
فســـاد رژیم پهلوی رسیده بودند و این باور به همراه شـــرایط دشواری که رژیم
پهلـــوی برای مخالفان و مبارزان رژیم به وجود آورده بود ،مردم را به این مهم
رســـاند که دندان سلطنت در ایران بشدت کرم خورده است و امام خمینی(ره)
این پوسیدگی را بخوبی متوجه شدند و به مردم نیز نشان دادند .بنابراین مردم
دریافتند که ایـــن دندان کرم خورده را فقط با نیروهـــای روحانیت و مرجعیت
باید کند و دور انداخت.

کودتا و سالها اختناق و استبداد و در کنار آن فساد در همه عرصههای
سیاســـی ،اجتماعی و فرهنگی و رفتارهای دین ستیزانه را میتوان از
عوامل وقوع انقالب  1357دانســـت .اما در این میان بسیاری سقوط
نظام پهلوی را در اســـتبداد و فســـاد سلســـله پهلوی دانستهاند .آنچه
میخوانید دیدگاهها و نظرات صاحبان اندیشـــه در مورد این فرضیه
است که در پی میآید.

شاه رهبر مخفی انقالب بود

آزادی و استقالل در نظام شاهنشاهی جایی نداشت
ب ه طور کلی وضعیت بوروکراسی در دوره پهلوی دوم،
به شکل خاندانی و نسبت داشتن با دربار بود ،به طوری
که میتوان گفت ادارههـ ــا و ارگانهای دولتی مختص
اطرافیان خاندان پهلوی بود و به شـ ــیوههای مختلف
برادران شاه ،برادرزادهها و خواهران در امر فساد نقش
داشتند .اما این فساد ،محرک اصلی مردم در مبارزه با
مهندس هاشم صباغیان
رژیم نبود ،بلکه آنچه را میتوان از عوامل مهم به وجود
فعال سیاسی
آمدن انقالب اسالمی دانسـ ــت و مردم در مبارزه برای
پیروزی انقالب اسالمی آن را سر خط نخست مبارزات
خودقراردادهبودند؛نبودآزادیبیان،قلمواجازهنداشتنبرایتشکیلاجتماعاتبود.بر
همین اساس مردم که طالب چنین آزادیهایی بودند ،برای بهدست آوردن آزادیهای
خود تالش کردند و در نهایت توانستند رژیم شاهنشاهی را ساقط کنند و خودشان با نظر
مسـ ــئوالن که در رأس آنها ،امام خمینی(ره) قرار داشت ،به حرکت خود ادامه دهند.اما
عالوهبرفقدانآزادیهایمشروعدرجامعه،هرچهزمانبهسمتجلوحرکتمیکرد،
اسـ ــتبداد و فساد در دستگاههای حکومت شاهنشاهی افزایش پیدا میکرد .به طوری که
میتوان گفت در سال  ،1356فساد در دستگاههای دولتی حکومت به باالترین حد خود
رسیده بود و همین عمل محرکی برای پدید آمدن انقالب اسالمی و به پیروزی رسیدن
آن در سـ ــال  57شـ ــد.در این میان نکته مهمی که باید به آن اشـ ــاره شـ ــود ،نبود اختیار و
قدرت الزم در نظام شاهنشـ ــاهی بود ،شاه از خود اختیاری نداشت و به نوعی اجراکننده
اوامر و برنامههای ابرقدرتهایی همچون امریکا و انگلیس بود و در این بین ،تنها چیزی
که ارزش نداشـ ــت و دغدغه شاه نبود ،استقالل کشور بود؛ بنابراین هر چه امریکا به شاه
دستورمیداد،شاهسعیمیکردکهآنهارااجراکند.همینباعثنارضایتیمردان،زنانو
روشنفکران آن زمان از رژیم پهلوی شد و انقالب اسالمی را رقم زد.

دندان پوسیدهای که افتاد

عکسها:مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

مـ ــن متولد  1321هسـ ــتم و  36سـ ــال نظـ ــام پهلوی را
دیدم و  39سـ ــال ،پـ ــس از پیروزی انقالب اسـ ــامی را
نیز مشـ ــاهده کردم میتوانم تصویر روشـ ــنی از آن 36
سال ترسـ ــیم کنم؛ نوجوانی  11سـ ــاله بودم که کودتای
28مردادماه سـ ــال  1332را در سـ ــمنان به چشم خود
دیدم ،روزی که مردم سـ ــمنان تا پیش از ظهر شـ ــعار
سیدرضا اکرمی
سر دادند؛ مرگ بر شاه و درود بر مصدق و بعدازظهر
عضو جامعه روحانیت مبارز
همان روز ،فریاد زدند؛ درود بر شاه و مرگ بر مصدق.
مـ ــن که یک نوجوان بودم با خـ ــودم فکر میکردم چه
چیزی باعث شـ ــد که مردم نصف یـ ــک روز علیه یک
نفر شـ ــعار بدهند و نصف روز در زمینه موافقت با آن
شخص.به مرور زمان که بزرگتر شدم و وارد سـ ــال 1342شدم ،حادثه  15خرداد  42را
به عینه دیدم و پس از آن تا سال  1357که انقالب به پیروزی رسید؛ برای من سه عامل
فروپاشی رژیم پهلوی مشـ ــخص و روشن شد؛ نخست اینکه تا سال  57کشور ایران زیر
سیطره امریکا ،انگلیس ،شـ ــوروی و اقمار آنها بود و در حقیقت آنها تصمیمگیرندگان
اصلیسیاستهاوبرنامههایکالنایرانبودند.همانابرقدرتهاییکهدرکنارگذاشتن
رضا شاه و روی کار آمدن فرزندش؛ محمدرضا شاه و ...نقش تعیینکننده و اصلی را ایفا
کردند .بهطوری که حتی وقتی در کودتای 28مردادماه ،محمد رضا شاه از کشور گریخت
و بعد از کودتا که مجدداً به ایران بازگشـ ــت ،امریکا با همکاری شـ ــوروی نقش اساسـ ــی
داشتند و برای آنها بهتر این بود که محمدرضاشاه در عرصه سیاست ایران حضور داشته
باشد .نفوذ و جوالن کشورهای بیگانه در ایران عصر پهلوی ،نکتهای بود که پس از س الها
به آن رسیدم و دریافتم که حتی مدیریت داخلی کشور نیز دست بیگانه بوده است و آنها
امور کشور را تنظیم ،تدبیر و اجرا میکردند.نکته دوم اینکه ،استعمارگران غرب و شرق
که شـ ــامل امریکا ،اتحاد جماهیر شوروی و ...بودند ،با هدف استفاده از منابع اقتصادی
از جمله نفت ،گاز و دیگر ثروتهای خدادادی کشـ ــور و همچنین در اختیار داشتن بازار
ایران ،قصد داشتند ضمن بهره بردن از منابع ،ایران را به یک کشور کامالً مصرفکننده
تولیدات آنها تبدیل کنند .از همین رو حکومت نیز میکوشـ ــید به هر شـ ــکلی ،رضایت
ابرقدرتهای شرق و غرب را جلب کند .حال این رضایتخاطر میتوانست به قیمت
سـ ــلب آزادی بیان و قلم و اسارت روشنفکران و مردم ،شکنجه و زندانی کردن تا تبعید
حضرت امام خمینی(ره) و ...باشـ ــد .در این میان روشـ ــنفکران ،مبارزان و آزادیخواهان
بسیاری در زندانها و زیر شکنجه ،جان خود را از دست دادند که آنهم بهدلیل اعتراض
به استبداد و ظلم حکومت و حاکمیت ابرقدرتهای شرق و غرب بود .وضعیت زندان،
شـ ــکنجه و شهادت بسیاری از جوانان ،مردان و زنان با مرور کارنامه ساواک قابل لمس
اسـ ــت ،با مراجعه به این اسـ ــناد میتوانید بـ ــه وضوح ببینید که خبـ ــری از آزادی بیان،
استقالل و آزادی به معنای واقعی وجود نداشت و اراده و نقش مردم در حاکمیت جایی
نداشت و تنها نظر شاه و رضایت بیگانه بر کشور حاکم بود و بس.نکته سوم ،به مذهب
ایرانیان برمیگردد؛ مردمی که مسلمان هسـ ــتند و از آداب و رسومی چون عزاداری در
محـ ــرم و روزهداری در ماه مبارک رمضان و ...برخوردارند که این عامل باعث میشـ ــد
نتوانندرفتاراستبدادیحکومتراتحملکنندوخداوندمتعالازمیانمردم،بهروحاهلل
خمینی(ره) مأموریت داد تا به پا خیزد ،افشـ ــاگری کند ،رهبری مردم را بر عهده گیرد و
قربانی دهد تا باالخره این انقالب به پیروزی برسد.
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استبداد ،پهلوی را سرنگون کرد
محمـــد رضا شـــاه پس از بازگشـــت بهکشـــور در
ســـال  1332و موفقیـــت کودتـــای  28مردادماه
به رویه استبدادی در حکومت روی آورد طوری
که دقیقاً شـــاه از حالت دیکتاتوری به اســـتبداد
افتـــاده بود و برای هیچ چیز و هیچکس ارزشـــی
قائـــل نبود .مردم بـــا حکومت مبـــارزه کردند تا
محمد بسته نگار
استبداد برود و دموکراســـی جایگزین آن شود و
فعال سیاسی
حکومت مردمی روی کار بیاید.از طرفی فســـاد
در تمـــام دســـتگاههای اقتصادی ،سیاســـی و...
نفوذ کرده بود .شـــاید هیچ دســـتگاه اقتصادی وجود نداشت که شاه و عوامل
وی در آن شـــراکت و ســـهمی نداشـــته باشـــند ،به شـــکلی که درباریان سهم
زیادی از شـــرکتهای مهم و متعدد اقتصادی را در اختیار داشـــتند و از اینرو
سودهای بسیار زیادی عاید آنها میشـــد .عالوه بر این ،شرکتها و مؤسسات

مســـتقل مجبور به سهیم کردن درباریان و عوامل آن در سود خود بودند ،زیرا
در غیـــر این صـــورت امکان فعالیت برای آنها میســـرنمی شد.شـــاه وقتی در
شـــهریور  1320بر سر کار آمد تا سال  1332که حکومت دکتر مصدق فعالیت
خود را آغاز کرده بود ،قادر نشـــد که دیکتاتوری مدنظـــرش را اعمال کند ،اما
پـــس از کودتـــای  28مردادماه به یکباره خود را حاکـــم مطلق میدید و بویژه
بعد از ســـال  1342دیگر پاســـخگوی هیچکس نبود و همین عامل باعث شد
اعتراضـــات باال بگیرد ،اعتراضاتی که در ســـال  1342روز پانـــزده خرداد را به
وجـــود آورد و به مـــرور زمان به اوج خود رســـید تا روزی که منجـــر به پیروزی
انقالب اســـامی شد .با این حال باید یادآوری کرد که عوامل متعددی باعث
شـــد تا در سال  42اعتراضات مردمی که در نقاط مختلف کشور بروز پیدا کرد،
منجر به انقالبی در همان ســـال نشود ،اما موج این اعتراضات که مانند آتش
زیر خاکســـتر بود باالخره با رهبری حضرت امام خمینی(ره) در ســـال 1357
شعله کشید و به نتیجه رسید و انقالب اسالمی پا به عرصه وجود گذاشت.

اســـتبداد و فســـاد ،دقیقاً جـــزو مواردی هســـتند
که میتـــوان آنـــان را دالیلی برای وقـــوع انقالب
دانســـت .اســـتبداد و خودکامگی به مـــرور زمان
در محمـــد رضـــا پهلـــوی نهادینه شـــده بـــود .او
کـــه در اوایل حکومـــت از پیشـــنهادها و نظریات
مردان سیاسی کشور اســـتقبال و به مرحله عمل
لطفاهلل میثمی
میگذاشـــت ،در ســـالهای آخر حکومـــت اجازه
مدیر مسئول مجله
چشم اندازایران
صحبـــت و اظهـــار نظر را بـــه مـــردان حکومتی،
وزیـــران و نماینـــدگان مجلـــس نمـــی داد .کار به
جایی رســـیده بود که نظرات امیـــر عباس هویدا
و اســـداهلل علم را هـــم نمیپذیرفت و اجازه صحبت به ایـــن دو نمیداد .او در
ســـال  1335برای محدود کردن هـــر نوع اقدام علیه حکومت ،ســـازمانی را به
وجود آورد که حاصلی جز جنایت ،شکنجه و خفقان نبود.تأسیس ساواک یکی
از ارکان استبداد بود .به قول مرحوم مهندس مهدی بازرگان ،شاه رهبر مخفی
انقالب بود .شـــاه از طریق ســـاواک و ضد اطالعات ارتش آن قدر به مردم فشار
آورد که ناخواسته همه مردم را با هم متحد کرد.
او خود در روزهای آخر ســـلطنت اعتراف کرد که از این به بعد به دســـتگاههای
امنیتـــی اجازه شـــکنجه نمیدهیـــم ،از این بـــه بعد بـــه قانون اساســـی وفادار
میمانیم و اســـتبداد را کنار میگذاریم.شکنجه خود بدترین نوع استبداد است.
شکنجه ترس میآورد ،فکر آدم را مخفی میکند.
فســـاد در دســـتگاه حکومتی یک فســـاد سیســـتماتیک بـــود .بســـیاری از موارد
فســـاد سیاســـی ،اقتصادی و نظایر اینها در سال  1356افشـــا شد .بنده چون در
جریان صنعت نفت حضور داشـــتم میگویم که شـــخص شاه در روند امضای
قراردادهـــای نفتـــی ذینفع بود .هر قـــرارداد نفتی که امضا میشـــد ،در بدو امر
مبلـــغ قابـــل توجهی بهعنوان درصـــد میگرفت و موافقت میکـــرد که قرارداد
امضا شود.
شاهزادگان ،مردان سیاســـی ،درباریان و ...اجازه داشتند از هر قراردادی اعم از
نفتـــی و اقتصادی  30درصد از کل قرارداد را بهعنوان پورســـانت دریافت کنند.
این یک قانون نانوشـــته بـــود و از دربار تا الیههای میانی کشـــور یعنی صاحبان
صنایـــع ،تجـــار ،پیمانکاران و مقاطعه کاران هم تســـری پیدا کـــرده بود .طوری
که هر کســـی میخواست قراردادی را به امضا برســـاند ،پای یکی ازشاهزادگان،
درباریان و وزیران را به میان میآورد که قرارداد امضا شـــود .در پارهای از اوقات
دســـتگاههای نظارتی و امنیتی گزارشـــات فســـاد اقتصادی وســـایر مفاسد را به
اطالع شـــخص شـــاه میرســـاندند و او در جریان تمام موارد بود اما گزارشی از
برخورد وی ثبت نشده است.اشرف پهلوی شخص پرجرأتی بود .او رکن اصلی
کودتای  28مرداد  1332و کســـی بود که به شـــاه جرأت داد کـــه پای خارجیها
را بـــه کودتا وارد کند .همین شـــخص در تجارت بینالمللی مواد مخدر و ســـایر
مفاسد اقتصادی و ...نقش فعالی داشت .او از رانتهای خود در تمام زمینهها
استفاده میکرد و مافیایی از قدرت و ثروت بود.حکومت پهلوی جهت تبلیغات
عمومی اصلی با نام از کجا آوردی را به تصویب نمایندگان مجلس رســـاند که
ماهیت آن در ظاهر مبارزه با فســـاد اقتصادی بـــود .در همان روزهای اول و در
دوره صدارت علی امینی چندین مفسد اقتصادی دستگیر و روانه زندان شدند
و پس از چند روز به دستور مراجع قانونی آزاد شدند.

سادهسازی در روایت انقالب

انقالب اســامی به روایتی عمیق اما سادهگو نیازمند است

رضا مختاری اصفهانی

تاریخ پژوه و سندشناس

ایـــام پیروزی انقالب اســـامی عـــاوه بر
مراسم گوناگون بزرگداشت و جشنهای
گوناگون فرصتی برای بازاندیشـــی آفات
و آســـیبهایی اســـت کـــه انقـــاب را در
حوزههـــای گوناگـــون تهدیـــد میکند .به
اعتقـــاد نگارنـــده ،یکی از این آســـیبها،
روایت انقالب اســـت .روایتهای غالب
در ایـــن بـــاره امـــروزه از رســـانه فراگیـــر و
ســـهلالوصول تلویزیون ترویج میشود.
رسانهای که غالباً صاحبان تفکر مستقل
و محققـــان منصـــف در آن تریبـــون
ندارنـــد .رســـانههای کتـــاب و مطبوعات
هم زیر انبوهی از مصلحتاندیشـــیها و
محافظهکاریها قـــرار دارند که گاه از تیغ
سانسور (یا لفظ محترمانهاش ممیزی)
تندتر هســـتند .نتیجه آن شده که روایت
انقـــاب دچـــار سادهســـازی از ســـوی دو
طیف شود .در سر یک طیف رسانه ملی
ســـر طیف دیگر شبکههای
قرار دارد و در ِ
ماهوارهای و بعضی کانالهای تلگرامی.

سادهســـازی مفاهیـــم و پدیدههـــای
تاریخی حکایت «پیل در تاریکی» موالنا
اســـت .مردمانی کـــه هرکدام بر اســـاس
آنچه لمـــس میکردند ،بخشـــی از فیل
را توصیـــف کردنـــد و تصویـــری ناقص و
ســـطحی از آن ارائـــه میدادنـــد .به قول
موالنا باید شناختمان را عمق ببخشیم:
چشم دریا دیگرست و کف دگر
کف بهل وز دیده دریا نگر
سادهســـازی در تاریـــخ چشمبســـتن
بر پیچیدگیهـــای یک پدیـــده و ندیدن
انطباق وقایع داخلی و سیاست خارجی
در ایجاد یک پدیده مهمی مانند انقالب
است.انقالب اســـامی دارای پیشینهای
از مبارزات آزادیخواهانه و قانونخواهی
ایرانیان است که انقالب مشروطه نقطه
عطف آن است .پس از مشروطه اگرچه
در دورهای (دوره رضاشـــاه) در حـــوزه
سیاســـت تعلیـــق رخ داد ،امـــا در حوزه
فرهنگـــی و اجتماعی تحوالتـــی رخ داد
که پس از شـــهریور بیســـت همان نسلی
که از دل این تحوالت ســـر بـــرآورده بود،
نهضـــت ملیشـــدن صنعـــت نفـــت را
رقـــم زد .این نســـل اگرچه بـــا تفکرات و
عقایـــد گوناگون بودنـــد ،امـــا در نهایت
آمـــال مشـــروطه را دنبـــال میکردنـــد.
همچنـــان که تحـــوالت پـــس از کودتای
 28مـــرداد  1332و بویـــژه تحوالت دهه
چهـــل و ســـالهای ابتدایی دهـــه پنجاه

در حوزههـــای گوناگـــون جهشهایـــی
در فرهنـــگ ،اقتصاد ،صنعـــت ،ترکیب
جمعیتی و ...به وجـــود آورد ،اما تعلیق
در حوزه سیاســـت حجمـــی از مطالبات

را متراکم ســـاخت .محمدرضا شـــاه در
ســـالهای پایانی ســـلطنت خود تنها با
تورم اقتصادی مواجه نبـــود ،بلکه تورم
مطالبـــات سیاســـی کـــه بـــا اصالحات و

گردش نخبـــگان قابل عالج بـــود ،کار را
به بنبست کشاند .شاه که از همان دهه
بیست که تصور میشود شاهی مشروطه
بوده ،پا در صراط خودکامگی نهاده بود.

او با تغییر در قانون اساسی که مهمترین
اصل تغییری همانا حق انحالل مجلس
بـــود و همچنین با احیای اصل تشـــکیل
مجلس نیمهانتخابـــی و نیمهانتصابی

ســـنا که مصوبات مجلس شـــورا باید به
تصویب آن میرســـید ،مهمترین نماد
مشروطه ،مجلس شورا ،را با محدودیت
مواجه ساخت .میراث عدلیه نوین را هم
که با قضات مستقل شناخته میشد ،با
واگذاری بعضی پروندهها به دادگاههای
نظامی بر باد داد .حتی نخســـتوزیری
چـــون علـــی امینـــی را که میتوانســـت
مســـیر اصالحات را به روی ســـلطنت او
بگشـــاید ،تحمل نکـــرد .از همیـــن رو در
اواخر سلطنتش با انتخاب افرادی چون
جمشـــید آموزگار و جعفر شریفامامی
نتوانســـت اعتمادســـازی کند .چون این
افراد از رجالی بودند که در دوره ســـلطه
مطلقـــهاش بر امـــور بـــه مناصب مهم
دست یافته بودند.
بختیار هم مصداق زمان رسیدن کار
ماهی به دمش بـــود .بر این مبنا جامعه
آنچـــه را او انجـــام میداد ،باور نداشـــت.
شـــاه در برهههای مختلـــف با تضعیف
و حـــذف نیروهـــای اجتماعـــی مهمـــی
ماننـــد مالـــکان و برخی متولیـــان دینی
که بعضاً خاســـتگاه طبقاتی و اجتماعی
نهاد ســـلطنت بودند ،خود را از حامیان
سنتیاش محروم ساخته بود .در نتیجه،
نهاد ســـلطنت در مقابلـــه با مخالفانش
از قدرت بســـیجکنندگی بیبهره بود .در
حالـــی که مخالفانـــش با بهـــره از چنین
قدرتی میتوانستند مشـــروعیت او را در

کف خیابانها به چالش بکشند.
توصیفوتحلیلآنچهدرطولسالیان
رخ داد تا به انقالب  57منجر شد ،در توان
و مجـــال یک یادداشـــت نیســـت .منظور
آنکه ابعاد این پدیده چنان وسیع و متنوع
است که اگر واکاوی نشـــود ،به سادهسازی
در روایـــت انقـــاب منجـــر میشـــود .این
سادهســـازی میتوانـــد از جنـــس روایـــت
تکـــراری بـــا راویانی تکـــراری از یک طیف
فکری و سیاسی باشد که چشم بر جامعه
متکثر ایـــران میبنـــدد .یا سادهســـازی از
جنس روایت یک شبکه ماهوارهای است
کـــه تنهـــا پوســـتهای از حوادث انقـــاب را
بهتصویر میکشد .روایتی که شاه خواهان
اصالحات را در مقابل خشـــم و خشونت
انقالبییکهوتنهاتصویرمیکند.
سادهســـازی از نـــوع دوم چـــون بـــا
تصاویـــری همراه اســـت که رســـانه ملی
از مخاطبانـــش دریـــغ مـــیدارد ،بـــرای
مخاطبان جذابتر است.انقالب اسالمی
به روایتی عمیق اما سادهگو نیازمند است.
روایتـــی که تصویـــری واقعـــی از جامعه
متکثر اما دارای وحدت در زمانه انقالب
ارائه دهد .سادهسازی در روایات تاریخی
چون تمـــام واقعیتهـــا را نمیگوید ،به
تحریف پهلـــو میزنـــد .اگر نســـل امروز
روایتهای رسمی از انقالب را با تشکیک
مینگرد ،برآمده از سادهسازیلنگرهای
ناشیانه راویان رسمی است.

