ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی زﻧﺪ

ﮔﻔﺖوﮔﻮی روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی زﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن -ﮐﻮدﺗﺎی ،١٩۵٣
ﺳﯿﺎ و رﯾﺸﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ -و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ*.
ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن درﺑﺎره ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد را ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ آن ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری دارﯾﺪ؟
آری .ﮐﺎر آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ او ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  -و اﯾﻦ
ﺧﻼف آﻣﺪ ﻋﺎدت ،ﭘﺎرادوﮐﺴﺎل اﺳﺖ  -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوران ﺑﯿﻬﻘﯽ و ﻣُﺴﮑﻮﯾﻪ ﺑﺲ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ دارد .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،اﻣﺎ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﻤﮑﺶ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ دو دوﻟﺖ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ،ﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺶ از آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮه
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﻢ در ﮐﺘﺎب ﻧﻔﺖ ،ﻗﺪرت و اﺻﻮل )ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﭼﺎﭘﺨﺶ (1377 ،اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن
آن ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻋﻨﺎﯾﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﺷﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽاش آن را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎب آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺧﻼﺻﻪﺗﺮ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ
آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم آن درﺑﺎره ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﯿﺰ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎرک ﮔﺎزﯾﻮروﻓﺴﮑﯽ )در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه در  (IJMES، 1978و ﺳﭙﺲ در ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻌﯽای ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﺮن
) (Byrneﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،آﻣﺪه اﺳﺖ )ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻣﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻓﺼﻠﯽ از آن ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ
ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دﺷﻤﻨﺎن آن :ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺼﺪق ،ﺗﻬﺮان،
ﻧﮕﺎره آﻓﺘﺎب .(1383 ،ﮐﺎر آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎز اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻊ و ﺟﻮرﺗﺮ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﺳﻬﻞاﻻدراکﺗﺮ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ درﺟﻪ اول دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف آﺛﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻮدﺗﺎ ،وی
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺰ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »ﺧﻄﺮﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« و
»ﻧﺠﺎت اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺰ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﻋﻠﺖ ﮐﻮدﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺪق
ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺖ )از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎ ﻓﺮوش آن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﮐﻪ در دﺳﺖ اﯾﺮان
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ اﺻﻞ و روح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﺣﯿﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺖ را در دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان درآﻣﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ  -درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﻪ دوﻟﺖ دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه
ﮐﻮدﺗﺎ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﻢ در ﮐﺘﺎب ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺰ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎب »ﻏﺮوب ﺷﻮﮐﺖ ﻗﻮاماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ« ،در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ ،اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻪ
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
»ﺧﻄﺮ ﺳﺮخ« ،ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎتآژاﮐﺲ ﺑﻮد؟

آری ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ  ٢٠١٣ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم )خ .ﺷﺎﮐﺮی ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺮوﻣﻦ :ﻏﺮوب ﺷﻮﮐﺖ ﻗﻮام »ﺟﻨﺎب
اﺷﺮف« .ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،آﻟﻤﺎن ،دو ﺟﻠﺪ  ٧٩٢ﺻﻔﺤﻪ (aqavamstwilight@gmail. com /ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺰ را ﻣﻔﺼﻼ ﻃﺮح و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﻤﺎن
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب از ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دول ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﻫﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ  -و در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدﻧﺪ  -ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ در ﻗﺎرهﻫﺎی آﺳﯿﺎ ،اﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آن دو دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن دو
دوﻟﺖ ،از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻣﺼﺪق ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮاﻧﺪازی آن ﺑﻮدﻧﺪ و در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی؛ اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ،ﭼﻮن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻧﻪ ارزی و ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را
روزﺑﻪروز ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ،ﺳﻘﻮط او از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻬﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدﺗﺎ را رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ اﻣﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ دو اﺳﺎس ﺑﻮد :ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺮب در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره  17ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺘﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻃﺮف
ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﺑﺎر-اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺻﻼح را در اﯾﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺼﺪق در دوره  17ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺠﺎل و ﻏﻮﻏﺎ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎ اﻗﺪام
ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد و اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺖ؟
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه از ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺼﺪق ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ  -ﺑﻪ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺪﺷﻪ وارد آورد و آن را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد .اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺼﺪق ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ از
ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ او در ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات وﺿﻊ ﻣﯽﮐﺮد آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از
ﺷﺶ ﻣﺎه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ) .در ﻣﺎه ﻣﯽ  ١٩۵٨ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد( .درﺑﺎره رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ ﮐﻪ آن اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در آن زﻣﺎن ،رﻓﺮاﻧﺪوم ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری از راه رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﻈﺮ ﻣﻠﺖ را ﺧﻮاﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﻫﻢ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩۵٨ﻃﯽ رﻓﺮاﻧﺪوﻣﯽ -
ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺖ  -ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﺳﺎﻧﺪ .وﯾﻨﺴﺘﻮن
ﭼﺮﭼﯿﻞ ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ دوم ،ﺑﺎ اﻋﻼن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻌﻠﻖ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﻫﻢ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﺪاﺷﺖ ،در زﻣﺴﺘﺎن  ١٩۶٣/١٣۴١ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوﻣﯽ
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﻏﯿﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ رأی ﻣﻠﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﯾﺮادی ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  -ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ از زد و ﺧﻮرد ﺑﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ  -ﻣﺤﻞﻫﺎی اﺧﺬ رأی را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوت آرا آنﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ وﺿﻊ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺘﯿﺠﻪ آرا داﺷﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدرﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ )ﺑﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی( ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ آزادی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ دﺷﻨﺎم
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .در آن دوره ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺎر ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺤﺮم ﻋﻠﯽﺧﺎن« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ .آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻈﻬﺮ اﺳﺘﻘﻼل و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﭘﯿﺶ و ﻧﻪ ﭘﺲ از دوﻟﺖ وی ،اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ آنﻗﺪر آزادی ﻧﺪاﺷﺖ ،آنﻗﺪر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﺰاب آزاد ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ،از ﺗﻮدهای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت دﺳﺖ راﺳﺘﯽ -ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﺎﻣﻮران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان،
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺳﯿﺎ اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ  -آنﻗﺪر آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﺳﺰاﯾﯽ
را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺜﺎر ﺷﺨﺺ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و وزرای او ،ﺑﻪوﯾﮋه وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ آزادیای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
در ﻏﺮب ﻫﻢ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮدهای ﮔﺎه ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ )ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر
ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻮد( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ،اﻣﺎ ﻓﺮدا ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﻣﺜﻼ :ﺑﻪﺳﻮی آﯾﻨﺪه ←
رزمآوران( .ﻟﺬا ،ﻧﻖﻧﻖﻫﺎی ﺗﻮدهایﻫﺎ از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻠﯿﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ او در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ.

آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ﻣﺘﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﻫﻢ از دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ص  (163ﮐﻪ ﭼﺮا آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ،ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﻮءﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻔﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺧﺮاب ﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آن دو دوﻟﺖ در آن زﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺪق ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﯾﮑﻮت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻗﻄﻊ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮدﺗﺎی 28
ﻣﺮداد ذﺧﯿﺮه ارزی اﯾﺮان ﻫﻢ از دوران ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺪق ﻫﻢ در دوران زاﻫﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ  -ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .درﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ آن دو دوﻟﺖ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق در اﺛﺮ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ) .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﮐﺘﺎب ﺗﺮوﻣﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﻏﺮوب ﺷﻮﮐﺖ ...ﻣﻔﺼﻼ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪام و
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎب رﺟﻮع ﮐﻨﺪ(.
ﻧﮕﻮﻧﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻀﯿﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺼﺪق ،ﻣﺜﻼ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن
داﯾﺮ ﺑﺮ ﺳﭙﺮدن اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺳﭙﺮد ،او ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ،و ﻟﺬا اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﻬﻀﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽداد .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ درﺳﺖ ﻣﺼﺪق را،
ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آزاد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ و دﭼﺎر
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺸﻮﯾﻢ .اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﺮ آن ﭘﺎ ﻣﯽﻓﺸﺮد اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮف ﻣﻠﯽ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﺎه در ﺳﺎلﻫﺎی 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 ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ؟
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺛﺮی ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دﻓﺘﺮ آن را ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻤﺎﻧﺪ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻧﮕﺎﺷﺖ و دو دﻓﺘﺮ
دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪام .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺼﺪق ،از
دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،1320دوران او در ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﻋﻬﺪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی او و ﺗﺪارک ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ درﺑﺎر و ﻋﻤﺎل داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺎده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
ﺑﻪزودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﺳﺖ آﺧﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
واردآوردن اﺗﻬﺎم ﻫﻤﮑﺎری ﺣﺴﺎم ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،از ﮐﺎدرﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده و دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺴﺮو روزﺑﻪ ،ﺑﺎ
اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺲ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻋﻤﺎل داﺧﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺮادران رﺷﯿﺪﯾﺎن اﺳﺖ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺗﻬﺎم ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ وﯾﻠﺒﺮ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﻓﺎﻃﻤﯽ وارد آورده اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎم ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺷﺨﺺ روزﺑﻪ ،ﯾﮏﺳﺎل ﭘﯿﺶ از  28ﻣﺮداد 1332
)ﺷﻬﺮﯾﻮر  (1331ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﻮﺳﻂ روزﺑﻪ و ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻤﺒﯽ اﻓﮑﻨﺪه و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ،اﺳﺒﺎب ﺗﺤﺮﯾﮏ روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده
ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻓﺘﺮای ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد از اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺘﻦ ﻣﺬاﮐﺮات دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﻏﺮوب  27ﻣﺮداد ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻨﺪرﺳﻮن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ و
رﺳﻤﯽ آن در آرﺷﯿﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺧﯿﺮا ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ در) :ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی ،ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد  1332و ﭘﻠﻨﻮم ﭼﻬﺎرم ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﺳﺎل
 (1957/1336وی ﻣﺼﺪق را ،ﮐﻪ در آن دﯾﺪار ﺷﯿﺮدﻻﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻨﺪرﺳﻮن اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻈﺮات او ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺮازﻧﺪه ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻔﺼﻼ در ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ.
*ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺮﺟﺎﯾﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ »ﺑﻬﺎر« ﺑﺎ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی زﻧﺪ درﺑﺎره ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺮب در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان در
دﻫﻪ  ۵٠ﻣﯿﻼدی و ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد
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