
، اطالعات مستند درباره ر طرحیتا پیش از شرکت در ه به ایرانیان ی استهشدار این گزارش

مستند جعلی  خود را در نقش« کتابخانه کنگره آمریکا. »نندگان و منابع آن به دست آورندگردا

 شدند.« شوکه»مصاحبه شوندگان و برخی پژوهشگران از پخش آن  تکذیب کرد. شبکه یک

و جعل  ای مصاحبه با مقامات رژیم پیشینبر ز سوی این شبکها دهباشیحسین  پنهان مأموریت

قصد « ها پهلوی»جلب اطمینان نزدیکان  با رژیم مگر اینکه خواند گر نمیپناهندگی با یکدی مدارک

 کام ماند.از آمریکا نا کرده که با دستگیری و اخراج دهباشی میتری مانند ترور را دنبال  مهم

***** 

 منوچهر هنرمند نازنین انصاری، االهه بقراط،

 

 ،مستندسازی با جعل سند

 رونمایی یا الپوشانی؟!
 

رونمایی از مجموعه ملی تاریخ شفاهی »زیر عنوان  فیلمیدر سی و سومین سالگرد انقالب اسالمی 

با شماری  نشان داده شد که در آن از تلویزیون دولتی رژیم «و تصویری ایران در عصر پهلوی دوم

ده  پرده یک پیش 1122تگو شده است. در سال رژیم پیشین گفآفرینان  و نقشهای بلندپایه  مقام از

مصاحبه عمیق با  85»و « تاریخ شفاهی و تصویری ایران»ای درباره این مجموعه زیر عنوان  دقیقه

 کارگردان« سهیل ایرانی»همان که ظاهرا « 713سهیل »توسط فردی به نام «  رجال عصر پهلوی

سیمای  های حکومتی مانند رسانه ضدآمریکایی برایاز جمله های  هپروژدیگر و   «پروژه»این 

سهیل سهیل ایرانی همان شاید ) است، در یوتیوب منتشر گشت« پرس تی وی»و  جمهوری اسالمی

ه بدر عراق  2751که تابستان  صدا و سیمای جمهوری اسالمی باشد« متعهد»کریمی مستندساز 

 .(در آمد و پس از چهار ماه آزاد شداسارت نیروهای آمریکایی 

ای است که سرمایه آن از سوی صدا و سیمای  این گزارش برای روشن شدن برخی از زوایای پروژه

 هشدار به عالقمندان تاریخ ایران، پژوهشگران وجمهوری اسالمی تأمین شده و بیش از هر چیز 

که بدانند نهادهای وابسته به حکومتی مانند رژیم ایران تنها زمانی نی است نامستندسازان به ویژه جوا

کنند که قصد سوءاستفاده سیاسی و تحریف واقعیت  گذاری می برای تاریخ و فیلم مستند هزینه و سرمایه

در هر  و حضور هشدار به همه ایرانیان که پیش از هر مصاحبه و شرکتهم چنین و  داشته باشند

و مدارک کافی از منابع و گردانندگان آن اطالعات کافی به دست آورند و آبروی خود با اسناد  ،برنامه

  رژیم نکنند.جعلی های  را هزینه پروژه

کند که رژیم در این  ثابت می به روشنی« رونمایی»اول این  بخش سر هم بندی پرده و پیش مضمون

بسیاری  شود. در آن مطرح نمیای  حرف تازه به دنبال واقعیات تاریخی نبوده است چرا که« پروژه»

های گذشته، در کتاب، خاطرات، مقاله و گفتگو همان چیزهایی را  از گفتگوشوندگان در طول سال

اند از  خواسته« پروژه»دست در کاران این  اند. از آنها شنیده« مستند»اند که سازندگان این فیلم  گفته

سوء استفاده کرده و این گونه  این انتشاراتخبر نگاه داشته شدن مخاطبان سیمای رژیم از  بی



صدا و فرستادگان وانمود سازند که مقامات رژیم پیشین برای نخستین بار این سخنان را، آن هم با 

در این  اسالمی  جمهوری« انمستندساز»هنر  در واقع، ند.نک سیمای جمهوری اسالمی، مطرح می

بر متن و  گفتار دروغ )درست مانند  حواشی اضافه با از یک سود نکن است که تالش می

و کنند(  های تاریخی اضافه و بعد منتشر می های چاپ خارج و یا حتا کتاب هایی که به کتاب زیرنویس

 . خواهند خود میند که نک  ا به بیننده القامصاحبه شوندگان، آنچه ر جمالتُبرش از سوی دیگر با 

 

 پروژه مشترکی در کار نبود

ز مصاحبه شوندگان دیگر در قید حیات نیستند و امکان پیگیری این موضوع که گمان متأسفانه برخی ا

اند وجود ندارد. آنچه اما در مورد برخی دیگر  اند با چه کسانی و با چه هدفی به مصاحبه نشسته کرده

با  «سرپرست پژوهشگران»ان به عنو ، مستندساز رژیم،دهد که حسین دهباشی پیگیری شد نشان می

اش نیز توسط آن کتابخانه  و هزینه  گرفته« کتابخانه کنگره آمریکا»ای از  که پروژه دعای جعلیااین 

شود،  کند و آنگاه، همان گونه که در فیلم نیز گفته می ، همکاری چند نفر را جلب میشود پرداخت می

نفر  85ه گویا ببا دیگران که شمارشان ات نخستین و از طریق توصیه و رابطه، ارتباط بر  اساس

 .کند رسد، تماس برقرار می می

 درتنی چند از افرادی که از آنها   هم با شماری از مصاحبه شوندگان و هم با ،مستقیم در یک تماس

واقعا با همین دهباشی و همکارانش حسین معلوم شد  نام برده شده است« مستند»تهیه این  باهمکاری 

با  گفتگو به ،مسئولیت احساس وظیفه و ان را با تکیه برمصاحبه شوندگ ری ازاند بسیا توانسته ادعا

اه است و نشان همر جمهوری اسالمیبا لودگی ویژه  شا پرده همان پیش کهای  بنشانند. پروژه خود

از  برخی اند. نبودهتاریخ و ساختن یک مستند بی غرض واقعیات دنبال  دهد تهیه کنندگانش به می

دانشگاه هاروارد و به این اشاره کردند که به آنها گفته شد  «پژوهشگران»و « کنندگان  شرکت»

و آنها هیچ اطالعی از اینکه صدا و سیمای جمهوری  ندکن آکسفورد نیز با این پروژه همکاری می

 نداشتند. گذار آن است، می سرمایهاسال

این در  یآنها به عنوان همکار  افرادی که نامبرخی  این افراد، هم برخی مصاحبه شوندگان و هم

نه به این  را غیرمنتظره خواندند. سیمای جمهوری اسالمیپخش این فیلم از  آورده شده،« مستند»

که هیچ  شده بود این فیلم از صدا و سیما نشان داده نشود، بلکه از این رو« توافق»با آنها دلیل که 

ان مصاحبه شونده و همکاری آنها چه به عنو حرفی از هیچ نهاد جمهوری اسالمی در میان نبود و

کردند در یک پروژه مهم از  بود که همگی گمان می این اساس چه همیاری در تهیه فیلم، فقط بر

این پروژه تحقیقی برایش بسیار  گفته یکی از آنها،به  شرکت دارند! «ه کنگره آمریکاکتابخان»سوی 

اند و  ایران نقش داشته نشیند که در تاریخ معاصر باارزش بود و از اینکه پای صحبت کسانی می

ن خوشحالی اما تواند همراه با آنها به مستند شدن این تاریخ یاری رساند، بسیار خوشحال بود. ای می

رژیم  هنه ب« دهه فجر»که با شتاب سر هم بندی شده بود تا در  «رونمایی»این با نشان دادن 

 شد. بدیلت «شوک»دهان کجی کند، به  ایران اریخ معاصرت به گذشته، بلکه

نهاد  چهاراز « پروژه»در تهیه این بینیم، ظاهرا  می «رونمایی»گونه که در البال و پایان این همان 

با  شود ه ادعا میشود ک نام برده می های خارجی و شماری استادان دانشگاه ایرانی و آمریکایی

و دانشگاه هاروارد  «اکتابخانه کنگره آمریک»در یک سو اند.  همکاری کرده «مستند»سازندگان این 

 «.کتابخانه ملی ایران»و « بنیاد مطالعات ایران» و در سوی دیگر



نقشی بیش از پشتیبانی معنوی و  احیانا در اختیار « کتابخانه ملی ایران»ها معلوم شد  در پیگیری -یک

ا نه، نداشته ی مورد استفاده قرار گرفته« مستند»در تهیه این قرار دادن منابع که معلوم نیست اساسا 

 است.

نیز که سالهای متمادی روی آن زحمت کشیده شده « بنیاد مطالعات ایران»آرشیو تاریخ شفاهی  -دو

شود، پاسخی به پرسش ما  منبعی نیست که در دسترس نباشد. این بنیاد تا کنون که این گزارش تهیه می

 نداده است.  « پروژه»درباره نحوه همکاری آن بنیاد با این 

این  ها در تهیه این مصاحبهبر اساس اطالعات موجود، نقش دانشگاه آمریکایی و معتبر هاروارد  -سه

الزم به یادآوری  از بخش خاورمیانه دانشگاه هاروارد سرقت شده است!« پروژه»بوده که ایده این 

 ،حمید احمدی ،توسط ناخدای پیشین« انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران»2731است که در سال 

، از جمله در همکاری با دانشگاه تا کنون مجموعه ارزشمندی را برلن بنیان گذاشته شد ودر 

 صدا و تصویر گرد آورده است. صدها شامل هاروارد،

مسئول روابط عمومی آن کتابخانه، « کتابخانه کنگره آمریکا»در تماس با  ،تر از همه و مهم -چهار

ها نداشته است. وی صریحا گفت:  ه نقشی در این مصاحبهاُدری فیشر، اطمینان داد که آن کتابخان

 «.های رژیم پیشین در رابطه و زیر نظر کتابخانه کنگره آمریکا انجام نگرفته است مصاحبه با مقام»

آن بیشتر با « رونمایی»پخش و و  دهجعل و دروغ بنا نهاده شبر « مستند»به این ترتیب اساس این 

  آغاز شده است. الپوشانی واقعیات تاریخیهدف 

از آنها ی که و هم چنین افراد دیگر های خارجی به کار اشتغال دارند که گویا در دانشگاه هم یاستادان

شود، بر عهده خودشان است  نام برده می در همکاری برای تهیه این مستند جعلیشان  با انتشار عکس

دانستند صدا و سیمای  ند. آیا میا همکاری کرده« پروژه»با این  که توضیح دهند در چه چهارچوبی

نهادهایی  با همکاری« مستند»این  دانستند میگذار و تهیه کننده آن است؟ آیا  جمهوری اسالمی سرمایه

 ؟شود تهیه میو سازمان تبلیغات اسالمی  امام صادق مرّوج ایدئولوژی جمهوری اسالمیدانشگاه  مانند

 آید؟ رژیم گرفتار می مسئولیت بی ُبرش و مونتاژ و لودگیدانستند نتیجه همکاری آنها به قیچی  آیا می

 

 ناتمام «پروژه»بلکه  «پژوهش» نه

دهد و  می« پروژه»شتابزدگی صدا و سیمای جمهوری اسالمی در پخش این مستند جعلی کار دست 

ی ب بینندگان توجه «دهه فجر»خواستند در  می سیمای رژیمظاهرا مسئوالن گذارد.  می« ناتمام»آن را 

ند. با توجه به جلب کنشنوند با یک برگ برنده  می های تکراری را که سی سال است حرف اعتماد را

هایی از رژیم  ها و صحنه چه مضمونی بهتر از حرف ،موجود در جامعه عمال فضا و نوستالژی

 «بازتاب»این نکته همان گونه که بعد خواهیم دید به طور ضمنی مورد اعتراض سایت گذشته؟! 

 گیرد.  قرار می ابسته به محسن رضایی()و

 «فرح پهلوی»  ، پروژه را لو دادند و آن را که حتاجلب مردم طمع ئوالن تلویزیون دولتی رژیم بامس

 18که « بازتاب». گزارش سایت ندرا نیز به عنوان مصاحبه شونده در نظر گرفته بود، ناکام گذاشت

تابزدگی و نابخردی سخن نتشر شد، از همین شم این پروژه« رونمایی»پس از پخش  2731بهمن 

همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، یکی از جدی ترین و »نویسد:  گوید و حتا می می

موثرترین مستندهای تاریخی ایران از سیما پخش شد؛ مستندی که در فضای کنونی پخشش جای 



مواجه شد. تا آنجا که حدود هشت هزار پیامک تامل داشت و به همین دلیل با اقبال کم سابقه مردم 

  «در همان ساعات نخست برای این مستند ارسال شد که برای چنین ژانری قابل توجه بود.

کند  ]کنگره[ آمریکا را تکرار می« ملی»دروغ همکاری کتابخانه ملی ایران و کتابخانه  نیز« بازتاب»

افزاید. یعنی همان چیزی که از مصاحبه  بر آن میرا « البته با همکاری شبکه اول سیما»واقعیت و 

 در این فیلم نیز «های معنادار برش»به  «بازتاب»پنهان نگاه داشته شد. و برخی همکاران شوندگان

به سود رژیم « برش»است یا  به سود رژیم کنونی« برش»کند ولی معلوم نیست منظورش  اشاره می

به سود رژیم « های معنادار برش»رژیم امکان ندارد از های وابسته به  از آنجا که رسانه پیشین!

آن را به « بازتاب»آن چیزی است که « های معنادار برش»کنونی پرده بردارند، پس حتما منظور از 

مستندی را از هر « های معنادار ُبرش»این  ،دو صورت در هرسود رژیم پیشین ارزیابی کرده است! 

 !شود اعتراف می« های معنادار برش»ست که به وجود این مهم این ا ، وسازد استناد تهی می

من شخصاً مخالف »نویسد:  اش ناتمام مانده می پروژه از قول حسین دهباشی که هم چنین «بازتاب»

پخش این فیلم بودم، چرا که به مصاحبه شوندگان و مصاحبه گران قول اخالقی داده بودم که پس از 

در قالب کتاب، فیلم های این مجموعه به شکل کامل منتشر شود و  انتشار متن کامل گفت و گوهایشان

با توجه به توافقی که با کتابخانه ملی آمریکا نیز صورت پذیرفته، پیش از پخش این مستند پژوهشی، 

نسخه کاملی از مجموعه تاریخ شفاهی در اختیار این کتابخانه نیز قرار بگیرد. چرا که اگر توافق 

 «. ن و کتابخانه ملی آمریکا نبود، این پروژه به سرانجام نمی رسید و پیش نمی رفتکتابخانه ملی ایرا

توانست محل نقد  ز مهم ترین این گفت و گوها که مییکی ا»دهد:  با ناامیدی ادامه می «بازتاب»

پهلوی از زبان پهلوی ها بدون دیزالو و تقطیع باشد، گفت و گو با فرح پهلوی بود که بعید است 

  «امکان انجامش محقق شود.دیگر 

گویند   چه می «فرح پهلوی»ز جمله شوندگان، ا مصاحبه داند ای پیشاپیش می کننده احبهمگر هیچ مص

معرفی « ها نقد پهلوی از زبان پهلوی»صورت نگرفته است،  وزه هنای را ک مصاحبه« بازتاب»که 

ماند قرار بود « ناتمام»ای که  پروژه دهد که نه پژوهش بلکه ها نشان می همه این دُم خروس کند؟! می

تبدیل شود آن هم نه به « ها نقد پهلوی از زبان پهلوی»گویند، به  جدا از آنچه مصاحبه شوندگان می

 رژیم البته« تلویزیونیهای  حبهمصا»شناخته شده وه بلکه به شی شوند اتی که بیان میصورت واقعی

و وجود صدا و تصویر  فشار قرار گرفته باشند! شده و زیربدون آنکه مصاحبه شوندگان دستگیر 

های  اش با ُبرش بقیه است تا کافی با صدا و سیمای جمهوری اسالمیهمکاری آنها  اقناع بیننده به

 .شودتنظیم  واشی اضافه شده بر متن و سخن پراکنی تهیه کنندگانشو مونتاژ و ح« معنادار»

برخی ماد مصاحبه شوندگان و ستند، باعث سلب اعتامیدوار است پخش این م دهباشی اما هنوزحسین 

بنده از تمام »متذکر می شود: پس رساند، برا به اتمام  او بتواند این پروژه نشود و کنندگانمصاحبه 

مصاحبه شوندگان و مصاحبه گران بابت پخش این مستند که خالف قول بنده به ایشان بود عذرخواهی 

م و هرچند به تعهداتم در خصوص نشر کامل گفت و گوها عمل می می کنم. به هر حال بنده متعهد بود

کنم، اما انتظارم این بود که اجازه داده می شد این پروژه طبق زمان بندی و ترتیبی که میان ما و 

طرفین توافق شده بود، پیش می رفت. به هر حال اشخاص مصاحبه شونده با هر اعتقادی، حاضر شده 

ه مناسب و در چهارچوب اختیار ما بگذارند و باید از این فرصت استفاد بودند حاصل عمرشان را در

  «ای صورت می پذیرفت. اخالق حرفه



شود به جست و  سبب می« ای اخالق حرفه»و « توافق»و « تعهد»و « قول» دربارهدهباشی ادعای 

 او در این پروژه بر آمد.هم چنین نقش جوی پیشینه و 

 

 حسین دهباشی کیست؟

های  یش از سفر به آمریکا، برای رسانههای جمهوری اسالمی، حسین دهباشی پ بر اساس خبرگزاری

 .)نام او را گوگل کنید( ساخت برون مرزی رژیم فیلم می

 1113حسین دهباشی در سال  (1113)تابستان  بر اساس گزارش روزنامه منتشره در ایالت مریلند

را وارد آن کشور شد و دلیل مسافرت خود « های خارجی نماینده رسانه»با ویزای آمریکا به عنوان 

ها عنوان کرد.  اساس مدارک موجود در دادگاه های سازمان ملل بر هتهیه یک فیلم مستند درباره پروند

 اشد.که شماره تلفنی از او در دست باجاره کرد بدون آن« حسین کاظمی»با نام  او آپارتمان خود را

در کامپیوتر  ،محل سکونت دهباشی مورد بازرسی پلیس قرار گرفت 1121هنگامی که در ماه مارس 

مقامات باالی سازمان ملل در رابطه با پناهندگی پیدا شد که منجر به  به ناماو یک نامه جعلی 

به مدت دو ماه در زندان بسر برد و سپس از ایاالت متحده حسین دهباشی  دستگیری دهباشی گشت.

اف بی آی   خت وپردا «پرس تی وی»اخراج گشت. او پس از بازگشت به ایران به کار در تلویزیون 

های زیر این  اند )به لینک ی را در سلول انفرادی شکنجه کردهسازمان سیا را متهم کرد که و  و

 گزارش توجه کنید(.

رشات مربوط در هیچ کدام از اخبار و گزا این است که در مورد اقامت دهباشی در آمریکا نکته مهم 

 اسا به چه دلیل به وی مشکوک شده کهکا اسشود که پلیس آمری گفته نمی ویبه دستگیری و آزادی 

پس  که سبب دستگیری او شد، پناهندگی چرا که مدرک جعلی ،خانه وی پرداخته استاز به بازرسی 

سبب شک « پروژه»همین تحرکات وی برای تهیه بعید نیست  .رسی خانه دهباشی به دست آمداز باز

های جمهوری  ه ویژه آنکه همکاری او با رسانههای دهباشی شده باشد ب پلیس آمریکا نسبت به فعالیت

  .دور مانده باشدپلیس آمریکا از چشم ه اسالمی چیزی نبوده ک

مصاحبه قرار  انجام او برای لیست آن بیست نفری که در ،از آمریکاحسین دهباشی با اخراج 

هباشی با د« پژوهش»جستند. اگر )و شاید خطرات دیگر( « پروژه» این داشتند، از خطر شرکت در

با خود دهباشی یا  رفت، چه بسا انجام پروژه از سیمای جمهوری اسالمی لو نمی« رونمایی»پخش 

 رسید. نیز می« فرح پهلوی»و به  یافت عمدتا در اروپا ادامه می و افراد دیگر

اش به ایران، خبرگزاری مهر به  همزمان با اخراج دهباشی از ایاالت متحده و بازگشتبه هر روی، 

نوشت:  صدا و سیما که تهیه کننده همین مستند جعلی نیز هست،حمد شکیبانیا، مستدساز ل از منق

وع بررسی دهباشی حدود دو ماه پیش در حالی که در آمریکا مشغول ساخت مستندی با موض»

وضعیت دوره پهلوی دوم برای تلویزیون ایران بود، دستگیر و به اتهام جعل اسناد برای اخذ اقامت به 

زندان محکوم شد؛ پس از چندی بسر بردن در زندان، محل اقامت او نیز تغییر کرد و او را به زندانی 

کردند تا اینکه هفته پیش  فرستادند که شرایط بسیار بدی داشت. طی این مدت وکال از او دفاع نمی

دهباشی در زندان سکته کرد و دو تا سه روز در آی سی یو بستری شد و پس از این مدت او را آزاد 

  «.کردند



خواهد  های آمریکایی که گفته بود می بر خالف ادعای دهباشی در برابر مقامات و رسانه شکیبانیا

گوید که هدف از سفر  کند، به صراحت میهای سازمان ملل درست  فیلم مستندی درباره پرونده

ساخت مستندی با موضوع بررسی وضعیت دوره پهلوی دوم برای تلویزیون »دهباشی به آمریکا 

 «.ایران بود

دهباشي در حال ساخت مستند »نویسد:  جام جم آنالین با اشاره به همین سخنان از قول شکیبانیا می

پرداخت، به مصاحبه با  ی مین مستند به دوره دوم پهلوبود و از آنجا كه ای« ها ها و دروغ راست»

آن دوران كه اكنون در آمریكا اقامت دارند، اقدام كرد كه در همین حین  های مختلف سیاسی شخصیت

ها و  راست»به گفته شكیبانیا، مستند »نویسد:  جام جم آنالین به نقل از ایسنا می« دستگیر شد.

 «.شود میا ساخته در معاونت سیم« اه دروغ

خود می نویسد: « گوگل»در صفحه  1122فوریه  13اشی یک سال پیش، به تاریخ حسین دهب

تیسمار عبدهللا )شاپور( آذربرزین، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی ایران، یکی از »

هایی هست  ترین آدم ترین و مهربان ترین امیران ارتش و... باسوادترین و منصف ترین و شریف خوشنام

ترین افرادی که در همه  جریان پروژه تاریخ شفاهی  ایران مالقات کرده و یکی از ایراندوست که در

سکته مغزی کرده است،... حال بسیار بد و غمگینی دارم،...  -در غربت -عمر دیدم، ساعتی قبل

 «.کنم محبت کرده و دعایش کنید خواهش می

 

  جلب اعتماد با دروغ

رود  به آمریکا می« های خارجی نماینده رسانه» به نام حکومت ایرانهباشی با امکانات به این ترتیب د
های سازمان ملل تهیه کند، شروع به برقراری  خواهد فیلمی درباره پرونده و زیر این عنوان که می

تهیه کند.  آنها اساس بررا « ها ها و دروغ راست»د کند که قرار است فیلم مستن رابطه با افرادی می
احتماال از آنجا که این فیلم خودش بر پایه دروغ تهیه شده، تصمیم گرفتند نام آن را برای رفع سوء 

 تفاهم تغییر دهند!

که شمار زیادی مصاحبه را به پایان رسانده بود. قصد او از جعل مدارک  شددهباشی زمانی دستگیر 
مدعی شده که بازرسی خانه او خودش  معلوم نیست. ه پلیس آمریکا در کامپیوتر او یافتک پناهندگی
به   زیر این گزارش مراجعه کنید(. )به لینک ها دروی بوده است  بودن مدارک« ناکامل»به دلیل 

ای  هر حال، سفر او به آمریکا به عنوان مستندساز صدا و سیمای جمهوری اسالمی برای انجام پروژه
ه ا ماجرای پناهندگی همخوانی ندارد به ویژه آنکرده بگذاری ک که شبکه یک سیما برایش سرمایه

جلب اطمینان نزدیکان ها و  انجام این مصاحبه با نکهمگر ای برد. می به خوبی پیشپروژه را دهباشی 
 ناکام ماند. با دستگیری و اخراج دهباشی شده که دنبال می تری مانند ترور قصد مهم «ها پهلوی»

خبر  اروپا را از این دستگیری و اخراج بی تیهای امنی و سازمان« اینترپل»بی تردید پلیس آمریکا 
رفت، باز هم امکان پیشبرد آن حتا با  گذارد. پس حتا اگر پروژه توسط شبکه یک سیما لو نمی نمی

 رسید اگرچه ناممکن نبود. تیم دیگری، بسیار بعید به نظر می

گزارش یک »زیر عنوان   دقیقه 13به مدت «  ها ها و دروغ راست»به هر روی، نخستین قسمت 
از « دهه فجر»در « صویری ایرانیی از مجموعه ملی تاریخ شفاهی و ترونما»و « ناتمام پژوهش

ظاهر شده و  «نماییرو»مسئوالن اصلی پروژه که در این  سیمای جمهوری اسالمی پخش شد.
الدین آشنا استاد دانشگاه امام صادق، مهدی  دهند عبارتند از: حسین دهباشی، حسام توضیحاتی می
 که اول سیمای جمهوری اسالمی و حسن بهشتی پور ناظر کیفی مجموعه.فرجی مدیر شب



ترین پرسشی که برای بینندگان  ترین و مهم بزرگ« رونمایی»دانستند با پخش این  تهیه کنندگان می
تهیه کنندگان سیمای ند با حاضر شد« پهلوی دوم»مقامات بلندپایه  چگونهآید این است که  پیش می

در این باره  ، ناظر کیفی مجموعه،حسن بهشتی پورپس  !و برخاست کنند نشست جمهوری اسالمی
 دهد: چنین توضیح می

ت ن مصاحبه میکنن و از خداشونه صحبخوش خیال نباشیم که مصاحبه کنندگان راحت میان میشین»
ه کنن، نخیر آقا، کلی کار شده، کلی با اینا صحبت شده، کلی افراد واسطه قرار گرفتن تا حاضر، آماد

 «. بشه این فرد صحبت کنه. چون اعتماد الزم رو نداشته

کتابخانه کنگره » گوید که با دروغ پروژه کند و نمی واقعیت را الپوشانی می بهشتی پورحسن 
 ند.خستین افراد را به مصاحبه جلب کنن توانستند« آمریکا

 گیرد. بر عهده می بینندگان اددر جلب اعتمرا  دیگریسهم  ستاد دانشگاه امام صادقاحسام الدین آشنا 
، از بینند، دروغ نیست دهد که آنچه می اطمینان می به بینندگان« مشاور عالی مجموعه»او به عنوان 

و صداقت بیان شده  آنان شوندگان سالخورده سوء استفاده نشده و همه چیز در عین هوشیاری مصاحبه
نین آدمی پیدا کنین در میان اینها که آدم گیجی های باهوشی هستند. اصال نمیتو اینها بسیار آدم»: است

باشه حتا در سن هشتاد سالگی به باال. متوجهن دارن چی کار میکنن. چالشی که بین محقق و مصاحبه 
شونده وجود داره یک معادله و یک معامله پایاپای است. اونم این هست که من به تو اجازه میدم در 

 « قت داشته باشی!تاریخ ایران بمونی به شرطی که صدا

اش  تهیه شده و ضامن« صداقت»بینند با  بینندگان باید باور کنند که آنچه به عنوان مستند می پس
هایشان با  که قرار است حرف مصاحبه شوندگانی است« صداقت»بلکه هم نه صداقت تهیه کنندگان، 

 ه شود.داد «سیما»بینندگان  به خورد« مستند تاریخی»و مونتاژ به عنوان  ُبرش

اینها بسیاریشون فکر »گوید:  در جای دیگری آشکارا دروغ می ، استا دانشگاه، حسام الدین آشنا
مثل  نبا فرزندانشون حرف میزنن و فکر میکردن اگر بمیرند و اینها رو نگفته باش میکردن دارن

 « سّری است که ناگفته باقی میمونه. میخواستن این حرفها را بزنن!

بسیاری از این مصاحبه  !ها کدام حرفها گفته شد که قبال گفته نشده بود؟ حبهولی در این مصا
رژیم گذشته از جمله فساد دولتی و روند  ه و گفتگو در موردشوندگان تا کنون دهها کتاب و مقال

اند. آنچه تا حاال منتشر  منتشر کرده ها و نقش مخالفان و... در کنار پیشرفت دیکتاتوری شدن کشور
 سخنانچسباندن  ُبرش و نحوه تدوین و ، هماناباشدناگفته مانده « سّری» مانند ممکن بودنشده و 

با اند تا  افزوده« رونمایی»کنندگان به این به یکدیگر و حواشی اضافه بر متنی است که تهیه 
 آن را به ابزار تبلیغاتی رژیم تبدیل کنند. الپوشانی تاریخ، 

ا آنها تماس گرفته شد، انگیزه آنان ثبت و حفظ این خاطرات در به گفته آن مصاحبه شوندگانی که ب
که نه تنها  و بیمار رژیمیبود و نه سیمای زرد « کتابخانه کنگره آمریکا»یک مرکز معتبر مانند 

و اضافه کردن و تحریف خاطرات همین مصاحبه شوندگان را با سانسور ها و  کتابسالهاست 
 هم نوشته است!  «خاطرات»حتا  از آنان لکه از جانب برخیکند ب های دروغ منتشر می زیرنویس

 

 تالش برای جلب اعتماد بینندگان

آید که این افراد چگونه حاضر شدند پای  پیش می نیز برای بینندگان این پرسشروشن است که 
صحبت فرستادگان رژیم بنشینند تا مستندی را برای تلویزیون آن تهیه کنند بدون اینکه هراسی از 

و  «پروژه»همین بی اعتمادی به کل   هایشان خواهد آمد! بر اساس الیی داشته باشند که بر سر حرفب
اگر مردم به کلیت رسانه اعتماد  دهد الدین آشنا توضیح می حسامهای تبلیغاتی رژیم است که  دستگاه

ا و سیمای صدبکنند، به فیلم آنها هم اعتماد خواهند کرد! اما کیست که سطح اعتماد مردم را به 
 جمهوری اسالمی نداند؟! 



من نمیتونم از »گوید:  اعتمادتر است و می پور حتا از استاد دانشگاه امام صادق هم بی حسن بهشتی
طرف جوونا متعهد بشم به این اعتماد پیدا کنن ولی تمام کارهایی که الزمه برای اعتمادسازی، من 

 «فکر میکنم تو این برنامه انجام میشه.

بینندگان شک داشته « اعتماد»ای دنیا دیده شده که سازندگان یک فیلم مستند پیشاپیش درباره در کج
توانند آن را بیان کنند این است که اگر  کنند و نمی پنهانش میالپوشانی و باشند؟! واقعیتی که اینان 

ام صادق و ری سیمای جمهوری اسالمی و دانشگاه امبا همکا گفتند داریم شوندگان می  به مصاحبه
پخش شود، آن  قرار است از تلویزیون رژیمکنیم که  تهیه می ای سازمان تبلیغات اسالمی، برنامه

 حریم بهشد آنها را  هیچ کس حاضر نمی ، به دلیل همان بی اعتمادی که مردم به رژیم دارند،وقت
  خویش راه دهد! کار و کاشانه و خاطرات

تواند اعتماد بینندگان  اد شرکت کنندگان تهیه شده باشد، آیا میای که با دروغ و بدون جلب اعتم پروژه
جلب اعتماد بینندگان  رایپیشاپیش و ناشیانه ب تهیه کنندگانبود،  اگر چنین میرا جلب کند؟! 

  کردند. پردازی نمی دروغ

 

 مستند واقعی این است!

دست  های حرفخی جریان دارد و آن بر مستند واقعییک همزمان اما  جعلی «مستند» در این
کنونی و  نابسامان وضعیت که بیش از آنکه به رژیم گذشته مربوط شود، اتفاقا مرتباست  درکارانش

 کند! علی را برای بیننده تداعی میرژیم فموقعیت متزلزل 

چطور میشه  چرا؟ چرا یک سیستم بد از درون تهی میشه؟»پرسد:  هایش می«چرا»حسین دهباشی با 
استفاده « سیستم»از واژه « نظام» واژه رایج دهباشی آگاهانه به جای  «م میپاشه؟!که یک سیستم از ه

 برای بیننده تداعی نشود. جمهوری اسالمی «نظام»کند تا  می

در یک دوره بد که حکومت »کند:  حرف او را تکمیل می ، استاد دانشگاه امام صادق،حسام الدین آشنا
کنار میکشه، بعد مجلس کنار میکشه، بعد قوه قضاییه کنار  کارآییش رو از دست میده، اول ملت ازش

میکشه، بعد قوه مجریه کنار میکشه و آخر ارتش کنار میکشه و حکومت تنها میمونه با امواج 
 .«یا خارجی و نمیتونه مقاومت بکنهبرخاسته داخلی 

از هفتاد  بیشو به تاریخ پیوست.  رفتسی و سه سال پیش که نظام، یا سیستم، یا حکومت آن 
آورند. منطقی است که بیننده به دلیل  و به یاد نمی آن را تجربه نکرده هم درصد جمعیت کنونی ایران

الدین آشنا را کامال منطبق با  شرایط جامعه ایران و موقعیت حکومت، سخنان حسین دهباشی و حسام
 رژیم فعلی و شرایط کنونی بیابند! 

ساالر بود و  داند رژیم پیشین نه مردم و با علم به اینکه می رود تر میاز این هم فراحتا الدین آشنا  حسام
جمهوری اسالمی است که در اوج استبداد همه جانبه، َدم از این نه ادعای آن را داشت، بلکه 

ساالری به  اینکه چه وزنی در مردم»: کند را چنین شلیک می آخرند،  تیر ز می« ساالری مردم»
اش، نه شعارهاش، بلکه  تعیین کننده ماهیت رژیمه، نه اسمش، نه تاریخچه حکومت داده میشه، این

عملکردش به عنوان کارآمدی نظام در حل مشکالت واقعی، اون تعیین کننده بقا یا فنای یک 
 واقعی در میان این همه الپوشانی، سرانجام یک رونمایی مستند واقعی این است! «حکومته!

 صورت گرفت!
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---------------------------------------------------------------: 

 شود که عبارتند از:  نفر نشان داده می 18هایی از مصاحبه با  بخش« مستند»این  از« رونمایی»پرده و  در پیش● 



احمد  ،زگارسیروس آمو ،داریوش آشوری ،منوچهر آریانا ، دریادار امیرهوشنگ آریانپور ،سپهبد عبدهللا آذربرزین
 ،دکتر امیراصالن افشار ،مهناز افخمی ،دکتر غالمرضا افخمی ،دکتر اکبر اعتماد ، ی،مهندس احمدعلی احمداحرار، 

دکتر سین امیرپرویز، امیرح دکتر ایرج امینی، ،مهندس عبدالرضا انصاری ،احمدعلی انصاری، دکتر مصطفی الموتی
مهندس حسین  ،اردشیر زاهدی ،آرا دکتر منوچهر رزم ،پرویز حکمت ،عباس پهلوان ،یان بی منوچهر بی ،جمشید بهنام

دکتر علینقی  ،دکتر عباس صفویانی، مهندس محسن شیرازشجاع الدین شفا، ، سپهری، سرلشکر خلیل شجاعی
، مهندس خداداد فرمانفرماییان، اسکندر فیروز، حیدرقلی عمرانی، مهندس ابراهیم فرحبخشیان ،نصیر عصار ،عالیخانی

دکتر  ،دکتر محمدحسین موسوی ،محمد مشیری یزدی ،دکتر منوچهر گنجی، دکتر عبدالمجید مجیدی ،حمود قربانیم
مهندس مرتضی  ،دکتر کاظم ودیعی ،هوشنگ نهاوندیدکتر  ،دکتر احسان نراقی، دکتر سیدحسن نصر ،فرهنگ مهر

 .وکیل زاده، داریوش همایون

 «:ری ایرانتاریخ شفاهی و تصوی»مشخصات مستند جعلی ● 

 کارگردان: سهیل ایرانی

 گذاری: دکتر حسین کرمی رییس شورای سیاست

 سرپرست پژوهشگران: حسین دهباشی

 پژوهشگران:

 دکتر مهدی آهویی دانشگاه ژنو

 دکتر ویدا طیرانی دانشگاه پاریس

 دکتر محمد فرزانه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

 ت مدرسدکتر سیدمحمدحسین منظوراالجداد دانشگاه تربی

 الدین یوسفی دانشگاه ویرجینیا دکتر نجم

 سیدمجید تفرشی دانشگاه لندن

 حجت االسالم احمد نجمی حوزه علمیه قم

 شهرام بلوریان، مهدی فرجی، دکتر علی دارابی اعضای شورای راهبردی:

 مدیر برنامه: حببیب هللا والی نژاد

 پژوهشگر اسناد: مهوش پریوش

مریم ، نازنین اوقانیان، هاجر صدرهاشمی، فاطمه علیزاده، مظاهر محمودی فر، زیپژوهشگران آرشیو: مجید عزی
 اصالنی

 ساسان افسوسی، ناصر محمودکالیه تصویربرداران:

 صدابردار: مؤمن صالح

 تدوین: طه فروتن

 صداگذار: علیرضا اکبرپور

 مدیر هنری: مهدیار خوانساری

 مهدی دوایی، شناسجبین ویدئوگرافیک: مهدی 

 علیرضا صالحی، حبیب خزانی فر از:آهنگس

 پشتیبانی فنی: محمدامین زینعلی

 مدیر پشتیبانی: حامد کالهدوز

 مدیر تولید: محمدهادی حیدری کریم زاده

 تهیه کننده: محمد شکیبانیا

 با تشکر از:

 معاونت سیما، معاونت سیاسی، اداره کل آرشیوها



 شبکه چهار سیما

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی

 مؤسسه فرهنگی نقش جهان هنر

 معاونت هنری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 انتشارات سوره مهر

 کتابخانه کنگره آمریکا

 بنیاد مطالعات ایران

 مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد

ح، دکتر فریبرز العابدینی، علی اکبر اشعری، سید کاظم بجنوردی، دکتر اسحق صال دکتر علی الریجانی، محمد زین
خسروی، دکتر جواد ظریف، دکتر سیدصادق خرازی، دکتر حبیب هللا الجوردی، دکتر امیر مسعود شهرام نیا، محمد 

 حمزه زاده، علی کاشفی پور

  با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

 2731بهمن  گروه حماسه و دفاع شبکه اول سیما

---------------------------------------------------------------- 

 لینک ها:● 

 خبر دستگیری حسین دهباشی در روزنامه محلی ایالت مریلند آمریکا به دلیل جعل مدارک پناهندگی● 

 1121ژوئن  3

http://ww2.gazette.net/stories/06092010/damanew215707_32566.php 

  و مصاحبه او اخراج دهباشی از آمریکا و ورودش به ایران مربوط به اقامت و دستگیری ولینک  چهار●  

http://www.highbeam.com/doc/1G1-233262939.html 

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1126153 

http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100881794592 

http://www.middle-east-online.com/english/?id=40327 

 تاملی بر پخش شتابزده یکی از موثرترین مستندهای تاریخ تلویزیون«: بازتاب»سایت ● 
http://www.kayhanpublishing.uk.com/Pages/archive/khandaniha/Report/PahlawiII/Ba

ztab_article.html 

 «گزارش یک پژوهش ناتمام»پیش پرده مستند جعلی ● 

http://www.lenziran.com/2012/02/who-is-hosein-dehbashi-founder-of-iranian-oral-
history-and-producer-of-anti-pahlavi-film-for-iranian-tv/ 

  «وی دومپهل -تاریخ شفاهی و تصویری ایران»بخش اول ● 

http://www.lenziran.com/2012/02/how-france-prevented-arrest-of-khomeini-by-
shapoor-bakhtiar-told-in-exceptional-documentary-of-iranian-tv/ 

 ( 2338) 2731از سال انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران ● 

http://www.iranianoralhistory.de/farsi/bedoune_login/khaneh.html 

 ین دهباشی در گوگل:صفحه حس ●

https://profiles.google.com/104531090522489990395/buzz/JeKwyzsBps9 

 

 

http://ww2.gazette.net/stories/06092010/damanew215707_32566.php
http://ww2.gazette.net/stories/06092010/damanew215707_32566.php
http://www.highbeam.com/doc/1G1-233262939.html
http://www.highbeam.com/doc/1G1-233262939.html
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1126153
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1126153
http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100881794592
http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100881794592
http://www.middle-east-online.com/english/?id=40327
http://www.middle-east-online.com/english/?id=40327
http://baztab.net/fa/news/2514/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
http://www.kayhanpublishing.uk.com/Pages/archive/khandaniha/Report/PahlawiII/Baztab_article.html
http://www.kayhanpublishing.uk.com/Pages/archive/khandaniha/Report/PahlawiII/Baztab_article.html
http://www.lenziran.com/2012/02/who-is-hosein-dehbashi-founder-of-iranian-oral-history-and-producer-of-anti-pahlavi-film-for-iranian-tv/
http://www.lenziran.com/2012/02/who-is-hosein-dehbashi-founder-of-iranian-oral-history-and-producer-of-anti-pahlavi-film-for-iranian-tv/
http://www.lenziran.com/2012/02/who-is-hosein-dehbashi-founder-of-iranian-oral-history-and-producer-of-anti-pahlavi-film-for-iranian-tv/
http://www.lenziran.com/2012/02/how-france-prevented-arrest-of-khomeini-by-shapoor-bakhtiar-told-in-exceptional-documentary-of-iranian-tv/
http://www.lenziran.com/2012/02/how-france-prevented-arrest-of-khomeini-by-shapoor-bakhtiar-told-in-exceptional-documentary-of-iranian-tv/
http://www.lenziran.com/2012/02/how-france-prevented-arrest-of-khomeini-by-shapoor-bakhtiar-told-in-exceptional-documentary-of-iranian-tv/
http://www.iranianoralhistory.de/farsi/bedoune_login/khaneh.html
http://www.iranianoralhistory.de/farsi/bedoune_login/khaneh.html
https://profiles.google.com/104531090522489990395/buzz/JeKwyzsBps9
https://profiles.google.com/104531090522489990395/buzz/JeKwyzsBps9


 

 

 

 

 

 

 دست درکاران اصلی پروژه:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصاحبه شوندگان:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


