
 نگرانی   از   تحریف   تاریخ،   خسرو   شاکری   زند

 

،١٩۵٣ کودتای آبراهامیان- یرواند کتاب آخرین به نقدی بهانه به زند شاکری خسرو یاد زنده با بهار روزنامه                    گفت وگوی
 سیا   و   ریشه های   روابط   معاصر   ایران   و   آمریکا-   و   طرح   مسائلی   بیشتر   درباره   دولت   ملی   دکتر   مصدق   انجام   شده   است.*

 کتاب   اخیر   یرواند   آبراهامیان   درباره   کودتای   ٢٨   مرداد   را   خوانده اید،   آیا   نکته   یا   نقدی   به   آن   تاریخ نگاری   دارید؟

را آن باید اگرچه است، مفیدی کتاب است. کرده پیشرفت او پیشین کارهای به نسبت اثر این در آبراهامیان کار                      آری.
این و - اخیر سال صد در ایرانیان ما تاریخی فرهنگ که ایران در به ویژه خواند، نقادانه دید با تاریخی کتاب هر                        مانند

 خالف   آمد   عادت،   پارادوکسال   است   -   نسبت   به   دوران   بیهقی   و   ُمسکویه   بس   عقب   رفته   است.

دولت دو با مصدق دکتر کشمکش و نفت مساله  دقیق اما مختصر، دقیق تشریح نخست، دارد. بخش چند آبراهامیان                     کتاب
دست به مستقیما می خواستند، غربیان چنانکه نه مردم، منتخب دولت توسط ایران نفت کنترل سر بر آمریکا و                    بریتانیا
نحوه  به را کار این آبراهامیان از پیش و نیست تازه تشریح این اگرچه بین المللی. بانک طریق از یا نفت،                      شرکت های
چون اما است، داده انجام (1377 چاپخش، نشر (تهران، اصول و قدرت نفت، کتاب در علم مصطفی دکتر                    مفصل تری
ناشر آمریکا در که حالی در نشد، آن به زیادی عنایت ایران در است حرفه ای  زیادی حد تا و بلند بسیار کتاب                        آن
زبانی با و خالصه تر را امر این که است این در آبراهامیان کتاب اهمیت رساند. چاپ به بار چند را آن                       دانشگاهی اش
مدارک و اسناد به تکیه با که است، مرداد 28 کودتای درباره آن دوم بخش است. کرده تشریح خوانندگان برای                      آسان تر
توسط نخستین بار برای گذشته در نیز کودتا امر گرفت. صورت کودتا این چگونه و چرا که می کند ثابت انکار                     غیرقابل
برن مالکوم همکاری با وی که جمعی ای کتاب در سپس و (IJMES، 1978 در منتشره مقاله  (در گازیوروفسکی                    مارک
دکتر توسط آن از فصلی مگر است، نشده برگردانده فارسی به گویا دومی این (که است آمده کرد، منتشر (Byrne)                    
تهران، م ص دق ، بیگ ان ه  و ب ومی  م خ ال ف ان  ک ارن ام ه  در پ ژوه شی  آن : دش م ن ان  و م لی  ح اک میت  عنوان زیر عظیمی،                   فخرالدین
جور تر و جمع بسیار را موضوع این که دارد را تفاوت این باز کودتا موضوع در آبراهامیان کار .(1383 آفتاب،                      نگاره

 تشریح   کرده   است   و   برای   خواننده    ایرانی   غیرحرفه ای   سهل االدراک تر   است.

وی کودتا، پیرامون باال در شده یاد آثار برخالف که، است این دارد اول درجه  اهمیت آبراهامیان اثر این در                      آنچه
و «خطرکمونیسم» با مقابله برای کودتا گویا که تز این که می کند ثابت بریتانیایی و آمریکایی مدارک و اسناد                     براساس
مصدق که بود این کودتا علت عکس، بر بلکه، است؛ نادرستی تز بود، گرفته انجام کمونیسم» چنگال از ایران                     «نجات
ایران دست در که جهانی) بازار قیمت بنابر آن فروش تا استخراج مرحله (از نفت کنترل پیرامون مذاکره سال دو                      طی
رعایت کامال ایران حقوق می خواست بود، نفت کردن ملی قانون روح و اصل که ایران ملی حاکمیت اصل یعنی                     بماند،
خود دست در را نفت کنترل می خواستند حیله گرانه فرمول های انواع طریق از انگلستان و بریتانیا که حالی در                    شود،
دست نشانده دولت به کنسرسیوم قرارداد در که فرمولی همان درست - بپردازند بیشتر کمی درآمد ایران به تنها و                     بگیرند
خود فوق الذکر کتاب در علم مصطفی دکتر زیرا می شود مطرح تز این که نیست باری نخستین این البته، شد. دیکته                      کودتا

 به   این   تز،   هرچند   مختصر،   پرداخته   است.

که این طور پرداختید، مرداد ٢٨ کودتای مساله به هفتم، فصل در قوام السلطنه»، شوکت «غروب کتاب در                  شما
حقیقت در و نبود ایران در کمونیسم خطر آمریکا و انگلیس اصلی دلیل که می دهد نشان نیز شما تحقیقات                     پیداست،

 «خطر   سرخ»،   سرپوشی   برای   عملیات آژاکس   بود؟



«جناب قوام شوکت غروب ترومن: و استالین شاکری، (خ. کردم منتشر ٢٠١٣ ژانویه که کتابی در نیز من                    آری،
همین (aqavamstwilight@gmail. com صفحه/ ٧٩٢ جلد دو آلمان، ایدئولوژیک، تاریخ نگاری بر نقدی              اشرف».
همان کودتا اساسی علت که دادم نشان فرانسه و آمریکا بریتانیا، اسناد به تکیه با و کردم تحلیل و طرح مفصال را                        تز
محرمانه گزارش های در و - می هراسیدند غربی بزرگ دول که بود این همچنین و ایران نفت از غرب اقتصادی                     منافع
التین آمریکای و افریقا آسیا، قاره های در ملل سایر برای سرمشقی ایران نفت کردن ملی امر که - بودند معترف آن                       به

 خواهد   شد   و   البته،   به رغم   کودتا،   چنین   هم   شد.

دو آن که می شود ثابت دانشگاهی پژوهش های همچنین و دولت دو آن محرمانه اسناد برپایه  کتاب این در این، بر                      افزون
مالی فشارهای طریق از نخست درجه  در و بودند آن براندازی خواهان مصدق نخست وزیری روزهای همان از                   دولت،
را اقتصادی وضعیت کشور بودجه موازنه  و ارزی موازنه  با توانست مصدق که دریافتند چون به تدریج، اما اقتصادی؛                    و
تصمیم بنابراین ریختند. را کودتا برنامه نبود، میسر کشور اقتصادی انهدام طریق از او سقوط لذا، و کند بهتر                     روزبه روز
فشارهای ناتوانی و مشابه سرزمین های و ایران زیرزمینی منابع در غرب منافع نخست بود: اساس دو بر کودتا امر                     به

 اقتصادی   که   مصدق   موفق   شد   ترمیم   کند.

طرف از انتخابات ولی می شد، برگزار نفت شدن ملی مبارزات و کشمکش ها متن در مجلس 17 دوره                   انتخابات
متوقف را انتخابات حوزه ها، بعضی در که دید این در را صالح مصدق دولت که شد متشنج دربار-انگلیس                    نیروهای
اقدام آیا می کردند. جلوگیری مجلس جلسه  تشکیل از غوغا و جنجال ایجاد با مجلس 17 دوره در مصدق مخالفان                     کند.

 همه پرسی   برای   انتخابات   مجدد   و   انحالل   مجلس   اساس   قانونی   داشت؟

ملی سیاست با آمریکا و بریتانیا سفارت از وجوه دریافت با نمایندگانش عمده  است شده ثابت مستندا اکنون که                     مجلسی
از قانونا که مصدق اختیارات کرد. نقض را آن و آورد وارد خدشه اساسی قانون اساس به - می ورزیدند مخالفت                      مصدق
از پس باید بودند آزمایشی می کرد وضع اختیارات چارچوب در او که قوانینی درعین حال و بودند قانونی گرفت                    مجلس
ماهه شش اختیارات کسب با هم فرانسه نخست وزیر ١٩۵٨ می ماه (در می رسیدند. مجلس تصویب به آزمایش ماه                    شش
قانون در چه نبود، غیرقانونی اقدام آن که ورزید تاکید باید رفراندوم درباره  کرد). رفتار ترتیب همین به مجلس                     از
اعالم غیرقانونی و نشده ذکر رفراندوم زمان، آن در غربی کشورهای از بسیاری اساسی قوانین همانند ایران،                   اساسی
و گذشته سلطنت بین کشور سرنوشت تعیین برای موقت دولت فاشیسم سقوط از پس ایتالیا در دلیل همین به بود.                      نشده
- رفراندومی طی ١٩۵٨ سپتامبر در هم دوگل ژنرال نخست وزیر خواست. را ملت نظر رفراندوم راه از جمهوری                    نظام
وینستون رساند. فرانسه ملت تصویب به را پنجم جمهوری اساسی قانون - نداشت پیشینه ایتالیا، مانند فرانسه، در                    که
باالخره و کرد اعالم معلق را کشور اساسی قوانین همه فوق العاده، وضعیت اعالن با دوم، جنگ زمان در هم                     چرچیل
رفراندومی برگزاری با ١٩۶٣/١٣۴١ زمستان در نداشت، رفراندوم برای قانونی اختیار هیچ که هم،                محمدرضا شاه
حقوقی ایرادی مصدق دکتر توسط رفراندوم به اقدام بنابراین، گذاشت. ملت رأی به را خود غیره و ارضی                    اصالحات
مخالفان و موافقان بین خورد و زد از پرهیز به خاطر - که است این گرفت مصدق به می توان که ایرادی تنها                       نداشت.
وضع این گفت نمی توان که بود زیاد آن قدر آرا تفاوت همه این با کرد. جدا هم از را رأی اخذ محل های - مجلس                         انحالل

 استثنایی   کوچک ترین   تغییری   در   نتیجه    آرا   داشت.

به مصدق دکتر جانب از صادرشده بخشنامه  اولین نخست وزیری، سمت کسب از پس که می دهد نشان                  تحقیقات
دشنام یا انتقاد هرگونه خاطر به مطبوعات این که و داشت بیان آزادی به تاکید دادگستری)، به رونوشت (با                    شهربانی
بود شهربانی کار قلمرو در مطبوعات سانسور دوره آن در نگیرند. قرار تعقیب تحت هیچ وجه به دولت، رییس مقام                     به
دکتر دلیل این به آیا شد. برکنار مصدق دکتر به وسیله  که بود علی خان» «محرم نام به شخصی با آن مسئولیت                      و

 مصدق   در   تاریخ   معاصر   مظهر   استقالل   و   دموکراسی   شناخته   شده   است؟

و بودند آزاد احزاب همه که آن قدر نداشت، آزادی آن قدر هرگز ایران وی، دولت از پس نه و پیش نه زمانی، هیچ                        در
ایران، در آمریکایی و انگلیسی ماموران اعتراف به اکنون که راستی- دست نشریات تا گرفته توده ای از نشریات،                    همه
ناسزایی هر بی محابا روز و شب که بودند آزاد آن قدر - می شدند اداره سیا و سرویس اینتلیجنس بودجه با است شده                       ثابت
حتی که آزادی ای می کردند؛ فاطمی، دکتر خارجه وزیر به ویژه او، وزرای و نخست وزیر شخص نثار می خواستند که                   را
کشور قوانین طبق (که سلطنت مقام به فحاشی به خاطر گاه توده ای روزنامه های بعضی البته است. نشده دیده هم غرب                     در
← آینده به سوی (مثال: می شدند منتشر دیگری نام های با همان ها فردا اما توقیف، قضایی مقامات توسط بود)                   قدغن
مسئولیتی امر این در او چراکه بود ناعادالنه مصدق دکتر علیه تاکنون زمان آن از توده ای ها نق نق های لذا،                    رزم آوران).

 نداشت.



شرکت پیشنهاد آخرین چرا که (163 (ص می کند انتقاد مصدق دکتر از هم کاتوزیان هما که است متعجب                    آبراهامیان
نظر شد، خراب کشور اقتصادی وضع مصدق، دکتر نفتی سوءسیاست اثر در که نکرد، قبول را انگلیس نفت                    استعماری

 شما   چیست؟

آن روزنامه های و آمریکا متحده ایاالت و بریتانیا دولت های کاذبانه تبلیغات بقایای جز و است نادرست استدالل نوع                    این
که می دهند نشان زمان آن در دولت دو آن محرمانه گزارش های فقط نه رفت، باال در چنان که چه، نیست،                     کشور ها
را اقتصادی وضع که کند اتخاذ را سیاست هایی آمریکا و بریتانیا نفتی و اقتصادی بایکوت برابر در توانست                    مصدق
28 کودتای هنگام نفت، درآمد قطع به رغم حتی، که می کنند ثابت نیز اخیر سال های در علمی تحقیقات بلکه بخشد،                     بهبود
و مثبت - آمریکا مالی کمک های همه با زاهدی دوران در هم مصدق از پیش دوران از هم ایران ارزی ذخیره                       مرداد
بودند، کرده امید قطع اقتصادی بحران اثر در مصدق دولت سقوط از دولت دو آن این که دلیل به درست بود.                      موفق
و شکافته ام مفصال شوکت... غروب استالین، و ترومن کتاب در را نکته (این شدند. نظامی کودتای به اقدام از                     ناگزیر

 خواننده   می تواند   به   آن   کتاب   رجوع   کند.)

آمریکاییان پیشنهاد های مثال، مصدق، اگر جاست. همین در قضیه تمام که گیر نمی کند توجه کاتوزیان دکتر                  نگونبختانه،
ملی حاکمیت اصل لذا و نفت، کردن ملی قانون او می سپرد، بین المللی بانک به را نفت فروش و استخراج سپردن بر                       دایر
را، مصدق درست موضع این که برای می داد. باد به را نهضت حیثیت و می کرد نقض کشور طبیعی منابع بر را                      ما
دچار و کنیم مطالعه شده اند آزاد تاکنون که را دیپلماتیک محرمانه اسناد همه  باید بفهمیم، نهضت شکست                   به رغم
ملی شرف نمی تواند ملتی هیچ آن بدون که بود ملی حاکمیت اصل می فشرد پا آن بر مصدق که اصلی نشویم.                      احساسات

 خود   را   حفظ   کند.   حتی    شاه   در   سال های   آخر   حکومتش   به   این   امر   اقرار   کرد   و   خواست   نفت   ایران   را   از   نو   ملی   کند!

 آیا   در   کتاب   «کارنامه    مصدق»   برنامه    دولتی   وی   را   می شکافید   یا   به   ابعاد   وسیع تری   می پردازید؟

دفتر دو و نگاشت زمان شاه در بماند ناشناس است خواسته که شخصی را آن دفتر چهار که است مشترک اثری کتاب                        این
از مصدق، فعالیت های تمام کتاب این در نوشته ام. من خود خارجی آرشیو های مدارک و اسناد براساس را آن                    دیگر
با کودتا تدارک و او نخست وزیری عهد شانزدهم، و چهاردهم مجلس های در او دوران ،1320 شهریور تا جوانی                    دوران
است امید و است آماده کتاب این می شوند. بررسی جزییات در آمریکا و بریتانیا استعمار داخلی عمال و دربار                     شرکت

 به زودی   منتشر   شود.

آن ها از یکی گذشت. آن ها از نمی توان که دارد نیز معایبی آبراهامیان اخیر کتاب که شد یادآور باید همچنین آخر                      دست
با روزبه، خسرو نزدیک دوست و توده حزب مخفی شبکه باالی کادرهای از لنکرانی، حسام همکاری اتهام                   واردآوردن
حسین دکتر به ویلبر دونالد که مشابهی اتهام همانند درست است رشیدیان برادران آنان داخلی عمال و سرویس                    اینتلیجنس
1332 مرداد 28 از پیش یک سال روزبه، شخص اعتراف به که لنکرانی حسام که می گوید وی است. آورده وارد                     فاطمی
از یکی خانه  به بود رسیده قتل به نزدیکش یاران و روزبه توسط توده حزب اجرایی هیات تصویب به (1331                      (شهریور
آورده فراهم ملی نهضت علیه را روحانیون تحریک اسباب مرگ، به تهدید نامه های ارسال با و افکنده بمبی                    روحانیون
می کاهد. تاریخ نگار یک اعتبار از بود شده توده حزب قربانی کودتا از پیش یک سال که کسی به ناشیانه افترای این                      بود.
و کامل متن که است، هندرسون آمریکا سفیر با مرداد 27 غروب در مصدق دکتر مذاکرات متن تحریف دیگر                     نمونه 
شد، منتشر اینترنت در آن مهم بخش های اخیرا و هستند آشنا آن با تاریخ نگاران است. موجود آمریکا آرشیو در آن                      رسمی
سال به توده حزب چهارم پلنوم و 1332 مرداد 28 کودتای پیرامون یادداشتی شاکری، (خسرو در: جمله                   از
برابر در که می کند متهم این به ایستاد، هندرسون برابر در شیردالنه دیدار آن در که را، مصدق وی (1957/1336                    
باید تحریفات این به نیست. تاریخ نگار یک برازنده  نیز تحریف این بود. شده او نظرات تسلیم و آمده کوتاه آمریکا                      سفیر

 مفصال   در   فرصت   بهتری   پرداخت.

در ایران برابر در غرب عملکرد ی درباره زند شاکری خسرو یاد زنده با «بهار» روزنامه مرجایی، فرید                    *گفت وگوی
 دهه   ۵٠   میالدی   و   تاریخ نگاری   کودتای   ٢٨   مرداد
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