
 
 
 

زرهی، آقايان طالعی و  
 
 
موافق يا مخالف، موافق مشروط يا  با واقعيات تاريخی ميتوان ..." ؟ اينکه، به درستی مينويسيد!با پاسخی کوتاه، به جواد طالعی رهنمو دهنده 

بی پاسخ  توان آنرا ف مشروط بود، اما جعل تاريخ، به عنوان کنشی که سبب مخدوش ساختن حافظه جمعی ميشود، گناهی است که نمیلمخا
اين گناه  مرتکبآيا  و شده ايد، روی آور "جعل تاريخی" هايی، به چنين بوده درمورد بسيار ؟ کنون اين پرسش که چرا خود شما!"گذاشت

.که مورد زنده ياد صديقی ازآن جمله ميباشد، که مرتبه پيش به آن دروغ نويسی شما، هرچند فشرده پرداخته گشت؟ نگشته ايد  
 

اگر بچه بر روی فرش ادرار کرد، بايد " موعظه گری برای مردم که ای منبر ميماند وپمخاطبانتان، داستان آخوند  يا اينکه، داستان شما و   
من " گفتن به زن که آخوند خشمگين و برده، و بکار را رهنمود اوکه  همسر آخوند سپس داستان باز گشت او به خانه و و ."جای شاش را بريد

"برای مردم ميگويم و نه برای خودمان؟ را اين  
 

زبان خود زنده ياد  ، ازشما نيز به آگاهی رساندن و پی نشان دهی گونه رهنموددهی هايی ازاين دست که بکار برده ميشود حال، در   
:اين که ،نه شورای سلطنت رامی پذيرد بخوانيد صديقی، که چرا نه پيشنهاد نخست وزيری و  

 
 مشروعيت خود را از دست مرداد ٢٨ ماندنی نبود، او بعد ازکودتای ادامه سلطنت او نبود، شاه ديگرع نظور من از ماندن شاه در آن موقم"

"...کشور انجام می گرفت در حضور خود او با از طريق همه پرسی مردم ايران و بايد در محيطی آرام و بود، ولی رفتن اوداده   
 
يا حتی در هنگام دستگيريش پس از  ، وأچه بعد انتظام و با شاهدانی چون امينی و هايی ديگر، چه در جضور شاه وادامه بسيار گفته  و

يا  نه مرعوب کسی شده و او نه بيم داشت و ."بيم او ازنه  من نه به شاه اميد دارم و"پشت ميله های زندان ميگويد  مرداد، که در ٢٨کودتای 
.قدرت رسيدن را به آب وعلوفه من خود بودن و نه برده انديشيد، و ايران میميشد، بلکه به سرنوشت ملت   

 
که چنين گونه رفتار کنيد وسپس به  ؟ با اميد!آنگاه برای فراگشايی آن دست به قلم بردن لذا چه زيبنده گی دارد داشتن وجدان تاريخ نويسی و

  ؟!آن رهنمود دهيد اين و
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