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نگاهي به كتاب كالبدشكافي قيمت نفت در بازارهاي جهاني
نفت كاالي استراتژيك سياسي

سياستنامه| شايد دو سده پيش امكان پذير بود، اما به راستي امروز جريان زندگي بشر بدون 
نفت قابل تصور نيست. اين روزها در گوشه و كنار بحث هاي زيادي مي شنويم درباره اينكه طالي 
سياه به تدريج از عرصه زندگي بشر رخت بر مي بندد و به زودي به حاشيه مي رود، اما به راستي 
هنوز اين سوخت منبع اصلي انرژي اوليه است و با ساير سوخت ها فاصله اي معنادار دارد. آمارهاي 
گزارش چشم انداز جهان كه آژانس بين المللي انرژي منتشر مي كند، نشان مي دهد كه سهم نفت 
در جايگاه منبع نخست انرژي اوليه 34 درصد بوده و زغال سنگ و گاز طبيعي به ترتيب با 26 و 21 

درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. 
بر اساس گزارش چشم انداز اقتصاد جهان كه صندوق بين المللي پول منتشر مي كند، اين 
وضعيت با اندكي تغييرتا سال 2030 ادامه خواهد داشت. نفت تاثير شگرفي بر زندگي همه مردم 
جهان دارد. اين منبع انرژي تجديدناپذير اس��ت و قطعا روزي به پايان مي رسد. اما نكته اصلي 
اينجاست كه ما با ماده اي س��ر و كار داريم كه تاريخ جهان را شكل مي دهد، دگرگون مي سازد 
و جهت آن را مشخص مي كند و اين مس��اله به گونه اي رقم خورده است كه تا ساليان دراز ادامه 
خواهد داشت، حتي پس از آنكه شعله هاي نفت در گذر زمان براي هميشه خاموش شوند. در واقع 
نفت الگويي از توسعه و جغرافياي سياسي به جهان داده است كه تا چند قرن ادامه خواهد يافت. 

اما همه اينها صحبت از آينده بود. 
امروز ما در عصر نفت زندگي مي كني��م و آنچه بيش از هر چيز به م��ا و زندگي هرروزه مان 
ارتباط مي يابد، قيمت آن اس��ت. قيت نفت تاثير ش��گفتي بر زندگي م��ا دارد، تركيبي از چند 
نيروي عظيم اس��ت كه براي ش��كل دادن آن با يكديگر تعامل مي كنند. اين نيروها عبارتند از 
هزينه ها، تصميم گيري درباره سرمايه گذاري ها و مخارج، اس��تفاده از ذخاير، عمليات پوشش 
ريسك، سياست ش��ركت هاي پيمانكاري، سياست دولت ها، ش��ركت هاي نفتي و... همزمان 
زنجيره هاي بي حد و حصري نيز از قيمت سرچشمه مي گيرند كه متغيرهاي اساسي اقتصاد، 
مثل تراز پرداخت ها، قيمت بنزين و گازوييل، قيمت برق،  نرخ ت��ورم و بيكاري و... را تحت تاثير 
قرار مي دهند. بنابراين قيمت نفت تاثيري عميق و قدرتمند بر هستي ما دارد. اما با وجود همه 
اين مس��ائل، بحث قيمت نفت به اندازه كافي مورد كنكاش قرار نگرفته اس��ت. اگرچه اصحاب 
رسانه تالش مي كنند اين مس��اله را توضيح دهند، هيچ كس فراتر از دايره سخنان كارشناسان 
و متخصصان حرفي نمي زند. اما واقعيت آن است كه دايره مزبور بسيار محدود است. متاسفانه 
نفت دراين سرنوشت با ساير منابع انرژي اشتراك دارد و تعداد بس��يار اندك دوره هاي اقتصاد 
انرژي در دانشگاه هاي سراسر جهان شاهدي بر اين مدعاست. شاهد ديگر تعداد اندك كتاب هاي 
اقتصاد انرژي است كه در مقايس��ه با كتاب هاي درسي اقتصاد محيط زيست چيزي به حساب 
نمي آيند. در دروس دانشگاه بسيار كم رنگ است، به ويژه در رشته اقتصاد، در نتيجه، قيمت نفت 
با محصور ماندمان در مرزهاي سخت و محكم كارشناس��ان و متخصصان اين حوزه، همچنان 
مساله اي پيچيده و مبهم باقي مانده است. هنگامي كه تالشي براي رفع ابهام از اين مساله صورت 
مي گيرد،  اين كار بيشتر به شيوه اي گمراه كننده و ناشيانه انجام مي شود. رسانه ها اطالعاتي را ارايه 
مي دهند كه تداعي كننده يك سناريوي مخوف است؛ آنها از پايان عصر نفت سخن مي گويند، 
گاهي اوقات قيمت بشكه اي 200 دالر را براي نفت پيش بيني مي كنند. برخي مواقع نيز رسانه ها 

با بزرگ نمايي نقش اوپك اين سازمان را مسوول قيمت معرفي مي كنند.
 كتاب كالبد شكافي قيمت نفت در بازارهاي جهاني نوشته سالواتوره كارولو با ترجمه روح اهلل 
كهن هوش نژاد كه به تازگي توسط نشر ني منتشر شده است، درباره اين مسائل صحبت مي كند. 
اين كتاب روايت قيمت نفت را از انتها بازگو مي كند، يعني از زمان سقوط قيمت هر بشكه نفت 
از 150 دالر به كمتر از 40 دالر در س��ال 2011. چرا اين اتفاق افتاد و عوامل بنيادي تا چه اندازه 
مي توانند علل آن را توضيح دهند؟ اين كتاب با طرح اين س��واالت در آغ��از، با ظرافت خاصي 
خواننده را با سير تحول قيمت نفت خام آشنا مي سازد. عالوه بر اين، برخي مسائل مرتبط و نسبتا 
فني از قبيل قراردادهاي خريد، ساختار عرضه جهاني، تحوالت مقررات زيست محيطي و فرآيند 
پااليش نفت خام نيز مورد توجه قرار مي گيرند. مس��ائل متنوع مطرح شده در كتاب به تدريج 
سواالت اوليه را پاسخ مي دهد و مطالب را همچون تكه هاي پازل به هم متصل مي كند. نويسنده 
درخصوص نقش عوامل مختلف در باال بردن يا پايين آوردن قيمت نفت توضيحات بسيار شفافي 
داده است و برخي از اين عوامل را شناسايي مي كند. اين كتاب حاصل تجربيات گسترده نويسنده 
در صنعت است. ممكن است برخي با ديدگاه هاي ارايه شده در اين كتاب موافق نباشند اما نبايد 

فراموش كرد كه كاركرد اصلي يك كتاب دعوت به تفكر و تقويت دانش به ياري انديشه است. 

دو روز قبل از كودتا چه گذشت؟
دوشنبه؛ 26 مرداد 

   در ابتداي روز ش��اه از بغداد طي بياناتي كه از ايستگاه هاي راديويي خارجي براي مردم ايران 
پخش ش��د اعالم كرد كه بر اس��اس اختيارات ويژه اي كه قانون اساس��ي به او داده است فرمان 
بركناري دكتر مصدق را صادر كرده و سرلشكر زاهدي را به جاي او منصوب كرده است. حاكم 

در تبعيد گفت كه هنوز كناره گيري نكرده و مطمئن است مردم ايران به او وفادار هستند. 
   س��اعت 10:30 صبح راديو از سرلش��كر زاهدي خواست كه خود را تس��ليم مقامات كند. 

دكترمصدق نيز طي دستوري به ستاد ارتش خواستار ممانعت از فرار سرلشكر زاهدي شد. 
ستاد  ارتش! 

  مقتضي است به مامورين مربوطه اكيدا دستور فرماييد كه نهايت مراقبت را به عمل آورند كه از 
فرار سرلشكرش زاهدي جلوگيري شود چنان كه تسامحي شود موجب مسووليت خواهد شد.  

نخست  وزير دكتر  محمد مصدق  
  م��ردم در نق��اط مختل��ف ب��ا ش��ور و هيج��ان زايد الوصف��ي ب��ه مجس��مه هاي 
رضاخ��ان حمل��ه ور ش��ده و آنه��ا را ب��ه زي��ر مي كش��يدند و ب��راي نخس��تين ب��ار در 
دوره پهل��وي نم��اد ابه��ت اي��ن خان��دان فاس��د و سرس��پرده را شكس��تند. س��رتيپ 
 رياح��ي دس��تور داده ب��ود از پايي��ن كش��يدن مجس��مه هاي رضاش��اه ني��ز ممانع��ت 
به عمل نيايد. از سوي ديگر در عراق نيز جمعي ازعشاير لر كه به واسطه تخته قاپوكردن عشاير از 
ايران كوچ كرده بودند عليه شاه مفلوك تظاهرات به پا كردند. دكتر فاطمي نيز طي پيامي به مظفر 

اعلم سفير ايران در بغداد كه از هواداران دكتر مصدق بود او را از هرگونه مباشرت با شاه منع كرد. 
  از روز قبل ايس��تگاه س��يا تالش هاي فراواني كرد تا بيانيه اي از س��وي زاهدي منتشر شود. 
مصاحبه اي جعلي نيزترتيب داده ش��ده بود. در اين روز )26 مرداد( ايستگاه سيا سعي مي كرد 

فرمان ها را در سطح گسترده و با پوشش مطبوعاتي مناسب منتشر كند. 
  ساعت 13:25 دكتر فاطمي مصاحبه اي مطبوعاتي ترتيب داده و به موضوع فرار شاه پرداخت. 
دكتر فاطمي همچنين نامه ذليالنه اميني، كفيل وزارت دربار را كه از زندان براي وي نوشته بود 

قرائت كرد. 
  اوايل بعدازظهر هندرسن، سفير امريكا وارد تهران شد. هندرسن كه از 13 خرداد براي رايزني 
پيرامون كودتا به امريكا رفته بود مطابق نقشه سيا سفر خود را آنقدر طوالني كرد كه هنگام وقوع 
كودتا در ايران نپاشد. دكتر غالمحسين مصدق )فرزند دكتر مصدق( و دكتر عالمي، وزير كار از 

جانب دولت از هندرسن استقبال كردند. 
  ش��ب هنگام ش��وراي جنگ با حضور روز ولت، كارول، سرلش��كر زاهدي، اردشير زاهدي، 
سرلشكر گيالنشاه، برادران رشيديان )اس��داهلل، سيف اهلل، قدرت اهلل( و س��رهنگ فرزانگان در 
مجموعه سفارت امريكا تشكيل شد. اين جلسه چهار ساعت به طول انجاميد، نتيجه جلسه اين 
شد كه بايد در 28 مرداد اقداماتي صورت داد. در زمينه اقدام سياسي قرار شد يك تظاهرات بزرگ 

با دعوت از مردم و ارتش براي حمايت از شاه در روز چهارشنبه )28 مرداد( برگزار شود.
 در بعد نظامي نيز قرار شد سرهنگ فرزانگان براي جلب همكاري سرهنگ تيمور بختيار، فرمانده 
تيپ زرهي كرمانشاه و اردشير زاهدي براي جلب همكاري سرتيپ ضرغام فرمانده لشكراصفهان 

اعزام شوند. 
سه شنبه؛ 27 مرداد 

  ساعت 7:45 صبح شاه فراري به همراه همس��رش با يك هواپيماي تجاري عادي متعلق به 
شركت هواپيماي انگليس��ي ماوراء بحار، بغداد را به مقصد رم ترك كرد. سفارت ايران در رم نيز 

حاضر به استقبال از شاه نشد. 
  از ميان روزنامه هاي صبح، »داد« فرمان انتصاب زاهدي و همچنين مصاحبه اي از او را چاپ 
كرد. روزنامه »شاهد« نيز نسخه اي از فرمان را چاپ كرد. روزنامه »شجاعت« ارگان حزب توده 

بيانيه اين حزب را با اين مضمون چاپ كرد. 
  اوايل صبح دولت طي اعالميه اي كه از طريق راديو منتشر ش��د مبلغ يكصد هزار ريال را به 

عنوان پاداش براي دادن اطالعات راجع به مخفيگاه سرلشكر زاهدي اختصاص داد. 
  ساعت 10:30 س��رتيپ رياحي طي مالقاتي با افس��ران بلند پايه ارتش در سالن سخنراني 
مدرسه نظامي و ايراد نطق براي آنان قانون ضد ش��ورش را براي آنها قرائت و تاكيد كرد كه بايد 
به دولت وفادار باشند. گويا اين اقدام رييس ستاد ارتش در واكنش به اعتصاب غذاي دانشجويان 

دانشكده افسري بود كه در اعتراض به حذف نام شاه در مراسم صبحگاهي اعتصاب كرده بودند. 
  ساعت شش بعدازظهر هندرسن سفير امريكا با دكتر مصدق مالقات كرد. 

   عصر 27 مرداد دكتر مصدق به فرمانداري نظامي دستور داد با تظاهرات توده اي ها مقابله شود 
و پس از آن نيز به سرتيپ رياحي امر كرد به حفظ امنيت در اطراف محوطه سفارت امريكا و دفتر 

اصل چهار بپردازد. 

 حال و ه�واي روزهاي قب�ل از كودتا 
چگونه بود؟ از چه روزي اين احس�اس 
به شما دست داد كه فضا در حال عوض 

شدن  است؟
ما اصال چنين تصوري نداش��تيم. چون 
وضعيت دكتر مصدق به گونه اي مستحكم 
بود كه حتي زماني هم كه آيت اهلل كاش��اني 
عليه دكتر مصدق مطلبي نوشت و خواستار 
تعطيل ش��دن بازار ش��د، م��ردم توجهي 
نكردند. اين نامه پيش از مرداد 1332 چاپ 
ش��ده بود. تا آخرين لحظه كه مصدق به آن 
سرنوشت دچار ش��د، ما ضعفي در كار خود 
نمي ديديم. اين اتفاق كه افتاد سبب حيرت 
و سرگشتگي ما شد. هر كس��ي كار خود را 
انجام مي داد و در مردم هم چيزي مش��هود 
نبود. اگر س��رخورده بودند يا مشكل خاص 
ديگري داش��تند، حتما عاليمي را نش��ان 
مي دادند. چون مردم ما به گونه اي هس��تند 
كه هر حسي داشته باشند آن را سريع بروز 
مي دهند. اما در اي��ن موضوع به ويژه چيزي 
نگران كننده در ميان آنها به نظر نمي آمد و 
شواهد نش��ان مي داد كه از عملكرد مصدق 

هم رضايت دارند. 
  رابطه اش با ش�اه از 30 تي�ر 1331 تا 

زمان كودتاي  1332 چگونه  بود؟ 
رابطه  خوبي  نبود. 

  نمود بيروني هم داشت؟
نمود بيروني اش زياد حس نمي شد. اما 
همه مي دانستند كه دربار شاه مركز توطئه 
عليه مصدق است. چه افسراني كه به دربار 
رفت وآمد داشتند و چه كساني كه شخصي 
بودند و به آنجا مي رفتند. شاه به ظاهر عليه 
 مص��دق نامهربان��ي نمي كرد ام��ا در عمل 

اين گونه بود.  
  در روز 25 مرداد كه ش�اه حكم عزل 
مصدق را داد آي�ا اين حكم ب�ه اطالع 
عموم رسيد؟ شما از چه طريق متوجه 

شديد؟
شاه كودتا را انجام داده بود و ساعت يك 
شب سرهنگ نصيري فرمان عزل ايشان را 
به در خانه اش مي برد. نصيري با عده زيادي 
مي آين��د و س��رتيپ ممتاز محاصره ش��ان 
مي كن��د و مي گوين��د ك��ه از طرف ش��اه 
ماموريت دارند. نصيري گفت��ه بود از طرف 
ش��اه نامه اي براي مصدق دارد و از اطرافيان 
مي خواهد كه بروند. اما تعدادي از اطرافيان 
به س��راغ دكتر فاطمي مي روند و مهندس 
حق ش��ناس و زيرك زاده هم. دكتر مصدق 
از نحوه ابالغ عزل و نصب متعجب مي شود. 
چون سابقه نداشته اس��ت اين گونه شبانه 
چنين اتفاقي بيفتد و اصول و ترتيبات عزل 
ناديده گرفته ش��ود. در هر ص��ورت اين كار 
بايد از طريق رييس دفتر مخصوص صورت 
مي گرف��ت. مصدق مش��كوك مي ش��ود و 
مي گويد كه اين نوع عزل مش��كوك است و 
بالفاصله دستور بازداشت سرهنگ نصيري 
را صادر مي كند. ش��اه متوجه مي ش��ود كه 
كودتا انجام نش��ده و به هدف خود نرسيده 
است. آن موقع ش��اه در شمال كشور حضور 
داش��ت و از همانجا به طرف ع��راق مي رود. 
مظفر علم س��فير ايران در ع��راق بود. علم 
به اس��تقبال ش��اه نمي رود. البته وي هيچ 
نس��بتي با اسداهلل علم نداش��ت. مظفر علم 
تصور مي كرد شاه از كشور فرار كرده و ديگر 
خلع يد ش��ده، به همين دليل از او استقبال 
نمي كند. شاه ناراحت مي ش��ود و از آنجا به 
اتفاق همسر خود به رم مي رود. شاه در سفر 

به ايتاليا پول كافي به همراه نداشت. 
 »اريه« كه ف��رد متمولي ب��ود با اطالع 
از اينكه در ته��ران كودتا و ش��اه هم فراري 
ش��ده به او مي گوي��د هرگونه كمك��ي نياز 
داشتند در اختيار آنها قرار مي دهد. چيزي 
كه مش��خص بود اين نكته اس��ت كه ش��اه 
با سراس��يمگي از كشور خارج ش��ده بود و 
فرصتي براي برداشتن پول به دست نياورده 
بود. در تهران مردم و ملي��ون و توده اي ها به 
مناس��بت رفتن ش��اه و ناموفق بودن كودتا 
اجتماع مي كنند و عليه وي شعار مي دهند. 
توده اي ها مي گويند سلطنت را قبول ندارند 
و خواهان برپايي جمهوري مي شوند. حتي 
مي خواس��تند مجسمه هاي ش��اه را پايين 
بكش��ند كه دكتر مص��دق به ح��زب ايران 
دس��تور مي دهد قبل از توده اي ها، شما اين 
كار را انج��ام دهيد. مصدق نمي خواس��ت 
اين كار به ن��ام توده اي ها تمام ش��ود. حزب 
ايرانيان مجسمه شاه را پايين آوردند اما سر 
و صداها از طرف توده اي ها اينقدر زياد بوده 
كه مص��دق عصباني مي ش��ود و از اتفاقاتي 
كه ممكن بود در صورت ادامه دار شدن اين 
اعتراض ها گريبانگير كش��ور ش��ود، نگران 
بود. مصدق به پليس دس��تور مي دهد كه از 
روز بعد كسي حق ندارد در خيابان ها تجمع 
كند تا خيابان ها خلوت شود. همين خلوتي 
خيابان ها موج��ب غافلگيري دولت مصدق 
مي شود و كساني كه منتظر فرصتي بودند از 

اين خلوتي نهايت استفاده را بردند. 
  منظور شما اين اس�ت كه حكومت 
نظامي دكتر مصدق، بيش�تر به خاطر 
توده اي ه�ا ب�ود و تص�ور نمي ك�رد 
كودتاچيان دوباره دس�ت ب�ه اقدامي 

كودتايي عليه او بزنند؟
بل��ه. در آن زم��ان اينق��در توده اي ه��ا 
س��روصدا و ش��لوغ كاري راه مي اندازند كه 
مصدق دس��تور مي ده��د در آن مقطع در 
ابتدا جلوي اين اف��راد گرفته ش��ود و براي 
سروسامان دادن به آزادي عملي كه از قبل 
فرار شاه به دست آمده بود، به پليس دستور 

داده بود هيچ ت��وده اي نباي��د در خيابان ها 
حضور يابد و هر كس آمد بايد دستگير شود. 
اينها هم نمي آمدند. همان زمان هم شايعه 
شده بود كه سفير شوروي در ايران سن كوپ 
كرده و بنابراين نمي توانست از كسي بخواهد 
در خيابان ها حضور يابد. البته اين شايعه بود 
و توده اي ها هم با همين بهانه به منازل خود 

مي روند. 
  يعن�ي اينق�در حمايت ش�وروي از 

حزب توده در ايران علني بود؟
بله. كام��ال علني ب��ود و تم��ام كارها به 
صالحديد سفير ش��وروي در ايران صورت 

مي گرفت. 
  در آن موق�ع زمان زي�ادي از مرگ 

استالين هم نمي گذشت. 
بله اس��تالين هم ت��ازه مرده ب��ود. البته 
توده اي ها مراس��م ترحيم مفصل��ي هم در 
دوش��ان تپه براي اس��تالين در نظر گرفتند. 
من معتقدم دكتر مصدق با اين اقدام مخالف 
بودند چون استالين ايراني نبود و در شوروي 

مرده بود و ضرورتي نداش��ت در ايران توسط 
حزب ت��وده برايش مراس��م ت��دارك ديده 
ش��ود اما چون دموكرات بود و در نظر داشت 
دموكراس��ي را در كش��ور نهادين��ه كند، به 
توده اي ها اج��ازه اي��ن كار را داد. به نظر من 
اين كار اش��تباه بود زيرا ما بايد تمايل امريكا 
را نسبت به دكتر مصدق حفظ يا برانگيخته 

مي كرديم. 
آنه��ا  ك��ه  مي كردي��م  كاري  نباي��د 
رنجيده خاطر شوند. دكتر مصدق هم بايد با 
هدف برانگيختن توجه امريكايي ها نسبت به 
كمك هايي كه وعده داده بودند به ايران كنند، 
در مواجهه با توده اي ها و قدرت گرفتن شان 
و خطر ناش��ي از آنها مبالغه مي كرد. مصدق 
مي خواست توجه امريكايي ها بيشتر به ايران 
معطوف شود. البته فرسنگ ها فاصله ميان به 
دست گرفتن قدرت توسط توده اي ها و آنچه 
دكتر مصدق مي گفت بود. ش��ايد اگر دولت 
مصدق منفور بود، امكان اين كار وجود داشت 

و توده اي ها مي توانستند او را از قدرت به زير 
بكش��ند اما دولت مصدق بسيار محبوب تر و 

قدرتمندتر از اين حرف ها بود. 
  مصدق از حزب ت�وده به عنوان يك 
كارت ب�راي امتي�از گرفت�ن از امريكا 

استفاده مي كرد؟
بل��ه. همين ط��ور ب��ود. اما مس��اله اين 
است كه كشور در ش��رايط عادي نبود. نفت 
كش��ور به فروش نمي رفت و انگليس��ي ها 
تحري��م كرده بودن��د. حتي يك ب��ار هم در 
حالي كه س��وار بر يكي از كش��تي ها براي 
سروسامان دادن به اين مس��اله اقدام كرده 
بودند، كشتي توقيف ش��د و مورد توهين و 
ناسزا قرار گرفت. مصدق در آن زمان قدرت 
زيادي داش��ت. اهميت مص��دق هم همين 
بود كه توانسته بود يك امپراتوري قدرتمند 
جهاني را محزون و منكوب كند و زماني كه 
حكومت او سرنگون ش��د، گفتند كه نفس 
راحتي  كش��يديم و از دس��ت اي��ن پيرمرد 
خالص ش��ديم. وزير خارجه وق��ت بريتانيا 
آن زمان در كش��تي مس��افرتي خود بود و 
چنين حرف هايي زد. حتي در جاهاي ديگر 
هم گفته بود كه از اي��ن به بعد نفس راحتي 

مي كشيم. 
  با اين توصيفات، بخش�ي از تقصير 
كودتا هم گردن خود مصدق بود كه در 
26 و 27 مرداد، خيابان ها را خلوت كرد. 
همين وضعي��ت حاكم ب��ود. خيابان ها 
خلوت ب��ود و از م��ردم هم خواس��ته بود از 
خانه هاي ش��ان بي��رون نياين��د. به هرحال 
سياست  همين است و وقتي سياستمداران 
با ي��ك وضعيت خ��اص مواجه مي ش��وند، 
ممكن اس��ت نتوانند تمام جوانب مساله را 
تحت كنترل داشته باش��ند. البته استدالل 
دكتر مصدق درس��ت بود كه اگر توده اي ها 
هر روز بخواهند به خيابان ها بريزند و شعار 
دهند ممكن اس��ت م��ردم اغتش��اش زده 
 ش��وند. اما اينكه كامال خلوت باش��د امكان 
سوءاستفاده گروه ها و جريانات فرصت طلب 

را افزايش مي داد. 
همي��ن اتف��اق ه��م افت��اد و اوب��اش و 
بي س��روپاها توس��ط عده اي معلوم الحال و 
بي لياقت ك��ه از امريكا پول گرفت��ه بودند، 
با وعده هاي مختل��ف تحريك ش��دند و با 
حمايت ه��اي اين كش��ور و زاه��دي كه در 
آن موق��ع در زيرزمين��ي پنهان ش��ده بود 
)وضعيتي كه زاه��دي در آن بود دقيقا مثل 
وضعيت صدام هنگام دس��تگيري بود(، در 
ابتدا راديو را اشغال كردند و در راديو مصدق 
و يارانش را مورد فحش و ناس��زا قرار دادند و 
حتي اعالم كردند دكتر فاطمي كشته شده 

است. 
 پسر يكي از ش��خصيت ها هم از جمله 

كس��اني بود كه در راديو قيام مل��ي مردم را 
تبريك گفت. اين در شرايطي بود كه هنوز 
قيامي ص��ورت نگرفته بود و م��ردم هنوز از 
قسمت هاي پايين شهر خودشان را به آنجا 
نرس��انده بودند و زاهدي هم به طور كامل از 
محل اختفاي خود بيرون نيامده بود. گروهي 
هم كه افسران ملي بودند، از وضعيت باخبر 
شدند اما زماني كه براي كنترل اوضاع وارد 
معركه شدند، شورش��يان كار خود را انجام 
داده بودند و فرصتي براي سروسامان دادن 
به اوضاع در خيابان ها باقي نمانده بود. ساعت 

در اين زمان دو، سه بعدازظهر بود. 
  در آن روزها، ش�اه همچن�ان در رم 

اقامت داشت؟
بله. ش��اه در رم ب��ود و هرگ��ز هم تصور 
نمي كرد روزي دوباره بتواند به ايران برگردد. 
كمك مالي امريكاييان به كودتاچيان باعث 

اين كار شد.
 افس��ران در آن روز تان��ك و ديگر ادوات 
نظام��ي را برداش��تند و جل��وي خانه دكتر 
مصدق جمع ش��دند و به خانه دكتر مصدق 
حمله كردند و گلوله ها هم به در و ديوار خانه 
دكتر مصدق برخورد مي كرد. دكتر مصدق 
هم با وزراي��ش در محل خانه خود جلس��ه 
داش��ت و از اتفاقي ك��ه در انتظارش��ان بود، 
 خبر نداشتند. گلوله ها به اتاقي كه مصدق و 
يارانش در آن بودند اصابت مي كرد. وضعيت 
به گون��ه اي بود ك��ه يك��ي از وزراي كابينه 
پيش��نهاد داد كه خودكش��ي دسته جمعي 
كنند. دكتر مصدق از وزرايش خواس��ت كه 
از خانه بيرون بروند تا آس��يبي به آنها نرسد. 
مي گفت خ��ودش در خانه بمان��د و خونش 
ريخته شود تا نهضت ايران بارور شود. به اصرار 
توانگر و عده اي از طرفداران و كس��اني كه در 
خانه دكتر مصدق كار مي كردند، از اتاق كه 
تبديل به ويرانه اي ش��ده بود، بيرون آمدند. 
افراد كابينه را تك ت��ك از طريق نردباني به 
خانه مجاور كه از طرفداران دكتر مصدق بود، 
منتقل كردند و حتي پاي مهندس زيرك زاده 
هم در اين رفت و آمد از نردبان شكست. اينها 
دو شبانه روز در خانه هاي مجاور ماندند و در 
نهايت تصميم گرفتند كه خود را به كسي كه 

نخست وزير كودتا شده است معرفي كنند. 
زماني كه در باشگاه افس��ران زاهدي را 
مي بينند، زاهدي رو به مصدق سالم غرايي 
مي كند و از او مي خواهد كه منتظر بماند تا 
تكليفش روشن شود. بدين ترتيب زاهدي بر 
مسند دكتر مصدق مي نشيند و شاه هم چند 
روز بعد به كش��ور برمي گردد. ش��اه دستور 

مي دهد مصدق را زنداني و محاكمه كنند. 
بعد از مدت ها زنداني كشيدن، در نهايت 
به احمدآباد تبعيد مي ش��ود و 15-14 سال 
در آنجا مي ماند و در آنجا كشاورزي مي كند 

تا سال 1345 كه از دنيا مي رود. 
  دادگاه هاي دكت�ر مصدق علني بود 
يا غيرعلني؟ چه جرايمي به وي نسبت 

مي دادند؟
تع��دادي از دادگاه ها علني ب��ود و اتهام 
اصلي اش هم اقدام عليه مقام سلطنت بود. 
اين در حالي ب��ود كه مقام س��لطنت عليه 
نخس��ت وزير اقدام كرده بود. مصدق هم در 

دادگاه هاي نظامي محاكمه و تبعيد شد. 
  مشكل اش�رف پهلوي با مصدق چه 

بود؟
اش��رف دش��من خون��ي مص��دق بود. 
بيش��تر قدرت ش��اه در اختيار اش��رف بود. 
اشرف بود كه وزرا و نخس��ت وزير را انتخاب 
مي ك��رد و در مورد آنها نظر م��ي داد. وي در 
امور مملكت كامال دخالت مي كرد و مصدق 
هم نمي پذيرف��ت كه زني مثل اش��رف كه 
معلوم الحال اس��ت در امور مملكت دخالت 
كند. از همان اوايلي كه آمد به شاه گفت كه 

اشرف را به خارج از كشور بفرستد. 

  خيلي از برنامه ه�اي كودتا در همان 
انگليس ك�ه اش�رف در آنج�ا حضور 

داشت برنامه ريزي شد. 
اشرف از خارج تمام توطئه ها را مديريت 
مي كرد. با رييس كل ژاندارم��ري كه در آن 
موقع شوارتزكو بود و بسياري ديگر صحبت 
كرده بود. اش��رف زمينه هاي اوليه كودتا را 
در خارج از كش��ور چيده بود. با موفق شدن 
كودتا و بركناري دكتر مصدق هم به كشور 
بازگشت. اشرف زن بسيار فحاش و بددهني 
بود. حرف هاي ركيكي كه وي بيان مي كرد 
حتي يك مرد بددهن هم كمت��ر آنها را در 

گفتار خود به كار مي برد. 
  شعبان جعفري چه نقشي داشت در 

روز كودتا؟
شعبان جعفري گويا در روز كودتا زنداني 
بود. يك روايت هم وجود دارد كه وي زنداني 
نبوده و زماني كه جماعت اوباش به خيابان ها 
مي ريزند، به آنها مي پيوندد. به هر حال آزاد 

نبوده و فقط در ادامه حركت شورشيان به هر 
ترتيبي وارد معركه  مي شود. 

  رمضان يخي و بقيه لمپن ها هم تحت 
سازماندهي شعبان جعفري بودند؟

بعضي  از اين افراد تحت سيطره و دستور 
شعبان جعفري بودند و كساني مانند طيب و 
رمضان يخي هر كدام مستقل بودند و براي 

خودشان  دار و دسته اي داشتند. 
  دكتر مصدق زماني كه در تبعيد بود، 
امكان مالقات با دوس�تان و اطرافيان 
خود را داش�تند؟ ش�ما توانس�تيد به 

ديدن ايشان برويد؟
 خي��ر كس��ي نمي توانس��ت ب��رود. اما 
يكي،  دو ب��ار »كش��اورز صدر« ب��ه عنوان 
وكيل وي به ديدن ش��ان رفته ب��ود. اميني 
هم توانس��ته بود ب��رود و دكتر مص��دق را 
ببيند. خانم وي هم دير به دير به مالقات وي 
مي رفت. راه منتهي به اقامتگاه دكتر مصدق 
ناهموار بود و همسر دكتر مصدق هم ناتوان 
و پير بود و نمي توانست سختي راه را تحمل 
كند. حتي قبل از دكتر مصدق هم فوت كرد. 
من نامه اي از دكتر مصدق در اختيار دارم كه 
از مرگ همسرش بسيار ناراحت است و آرزو 
مي كند كه خودش هم زودتر بميرد. اين نامه 

را از همان احمدآباد براي من فرستادند. 
  كمي از فضاي بعد از كودتا براي مان 
بگويي�د. نزديكان دكت�ر مصدق مثل 
كريم پ�ور و دكتر فاطمي را دس�تگير 

كردند؟
امير مختار كريم پور شيرازي را سوزاندند. 
فاطمي را ه��م با حال��ت ت��ب روي برانكار 
گذاش��تند و در حالت��ي كه تب ش��ديدي 
داشت، او را اعدام كردند. بدي هاي زيادي در 

حق اينها  انجام دادند. 
  كريم پور شيرازي را به دستور اشرف 
پهلوي كشتند. اش�رف چه عنادي با او 

داشت؟
كريم پور در روزنامه اش با ادبيات تندي 
مطالبش را مي نوش��ت. كريم پور به هر نوع 
زباني كه به اشرف يا ديگر درباريان صحبت 
مي كرد، نبايد در آتش سوزانده مي شد. اينها 

كارهاي خيلي بدتري را هم انجام داده اند. 
  فعاليت ه�اي ح�زب ت�وده پ�س از 
كودتاي 28 مرداد چه ش�كلي به خود 
گرفت؟ شاه حزب توده را هم قلع و قمع 

كرد؟
بع��د از كودتا، تع��دادي از اعضاي حزب 
توده را دستگير و زنداني كردند. بسياري از 
افس��ران توده اي را هم كشتند. اين افسران، 
بيشتر ميرزابنويس بودند كه مسائل مربوط 
به س��ازماندهي اعضا و امورات اينچنيني را 
پيگيري مي كردن��د. در ميان آنها افس��ران 
ميدان جنگ وجود نداشتند. تعداد زيادي از 
توده اي ها را كشتند و هر آنچه مي خواستند 

انجام  دادند. 
  در روزه�اي بع�د از كودت�ا چگونه 

فضايي بر كشور حاكم بود؟
فقط خفقان بود. هيچ كس نمي توانست 
حرفي بزند. شاه مشي ديكتاتوري در پيش 
گرفته بود. چيزي ك��ه از اول در فكر آن بود 
اين بود كه پهلوي دوم شود. يك سري كارها 
و فعاليت هايي انج��ام داد تا در نهايت همان 

روش را در پيش گرفت. 
  اسم بردن از مصدق و جبهه ملي هم 

ممنوع بود؟
بل��ه ممن��وع ب��ود. كس��ي در زم��ان او 
نمي توانس��ت درباره دكتر مصدق صحبت 
كند. اما ما ب��ه عنوان اعض��اي جبهه ملي از 
مصدق حرف مي زديم. ش��خص ش��اه هم 
مي دانست كه ما مخالف او هستيم. كساني 
كه مخالف بودند و انتقاداتي مطرح مي كردند 
از نخبگان مردم اين كشور بودند. دكتر آذر، 
صديقي، امير علوي، دكتر كاظمي، سنجابي 
و... از جمله انسان هاي طراز اول كشور بودند. 
اينها با ش��اه مخالف بودند و از اين مخالفت 
هم بسيار ناراحت بودند. چندين بار اسداهلل 
علم را فرس��تاد تا دليل مخالفت م��ا را جويا 
ش��ود. ما با ش��خص او مشكل نداش��تيم. با 
دخالتش در اداره امور اجرايي كشور مخالف 
بوديم. مي گفتيم به عنوان ش��اه مش��روطه 
حق دخالت در اداره مملكت را ندارد بلكه به 
شاهي خودش برس��د كه در اين صورت قدر 
و منزلتش هم بيش��تر حفظ مي شد. در اين 
صورت از وزرا هم س��لب مسووليت مي شد. 
ش��رايطي پيش آمده بود ك��ه وزرا هم بايد 
منويات اعلي حضرت را در نظر مي گرفتند و 
باعث مي ش��د كه اوضاع كشور هم نابسامان 
مي ش��د. درد ما اين بود. مي گفتيم شما شاه 
بمانيد تا با شما همكاري كنيم و از دل و جان 
براي كشور مايه بگذاريم. ش��اه هم در پاسخ 
مي گفت: شما مردم پاريس يا ژنو را به اينجا 
بياوريد تا من هم ش��اه مش��روطه شوم. شاه 
قائل به اين بود كه مردم هنوز قابليت داشتن 
پادشاه مش��روطه را ندارند. در عين حال به 

مردم هم توهين مي كرد. 
   مضمون نامه هايي كه دكتر مصدق 

براي تان مي فرستاد، چه بود؟
درست مثل نامه هايي بود كه فردي براي 
اقوام خود نامه مي نويس��د. در يك��ي از اين 
نامه ها، دكتر مصدق از مرگ همسرش اظهار 

دلتنگي كرده بود. 
   اجازه نامه نوشتن داشت؟

نام��ه مي نوش��ت ام��ا فق��ط زماني كه 
 پس��رش به دي��دارش مي رف��ت، نامه هاي 
نوش��ته  ش��ده اش را تحويل مي گرفت و به 
دست مخاطبان نامه ها مي رساند. پسر دكتر 

مصدق طبيب خانوادگي ما بود. 

بازخواني تاريخي 28 مرداد در گفت وگو با عبدالعلي اديب برومند

 بعد  از كودتا   نام بردن از »مصدق« ممنوع  شد
 اشتباه مصدق اين بود كه به توده اي ها اجازه برگزاري مراسم بزرگداشت براي استالين را داد

  علي وراميني/  مي گويد: »درس�ت قبل از مصدق در رابطه با نفت شعر و مقاله 
مي نوش�تم و آن را در ميان مردم پخش مي كردم. هفته اي حداقل يك بار سخني در 
تاييد ملي كردن نفت و مباحث مربوط به آن مثل خلع ي�د، مبارزه ملي و... مي گفتم 
و در راديو مي  خواندم. البته در آن زمان رادي�و از احترام و محبوبيت خاصي در ميان 
مردم برخوردار ب�ود. بعد از خبرها به عنوان ش�اعر مل�ي ايران در راديو اش�عارم را 
مي خواندم. بسيار محكم در مقابل انگليسي ها ايستادگي كرده بودم و هر روز عليه 
آنها مي خواندم كه كار را بر انگليسي ها هم سخت كرده بود.« اديب برومند در ادامه 
با ذوقي كه در وجودش نمايان مي ش�ود، بيان مي كند كه در مقطع انتخابات، مصدق 
خواندن هر چيزي را در راديو قدغن كرده ب�ود. اما زماني كه من به راديو رفتم رييس 
راديو با خوشحالي گفت: »پيشوا )دكتر مصدق را پيش�وا مي ناميدند( اجازه داده اند 
شعرت را امروز از طريق راديو بخواني.« در ادامه ش�عر را با چنان حرارتي مي خواند 
كه انگار به همان 62 س�ال قبل رفته اس�ت. اينها همه حرف هاي مردي است كه در 

زمان كودتاي مرداد 32 يك جوان 29 ساله بوده است. ش�ايد امروزه مثل او از تعداد 
انگشت هاي يك دس�ت هم كمتر باش�د. كس�ي كه هم در آن زمان به يك بينش و 
پختگي رس�يده باش�د و بتواند حوادث را درك كند و هم اينكه امروز ياراي س�خن 
گفتن داشته باش�د. اين دو ويژگي به اضافه حافظه ش�گفت انگيز عبدالعلي اديب 
برومند در 91 سالگي وقايع روز كودتا و قبل و بعد از آن را از زبان او شنيدني مي كند. 
 اديب برومن�د دوران زمامداري مصدق را بهترين س�ال هاي زندگ�ي اش مي داند و 
در اين باره  مي گويد: »وقتي از منزل بيرون مي آمديم، ش�ور و ذوق زيادي داش�تيم. 
چون مي دانستيم كشورمان مستقل اس�ت و خارجي ها را بعد از 150 سال خفتي كه 
به ايراني ها روا داشته بودند، از كشور بيرون رانده ايم و مصدق توانسته بود اين خفت و 
خواري را به خودشان تحويل دهد. خوشحال بوديم و با تفخر در خيابان راه مي رفتيم و 
صحبت مي كرديم. اين را دكتر مصدق به ما هديه داده بود. آن روزهاي خوب را هرگز از 

خاطر نخواهيم برد و تصور نمي كنم آن حس و حال ديگر تكرار شود.« 

اد
تم

 اع
د/

مج
م 

ري
س: م

عك
    

كتابخانه

نامه-1

»  فداي��ت ش��وم مرقوم��ه محترمه و 
تس��ليت آميز جنابعالي عزوص��ول ارزاني 
بخش��يد و موجب نهايت امتن��ان گرديد، 
قبول بفرماييد ازاين مصيبت بس��يار رنج 
مي كش��م چونكه مدت 64 سال با همسر 
عزيزم زندگي كردم و ش��ريكي براي غم و 
غصه خود داشتم و هيچ وقت نمي خواستم 
او برود و من بمانم، اكنون از خداي خواهم 
كه مرا هم هرچه زودتر ببردو ازاين زندگي 
ناگوار خالص شوم. در خاتمه تشكرات خود 
را از الطاف جنابعالي تقديم مي كنم صحت 

و سالمت جنابعالي   را خواهانم.«

دست خط دكتر مصدق خطاب 
به برومند

نامه-2

 » قربانت گردم مرقومه محترمه مورخ
 5  دي ماه عزوصول ارزاني بخشيد، الزم 
اس��ت عرض كنم بعد از يك مدت مديد 
بي خب��ري چقدر موجب خوش��حالي و 

مسرت گرديد. 
حال بنده همانطوري است كه بوده و 
اكنون با برق معالجه مي كنند. در خاتمه 
تشكرات خود را مرحمتي تقديم مي كنم 

و سالمت وجود محترم را خواهانم. 
محمد مصدق / 6 / دي ماه 1345«

دست خط دكتر مصدق  در پاسخ 
پيام تسليت  برومند


