
اااازززز    ففففووووللللككككللللوووورررر    سسسس����ااااسسسسىىىى    تتتتاااا    تتتتاااارررر����خخخخ    ننننگگگگااااررررىىىى
رام�ن كامران

 مرداد �كى از نقاط عطف تار�خ معاصر ا�ران است. نبردى كه ملت ا�ران از انقالب۲۸
مشروط�ت آغاز كرد تا نظام قد�م س�اسى كشور را با دمكراسى پارلمانى جا�گز�ن سازد
(نبردى كه هنوز به نت�جهٌ دلخواه نرس�ده است) در ا�ن تار�خ با �كى از بحرانهاى عمدهٌ
خو�ش مواجه شد، بحرانى كه به شكست ل�برالها و پ�روزى طرفداران حكومت اتور�تر

 مرداد ب�ست و پنج سال بعد جاى خود را به مدافعان۲۸انجام�د. پ�روزمندان 
توتال�تار�سم اسالمى سپردند و ا�ران را به �كى از بزرگتر�ن دورانهاى ت�رهKبخت�ش

سوق دادند.
با گذشت زمان ارزش و اهم�ت آن فرصت بزرگ تار�خى كه پنجاه سال پ�ش از دست
مردم ا�ران به در رفت، ب�ش از پ�ش آشكار شده و نوعى احساس غبن روزافزون به
ه�جان بحثها�ى كه بر سر ا�ن واقعه درم�گ�رد دامن زده است. در ا�نجا قصد من نه
تحل�ل واقعه و اهم�ت تار�خى خود آن است كه بر همگان آشكار است و نه سنجش
موضعگ�ر�ها�ى كه در باب آن صورت م�گ�رد و براى همه آشناست، بلكه پرداختن به

مسئلهٌ اسناد كودتاست.
از واقعهKاى كه ا�ن همه از آن سخن رفته سند رسمى و مستق�مى در دسترس ما ن�ست
مگر نسخهKاى ناقص و سانسور شده از گزارش دونالد و�لبر كه بالفاصله پس از انجام
كودتا براى استفادهٌ داخلى كارمندان س�ا ته�ه شده است و چندى پ�ش در دوران كل�نتون
و توسط خانم آلبرا�ت منتشر شد. تا آن زمان جز خاطرات برخى از دست اندر كاران
قض�ه كه گاه با افسانه و تبل�غات هم آم�خته است، چ�ز دندانگ�رى در دسترس
پژوهشگران قرار نداشت. همه م�دانستند كه كودتا كار سرو�سهاى اطالعاتى انگلستان و
آمر�كاست، كسى هم منكر قض�ه نبود مگر پادوها و بهرهKوران ا�رانى كودتا، ولى دولت
آمر�كا ه�چگاه به طور رسمى انجام ا�ن عمل را بر عهده نگرفته بود و به غ�ر از كل�اتى

كه به هر صورت پنهان نم�ماند، اطالعات دق�قى از واقعه به دست كسى نرس�ده بود.
گزارش و�لبر كه تازه بخشها�ى از آن حذف شده است، اول�ن قدم براى انتشار اسناد
رسمى ا�ن حكا�ت بود و راهگشاى پژوهش متكى بر سند در باب ا�ن واقعهٌ مهم. بازتاب
وس�ع آن در سا�تهاى ا�نترنتى ضربهٌ قاطعى بود به دروغپرداز�هاى چند�ن ساله در باب
آنچه كه دولت قبل از انقالب «ق�ام ملى» م�نام�د. كتاب «همه مردانِ شاه» نوشتهٌ استفن
ك�نزر مخبر ن�و�ورك تا�مز هم كه با استفاده و احتماالً تحت تأث�ر تكان ناشى از نشر
گزارش س�ا نوشته شد، اول�ن روا�ت مفصل و در ع�ن حال خواندنى از تجربهٌ حكومت
مصدق بود كه در دسترس خوانندگان انگل�سى زبان قرار گرفت و به سرعت هم به

فارسى ترجمه شد.
ولى با تمام ا�ن احوال از انتشار ناقص گزارش و�لبر تا روشن شدن تمام زوا�اى
داستان راه درازى در پ�ش است. اسناد عمل�اتى كه منجر به سقوط مصدق شد هنوز در

گوشهKاى از با�گانى دولت آمر�كا خاك م�خورد و با�د خواستار افشاى آنها بود.

ددددالالالال����لللل    ططططففففررررههههKKKKررررووووىىىى    آآآآممممرررر����ككككاااا
انتشار ا�ن اسناد دو رشته پ�امد خواهد داشت، �كى تار�خى و د�گر س�اسى. ا�ن هر دو
به هم بسته است و نبا�د ه�چكدام را از نظر دور داشت. بخصوص كه سرتافتن آمر�كا از
افشاى آنها دل�ل س�اسى دارد نه انگ�زهٌ جلوگ�رى از پژوهش تار�خى. البته ا�ن دولت



 مرداد به طور۲۸مدع�ست كه به غ�ر از گزارش و�لبر تمامى مدارك مربوط به كودتاى 
 پ�شه كرده بوده، نابود شده و۱۹۶۰اتفاقى و �ا طبق رو�هKاى كه سازمان س�ا طى سالهاى 

اثرى از آنها باقى ن�ست. ا�ن سخن مطلقاً پذ�رفتنى ن�ست. ه�چ دستگاه عمدهٌ دولتى،
آنهم در دولتى به عرض و طول دولت آمر�كا، به عمد آرش�وهاى خود را كه حافظهٌ دستگاه
و پشتوانه و پا�هٌ كار آن است به دست خود نابود نم�كند تا سازمان س�ا چن�ن كرده باشد.
اسنادى به ا�ن اهم�ت، آنهم مربوط به �كى از بزرگتر�ن پ�روز�هاى تار�خى سازمان
مزبور، چ�زى ن�ست كه �كى دو نفر با استفاده از موقع�ت و به هر دل�ل شخصى �ا
غ�رشخصى بتوانند آنها را از با�گانى ب�رون بكشند و از ب�ن ببرند. بهانهٌ از ب�ن رفتن

ا�ن اسناد فقط دستاو�ز سستى است براى احتراز از انتشارشان.
از ا�ن حكا�ت «ناپد�د شدن» كه از زمرهٌ چشمبندى است اگر بگذر�م م�توان چند دل�ل
براى توج�ه موضع ا�االت متحده جست. �كى اصرار بر آبرودارى است محض حفظ ظاهر
آزاد�خواهى در جهان. البته در قبح كودتا�ى كه �ك دولت دمكرات را هدف گرفت و ملتى
را به پرتگاه د�كتاتورى چند�ن ساله انداخت شك نم�توان كرد ولى ا�ن دل�ل چندان محكم
ن�ست. اول براى ا�نكه چند و چون س�است چند�ن سالهٌ آمر�كا در قبال كشورهاى جهان
سوم براى همه روشن است، ك�ست كه بپذ�رد آمر�كا در ا�ن بخش از دن�ا فقط در پى
ترو�ج آزادى بوده است؟ ا�ن همه ساده لوحى غ�رممكن ن�ست ولى كم�اب حتماً هست.
عالوه بر ا�ن با�د در نظر داشت كه سالهاست آمر�كا اسناد مربوط به س�استهاى مشابهى
را كه در چهار گوشهٌ دن�ا پىKگرفته، ع�ان كرده و در اخت�ار همگان قرار داده است. خالصه
ا�نكه روش د�كتاتور پرورى آمر�كا پنهان نمانده كه آشكار شدنش رسوا�ى در پى ب�اورد.

دل�ل د�گرى را هم م�توان در تصور آورد و آن كوشش در مخفى نگاه داشتن ش�وهٌ
عملى است كه در ا�ران باعث سقوط مصدق شد. ولى ا�ن دل�ل هم پذ�رفتنى ن�ست چون
ا�ن روش تغ��ر حكومت سرمشق عمل�اتى بوده است كه در بس�ارى نقاط د�گر به اجرا
گذاشته شده است و اسناد مربوط به آنها ن�ز فاش شده است. بنا بر ا�ن د�گر صحبت از

 مرداد در دسترس د�گران۲۸«حفظ اسرار حرفهKاى» نم�توان كرد كه فرض كن�م اگر اسناد 
قرار بگ�رد راه مقابله با ا�ن روشها را خواهند آموخت.

 مرداد را۲۸م�ماند دل�ل سوم كه به تصور من دل�ل اصلى است. آمر�كا هنوز پروندهٌ 
بسته نم�داند كه بخواهد آنرا فاش سازد. بسته نم�داند به ا�ن معنا كه هنوز تصور م�كند

 مرداد براى۲۸كه م�تواند باز برگ حكومت اتور�تر را در ا�ران بازى كند، از وارثان 
رس�دن به ا�ن هدف استفاده كند و باز براى مدتى نامعلوم اخت�ار ا�ن كشور را به دست

بگ�رد و از امكانات استراتژ�ك و اقتصادى آن بهره ببرد.

ففففاااا����ددددههههٌٌٌٌ    ااااننننتتتتششششاااارررر    ااااسسسسنننناااادددد    ببببررررااااىىىى    اااا����رررراااانننن����اااانننن
در مقابل، ا�ران�انى كه خواستار برقرارى دمكراسى ل�برال در كشورشان هستند با�د

 مرداد پافشارى كنند. براى ا�نكه۲۸در درجهٌ اول به هم�ن دل�ل آخر بر افشاى اسناد 
آمر�كا را وادارند تا به اصطالح «دست خود را بسوزاند» و از سوداى برقرارى حكومت
اتور�تر در ا�ران دست بشو�د. در ا�ن كار عذرخواهى رسمى كه الزم است و �كبار هم از
آدمهاى عوضى، �عنى حكام فعلى ا�ران كه دشمن قسم خوردهٌ مصدق هستند، انجام شده،
آنقدر مهم ن�ست كه انتشار اسناد. البته ه�چكدام ا�ن دو ب�مهٌ قاطع ن�ست اما به احتمال

قوى  در ممانعت از دخالتهاى آ�ندهٌ آمر�كا بىKاثر نخواهد بود.
تازه ا�ن فقط �ك وجه از اهم�ت كار است كه مربوط به پ�شگ�رى از فشار خارجى در
جلوگ�رى از برقرارى دمكراسى است. اهم�ت وجه داخلى كار اگر ب�شتر نباشد حتماً

كمتر ن�ست.



برخى تصور م�كنند كه صرف نضج گرفتن آزاد�خواهى، حس احترام نسبت به حقوق
د�گران و درك لزوم حكومت قانون براى برقرارى دمكراسى در �ك كشور كافى است. اوالً
دمكراسى امرى صرفاً مربوط به جهان اند�شه ن�ست كه تحققش فقط با انجام �ك رشته
تغ��رات فكرى ممكن شود. دوم ا�نكه تازه در حوزهٌ اند�شه وقتى م�توان رواج ا�ن افكار
را كه به هر حال الزم است، كافى به حساب آورد كه كشورى بخواهد تازه پا به راه تجدد
بگذارد، �عنى از ش�وهٌ كشوردارى كهنى كه ا�ن عوامل در آن جا�ى ندارد به جهانى قدم
بنهد كه ا�ن عقا�د محور شكلKگ�رى نظام س�اسى است. ا�ران قبل از مشروط�ت نمونهٌ
خوب و آشنا�ى از ا�ن دست است و همهٌ ما كماب�ش با كوششهاى آزاد�خواهانى كه
ا�ران�ان را از خواب غفلت چند�ن ساله ب�دار كردند و فكر آزادى را در ب�ن آنها ترو�ج
نمودند، آشنا��م. ولى ا�ران امروز د�گر ا�ران قبل از مشروط�ت ن�ست، صد سال تجربهٌ
رودررو�ى انتخابهاى س�اسى متفاوت، ب�ش از پنجاه سال تجربهٌ حكومت اتور�تر و
ب�ست و پنج سال حكومت توتال�تر را در پس دارد و ام�د رس�دن به آزادى را در پ�ش.
صاحب تار�خ س�اسى مدرن است و ا�ن تار�خش مرجعى است براى هو�ت�Kابى گروههاى
مختلف س�اسى، براى درك ك�ف�ت رابطهٌ آنها با هم و در �ك كالم براى تجربه اندوزى از
گذشتهKاى كه بهتر�ن مرجع آموزش است و امروز برخى به دال�ل س�اسى كه بس�ار روشن
است ولى چندان قابل دفاع ن�ست، معتقدند كه با�د فراموشش كرد و فقط به آ�نده

نگر�ست.
آزاد�خواهى ا�ران�ان در نقطهٌ شروع تار�خ خود ن�ست كه به گفتار عق�دتى ختم شود.
آنها�ى كه معتقدند با�د كار دمكراسى را در ا�ران از صفر شروع كرد در حق�قت هدفى جز
نفى سابقهٌ ا�ن حركت تار�خى ندارند و به هم�ن دل�ل هم م�توان جداً در آزاد�خواه�شان
شك كرد. استقرار و استحكام دمكراسى آ�ندهٌ ا�ران همانقدر كه مستلزم رواج اعتقاد به
آزادى و لزوم جدا�ى د�ن و دولت در ب�ن مردم ا�ران است محتاج تنظ�م و جا افتادن گفتار
تار�خى مدونى هم هست كه تار�خچهٌ كوششهاى موفق و ناموفق آزاد�خواهان ا�ران را به
عنوان مرجع تار�خى ا�ن حركت �ك قرنه به همگان عرضه بدارد و پا�گاه و پشتوانه و
هو�ت تار�خى آنها را برا�شان روشن كند. شكل گرفتن ا�ن گفتار در درجهٌ اول مد�ون كار
مورخانى است كه چه در ا�ران و چه در خارج از ا�ن كشور به كندوكاو در تار�خ معاصر
ا�ران م�پردازند و حاصل كارشان در دسترس همهٌ كسانى قرار م�گ�رد كه م�خواهند
گذشتهٌ كشور خود و در حق�قت گذشتهٌ خو�ش را به عنوان فردى از افراد ملت ا�ران،

بشناسند.
با�د به تفاوت ب�ن ا�ن گفتار تار�خى و فولكلور س�اسى كه در ب�ن مردم رواج داشته و
دارد و مبناى شكلKگ�رى هو�ت س�اسى اكثر افراد عالقمند به امور س�اسى است، توجه
داشت. كار تار�خى درست مستلزم انضباط مفهومى و وسواس در وارسى مطالب است و
ربطى به نقل خاطرات شخصى و تسرى موضعگ�رىKهاى احساسى ندارد. دست �افتن به

 مرداد براى شكل بخش�دن به گفتار تار�خى ل�برال به تمام معنا ضرورى است،۲۸اسناد 
ز�را به ا�ران�ان ل�برال فرصت خواهد داد تا بخش مهمى از گذشتهٌ خو�ش را كه در
حق�قت تار�خچهٌ آزاد�خواهى در ا�ران است به طور هر چه كاملKتر بنگارند و از آن به
عنوان نقطهٌ اتكا�ى براى پ�شبرد خواستهاى امروز خو�ش استفاده كنند و آنچه را از

فولكلور س�اسى آموختهKاند با دانش تار�خى جا�گز�ن سازند.

تتتتننننووووعععع    ممممووووضضضضععععگگگگ����ررررىىىىKKKKههههااااىىىى    اااا����رررراااانننن����اااانننن
از ل�برال ها كه بگذر�م اعضاى د�گر خانواده هاى س�اسى ا�ران نسبت به افشاى اسناد

 مرداد موضع �كسانى ندارند. منطقى هم هست كه نداشته باشند، هر كدام در پى۲۸



برقرارى حكومت دلخواه خود بودهKاند و هستند و در ا�ن راه با د�گران، از جمله ل�برالKها،
دست و پنجه نرم كردهKاند. منطق رودررو�ى چهار خانوادهٌ س�اسى كه تار�خ ا�ران مدرن
را شكل داده است چن�ن حكم م�كند كه نقاط عطف تار�خ و وقا�ع مهم آن در نظر ا�ن چهار
گروه �كسان نباشد. داو كشمكش آنها تع��ن نظام س�اسى مملكت بوده است و تار�خ،
چنانكه با�د، نقطهٌ اتكا و اسباب توج�ه انتخابKهاى هر كدام است، طب�عى است كه بر

سرش اتفاق نظر نداشته باشند.
از راد�كالهاى كمون�ست شروع كن�م. موضع آنها دوگانه است. از �ك طرف به دل�ل

 مرداد، خود را جزو قربان�ان واقعه به شمار م�آورند۲۸سركوب حزب توده پس از كودتاى 
و دشمنى ا�دئولوژ�ك خود را با آمر�كا به ا�ن ترت�ب توج�ه م�كنند. بنابرا�ن هر چه
دست آمر�كا ب�شتر رو بشود راضىKترند. از طرف د�گر الفها�ى كه در بارهٌ قدرت خود در
دوران حكومت مصدق زدهKاند و گاه هنوز هم م�زنند و مكمل دروغبافىKهاى كودتاچ�ان در
بارهٌ «خطر كمون�سم» است، با انتشار كامل اسناد بىKاعتبارتر از پ�ش خواهد شد.
كماا�نكه آنچه تا به حال منتشر شده است نشان م�دهد كه اغراق در بارهٌ خطر كمون�سم
�كى از بخشهاى اساسى استراتژى كودتاگران بوده و ابتكار برخى از خشنKتر�ن
تظاهراتى كه به حزب توده نسبت داده شده، از كسانى بوده كه م�خواستهKاند مردم ا�ران

را از چن�ن خطرى بترسانند.
مرتجعان اسالمگرا ن�ز در موقع�تى نظ�ر گروه قبل قرار دارند. از آنجا كه از ابتداى
قدرتگ�رى براى آمر�كا خط و نشان كش�ده اند و مبارزه با ا�ن دولت را در صدر شعارها و
برنامهKهاى س�است خارجى خود قرار دادهKاند، ه�چ بدشان نم�ا�د كه سابقهٌ دخالتهاى
نامشروع ا�االت متحده در ا�ران هر چه ب�شتر برمال شود و براى تبل�غاتچىKهاى
وراجشان خوراك فراهم ب�اورد. فراموش نكن�م كه هنوز گروگانگ�رى د�پلماتهاى

 مرداد توج�ه م�كنند. ولى از طرف د�گر از آنجا كه خود در آن۲۸آمر�كا�ى را با ارجاع به 
دوره با حكومت ل�برال مصدق مخالف بودهKاند و حتى به كودتا مدد رساندهKاند، م�دانند
كه با افشاى اسناد سابقهٌ همكار�شان با س�است آمر�كا هر چه ب�شتر هو�دا خواهد شد و
گفتار تار�خى پر دروغشان در باب مبارزهٌ روحان�ت با نفوذ خارجى، بر باد خواهد رفت.
در هم�ن اسناد چاپ شده كم سخن از همكارى ب�ن كودتاچ�ان و روحان�ان ن�ست و به
احتمال محتواى باقى پرونده Kها مشت ا�ن «روحان�ت مبارز» را بازتر هم خواهد كرد.
پس از انتشار خاطرات شفاهى مهدى حائرى �زدى توسط «مركز خاطرات شفاهى دانشگاه
هاروارد» بر همه روشن شده كه خم�نى در سالهاى حكومت مصدق جزو نزد�كان بهبهانى،
مخالف سرسخت نخست وز�ر و طرفدار پروپا قرص دربار، بوده است. حما�ت بهبهانى
از كودتا ن�ز روشن است. بىKآبرو�ى بهبهانى همان بىKآبرو�ى خم�نى است ولى
هنرنما�ىKهاى روحان�ان به ا�نجا ختم نم�شود. س�د كاشى را هم كه از «اؤل�ا»ى جمهورى
اسالمى است، نبا�د از �اد برد. به خاطر داشته باش�م كه استفن ك�نزر بابت نوشتن
كتابش و ذكر ا�ن نكته كه س�ا براى انجام كودتا به دست نزد�كان شخص اخ�ر هم پول

رسانده، كم در جمهورى اسالمى فحش نخورد.
تكل�ف طرفداران نظام اتور�تر هم كه روشن است. هنوز از خمارى چاپ گزارش و�لبر
درن�امدهKاند و از اصل و اساس با افشاى هر سندى مخالفند چون مشروع�ت دروغ�نى را
كه براى حكومت آر�امهرى سر هم كرده بودند و هنوز براى آن جا�گز�نى ن�افتهKاند ب�ش
از پ�ش به باد خواهد داد. دل�ل تشبثاتى هم كه طرفداران سلطنت براى بىKاعتبار جلوه
دادن گزارش و�لبر كردند در هم�نجاست. در ا�ن كه سلطنت سواى نظام س�اسى اتور�تر
برا�شان معنا ندارد و در ذهن آنان ا�ن دو چنان به هم بسته است كه �كى جدا از د�گرى در
تصورشان نم�گنجد. نامهKهاى تبل�غى بىKمحتوا�ى كه با خرج فراوان از طرف كارگزاران



محلى كودتا و اعضاى خانوادهٌ پهلوى در مطبوعات فرنگى چاپ شد تا گزارش را بىKارزش
قلمداد كند و كودتا�ى را كه طرح و نظارت بر اجرا�ش كار افسران اطالعاتى انگلستان و
آمر�كا بود، به خ�زش مردم ا�ران نسبت دهد، به هم�ن دل�ل منتشر شد. به ا�ن دل�ل كه
طرفداران سلطنت پهلوى هنوز تصور م�كنند كه نظام س�اسى اتور�تر در ا�ران بختى

دارد و خود را نما�ندگان اصلى ا�ن انتخاب س�اسى م�شمارند.

سسسسخخخخنننن    آآآآخخخخرررر
طبعاً تصم�م در بارهٌ انتشار اسناد بر عهدهٌ دولت آمر�كاست. شكى ن�ست كه گروهى

 مردادى در جهان سوم هستند،۲۸از س�استمداران آمر�كا�ى، آنها�ى كه طرفدار س�است 
از بن و بن�اد با هرگونه عذرخواهى و افشاى سند مخالفند. آنها همانقدر منكر اجراى
عمل�اتى از ا�ن قب�ل هستند كه عالقمند به بهره بردارى از ثمرات ا�ن ش�ر�نكارىKها.
ولى چه اخت�ار به دست ا�ن قب�ل افراد باشد و چه به دست افرادى ب�افتد كه از س�است
ب�نKالمللى و حرمت حقوق د�گر ملل تصو�ر معقول و متعادلى در ذهن دارند، روزى كه
صحبت از پا�هKر�زى نو�ن روابط ب�ن دو كشور در م�ان ب�ا�د، با�د كار را از اساس
سازمان داد، �عنى به ر�شهٌ نقار ب�ن دو دولت و به عبارتى دو ملت برگشت. در آن زمان

 مرداد در م�ان خواهد آمد و آمر�كا با موضعى كه در ا�ن زم�نه اتخاذ۲۸به ناچار سخن از 
خواهد كرد نشان خواهد داد كه خواستار برقرارى چگونه حكومتى در ا�ران است، حكومتى
ل�برال كه دنبالهٌ كار ناتمام مشروط�ت و مصدق و بخت�ار را بگ�رد �ا حكومت اتور�ترى

كه به كجراههٌ دو پادشاه پهلوى برود.


