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در ميان تمامي آثاري كه درباره كودتاي آمريكاييـ  انگليسي 28 مرداد نوشته شد، كتاب «خواب آشفته نفت» 

دكتر محمدعلي موحد اهميتي ويژه دارد. آقاي موحد از معدود افرادي است كه رخدادهاي قبل و بعد از كودتا را 

از نزديك پيگيري مي كرد و خود نيز در زمره كارشناسان ارشد شركت نفت به شمار مي آمد و شاهد صادق آن 

رخدادها بود. عالوه بر آن با اشرافي كه بر حقوق و به خصوص حقوق بين الملل دارد و از آن مهمتر حافظه قوي اي 

كه از تحوالت آن دوره در ذهن دارد،  طبيعي است كه بتواند به سنجشي مقايسه اي از خاطرات و نوشته هاي آن 

دوره دست يازد.  با دكتر موحد در منزلشان قرار گفت وگو گذاشتيم. محور بحث ما ديدگاه هاي تازه اي است كه 

برخي از مورخين، درباره كودتاي 28 مرداد مطرح كرده اند. آقاي موحد در اين گفت وگو به ارزيابي و نقد اين 

ديدگاه  ها درباره اين رخداد مي پردازد كه از نظر شما خوانندگان گرامي مي گذرد. 

قياِم ملى نبود، قياِم اوباش بود

در چند سـال اخير برخي پژوهشگران و 

مورخان حـوزه تاريخ معاصر همانند آقاي 

ميالني، مختاري، باينـدر و... بر واژه كودتا 

دربـاره ماجـراي 28 مـرداد، بـذر ترديد 

افشانده اند و با استناد به گفته هاي زاهدي 

آن را قيامـي مردمـي تصويـر كرده انـد؟ 

مي  خواستم نظر شما را درباره اين سخنان 

بدانم؟

ــن چيزي  ــي چني ــم ميالن ــان نمي كن گم
گفته باشد. مورخ براي دادن حكم درباره درستي يا 
نادرستي موضوعي بايد عالوه بر گفته هاي افرادي 
ــناد  كه به نوعي در كار ذي مدخل بوده اند، به اس
ــناد مهمتر از گفته هاست.  هم مراجعه كند و اس
ــن اصل را همه قبول دارند اما در  فكر مي كنم اي

مقام عمل، آن را فراموش مي كنند. 

آمريكاييان دقيقا از چه زماني به انتشـار 

اسناد و خاطرات در اين زمينه دست زدند 

و چرا؟

ــه انقالب، بوي  ــال هاي منتهي ب وقتي در س
ــاه بلند مي شود،  يكباره مي بينيم كه  الرحمن ش
ــكوت مي افتد و اطالعاتي  رخنه هايي در سد س
ــود. در 1979 خاطرات  روي دايره ريخته مي ش
ــيا، و در 1982 كتاب  كرميت روزولت، عامل س

وودهاوس، عامل MI6 انتشار مي يابد. 
ايـن كتـاب البته بعـد از انقالب منتشـر 

مي شود و مصاحبه ها هم همچنين، درست 

است؟

البته وزارت خارجه آمريكا اسناد رسمي مربوط 
به دوره مصدق را چاپ كرده است، اما اين اسناد 
ــت و از آنچه در درون پرده  حكايت ظاهر امر اس

مي گذرد، چيزي نمي گويد. منظورم اسناد مربوط 
به مراكز اطالعاتي و عمليات جاسوسي  است كه 
ــتان و CIA آمريكا  در بايگاني هاي MI6 انگلس

نگهداري مي شود. 
آنها مي گفتند كه بخشي از اين اسناد دچار 

حريق شد و از بين رفت؟

ــاره اين كودتا  ــي كه ويلبر درب بله اما گزارش
ــي از روزنامه هاي  ــي در يك ــته بود، به نوع نوش
ــرش درز كرد. اين گزارش قطعا بر  آمريكايي خب
اساس اسنادي نوشته شده است، اما خود اسناد 
نيست و گفته اندكه اسناد آتش گرفته است. گويا 
ــار اين  هنوز آمريكاييان به جمع بندي براي انتش
ــيدند. گزارش ويلبر در مارس 1954  اسناد نرس
يعني تقريبا شش ماه پس از انجام كودتا كه آبها 
ــياب افتاده بود، تنظيم شده، اصل گزارش  از آس
هم در اختيار محققان گذاشته نشده است. روايتي 
از گزارش كه معلوم نيست تا چه حد دستكاري 
شده، و حك و اصالح در آن راه يافته، پس از نيم 
قرن در گزارشي در ژوئن سال 2000 در روزنامه 

نيويورك  تايمز ظاهر شده است. 
يعني شما معتقديد كه آتش گرفتن اسناد 

نمي تواند درست باشد؟

ــناد آتش گرفته  ــد دارم كه اين اس من تردي
ــد. چگونه مي توان باور كرد كه از قصه اي به  باش
آن درازي هيچ اثري، نه در بايگاني MI6 و نه در 

بايگاني سيا برجاي نمانده باشد؟
چنـد سـال قبـل هـم مادليـن آلبرايت، 

وزيرخارجه وقت آمريكا در دولت كلينتون 

رسـما از ايراني ها بابت كودتـاي 28 مرداد 

پوزش خواسـته بود و طبيعي است كه براي 

هيات حاكمه  آمريكا مسـجل شـده بود كه 

كودتا با برنامه ريزي آنها صورت گرفته است؟

ــت كه نشان  ــند محكمي اس بله اين هم س
دهنده مسئوليت آمريكا را در كودتا و عواقب آن 
است،  وگرنه دليلي ندارد كه يك مقام ارشد آمريكا 

از ايرانيان عذرخواهي كند. 
گروهي كه معتقدند اين يك قيام مردمي 

بـود، مي گويند كودتـا در 25 مرداد انجام 

شـد، اما موفق نشـد و در نهايت سه روز 

بعد اين مـردم بودند كه عليـه مصدق به 

خيابان ها ريختند و كار را تمام كردند؟

(با خنده) اين نوع سخنان براي بچه گول زدن 
ــت اما همه مي دانيم كه از همان ابتدا  خوب اس
انگليسي ها بناي كنار  آمدن با مصدق را نداشتند. 
ــتند،  بيشتر براي  اگر هم مذاكره اي و بحثي داش
حفظ ظاهر بود، وگرنه تصميم به كنار زدن مصدق 
ــوري ضعيف و دست نشانده  و اينكه ايران را كش
ــت هاي آنها در خاورميانه  نگه دارند، جزو سياس
ــما اگر به برخي حوادث منتهي به كودتا  بود. ش
همانند ماجراي برادران دالس يا ورود چرچيل به 
ماجرا و تغيير فاز برخورد از طرح چكمه به طرح 
آژاكس، دقت كنيد، همه و همه حكايت دارد كه 
ــا و كنار زدن مصدق در  زمينه چيني براي كودت

من ترديد دارم كه اين 
اسناد آتش گرفته باشد. 

چگونه مي توان باور 
كرد كه از قصه اي به آن 

درازي هيچ اثري، نه 
در بايگاني MI6 و نه 
در بايگاني سيا برجاي 

نمانده باشد؟

گفت وگو با محمد علي موحد 
درباره برخى ديدگاه هاى تازه در خصوص كودتاي 28 مرداد

سيد ابوالحسن مختاباد
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كه به دست ايراني ها مي رسد، نبايد از 50 درصدي 
ــورهاي نفت خيز داده مي شود،  ــاير كش كه به س
 بيشتر شود؛ چرا كه مي گفتند در غير اين صورت 
ساختار جهاني صنعت نفت به هم مي خورد و همه 

امتيازات ملي مي شود. 
اما مصدق رفراندوم برگزار كرد؟

ــيج كردن  ــه آنها را در زمينه بس بله. تا نقش
ــوه،  عقيم كند. اين  ــس عليه  او با پول و رش مجل
ــار توس و برخي  همه اقدامات از جمله قتل افش

موارد ديگر. 
مثل اختصاص يك ميليون دالر براي كودتا 

كه گفته مي شـود تنها 100 هـزار دالر آن 

هزينه شد؟

ــور ما، جلوي چشم  ببينيد! ماجرايي در كش
ما، اتفاق افتاد و هنوز هستند آدم هايي به سن و 
سال من كه شاهد عيني آن وقايع بودند و منظره 
ــي را كه در پناه توپ و تفنگ  نظاميان روز   اوباش
28 مرداد به ميدان آمدند در پيش چشم دارند. 
ــكر آزموده، دادستان عمومي  اين ماجرا را سرلش
كودتا، «قيام ملي» مي خواند و در تمام دوره شاه 
آن روز را جشن گرفتند. من آدم هايي را كه شما 
نام برديد نمي شناسم، ولي ميالني را آدم محققي 
مي دانم و از ايشان اتفاقا انتظار داشتم كه در كتابش 
تحقيقي جدي در اين زمينه انجام مي داد كه چرا 
اين اسناد آتش گرفته است و چه كساني و به چه 
دليل در از بين بردن اين اسناد نقش داشته اند و 
چرا مي خواسته اند اين اسناد از بين برود؟ يا چرا تا 
قبل از آتش سوزي اطالعاتي از اين اسناد به بيرون 
درز نكرد؟ كتا ب آقاي ميالني را من اين روزها در 
دست دارم و مي خوانم؛  به خصوص اين بخش ها را 
دقيق تر مي خوانم(كتاب را نشانم مي دهد صفحات 
مربوطه را ورق مى زند) تا ببينم كه  آقاي ميالني 
در اين زمينه چه كرده  است. عمده كار ايشان در 
اين كتاب مصاحبه است،  در حالي كه همچنان كه 
ــما از مرحوم ايرج افشار ياد كرديد، يك مورخ  ش
ابتدا بايد به اسناد تكيه كند و سپس به مصاحبه 
ــفاهي. برخي از نكاتي كه آقاي  يا همان تاريخ ش
ميالني به اعتماد قول مصاحبه شوندگان آورده اند، 
اصوال با عقل و منطق نمي خواند. مثال آورده كه 
ملك حسين مي آمد پيش شاه و تلكه اش مي كرد، 
كه البته درست است اما آنجا كه مي نويسد، شاه 
يك بار 25 فروند جت جنگي F5 مجانا به او داد، 
 بعيد است كه درست باشد. آخر 25 فروند طياره 
كه يك مشت نخود و كشمش نيست توي دست 
ــد شاه صدها  ــي بريزند. همچنين مي نويس كس
ــاه مراكش داد كه اين گونه  ميليون دالر به پادش
اغراق ها در شأن تاريخ نيست و سندي كه در هر 
ــان مي دهد، مصاحبه تلفني با يك  دو مورد نش

تيمسار ارتش است. 
يعني شـما معتقديد كه اسـتنادات آقاي 

ميالني در كل قابل اعتماد نيست؟

من ظاهرا بايد توضيح بيشتري در اين زمينه 
بدهم. گروهي كه شما اشاره كرديد باالخره وقوع 

حال تدارك و تمهيد بود. پس اين جرياني نبود 
كه ناگهاني رخ دهد. 

يعني شما معتقديد كه انگليس از ابتدا سر 

سازش نداشت؟

دقيقا. مسئله، مسئله عدم تعادل از نظر قدرت 
ــوان در كليه مظاهر اقتصادي و مالي و فني و  و ت
غيره است كه در ميان دو طرف وجود دارد. تفاوت 
ضعف و قوت موقعيت و تفاوت امكانات است كه 
ــرف همه چيز دارد و نمي خواهد به طرف  يك ط
ــچ ندارد،  راه بدهد. لذا طرفي كه زور  ديگر كه هي
دارد و قدرت دارد و سوار بر كار است و به تاخت و 
تاز خو كرده، طرف درمانده  لنگ و بيمار را مسخره 
مي كند. او را همپايه خود و اليق در افتادن با خود 

نمي داند. 
شما نقل قولي هم آورده ايد كه خانم هايس 

استاد تاريخ دانشگاه كنت آمريكا در كتابش 

درباره تاريخ نفت ايران، از قول آمريكاييان 

آورده اسـت كه «مصدق واقعيات صنعت 

نفت را نمي فهمد»؟ آيا واقعا چنين بود؟ اين 

واقعيات چيست؟

 امتيازي را با حقه بازي گرفته اند و با حقه بازي 
ــد و از طريق آن به تمام  تجديد و تمديد كرده ان
زندگي يك ملت چنگ انداخته و آن را به تباهي 
كشانده اند. حال مردم يك كشور و نمايندگانش 
كه دولت مصدق باشد،  مي گويند آنچه در ظرف 
ــد، مفت چنگتان، از  ــرن برده ايد و كرده اي نيم ق
اين پس مي خواهيم خودمان حساب و كتاب را 
ــت بگيريم. و طرف مقابل پاسخ مي دهد:  به دس
قرارداد داريد و نمي توانيد خالف آن عمل كنيد. 

و پاسـخ مصـدق اين بود كه نفـت را ملي 

مي كنيم؟

ــي را مي رويم كه  ــه. و گفت كه همان راه بل
شما (انگليس) در كشور خود رفته ايد. ملي كردن 
ــري اتلي پس از جنگ جهاني  نفت. دولت كارگ
ــتان را ملي  دوم تقريبا همه صنايع بزرگ انگلس

كرده بود. 
و آنها غرامت مي خواسـتنددر حالي كه ما 

پولي نداشتيم كه بابت غرامت بپردازيم؟

 به موجب قانون مصوب نهم ارديبهشت 1330 
قرار شده بود 25 درصد از درآمد نفت را براي غرامت 
كنار بگذارند اما انگليسي ها مانع ايجاد كردند كه 
ــود و جالب  ــي ديگر فروخته نش اين نفت به كس
ــنهاد شد كه به خود آنها(انگليسي ها)  اينكه پيش
بفروشند نفت را و حتي براي توليد هم خواستار 
به كارگيري كارشناسان آنها شدند و بسيار انعطاف 
به خرج دادند و گفتند كه 20 پست درجه  اول را به 
كارشناسان و مديران انگليسي مي دهند و مديران 
ــورهاي اروپايي انتخاب مي كنند، اما  را هم از كش
ــدني  آنها گفتند كه اين حرف ها غير عملي و نش
است و مي خواستندكه كنترل اداره عمليات هم 
همانند اداره فروش در دست آنها باشد و در نهايت 
آب پاكي را روي دست دولت مصدق مي خواستند 
بريزند. يعني آنكه هم غرامت بگيرند و هم پولي 

كودتا را قبول دارند. منتهي مي گويند كه آن ماجرا 
در 25 مرداد اتفاق افتاد. همان روز هم تمام شد. 
ــت و در 28 مرداد مردم  دو روز از آن واقعه گذش
ــاره قيام كردند و مصدق را برانداختند  ايران يكب
ــت كودتاي 25 مرداد هم براي  ــلم اس آنچه مس
ــدق و روي كارآوردن زاهدي بود.  برانداختن مص
پس هر دو طرف ماجرا يك هدف واحد داشتند 
اما اين رشته سر درازي داشته. يعني از همان ماه 
مه 1951 تصميم بر اشغال نظامي خوزستان در 
كابينه كارگري بريتانيا گرفتند و طرح موسوم به 
بوكانيرbuccaneer (دزد دريايي يا شبيخون) 
موردنظر بود كه با مخالفت جدي ترومن در 31 
ــام نيافت. از آن پس  ــد و مجال انج مه مواجه ش
بريتانيا مي بايست خود را در ظاهر آماده مذاكره 
نشان دهد و از فرستادن هيات هاي مذاكره كننده 
ــه ننمايد، اما در همان حال مقصد اصلي،  مضايق
براندازي مصدق، نيز با جديت تمام دنبال مي شد، 
رايزني ها با لمبتون و فرستادن رابين رينر به ايران 
ــوازات همان مذاكرات صورت مي گرفت. در  در م
اكتبر 1351 كارمندان انگليسي آبادان را تخليه 
ــاه كابينه كارگري انگليس  كردند و در همان م
ــخت تر چرچيل داد  جاي خود را به دولت سرس
ــركوب مصدق را الزم مي شمرد. پس  كه علنا س
از قضاياي سي ام تير و  آمدن و رفتن قوام السلطنه 
ــات خرابكارانه  ــت مصدق، دامنه اقدام و بازگش
ــان چندان وسعت يافته بود كه مصدق  جاسوس
مجبور به قطع رابطه با انگليسيان شد. جاسوساني 
ــته به  ــر كه زير نقاب وابس مانند نورمن داربي ش
ــفارت عمل مي كردند، دفتر و دستك  خود را  س
جمع كردند و به بيروت انتقال دادند. از آنجا هم 
به قبرس رفتند كه پايگاه نظامي نيرومند بريتانيا 
بود. آن طرح موسوم به عمليات چكمه boot در 
ــد كه بعدها در نيكوزيا به طرح  بيروت ريخته ش
ــد و همين طرح بود كه در 25  آژاكس تبديل ش
ژوئن 1953 در جلسه اي، در واشنگتن، با حضور 
ــفير آن كشور در تهران  وزير خارجه آمريكا و س
تصويب شد. و انجام آن بر عهده كرميت روزولت 
محول گرديد و او در ژوئيه 1953 با اسم مستعار 
ــدن  ــه ايران آمد. جريانات ديگر مانند جمع ش ب
ــته و كنكاش براي انواع و اقسام  افسران بازنشس
ستيزه گري ها، ماجراي نهم اسفند، قضيه ربودن 
افشارطوس و كشتن او، آمدن شوارتسكف و غيره 
ــترده يك طرح  ــاخه هاي گس همه از فروع و ش
ــدند كه اين تفاصيل  بودند. حاال آقايان مدعي ش
دور و دراز در عرض چند ساعت پس از نيمه شب 
25 مرداد، فرو ريخت و آن دو دولت كه تصميم 
ــه خود  ــره كنند، نقش ــه بودند كار را يكس گرفت
ــردرگريبان فرو بردند. آن وقت  را رها كردند و س
ــران كه ديد ابرقدرت ها از انجام كار  ملت غيور اي
ــد و پس از 2  ــدند غيرتش به جوش آم عاجز ش
ــوم، خود ناگهان برخاست و تا  روز انتظار، روز س
مصدق بخواهد بجنبد، بساط او را درهم نورديدند 
و نكته جالب اين است كه مردم ايران نيز همان 

ماجرايي در كشور 
ما، جلوي چشم ما، 
اتفاق افتاد و هنوز 
هستند آدم هايي 
به سن و سال من 
كه شاهد عيني 

آن وقايع بودند و 
منظره اوباشي را 
كه در پناه توپ 
و تفنگ  نظاميان 
روز 28 مرداد 

به ميدان آمدند 
در پيش چشم 

دارند. اين ماجرا را 
سرلشگر آزموده، 
دادستان عمومي 

كودتا، «قيام ملي» 
مي خواند و در تمام 
دوره شاه آن روز 
را جشن گرفتند. 
من آدم هايي را 

كه شما نام برديد 
نمي شناسم، ولي 

ميالني را آدم 
محققي مي دانم و از 
ايشان اتفاقا انتظار 

داشتم كه در كتابش 
تحقيقي جدي در 
اين زمينه انجام 

مي داد


