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چكيده
تاریخ معاصر ایران بین سالهای  2331-2331ش 2592-2593 /م به دالیل متعدد از اهمیت
بهسزایی برخوردار است .از جنبههای مهم دوره مزبور جنبش ملت ایران برای ملی ساختن نفت و
واکنش دولت ایاالت متحده آمریکا در قبال آن است .این مقاله با تأکید بر منافع ملی آمریکا در صدد
بررسی عواملی است که باعث تغییر رویکرد ایاالت متحده آمریکا در قبال ملی کردن صنعت نفت و
دولت دکتر مصدق گردید .بر خالف مشهور بهنظر نمیرسد هراس از قدرت روزافزون کمونیسم در ایران
عامل اصلی تغییر سیاست آمریکا شده باشد ،بلکه عامل اساسی در تغییر رویکرد آمریکا نسبت به دولت
دکتر مصدق ،موقعیت سوق الجیشی ایران و سهیم شدن در منابع نفت بوده است.
کليد واژهها
ایران ،آمریکا ،روابط سیاسی ایران و آمریکا ،ملی کردن صنعت نفت ،کودتای  12مرداد.

zibaklam@ut.ac.ir

* عضو هیأت علمی و استاد گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران
davod_afshary@yahoo.com
** کارشناسارشد علوم سیاسی ،گرایش مطالعات ایران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران
*** کارشناسارشد علوم سیاسی ،گرایش مطالعات ایران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران
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مقدمه
در مورد رابطه ایران و آمریکا در دوره مصدق در ذیل وقایع سیاسی این دوره ،نوشتهها و
تحقیقات قابلتوجهی منتشر شده است ،اما از آنجا که اسناد سازمان سیا و وزارت خارجه
آمریکا چند سال پیش چاپ و ترجمه شده است و نیز با توجه به تحقیقات جدید درباره
سیاست خارجه آمریکا در دوره مورد بحث ،ضرورت انجام پژوهش جدید در این زمینه الزم
بهنظر میرسد .نهضت ملی شدن صنعت نفت و نخستوزیری دکتر مصدق ،از رویدادهای مهم و
برجسته تاریخ معاصر ایران بهشمار میرود .در مطالعات متعددی که در مورد این موضوع
صورت گرفته است بر تقابل آمریکا و شوروی و همراهی بیچون و چرای آمریکا با انگلیس در
اکثر زمینهها تأکید فراوانی شده است .اما مقاله چنین نظری ارایه نمیکند .براساس اسناد،
نگرانی از تهدید کمونیسم بیشتر بهانه و ترفندی سیاسی بود و از سوی دیگر دستیابی به منابع
نفتی نقش عمدهای در تصمیمات دولت آمریکا بازی میکرد .در واقع آمریکا با بزرگنمایی
تهدید کمونیسم ،راه را برای دخالت و گسترش حوزه نفوذ خود در خاورمیانه و ایران باز کرد .از
طرفی سالها بود که در این منطقه انگلیس نفوذ بسیار زیادی داشت و در نتیجه تالش آمریکا
برای ورود به این عرصه ،هر بار با ممانعت انگلیس روبرو میگردید .این منطقه شاهد اصطکاک
منافع این دو قدرت بود و دیرزمانی بود که رقابت پنهان آمریکا و انگلیس در عرصه بینالمللی
آغاز شده بود .وانگهی در مورد همراهی آمریکا با انگلستان در قضیه ملی شدن نفت نیز این
گونه نبود که آمریکا بدون در نظر گرفتن منافع خود وارد عمل شود .در واقع پس از قطع امید
از دکتر مصدق و سپس کسب امتیاز از انگلیسیها بود که آمریکا با نظر براندازی مصدق موافقت
کردند .پرزیدنت آیزنهاور در خاطراتش تأیید میکند که :هدف ایاالت متحده در ایران آن بود
که کمپانیها و مؤسسات آمریکایی را در یک کنسرسیوم نفتی بینالمللی وارد سازد و این عمالً
همان نتیجهای بود که با سقوط مصدق بهدست آمد (تفضلی .)833:2392 ،آنچه که برای
آمریکا در این برهه زمانی بیش از هر موضوع دیگری با اهمیت مینماید شکستن انحصار
تاریخی انگلستان و شریک شدن در منابع غنی نفت به بهانه تهدید کمونیسم بود .با سقوط
دولت مصدق مشاهده شد که منافع بین آمریکا و انگلیس تقسیم گردید و شکارگاه اختصاصی
انگلیسیها آرام آرام از دست آنها خارج شد و آمریکا آن را تصاحب کرد (مهدوی.)283 :2328 ،
آنچه در این مقاله مهم مینماید تأ کید بر منافع ایاالت متحده امریکا در همراهی با سایر
عوامل میباشد.
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گفتار اول :دورنمای اوضاع جهانی
تا سالهای پایان قرن نوزدهم آمریکا به دالیل خاصی که عمدتاً جنبه داخلی داشت،
استراتژی در سیاست خارجی را مبنی بر نوعی عدم مداخله صریح و علنی در امور سایر کشورها
اعالم کرده بود .اما با نیرومند شدن آمریکا که بر اثر دو عامل «قدرت رو به گسترش آن و
فروپاشی نظام بینالمللی متمرکز در اروپا» (کسینجر )32 :2323 ،بود ،این کشور دایره نفوذ و
مالحظات خود را گسترش داده بهنحویکه اندکی بیش از یک قرن از اعالم آموزه مونروئه ،2با
ورود آمریکا به جنگ جهانی اول و دوم ،عمالً و رسماً اصل انزواگرایی را بهکار نهاده و وارد
سیاست جهانی و بینالمللی به معنای کالسیک آن شد (آمبروز .)15-31 :2383 ،از سویی
کارشناسان آمریکا پیشبینی میکردند که ذخایر نفت پیوسته کاهش خواهد یافت و آمریکا
صادرکننده نفت طی سالهای آینده به واردکننده این ماده خام تبدیل خواهد شد .خطر کمبود
نفت این کشور را ناگزیر میساخت تا توجه خود را به دیگر مناطق نفتخیز جهان بهویژه
خاورمیانه و ایران معطوف سازد (نجاتی .)38 :2333 ،طبیعی بود که آمریکای نیرومند دیگر
اجازه ندهد انگلیسیها نفت فراوان خاورمیانه را کماکان در انحصار خود داشته باشند .انگلیس
نیز برای جلوگیری از این امر بیکار نمینشت و هر بار بهنحوی از ورود آمریکاییها به حوزه
منافعش جلوگیری بهعمل میآورد.
والتر لیپمن مفسر مشهور آمریکایی در تشریح سیاست آمریکا در کشورهای نفتخیز
خاورمیانه در همان زمان نوشت« :از نظر آمریکا منطقه خاورمیانه امنیت استراتژیکی
فوقالعادهای دارد و از لحاظ نفت دارای ثروت افسانهای است .در حال حاضر روس و انگلیس
چنان گرفتار عواقب جنگ هستند که نمیتوانند سرمایه و کارشناسان فنی الزم مورد نیاز
کشورهای خاورمیانه را تأمین نمایند .اما ایاالت متحده آمریکا آماده است این مسؤولیت را بر
عهده بگیرد» (مهدوی .)33-38 :2382 ،هنگامیکه آمریکا در  9ژوئن  2583برنامه مارشال را
برای کمک اقتصادی به غرب و در  11ژانویه  2585برنامه اصل چهار ترومن را که گفته میشد
1
هدفش کمکهای فنی و مالی به کشورهای عقبمانده جهان سوم بود اعالم میکرد
 -2در حقیقت ایاالت متحده با اعالم این نظریه اعالم میکرد که به سایر نقاط جهان کاری ندارد و قدرتهای اروپایی
میتواند تمام کشورهای جهان را حوزه نفوذ و سلطه خود قلمداد کنند.
 -1یک نویسند شوروی در مورد اجرای اصل  8ترومن در آغاز ده  2591نوشت :توسعه امپریالیسم آمریکا زیر پرده اصل 8
اکنون به حد کمال خود رسیده و در برخی کشورها کمک فنی قیافه حقیقی سیاست اقتصادی آمریکا را نشان میدهد و
کسی نیست که امروزه در این حقیقت شک داشته باشد که انحصارات آمریکایی در زیر پرده این عناوین چگونه پیشرفت
میکنند (ایکورینگ.)2332 ،
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(سعادتمند ،)58-58 :2388 ،انگلیس بر اثر خسارات ناشی از جنگ دچار مضیقه مالی شده و
دیگر قادر نبود تعهدات سیاسی خود را در تمام دنیا انجام دهد و آرام آرام از رهبری جهان
سرمایهداری به زیر کشیده میشد .مسأله ایران و نهضت ملی نفت ،تقابل در عرصه بینالمللی
بین این دو کشور را به اوج رسانید .زمانیکه مخالفت با امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران روز
به روز گسترش مییافت امضای موافقتنامهای بین شرکت نفت آرامکو و دولت عربستان
سعودی براساس تصنیف عواید (اصل  )91-91سیاست دولت بریتانیا و شرکت نفت را بیشتر
تحت فشار قرار داد .در این تاریخ هم آ مریکا و هم انگلیس سعی داشتند وانمود کنند که در
مورد نفت با هم تفاهم دارند .در این رابطه بهویژه انگلیسیها نسبت به درز هر گونه خبری
مبنی بر اختالف نظر آمریکا و انگلیس در این مورد حساسیت زیادی از خود نشان میدادند.
گفتار دوم :توهم طرفداری
در همین زمان با انتخاب دکتر مصدق بهه نخسهتوزیهری در ایهران ،دولهت ایهاالت متحهده
امیدوار بود که نخست وزیر جدید ایران ،روابط دوستانه ایران و آمریکا را ادامه دهد .در اولین روز
زمامداری دکتر مصدق ،دکتر هنری گریدی سفیر آمریکا در ایهران بهه دیهدار او رفهت (روزنامهه
اطالعههات )2331/1/22 ،و اولههین گههزارش خههود را از اولههین دیههدار بهها او در همههان روز  1مههه
2592م 21/اردیبهشت  2331به واشینگتن فرستاد« :امروز صبح که مصدق را مالقات کهردم ،او
بسیار صمیمانه نسبت به حسن نیت و کمک آمریکا شور و حرارت ابهراز نمهود( »...اسهناد روابهط
خارجی آمریکا ،2323 ،سند  .2)295 :23بنابراین میتوان گفت که دولت آمریکا و دکتر مصهدق
در این زمان نظر مثبتی نسبت به هم داشتند و از سوی دیگر آنهها انتظهار داشهتند کهه دکتهر
مصدق به عنوان حامی و طرفدار آمریکا ،به اردوگاه غرب بپیونهدد .از ایهنرو ،بهر مبنهای فرضهیه
سیاستمداران آمریکایی ،آنها در ابتدا ،ولو به ظاهر از دکتر مصدق حمایهت کردنهد زیهرا وی را
به عنوان شخصیتی که از پشتیبان مردمی برخوردار است ،میدانسهتند .روزنامهه نیویهورکتهایمز
استدالل میکرد« :اگر ایاالت متحده از مصدق پشتیبانی نکند حیثیت آمریکا در ایران و سراسهر
خاورمیانه به خطر میافتد» (علم .)231 :2333 ،بهدنبال ملی شهدن نفهت ،سیاسهت آمریکها در
قبال آن مراحل گوناگونی را طی کرد که در ابتدا ظاهراً جنبه حمایتی داشهت .بالفاصهله بعهد از
 -2این مجموعه اسناد در  1جلد تحت عنوان اسناد سخن میگویند توسط احمدعلی رجایی و مهین سروری رجائی توسط
انتشارات قلم در سال  2323چاپ شده است.
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تصویب ملی کردن نفت ایران در مجلس شورای ملی  15اسفند  ،2331مطبوعهات آمریکها آن را
به عنوان یک واقعه مهم مورد بحث و بررسی قرار دادند .بهه گهزارش خبرگهزاری یونایتهدپرس از
نیویورک ،به محض رسیدن خبر ملی شدن نفت به آمریکا ،سر و صدای زیهادی در شهرکتههای
نفتی آمریکا پدید آمد .سخنگوی شرکت تگزاس گفت« :اگر دولت ایهران بههرهبهرداری از منهابع
نفت خود را به مزایده بگذارد ،کلیه شرکتهای نفت آمریکها در مزایهده شهرکت خواهنهد کهرد...
یکی از کارشناسان شرکت نفت «اُسو» گفت که در صورت گرفتن امتیاز نفت ایران حاضر اسهت
 83-31درصد سود خالص به ایران بدهد» (نجاتی .)122 :2333 ،از سوی دیگهر ،در ایهن زمهان
مسأله اختالف ایران و شرکت نفت زمینه را برای بحهران در روابهط آمریکها و انگلهیس در ایهران
فراهم ساخت .اختالفهات بهین آمریکها و انگلهیس را دو شخصهیت سیاسهی آمریکهایی« ،هنهری
گریدی» سفیر آمریکا در ایران و «جرج مکگی» مشاور معاون وزیر امهور خارجهه آمریکها دامهن
می زدند .گریدی در مصاحبهها و نوشتههای خود آشکارا به ضدیت با شرکت نفت مهیپرداخهت.
«او برخورد انگلستان و سیاست اتخاذ شده از سوی شرکت نفهت را بهه بهاد انتقهاد مهیگرفهت»
(اف.گود .)81 :2321 ،در دی  2592-2315ژانویه مهاکس تهورنبرگ رئهیس مؤسسهه مشهاوران
بحار آمریکا که تا آن زمان بهعنوان مشاور سازمان برنامه در ایران خهدمت مهیکهرد و رزمآرا بهه
خدمتش پایان داد قبل از ترک ایران ضمن مصاحبهای گفهت« :شهرکت نفهت انگلهیس و ایهران
حقوق قانونی ایران را نمیپذیرد و بنابراین مشکل عمده نارضایتیهایی است که در حهال حاضهر
درباره نفت و عدم ثبات اقتصادی کشور ایجاد شده ست ».همچنین مکگی معاون وزیر خارجهه
آمریکا در امور خاورمیانه در سفری که در اسفند  15به تهران داشت همین مطالب را تکرار کهرد
که این امر منجر به اعتراض رسمی لندن به واشهنگتن شهد (مههدوی )213 :2382 ،در مقابهل،
دولت انگلستان او را متهم به فاش کردن ارقام و حسابهای شرکت نفت برای مصهدق کهرد و او
را خیانتکهار در حهق شهرکت معرفهی کهرد (ماسهلی )313 :2388 ،بهر اثهر انتقهادات بعضهی از
مقامهای آمریکایی از اجهافات شرکت نفت ،بسیاری تصور کردهاند که آنها مشوق ملی کهردن و
حامی این اقدام بودهاند .آنها در واقع از منظر دموکراسی خواهی و آزادیخواهی آمریکا بهر ایهن
نکته تاکید میکنند .اما اسناد جز این را نشان میدهد .اگر قضیه را از منظهر منهافع آمریکها و از
سویی رقابت آ مریکا و انگلیس بر سر منابع بررسی کنیم موضوع به شکلی دیگر نمایان میشهود.
در بین اکثر مقامات و مطبوعات ایرانی انتقادات آمریکاییها از شرکت نفت به طرفداری از ملهی
شدن تعبیر شده است .باید بگویم که نقد انگلیس در پرتو رقابت ،با حمایهت از نهضهت ملهی دو
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چیز متفاوت است .یعنی صرفاً نقد انگلهیس و شهرکت نفهت توسهط مقامهات آمریکهایی دال بهر
حمایت از ملی کردن صنعت نفت نیست .وانگهی این گونه سخنان زمانی مطرح میشد که هنوز
سیاست موازنه منفی محمد مصدق برای آمریکا به وضوح روشن نشده بود .با توجهه بهر اسهناد و
مطالب زیر سعی میکنم دالیل را عنوان کنم.
پس از تحوالتی که در آغاز زمامداری محمد مصدق رخ داد و شایعاتی که مبنی بر اتخاذ
سیاست بیطرفی از سوی دولت دکتر مصدق مطرح شد ،دولت آمریکا را دچار نگرانی کرد .از
اینرو وزارت خارجه آمریکا در  21مه  11 /2592اردیبهشت  2331طی تلگرافی برای سفیر خود
در ایران ،احساس خطری که متوجه منافع آمریکا بود به گریدی انتقال داد« :وزارت امور خارجه
امکان اجرای سیاست «بیطرفی» از سوی مصدق ،هماهنگی با شیوه اندیشیدن و نگرش عمومی
وی نسبت به حضور هیأتهای نمایندگی خارجی در ایران را بهعنوان جدیترین خطر تلقی
میکند چه ،وی ممکن است دست به اقدامی بزند و تحقق هدفهای برنامه ایاالت متحده را در
ایران مشکل یا ناممکن سازد( »...اسناد روابط خارجی آمریکا ،2323 ،سند .)288-289 :11
بهدنبال تصویب و اجرای قانون ملی کردن نفت در سراسر کشور ،دولت بریتانیا نیز بهمنظور
هم اهنگ کردن سیاست ایاالت متحده با خود هیأتی را به ایاالت متحده فرستاد (مدنی:2382 ،
 .)112این هیأت با نمایندگان دولت آمریکا به ریاست جرج مکگی و هفت شرکت بزرگ نفتی
کنفرانسی در واشینگتن تشکیل دادند .درباره علل تشکیل و وظایف این کنفرانس که از 25-15
فروردین 2331ش 5-25 /آوریل  2592م به طول انجامید ،روزنامه نیوزویک چنین نوشت:
«مهم ترین مسائلی که فعالً آمریکا و انگلیس در خاورمیانه با آن مواجه شدهاند عبارتند از:
 -2نقشه های انگلیس و آمریکا برای مقابله با بحران ملی شدن نفت ایران  -1تثبیت وضع
کشورهای همسایه ایران که به نوبه خود دارای منابع نفت هستند» (گروه جامی.)998 :2322 ،
در این میان ،دولت آمریکا بیانیهای در تاریخ  19فروردین  2331ش 28 /آوریل  2592م در
رابطه با موضع آمریکا در قبال نهضت ملی شدن نفت از سوی وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد .در
بخشی از این بیانیه آمده است ...« :متأسفم که اظهار دارم دولت ایران به طرزی در ملی کردن
نفت مشغول اقدام است که پاالیشگاه بزرگ آبادان را به متوقف شدن تهدید میکند( »...مصدق،
بیتا ) 85-91 :بیانیه دولت آمریکا در محافل سیاسی ایران اثر نامطلوبی بهجای گذاشت چرا که
برای دکتر مصدق و دولت او این نوع برخورد آمریکا غیرمنتظره بود.
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در این میان مکگی در برخی کتب بهعنوان طرفدار مصدق و ملی شدن نفت ایران معرفی
شده است  .اما هنوز چند روزی از ملی شدن نگذشته بود که وی طی جلسهای به تشریح این
موضوع پرداخت .در یکی از اسناد طبقهبندی شده وزارت خارجه آمریکا که صورتجلسه
مذاکراتی است میان نمایندگان وزارت خارجه ،اداره امور نفت و سازمان بازرگانی دولت آمریکا
در  18اردیبهشت  28 -2331مه  2592آمده است« :مکگی تذکر داد که مطبوعات انگلستان،
وزارت خارجه آمریکا را متهم کردهاند که از موضع انگلستان پشتیبانی نمیکند و آنها را مجبور
میکند که ملی کردن را بپذیرد در صورتیکه خودمان موافق آن نیستیم .مکگی تشریح کرد
چقدر برای ما اهمیت دارد که از تنش بیشتر بین آمریکا و انگلیس جلوگیری کنیم .سپس وی
از یکیک شرکتها میپرسد :واکنش آنها نسبت به رفتار ما درباره اوضاع ایران چیست؟ و
اینکه صنعت نفت در مجموع چه احساسی درباره امکان دخالت شرکتهای آمریکایی در ایران
دارد .برای پشتیبانی از موضع آنها در حوزه امتیازات مختلف چه میتوان کرد؟» (خامهای،
 )93-81 :2385نکتهای که در اینجا باید به آن توجه داشت موضع مکگی در قبال نهضت
ملی است .مهمتر از آن سؤاالتی که وی از نمایندگان شرکتها میپرسد ،حکایت از دغدغه
پنهان چگونگی حضور شرکتهای نفت آمریکایی در ایران و منطقه را دارد.
در واقع آنچه آمریکاییها تحت عنوان ملی کردن از ان حمایت کردند اصل  91-91بود نه
ملی کردن به معنای واقعی آن .مکگی قبل از طرح ملی شدن نفت سعی کرده بود اولیای
شرکت نفت را با دادن امتیاز بیشتر به ایران راضی کند .وی مذاکراتش با سدان را این چنین
بازگو میکند « :من به سدان گفتم در دیدار اخیرم از ایران متوجه شدم بین ایران و شرکت نفت
تنها یک اختالف وجود دارد و آن مبلغ ذخیرهای است که شرکت قبل از تعیین سود کنار
گذاشته و در دفاتر خود منظور نکرده است» (مکگی )8 :2385 ،وی در واقع حتی خودش را
انگلوفیل میدانست و ضمناً سالیان متمادی دوستی نزدیکی با شخصیتهای متنفذ انگلیسی بر
قرار کرده بود (بیل )831 :2382 ،ولیام فریز یکی از مقامهای بلند پایه وزارت خزانهداری
انگلیس در پاسخ به مکگی که خواستار پذیرش اصل پنجاهپنجاه از سوی انگلیسیها بود گفته
بود« :همه این حرفها باید کنار گذاشته شود .ما باید راهی برای همکاری میان شرکتهای
انگلیسی و آمریکایی در خاورمیانه پیدا کنیم و ترتیب  91-91نیز یک شعار قشنگ بهنظر
میرسد اما در عینحال تردیدآمیز است( ».مکگی )33 :2385 ،در مورد تورنبرگ ،مورخ
رسمی شرکت نفت انگلیس و ایران در این مورد میگوید « :تورنبرگ از این نظریه دفاع کرد که
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دولت ایران باید حقاالمتیاز زیادتری را تقاضا نماید گو اینکه در آن هنگام به شرکت نفت
اطالع داد که نفوذش را برای معتدل ساختن ایرانیان بهکار میبرد» (بیل ،مقاله رونالد فری،
 )122 :2382از سویی تورنبرگ توسط رزمآرا که گفته میشد عامل انگلیس است از کار برکنار
شده بود و همین هم عاملی بود تا وی ایرانیان را به تظلمخواهی از شرکت نفت ترغیب کند.
به هر حال در آ مریکا سران این کشور متقاعد شده بودند که مصدق جز به ملی کردن نفت به
مفهوم واقعی آن تن در نخواهد داد .از همه اینها که بگذریم ،آمریکا بهشدت بیم آنرا داشت
که این حرکت سایر امتیازات نفتی در جهان را به مخاطره اندازد.
گفتار سوم :به خطر افتادن منابع نفتی در خاورميانه
بهنظر می رسد دولت آمریکا نگرانی شدیدی از شیوع احتمالی ملی شدن نفت به سایر
کشورها داشت  ،بنابراین سعی تمام در رفع بحران داشت اما نه آنطور که منافع ایران در نظر
داشته باشد .آمریکا بهطورکلی با ملی کردن نه در ایران بلکه در هیچجای دیگر موافق نبود.
خود ترومن اقرار کرده بود که «اگر ایرانیها موفق شوند نقشه خود را عملی سازند در آن صورت
ونزوئال و دیگر کشورها که ما برای تأمین نفت خود به آنها متکی هستیم ،همین کار را خواهند
کرد و این خطر بزرگی است که در مناقشه ایران و انگلستان وجود دارد» (بیل و راجر لوییس،
 )835-881 :2382این برداشت را از اعالمیه تعیین خط مشی برنامهریزی شده توسط شورای
امنیت ملی آمریکا به تاریخ  13ژوئن 9 /تیر میتوان دریافت« :برای ایاالت متحده ،حفظ
استقالل و حاکمیت ملت ایران و بستگی استوار آن با جهان آزاد اهمیت حیاتی دارد ...بهخاطر
موقعیت کلیدی استراتژیکی ،منابع نفتی ...از دست رفتن ایران بهعلت مداخله شوروی ...موجب
میگردد امنیت کلیه منطقه خاورمیانه تهدید شود ...و جهان آزاد از دسترسی به نفت ایران و...
از دست دادن همه منابع نفت خاورمیانه محروم شود» (اسناد روابط خارجی آمریکا، 2323 ،
سند  .)252-259 :31مکگی نیز اعالم کرده بود« :ناسیونالیسم نیروایست که عمدتاً موفق
میگردد .دولت ایاالت متحده با نگرانی میکوشد که دستکم نگذارد حرکتهای ناسیونالیستی
علیه هدفهای ما بهکار رود» (خامهای .)93-81 :2385 ،آیزنهاور کاندیدای حزب جمهوری
خواه که به ریاست جمهوری این کشور رسید باز هم همین سیاست را دنبال کرد .وی اعالم
کرد که« :منابع خام آسیا از جمله منابع هند و چین ،اندونزی و ...برای حفظ امنیت دنیای آزاد
کمال ضرورت را دارد .ایران از این لحاظ با سایر کشورهای آسیا در یک ردیف و دارای همان
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وضعیت است» (بیل .)881 :2382 ،حقیقت آن بود که ایرانیان خواستار کنترل بر صنعت
نفت خود بودند و این خواسته با منافع قدرتهای بزرگ -از جمله آمریکا -در تضاد بود
(اف.گود.)21 :2321 ،
با بررسی دقیق این دوره مشاهده میشود که به چه شکل آمریکا با ایفای نقش میانجیگری
در پی نزدیک شدن به منافعش و استفاده از موقعیتهای پیش آمده است .در واقع آمریکا ،در
پی بهدست گرفتن جریان به تالش جدی میپردازد تا بین ایران و انگلیس بهترین سهم را از
آن خود کند .از اینرو در پیگیری منافعش ،سیاستهای خود را گاه در پی مخالفت با انگلیس
و گاه مخالفت با دکتر مصدق بهکار میبرد .در این جا با بررسی این دوره ،به ذکر چند نمونه نیز
خواهیم پرداخت.
 -1یک اشتباه یا یک نيرنگ دیپلماتيک؟
هری ترومن رئیس جمهور آمریکا که از بالتکلیفی مناقشه نفت نگران شده بود در  32مه
 2592م 5 /خرداد  2331ش پیامی برای کلمنت اتلی نخستوزیر انگلستان فرستاد که در آن
از خطر بالقوه ای که در اوضاع انفجاری ایران نهفته است هشدار داد و با اصرار از وی خواست با
راهحل رضایتبخشی توافق نماید...« :من اطمینان دارم که میتوان راهحلّ قابلقبولی برای ایران
و بریتانیا پیدا نمود .صمیمانه امیدوارم که همه مساعی برای دستیابی به این هدف مبذول
خواهد گردید( »...اسناد روابط خارجی آمریکا ،2323 ،سند  .)233 :19تصادفاً یا طبق برنامه
قبلی ،نسخهای از این پیام به دست دکتر مصدق افتاد که وزارت خارجه آمریکا مدعی بود این
نسخه را فقط برای سفیر خود در تهران ارسال کرده است .اما برخی از مطبوعات آمریکا و ایران
فکر نمیکردند این اشتباه تصادفی صورت گرفته است« .والاستریت ژورنال سؤال کرد:آیا واقعاً
یک اشتباه است -یا یک نیرنگ دیپلماتیک بسیار ماهرانه؟» روزنامه داد چاپ ایران نوشت« :در
دیپلماسی مدرن ،چنین اشتباهی به سادگی صورت نمیگیرد .آنچه روی داده است یکی از
زیرکانهترین حقههای تاریخ دیپلماسی است .آقای ترومن خواسته است آقای مصدق نخستوزیر
ایران ،بداند که لحن خطاب او به آقای اتلی ،نخستوزیر بریتانیا ،خیلی تندتر از لحن او با
ایرانیهاست» (علم.)225 :2333 ،
از اینرو ،پس از اطالع از این اشتباه ،ترومن در  21خرداد  /اول ژوئن پیامی برای دکتر
مصدق فرستاد ...« :من نگرانی جدی دولت ایاالت متحده آمریکا را نسبت به جر و بحث
65

فصلنامه مطالعات سیاسي؛ سال پنجم ،شماره  ،26پاییز  2332ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[اختالف] ایران و بریتانیا درباره فعالیتهای شرکت نفت ایران و انگلیس ابراز مینمایم ...در
موقعیت کنونی که برای همه جهان آزاد اهمیت فراوان دارد ،به هیچ اقدامی که موجب ایجاد
مانع و عقب انداختن حل و فصل مسأله باشد دست نزنید( .»...اسناد روابط خارجی آمریکا،
 ،2323سند  .)235 :18آن چه که از این حادثه باید نتیجه گرفت این است که آمریکا عالوهبر
موافقت ضمنی با سیاستهای انگلیس در پشت پرده خواستار پایگاه حمایتی در ایران نیز بود و
سیاستهای آ مریکا در این برهه نه در همراهی کامل با انگلیس و نه در حمایت کامل از مصدق
قرار داشت بلکه آنچه برایش مهم مینمود استقالل در سیاست خارجی در پیگیری منافع ملی
کشورش بود.
 -2مخالفت آمریكا با جنگ انگليس عليه ایران
در تیرماه  2331ش /اواخر ژوئن  2592م ،بحران نفتی به اوج خود رسیده بود .دولت
انگلستان در این زمان تهدید به حمله نظامی به ایران نمود که البته با مخالفت دولت آمریکا
روبرو گردید .رهبران آمریکا متقاعد شده بودند که تهاجم انگلیس نه فقط غیرمنطقی است بلکه
ممکن است به بهانهای برای دخالت شوروی تبدیل شود (بیل .)218 :2332 ،آمریکاییها
میترسیدند اگر انگلیسیها در ایران نیرو پیاده کنند ،شوروی قرارداد  2512را که در آن حق
اشغال را در صورت تجاوز یک کشور ثالث برای آن کشور محفوظ نگه داشته بود ،پیش بکشد
(روبین .)88 :2383 ،آنتونی ایدن مینویسد« :بیشک دولت انگلستان سخت مایل بود که در
کارها دخالت کند و این دارایی دزدیده شده [!!!] را پس بگیرد ،ولی فشار آمر یکا بر ضد چنین
اقدامی شدید بود» (ایدن .)128 :2393 ،بهنظر میرسد که دولت آمریکا مایل بود در این
مرحله از نهضت ملی کردن صنعت نفت برای این که موقعیت و اعتبار خود را در ایران از دست
ندهد و همزمان از دخالت نظامی شوروی براساس قرارداد  2512م در صورت حمله انگلیسیها
جلوگیری نماید ،از این اقدام انگلیس ممانعت بهعمل آورد.
 -3حمایت آمریكا از انگليس در دادگاه بينالمللی الهه
در این زمان ،دولت انگلستان که از اقدامات خود نتیجهای نگرفته بود ،برای متوقف ساختن
اقدامات دولت ایران به دیوان داوری بین المللی الهه شکایت کرد .بعد از رد رأی دیوان الهه از
سوی ایران ،انگلیسی ها برای متوقف ساختن عملیات اجرایی دولت ایران به آمریکا متوسل
67

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابطه ایران و آمریکا در سالهای 2331-2331؛ کمونیسم یا نفت

شدند .ترومن در  2ژوئیه  2592م 23 /تیر  2331ش به درخواست دولت انگلستان در پیامی
برای دکتر مصدق توصیه کرد که« :به شما جداً توصیه میکنم تا پیشنهاد دیوان را با نهایت
دقت مورد مالحظه قرار دهید( »...الکساندر و آلننانز .)333-339 :2332 ،در پایان پیام ترومن
اشاره کرده بود ...« :من با آقای اورل هریمن که همانطور که اطالع دارید از مشاورین نزدیک
بنده و از آمریکاییهای عالیقدر میباشد مفصالً در اینباره ذکر کردهام چنانچه خود جنابعالی
مایل باشید ایشان را بپذیرید» (زهتابفرد ،بیتا .)93-95 :مصدق در پاسخ به پیام ترومن در
 11تیر 22 /ژوئیه اظهار داشت...« :پیام دوستانه مورخ  2ژوئیه شما را از سوی عالیجناب سفیر
ایاالت متحده در تهران درست پس از این که دولت ایران تصمیم خود را نسبت به نظرات دیوان
بینالمللی الهه اتخاذ نموده تسلیم اینجانب گردید( »...الکساندر و آلننانز)339-333 :2332 ،
در خاتمه مصدق در مورد اعزام اورل هریمن به ایران گفت ...« :دولت ایران با اطالعی که نسبت
به تجارب زیاد و شخصیت آقای هریمان دارد با توجه به اینکه به سمت نمایندگی آن جناب به
تهران میآید این موضوع را حسن استقبال میکند( »...زهتابفرد ،بیتا .)99-98 :بهنظر
می رسد هدف این پیام ترومن تأکید بر حمایت دولت آمریکا از رأی دیوان الهه و فراهم نمودن
مقدماتی برای پذیرش رأی دیوان از سوی دولت ایران بود که با اعزام اورل هریمن میبایست
صورت میپذیرفت .اما چنان چه گفته شد دولت ایران رأی دادگاه را مردود دانسته و به قول
مصدق پیام ترومن خیلی دیر آمده بود« .در واقع ،دولت آمریکا بهدنبال یک تعامل سهجانبه با
دربار ،دولت دکتر مصدق و انگلیس بود تا هم سهم بیشتری از نفت ایران را به خود اختصاص
دهد و هم جریان را در دست داشته باشد که در غیر این صورت شرکتهای آمریکایی در
خلیجفارس نیز متضرر میشدند ،در عینحال بهگونهای امور را به پیش ببرد که ایران از مدار
دولتهای غربی خارج نشود» (صالحی.)311 :2328 ،
 -4قبوالندن اصل ملی کردن نفت توسط هریمن به انگلستان
هیأت اورل هریمن در  18تیر 28 /ژوئیه در طی دو مالقات با دکتر مصدق ،گفتگوهای
مقدماتی درباره نفت را آغاز کرد (اطالعات .)2331/8/18 ،بعد از جلسات متعدد ،روز  32تیر/
 13ژوئیه جلسهای مرکب از هیئت وزیران و هیأ ت مختلط نفت تشکیل شد و فرمولی تنظیم
گردید که به عنوان مبنای مذاکرات با دولت انگلستان به هریمن تسلیم شود« .هر گاه دولت
انگلیس به وکالت از شرکت سابق اصل ملی کردن نفت ایران را بپذیرد ،دولت ایران حاضر
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خواهد بود برای حل اختالف نفت با نمایندگان انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق وارد
مذاکره شود» (نجاتی .)339 :2332 ،هریمن پس از دریافت نظرات دولت ایران ،در چهارم
مرداد 18 /ژوئیه راهی لندن شد و پس از بحث و مذاکرات متعدد توانست اصل ملی کردن را به
تصویب مقامات دولتی انگلیس و شرکت نفت برساند .دولت انگلیس طی بیانیهای اعالم کرد که:
«از طرف خود ،اصل ملی شدن صنعت نفت ایران را قبول میکند» (فاتح .)999 :2339 ،در این
راستا ،هیأت استوکس در تاریخ  21مرداد ( 8اوت) وارد تهران شد و مذاکرات خود را با هیأت
نمایندگی ایران انجام داد که با وجود کوششهایی که از طریق وساطت هریمن و مذاکرات
سفرای آمریکا و انگلیس و نیز مالقات خصوصی استوکس با نخستوزیر بهعمل آمده بود:
«مذاکرات به بنبست رسید» (علم .)115 :2333 ،استوکس به نوعی به ملی شدن اصرار داشت
که با ادامه صدور نفت از ایران ،کمپانی مشتریان سابق خود را از دست ندهد .طرح او شرکت
سابق را بهصورت جدیدی احیا میکرد .آنچه مسلم است این که اورل هریمن در طی این سفر
با واقعیتهای موجود در جامعه ایران در مورد دکتر مصدق و اقدامات او پی برد .چرا که در پیام
محرمانهای که در تاریخ  12تیر 25 /ژوئیه برای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرستاد،
گزارش داد ...« :مصدق قویاً مورد پشتیبانی اکثریت بزرگ مردم ایران است ...از گفتگوهای من
با شاه و عالء به روشنی استنباط میشود که به باور آنها در حال حاضر شاه توانایی عزل
مصدق و روی کار آمدن دولتی مطیعتر را ندارد( »...اسناد روابط خارجی آمریکا ،2323 ،سند
 )119-118 :88در این مالقات نکته بسیار قابلتوجه ،پرسیدن نظر شاه در مورد عزل مصدق
است .در واقع برکناری مصدق از ابتدا در ذهن مقامات آمریکایی وجود داشته است.
 -5خلع ید از شرکت نفت و موضع آمریكا
بهدنبال شکست مأموریت اورل هریمن و بازگشت او به آمریکا دکتر مصدق آخرین گام خود
را در خلعید از شرکت سابق نفت برداشت و روز اول مهر  2331به هیأت مدیره موقت شرکت
ملی نفت دستور داد کارکنان انگلیسی شرکت که در ایران حضور دارند ظرف یک هفته مهلت
دارند که از ایران خارج شوند .لذا دولت انگلستان تصمیم گرفت که به شورای امنیت سازمان
ملل شکایت کند .دولت ایاالت متحده آمریکا اصوالً مخالف طرح مسأله در شورای امنیت بود.
دالیل مخالفت آمریکا با طرح قضیه در شورای امنیت را میتوان از گزارشی که از سوی کفیل
وزارت خارجه آمریکا در تاریخ  31سپتامبر 2 /مهرماه به سفارتشان در انگلیس فرستاده شده
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است مشاهده نمود -2 ...« :اتحاد جماهیر شوروی حتماً قطعنامه را وتو میکند وتو به خودی
خود موجب نگرانی خاصی نیست ،ولی در مورد این موضوع برای نخستین بار شورویها یک
وتوی پرطرفدار خواهند داشت -1 ،بهنظر ما نمیتوان هفت رأی در پشتیبانی از قطعنامه
بریتانیا گرد آورد و  -3حتی اگر بتوان فرض کنیم که بتوان هفت رأی بهدست آورد بهنظر ما
مطرح نمودن قطعنامه بریتانیا به دالیلی اقدامی اشتباه است .سرپیچی ایران از قطعنامه...
موجب کاهش اعتبار و نفوذ اخالقی بیش تر سازمان ملل گردد .این اقدام احتماالً موجب تقویت
موضع مصدق بهعنوان قهرمان مبارزه ایران با جهان غرب میگردد» (اسناد روابط خارجی آمریکا،
 ،2323سند  .) 339-338 :53وزیر خارجه انگلیس در مالقاتی که با سفیر آمریکا در انگلیس
داشت ،مراتب ن ارضایتی خود را از سیاست آمریکا به اطالع سفیر رسانید « ...او [وزیر خارجه
بریتانیا] تأکید کرد که نمیتوانست رویه ایاالت متحده را درک کند .وی انتظار همکاری صد
درصد داشته است ،ولی فقط موفق به جلب بیست درصد آن شده است( »...اسناد روابط خارجی
آمریکا ،2323 ،سند  )382-388 :218در واقع این سند به وضوح نشان میدهد که انگلیسیها
همواره ترس از عدم همراهی آمریکا با خود را همراه داشتهاند و هنوز آمریکا براساس منافع ملی
خود و بر روند استقالل در سیاست خارجی حرکت میکند .اما باالخره با رایزنی انگلیسیها
ارنست گراس نمایندهی آمریکا که از پیشنویس قطعنامه انگلیس حمات کرد .سرانجام با
مسکوت ماندن موضوع شکایت ،در شورای امنیت پیروزی بزرگی نصیب دکتر مصدق گردید
«تا جاییکه حتی محمدرضا شاه را وادار کرد که با ارسال تلگرافی ،موفقیت هیأت ایرانی در
شورای امنیت را به دکتر مصدق تبریک بگوید» (مکی.)8-21 :2383 ،
 -6حضور دکتر مصدق در آمریكا و فرصت مذاکره برای آمریكاییها
جرج مکگی ،معاون وزیر خارجه آمریکا در نیویورک به اطالع دکتر مصدق رسانده بود:
« پرزیدنت ترومن و دین آچسون وزیر خارجه انتظار دارند ،پس از پایان مباحثات شورای امنیت،
با او در واشنگتن دیدار کنند» (علم .)121 :2333 ،بدین منظور مذاکراتی بین دکتر مصدق و
ترومن و آچسون در تاریخ اول آبان 13 /اکتبر آغاز شد .در طی جلسه ترومن اظهار داشت:
« روسیه نظیر یک الشخور روی دیوار کوتاه مرزی نشسته و منتظر است تا بهطور ناگهانی به
منابع نفت هجوم آورد .این همان علت نگرانی فراوان ما برای تالش در حل این مسأله است...
آچسون نیز گفت که ما نگران و خواهان حل این مسأله برای همیشه براساسی هستیم که بافت
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و پیوند کلیه قراردادهای نفتی در سراسر جهان را بر هم نزند( .»...اسناد روابط خارجی آمریکا،
 ،2323سند  )815-823 :223در واقع آنچه که از حرفهای رد و بدل شده بین مقامات
مشاهده میشود تأکید بسیار آنها بر منابع نفتی و کلیه قراردادهای مربوط به آن در جهان
است .با این وجود ،پس از مذاکرات طوالنی پیشنهادی با موافقت دکتر مصدق تهیه شد که از
سوی وزارت خارجه آمریکا طی تلگرافی تسلیم دو لت انگلیس شد .در این تلگراف آمده بود...« :
دولت ایاالت متحده آمریکا با توجه به منافع متقابل بریتانیا و با تشخیص اثرات احتمالی
تصمیماتی که در این زمینه بر سرمایهگذاریهای نفتی سایر نقاط جهان خواهد داشت کوشیده
است حداکثر امتیاز را از مصدق بهدست آورد و با ت وجه به این موضوع که بازگشت شرکت نفت
انگلیس و ایران به هر شکل و عنوانی غیرممکن است موضوع چنین طرحی را مطرح میکند که
نظر وزارت خارجه آمریکا میتوان به راهحلی براساس پیشنهادهای ما که خالصه آن بهشرح زیر
است دست یافت :شرکت ملی نفت ایران مسئولیت امور اکتشاف و بهرهبرداری و حمل و نقل
نفت خام را بر عهده خواهد گرفت ...پاالیشگاه آبادان به یک شرکت غیرانگلیسی فروخته
میشود ...تکنیسینهای مورد نیاز شرکت با موافقت دولت ایران انتخاب میشوند ...تعیین بهای
نفت ،با توجه به توافق دولتهای ایران و بریتانیا و با همکاری دولت ایاالت متحده آمریکا با
توجه به تغییراتی که در قیمت جهانی نفت صورت خواهد گرفت تعیین میشود( »...مکگی،
 .)239-238 :2385نکاتی که از این سند بهدست میآید بهشرح زیر است -2 :نگرانی از شیوع
نهضت به سایر کشورها و دست خوش تغییر قرار دادن کلیه قراردادها-1 ،کاستن قدرت و نفوذ
شرکت نفت سابق -3 ،نقش ماهرانهای که آمریکا بین ایران و انگلیس بازی میکرد .از طرفی
دعوت مصدق به مذاکره و وانمود کردن طرفداری از او و از طرفی بهکار بردن این دست از
جمالت برای انگلیسیها که ما حداکثر امتیاز را از مصدق بهدست آوردهایم -8 ،رایزنی برای
بهدستگیری ابتکار عمل در این زمان و  -9باز شدن پای آمریکا در حوزه منابع نفتی ایران .اما
رقابت پنهان این دو کشور و ترس آنها از حضور آمریکاییها اجازه نداد که انگلستان این متن
را بپذیرد که البته باید گفت پیروزی چرچیل در انتخابات اخیر انگلستان در این تصمیم هم
تأثیر قابلتوجهی داشته است .زیرا دقیقاً در همین زمان بود که دولت چرچیل در انگلستان
پیروز شد .چرچیل در اولین نطق خود در پارلمان گفته بود ...« :ما نمیتوانیم رفتار نامناسبی را
که در مورد نفت ایران نسبت به ما شده است ،تحمل کنیم( »...روحانی.)252 :2391 ،
همچنین ،آنتونی ایدن بهعنوان وزیر امور خارجه انگلیس منصوب گردید تالش جدی را در
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نزدیکی نظرات آمریکا به دولتش در مورد برکناری مصدق آغاز کرد .اما دین آچسون وزیر امور
خارجه آمریکا در تحلیلی از جوّ و تفکر حاکم بر کابینه محافظهکاران انگلیس و ماهیت برخورد
آنها با مسأله نفت ایران ،موضوع را به درستی در تلگرافی که در تاریخ  21نوامبر از پاریس به
وزارت خارجه آمریکا فرستاده بود ،مورد بررسی قرار داده بود ...« :مهمترین هدف سیاست
انگلیس جلوگیری از سقوط ایران به زیر سلطه کمونیسم نیست ،بلکه برترین منظور آن ،حفظ
آن چیزی است که به باور آنها آخرین دیوار حفاظتی برای حفظ استحکام و اعتبار و توان مالی
آنها میباشد( »...اسناد روابط خارجی آمریکا ،2323 ،سند .)895-881 :215
 -7وامها :اهرمی برای بازی بين ایران و انگليس
دکتر مصدق در مدت اقامت طوالنی خود در واشینگتن ،در دیدارها و مالقاتههای متعهددی
که با مقامات آمریکایی داشت نگرانی خود را از وخامت اوضاع ایران ابهراز کهرد و تمایهل خهود را
برای دریافت وام از بانک جهانی به اطالع مکگی رساند .مکگی بهه مصهدق اطهالع داد« :قهرار
است دولت آمریکا  19میلیون دالر وام از طریق بانک صادرات و واردات و  19میلیون دالر کمک
بالعوض به ایران پرداخت کند» (اسناد روابط خهارجی آمریکها ،2323 ،سهند .)828-812 :222
چند روز بعد در  9نوامبر 23 /آبان ،آچسون و ایدن بار دیگر در پاریس مالقات کردند« .بر طبهق
گزارش ایدن به وزارت خارجه بریتانیا ،آچسون وزیر خارجه آمریکها ...اظههار نمهوده کهه ایهاالت
متحده ناچار است اگر توافقی درباره نفت حاصل نشود به ایران وام بدهد» (اسناد روابط خارجی
آمریکا .)833 :2323 ،در واقع این چنین بود که آمریکا بها مطهرح کهردن موضهوع وام سهعی در
بازی بین دو دولت داشته و در صدد گرفتن امتیازات بیشتری بود .از اینرو ،انگلیسیهها کهه از
این موضوع به خوبی آگاه بودند و با موضع تقریباً سخت و قاطع آمریکا روبهرو شهده و نگهران آن
بودند که مبادا آچسون به تهدید خود مبنی بر پرداخت وام به ایران ،که به عقیده آنهها موجهب
تثبیت موقعیت دکتر مصدق و ادامه سرسختی و مخالفت او با انگلسهتان مهیشهد عمهل نمایهد،
پیشنهادهایی را به آمریکا را مطرح کردند .هندرسن مهیگویهد در سهومین جلسهه مهذاکرات در
پاریس در  3نوامبر 29 /آبان ،ایدن پیشنهاد کرد که« :بایستی به شهرکتههای آمریکهایی اصهرار
نماییم که تا به آنها بپیوندد و ترتیب انجام یک معامله مشترک آمریکهایی -انگلیسهی بها ایهدن
داده شود .وی اظهار داشت ما در سراسر خاورمیانهه شهریک مهی باشهیم و ایهن مهورد نبایسهتی
استثناء باشد ...ایدن همچنین گفت که البتهه بسهیار بهد اسهت کهه اگهر مها از مصهدق حمایهت
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می نمودیم و اضافه کرد چرچیل فکر پیوستن مها (آمریکهاییهها) بهه انگلیسهیهها را نیهز بسهیار
پسندید( »...اسناد روابط خارجی آمریکها ،سهند  .)881-888 :218ایهدن و دولهت محافظههکهار
انگلستان در تحلیل خود از اوضاع ،به این نتیجه رسیده بودند که بایهد بهه حربهه سههیم کهردن
آمریکاییها در نفت ایران متوسل شوند .آنتونی ایدن ،وزیر خارجه انگلیس در اینباره مینویسهد:
« ...من معتقد بودم که تنها راهحل مسأله سهیم شدن آمریکاییها در نفت ایران است( »...ایدن،
 .)125 :2393مجدداً دکتر مصدق در آخرین روزهای اقامهت خهود در آمریکها طهی نامههای بهه
ترومن ضمن توجه دادن او به اوضاع نابسهامان ایهران ،خواسهتار کمهک مهالی بهرای ایهران شهد.
«ترومن در پاسخ نامه دکتر مصدق فقط عنوان کرد که موضوع را مورد بررسی قهرار خواههد داد.
اما در حال حاضر دولت آمریکا نمیتواند درخواست دکتر مصدق را عملی سازد زیرا دولت ایهران
درخواست وامی کرده است که جز با تصویب و موافقت کنگره نمیتوان پرداخت کهرد .بههعهالوه
دولت آمریکا فعالً اعتبار کافی در اختیار ندارد( »...روزنامه اطالعات .)2331/2/19 ،ایهدن گفهت
انگلیسیها درست به موقع انگشت روی نقطه حساسی گذاشته بودند و آن بحث جدی در مهورد
تقسیم منافع با آمریکا بود و در اینجا مشاهده میشود که آمریکا به چهه شهکل موضهوع اعطهای
وام را منتفی اعالم میکند .شاهد این مدعا از گفته بقایی استنباط میشود که گفتهه اسهت...« :
در آمریکا که بهودیم ،هنگهام برگشهتن بهه ایهران ،مصهدق در هواپیمها گفهت در جریهان دیهدار
محرمانهای که با مک گی داشتیم ،محرمانه با آمریکا توافق شده که اینها صد و بیسهت میلیهون
دالر در عرض شش ماه به ما بده ند ...بعداً شنیدم که صبح آن روز آقای سفیر انگلهیس مهیرود
پیش آچسون به اعتراض که شما از پشت به ما خنجر میزنید و در یک چنین موقع حساس بهه
ایران کمک میکنید( »...بقایی.)138-138 :2321 ،
در جریان پیشنهاد بانک بینالمللی توسعه نیز دکتر مصدق در مالقاتهای خود با سفیر
آمریکا در دیداری که در تاریخ  11دیماه  2331ش 23 /ژانویه  2591م با هندرسن داشته بود
او را تهدید کرده بود که « در صورت عدم کمک خارجی به ایران در عرض  31روز انقالب
کمونیستی در ایران به وقوع خواهد پیوست .دکتر مصدق به هندرسن پنج روز مهلت داده بود تا
تصمیم دولت آمریکا برای دادن کمک مالی به ایران را روشن سازد» (اسناد روابط خارجی
آمریکا ،2323 ،سند  .)929 -912 :289در  23ژانویه 18 /دی دفتر ارزیابی ملی سازمان سیا
یادداشتی درباره درخواست مصدق از آمریکا برای کمک مالی و تعیین مدت پنج روزه تهیه کرد
تا به اطالع رئیس جم هور برسد .در این بررسی مقامات آمریکا پس از عنوان کردن دالیل دکتر
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مصدق برای دریافت کمک اضطراری از آمریکا چنین نتیجه گرفته بودند ...« :کمک اضطراری
آمریکا تأثیر کمی آن هم تنها در به عقب انداختن بحران دارد و روند از همپاشیدگی اقتصادی و
سیاسی ایران ،البته با آهنگ آهستهتری ادامه مییابد ،بهعالوه چنین کمکی از سوی آمریکا به
مصدق نه تنها موجب دوری و رنجش انگلیسیها میشود بلکه موجب مأیوس شدن شاه و
مخالفان محافظه کار گردیده و بدین طریق شانس به قدرت رسیدن یک دولت همراهتر در ایران
کاهش مییابد» در ضمن ،یادداشتی در زیرنویس روی سند اصلی دیده میشود که در آن آمده
است« :من فکر نمی کنم ما در حال حاضر باید این وام را بدهیم امضاء ترومن» (اسناد روابط
خارجی آمریکا ،2323 ،سند .)911 -919 :283
 -8نقش آمریكا در وقایع سی تير
پس از شکست مذاکرات ایران و بانک جهانی ،آمریکاییها بهتدریج به این اعتقاد انگلیسیها
که تا دکتر مصدق بر مسند قدرت است ،دستیابی به هیچگونه راهحلی برای نفت ممکن نیست
مهر تأیید میزدند .عالء وزیر دربار هم که از تردید و دودلی شاه نگران شده بود ،بیم داشت که
عدم مداخله شاه به اعتبار او لطمه جدی وارد سازد ،در مالقاتی در  8خرداد ( 13مه) با
هندرسن « ،اظهار داشت که شاه از وی خواسته است تا با هندرسن مالقات و مستقیماً و
ص ادقانه از وی بپرسد که به عقیده هندرسن آیا دولت آمریکا آنطور که متهم میشود واقعاً
خواهان آن است که مصدق نخستوزیر باقی بماند؟ هندرسن میگوید :به عالء گفتم دولت
آمریکا از مصدق بهعنوان یک سیاستکار [سیاستمدار] حمایت خاصی به عمل نیاورده است.
به نظر من وی [دکتر مصد ق] ایران را در راستای خطرناکی هدایت میکند ( »...اسناد روابط
خارجی آمریکا ،سند  .)953-811 :238هندرسن نیز همین سؤال را از عالء کرد و «عالء از
قوام ،منصور ،حکیمی ،انتظام و صالح بهعنوان نخستوزیر بعدی نام برد» (اسناد روابط خارجی
آمریکا ،سند  .)953-958 :239در این میان ،بحث گشایش مجلس جدید (هفدهم) مطرح شد.
بنا بر سنت و رویه ،پس از تشکیل مجلس جدید ،نخستوزیر میبایست استعفا میداد و
در صورت رأی تمایل مجلس به این سمت منصوب میشد .پس از تشکیل مجلس هفدهم ،در
 29خرداد 9 /ژوئیه دکتر مصدق استعفای خود را به شاه تسلیم نمود.
از طرفی ،قوامالسلطنه فعالیتهای زیادی برای جلب حمایت آمریکاییها از خود شروع کرده
بود .او که در پاریس به سر میبرد با یکی از مقامات ارشد سفارت آمریکا در پاریس مالقات و
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تمایل خود را برای همکاری با آمریکاییها به اطالع وی رسانده بود .پس از آنکه قوام به تهران
بازگشت ،برخی از حامیان او از جمله احمدعلی سپهر (مورخالدوله) میکوشیدند بین قوام و
هندرسن مالقاتی ترتیب دهند (عظیمی« ،قوام و سوداگری چیرگی قدرت» .)2323 :هندرسن
پس از دیدار با قوام ،به وزارت امور خارجه اطالع داد که در شب  21ژوئن  11/خرداد با قوام
شام صرف کرده و بهصورت مطلوبی تحتتأثیر این سیاستمدار کهنسال و بهویژه وضع خوب
فیزیکی و فکر وی و ابراز عالقه وی به رسیدن تفاهم با انگلیسیها قرار گرفت (اسناد روابط
خارجی آمریکا ،2323 ،سند  .)818-812 :232هندرسن پس از اطالع از نظریات قوام تصمیم
گرفت تا به مالقات شاه برود و او را از تردید و دودلی نسبت به حمایت آمریکا از دکتر مصدق
برهاند .قبل از مالقات با شاه در روز  21ژوئن ( 11خرداد) هندرسن به وزارت خارجه آمریکا
گزارش داد که وی « ...قرار است از شاه در روز دوازدهم ژوئن دیدار کند و در نظر دارد یک بار
برای همیشه این شایعه را رفع کند و وی را از این اشتباه درآورد که گویا ایاالت متحده در
گذشته و حال از مصدق حمایت کرده است» (اسناد روابط خارجی آمریکا ،سند  .)825 :222اما
با وجود همه اینها دکتر مصدق با رأی تمایل مجلس شورا و سنا مجدداً به نخستوزیری
منصوب شد .او با برخورداری از موقعیت تازه خود ،خواستار اختیارات فوقالعاده گردید.
همچنین از شاه خواست که مسئولیت وزارت جنگ نیز به او واگذار شود .شاه که بیمناک شده
بود از قبول این تقاضا امتناع کرد که مصدق نیز روز  19تیر از نخستوزیری استعفا داد.
بنابراین ،روز  18تیرماه مجلس شورای ملی بدون حضور نمایندگان فراکسیون نهضت ملی
تشکیل شد و در جلسه غیررسمی به زمامداری احمد قوام رأی تمایل داد (کاتوزیان:2335 ،
 .)138در دیروقت شب  15تیر ،هندرسن سفیر آمریکا در ایران گزارش به وزارت امور خارجه
کشور متبوع خود فرستاد و از موقعیت قوام اظهار نگرانی میکند و بهنظر او ،قوام از هیچ
حمایت مردمی برخوردار نیست .همچنین ،در این شب به گفته هندرسن« ،شاه به عالء که در
یک مهمانی دیپلماتیک شرکت کرده بود تلفن میکند .شاه به او اطالع میدهد که قبل از اینکه
در مورد بازداشت کاشانی تصمیمگیری کند ،باید اجازه داده شود تظاهرات  31تیر صورت گیرد.
از آن جا که شاه مایل بود نظر آقای هندرسن را در این مورد بداند ،عالء تلفن را بهدست سفیر
آمریکا میدهد سفیر هم به شاه می گوید که الزم نیست ایشان بیش از حد وسواس و دقیق
باشد چرا که مقصود قانون اساسی این نیست که در لحظات بهشدت خطرناک ،قوه مجریه را
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فلج کند» .اسناد بهوضوح نشان می دهند که آمریکا و انگلیس مایل بودند که قوام با قدرت
هرچه تمامتر نهضت ملی را سرکوب کرده ،رهبران ملی و مذهبی را بازداشت ،مجلس را منحل
و قدرت خود را به کرسی بنشاند (رهنما .)83-85 :2328 :به هر حال ،حکومت قوام که ثمره
یک توطئه داخلی و بینالمللی علیه نهضت ملی ایران بود ،در  31تیرماه  2332ش 12 /ژوئیه
 2591م سقوط و شاه اجباراً شرایط دکتر مصدق را پذیرفت و او را مجدداً به نخستوزیری
منصوب کرد .موقعت جدید و محکم مصدق ،موجب دلنگرانی دولتمردان آمریکایی گردید .از
اینرو ،نخستین رهنمود سیاسی پس از رویداد  31تیر  2332ش 12 /ژوئیه  2591م و بازگشت و
ادامه دولت دکتر مصدق ،نشاندهنده نگرانی عمیق دولت آمریکا در این زمان میباشد ...« :بر
اثر رویدادهای هفته گذشته بهنظر ما چنین می رسد که به وضوح موقعیت مصدق به روشنی در
مقابل شاه ،مجلس و توده مردم اینک بیش از هر زمان دیگر از تاریخ ملی شدن نفت ایران در
آوریل  ،2592توانمندتر شده است »...همچنین در این گزارش که به تاریخ  18ژوئیه 2591
میباشد ،میتوان ناامیدی و یأس را از جانب مقامات آمریکایی از شاه دید ...« :بهنظر میرسد
بدترین دلهرههای ما درباره ناتوانی شاه تأیید شده میباشد یعنی از شاه سلب اعتبار شده
است( »...اسناد روابط خارجی آمریکا ،2323 ،سند  .)835-882 :222لذا رایزنیهای آمریکاییها و
انگلیسی ها از سر گرفته شد و این بار برای حذف دکتر مصدق از صحنه سیاسی ایران در اندیشه
تدارک یک کودتای نظامی آمدند.
لویی هندرسن در  31ژوئیه  2591و پس از آنکه با میدلتون کاردار سفارت انگلیس در ایران
مشورتهای الزم را بهعمل آورد ،به واشنگتن گزارش داد که ...« :ما هر دو بر این عقیده بودیم
که در حال حاضر جانشین های دیگری که احتماالً در مقابل دکتر مصدق که بتوانند به دولت
دست یابند وجود ندارد ،مگر احتماالً از طریق دست زدن به یک کودتای نظامی ...بهترین
و مناسبترین افراد ارتش که بهنظر میرسی د در بهترین وضعیت مناسبی برای انجام کودتا
باشند عبارت بودند از ژنرال زاهدی و ژنرال حجازی( »...اسناد روابط خارجی آمریکا ،سند :251
 .)892-895سیاستی که آمریکا در این مقطع بهکار میبرد جلو بردن همزمان تمامی راهحلها
برای کنترل مصدق و نهضت ملی بود .بدین شکل که سیاست کودتا و رایزنی را همزمان با هم
پیش میبرد .بنابراین ،آمریکا اصرار داشت که راه مذاکره همچنان باز نگاه داشته شود.
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 -9پيشنهاد مشترک آمریكا و انگليس به ایران«ترومن و چرچيل»
وزیر خارجه آمریکا پس از کسب موافقت رئیسجمهور بالفاصله طرح خود را به سفیر
انگلستان در واشنگتن تسلیم نمود و اظهار داشت که آمریکا و انگلیس مشترکاً پیشنهادی
بر اساس طرح وی به دکتر مصدق ارائه دهند .ایدن ،وزیر خارجه بریتانیا پس از اطالع از طرح و
پیشنهادات دولت آمریکا پیامی را برای آچسون فرستاد.
«ایدن در پایان پیهام خهود بهه ایراداتهی کهه بهر طهرح پیشهنهادی آمریکها داشهته اشهاره و
پیشنهادهای متقابلی برای اصالح طرح ارائه کرد که شامل این موارد مهیشهد -2 :کمهک مهالی
آمریکا مشروط به موافقت دولت ایران در پذیرش داوری با پذیرش شرایط قابلقبول برای انعقهاد
ترتیبات مناسب با شرکت نفت انگلیس و ایران جهت حمل نفت موجود باشد -1 ،خرید نفهت از
سوی شرکت نفت انگلیس و ایران تا زمانیکه چهارچوب و شهرایط رضهایت بخشهی بهرای انجهام
حکمیت مورد توافق واقع نشده باشد ،انجهام نمهیشهود و  -3از شهرکت نفهت انگلهیس و ایهران
خواسته نخواهد شد تا پیش از رسیدن به توافق نهایی از حق توسل بهه اقهدامات حقهوقی علیهه
سایر خریداران نفت ایران دست بردارد( »...اسناد روابط خارجی آمریکا ،سهند .)888-331 :253
با روشن شدن نظریات دولت انگلستان در مهورد حهل مسهأله نفهت و بررسهی آن توسهط دولهت
ایاالت متحده ،وزیر خارجه آمریکا به ایدن نوشت که ...« :من بهاور نهدارم کهه پیشهنهاد شهما از
سوی مصدق یا از سوی هر دولتی که بهعنوان جانشین وی احتماالً انتظار روی کار آمهدن آن را
داشته باشیم ،بتواند پذیرفته شود( »...اسناد روابط خهارجی آمریکها ،سهند  .)833-832 :255در
واقع نتیجه برای آنها از قبل روشن بود و انگلیس نیز در صدد بود تا جلوی ابتکار عمل بیشتهر
آمریکا را بگیرد .پس از رد این پیشنهاد توسط دکتر مصدق ،از سوی ترومن پاسخی بهه تلگهراف
چرچیل داده شد که در آن به بریتانیا توصیه شده بود «که اگهر مایهل باشهد تغییراتهی در مفهاد
پیشنهاد داده شود ،که در پاسهخ ،چرچیهل اصهرار کهرد کهه ههیچگونهه تغییهری در مهتن پیهام
نمیبایستی صورت بگیرد» (اسناد روابط خارجی آمریکا ،سند  .)323-328 :121بنابراین همهان
پیام بدون اصالحیه مجدداً به ایران تسلیم شد .باید گفت که دولت محافظهکار بریتانیها بها ارائهه
این پیشنهاد با یک تیر چهار نشان زد :هم از مذاکره مستقیم طفره رفت ،ههم وانمهود کهرد کهه
حاضر به معامله است ،هم دولت ایران را در موضع پاسخگویی قرار داد و ههم -از همهه مههمتهر-
پشتیبانی صریح آمریکا را برای پیشنهاد خود به دست آورد (کاتوزیان .)21 :2321 ،هندرسهن و
میدلتون روز  31اوت  2 /شهریور پیام مشترک را تسلیم دکتر مصدق کردنهد .دکتهر مصهدق در
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واکنش به مواضع محکم نمایندگان آمریکا و انگلیس اظهار داشت« :اگر پیام همهان بهود کهه در
 13اوت مورد بحث قرار گرفت وی با کمال صداقت باید بگوید دارای اثر زیانباری مهیباشهد»...
(اسناد روابط خارجی آمریکها ،سهند  .)322-325 :128از پیهام مشهترک ایهن معنهی اسهتنباط
میشود که دولت آمریکا قصد دارد در موضهوع اخهتالف نفهت ایهران نقشهی وسهیعتهر از نقهش
میانجی بر عهده گیرد و تصوری که همیشه در ذهن ایرانیان وجود داشت دایر بر اینکهه دولهت
آمریکا باالخره جریانات سیاسی را بهسمت وارد کردن به شرکتهای آمریکهایی در صهحنه نفهت
ایران سوق خواهد داد قوت گرفت (روحانی.)153 :2322 ،
 -11واکنش آمریكا به قطع روابط سياسی ایران و انگليس
دکتر مصدق در  18مهرماه 28 /اکتبر طی گزارشی به مجلس و ایراد سخنرانی در رادیو
ایران ،اظهار داشت «بهدلیل اتخاذ نگرش و رویه غیردوستانه دولت انگلستان در یادداشت 28
اکتبر ،ادامه روابط دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا بیحاصل و بیهوده است» (اسناد روابط خارجی
آمریکا ،سند  )392 :112دولت آمریکا پس از اطالع از تصمیم محمد مصدق دایر بر قطع روابط،
تالش گستردهای را برای جلوگیری از این امر آغاز کرد« .اللهیار صالح که تازه بهسمت سفارت
کبرای ایران در واشینگتن منصوب شده بود در سوم اکتبر گزارش داد که آچسون در مالقاتی
که با او داشته است اصرار ورزیده است که مصدق در قطع روابط با بریتانیا دست نگاه دارد و
شتابزدگی به خرج ندهد» (موحد .)821 :2332 ،جالب این است که در این مقطع گروهی از
افسران نظامی که بهوسیله ژنرال زاهدی هدایت میشدند ،همراه با برادران رشیدیان که در
شبکه جاسوسی انگلیس ( )MI-6مهرههای مهمی بهشمار میآمدند ،بهصورت فعال توطئهچینی
علیه دکتر مصدق را آغاز کرده بودند (لوئیس .)289-235 :2328 ،وودهاوس که از مأموران
عالی رتبه اینتلیجنس سرویس بود ،طرحی را برای ایجاد اغتشاش در شهرهای مختلف ایران
تهیه کرده بود او به آمریکا رفت (نوامبر  2591م) و با مأموران عالیرتبه وزارت خارجه و
سازمان اطالعات مرکزی (سیا) فرانک وایزنر سرپرست عملیات محرمانه سیا ،کرمیت روزولت،
سرپرست بخش اداره عملیات خاورمیانه سیا و الندالس رئیس سیا دیدار و آنها را از طرح خود
مطلع ساخت .اما این طرح وودهاوس که انگلیسیها آن را عملیات «چکمه» نامگذاری کرده
بودند ،نتوانست در دوره ریاست جمهوری ترومن به اجرا درآید (گازیورسکی .)15 :2383 ،اسناد
موجود حکایت از آن دارد که طرح مشترک و جدی کودتا علیه دولت دکتر مصدق توسط دو
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دولت آمریکا و انگلیس در سال  2591م /پاییز سال  2332ش تهیه و برنامهریزی شده است
(اسناد سیا .)31 :2335 ،با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در پاییز سال  2332 /2591ش
انجام گرفت گروه آیزنهاور -دالس از حزب جمهوریخواه روی کار آمد که در تاریخ معاصر
آمریکا به کابینه « 23میلیونر» مشهور است (مهدوی .)122 :2328 ،اهداف اصلی حکومت
آیزنهاور ،به پیروی از نظریه مککارتیسم در سیاست خارجی تشدید جنگ سرد ،تقویت سازمان
اطالعات مرکزی سیا و رهایی از شر کمونیسم و اتخاذ روش تهاجمی در برابر آن و نیز هر
حرکتی که از دید آنها وابسته بدان یا مرتبط با آن تلقی میشد بود (سلیمالحسنی:2333 ،
 .)88بهنظر میرسد این دیدگاه با خواست دولت محافظهکار انگلستان بیشتر همخوانی داشت،
چرا که اتخاذ سیاست مشترک در قبال بحران نفتی و حکومت ملی دکتر مصدق آسانتر گردید.
 -11براندازی مشترک
در همان ایا می که مذاکرات دکتر مصدق و هندرسن در مورد پیشنهاد مشترک آیزنهاور و
چرچیل در جریان بود ،آنتونی ایدن ،وزیر خارجه انگلستان در آمریکا بود .در ادامه مذاکرات
هیأت انگلیسی با مقامات آمریکایی ،آنها توانستند موافقت جان دالس و آلن دالس را در مورد
سرنگونی دولت دکتر مصدق بهدست آورند (علم .)882 :2333 ،در همانحال اعضای «»MI-6
با مقامات «سیا» در حال رایزنی بودند (گازیورسکی .)215-231 :2332 ،از این زمان ،مخالفین
خارجی و داخلی دکتر مصدق باید بر سر دو مطلب کلیدی به توافق میرسیدند .اول اینکه ،چه
کسی توانایی و قابلیت رهبر ی فرماندهی مخالفین مصدق را داشت؟ موضوع مهم دوم ،این بود
که چگونه میبایستی مصدق را روانه کرد (رهنما .)222 :2328 ،در مالقات  21فروردین32 /
مارس میان عالء و هندرسن ،وزیر دربار اظهار کرد «در طول هفته قبل تعدادی از سیاستمداران
با وی تماس گرفته و اکثر آنها موا فق بودند که زاهدی تنها فردی است که میتواند جانشین
دکتر مصدق شود .عالء همچنین به هندرسن یادآوری کرد که زاهدی از پشتیبانی کاشانی،
بقایی ،حائریزاده و احتماالً مکی برخوردار است» (اسناد روابط خارجی آمریکا:2323 ،
سند  .)2289-2283 :311در روز نهم اسفند 12 /فوریه ،هنگام برگشت دکتر مصدق از دیدار
با شاه ،گروهی در صدد آمدند که او را از بین ببرند که البته این توطئه که بهزعم برخی از
پژوهشگران «کودتای نخستین» بود( ،عظیمی )52 :2328 ،به ثمر ننشست .دکتر مصدق بر این
باور است که هندرسن در توطئه  5اسفند 12 /فوریه دست داشته است .در این روز دکتر
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مصدق پیغامی دریافت کرد مبنی بر اینکه لویی هندرسن بهمنظور مذاکره در مورد موضوعی
فوری می خواهد وی را مالقات نماید .دکتر مصدق هم به محض دریافت پیام ،کاخ را ترک کرد
که اما همانطور که گفته شد این توطئه به سرانجام نرسید دکتر مصدق مدتی بعد اظهار کرد
که سفیر آمریکا برای هیچ موضوع فوری به مالقات وی نیامده بود (مصدق.)229-228 :2329 ،
آنچه مسلم است اینکه ،هیأت حاکمه و شاه ایران در توطئه تبانی با سفارت آمریکا و تشویق
آن دولت به اقدام در جهت براندازی حکومت دکتر مصدق مشارکت کرد و نقش مؤثری
داشته اند .در سندی که در این زمینه وجود دارد و مربوط به ماه مه  2593م /خرداد 2332
میباشد ،سفیر آمریکا با شخصی که بی نهایت به شاه نزدیک است به گفتگو پرداخته بود .محرم
شاه به هندرسن گفته بود که شاه مایل است به نظر سفیر برساند که اگر وساطت و عملیات
سفیر در آن زمان [منظور  5اسفند] در میان نبود هر آینه نهاد سلطنت در ایران سرافکنده شده
بود (امیرخسروی .)888-883 :2339 ،روز اول اردیبهشت  2331ش 12 /آوریل  2593م نیز،
سرتیپ محمود افشار طوس ،رئیس شهربانی کل کشور مفقود گردید که چند روز بعد جسد او
در حوالی تهران پیدا شد .گفته میشود که او در تاریخ  32فروردین 15 /آوریل خطاب به
افسران شهربانی گفته بود که فهرستی از اسامی جاسوسان فعال آمریکایی را به دست آورده
است و وعده داد که همه آنها را از بین ببرد ،اما روز بعد نتوانست در شهربانی حضور یابد چرا
که همان شب او را ربودند و به قتل رساندند (ماسلی .)335 :2388 ،به احتمال قریب به یقین
نقشه قتل او با همکاری عوامل سازمان سیا انجام شده بود .در حوالی  12مرداد که از نظر
کودتاچیان ،جنگ روانی علیه دکتر مصدق اوج میگرفت ،مأمورین سیا توجه جدی خود را به
اعالم خطر به رهبران مذهبی در تهران معطوف نمودند .بنا بر گزارش سیا ،طراحان کودتا برای
این امر از «تبلیغات سیاه» استفاده نمودند .منظور از تبلیغات سیاه ،تنظیم و ارسال نامههای
تهدیدآمیز سراسر جعلی توسط سیا و به امضای «حزب توده» برای ترساندن علمای تهران بود.
در این نامه ها ،رهبران مذهبی از طرف حزب توده به تنبیهات وحشیانهای در صورت مخالفت با
دکتر مصدق تهدید میشدند .همچنین تلفنهای تهدیدآمیز به علما توسط ایستگاه سیا ولی
بهنام حزب توده و نیز تهدیدهای دروغین در مورد انفجار منزل علمای تهران ،که البته یک
مور د را نیز عملی شده بود ،پرداختند (اسناد سیا .)81 :2335 ،پس از این اقدامات بود که
کودتای آمریکایی و انگلیسی در روز  19مرداد 28 /اوت آغاز گردید ولی به عللی این کودتا با
شکست روبه رو گردید و عناصر کودتا دستگیر و یا در مکانهای نامشخص مخفی شدند .از سوی
دیگر نیز آمریکاییها دست به اقداماتی زدند .ناصرخان قشقایی در خاطراتش آورده است که:
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«هنگامیکه کودتای نخست [ 19مرداد 28 /اوت] خنثی شد ،گودین ،یک آمریکایی ،با
محمدحسن خان و خسروخان دیدار کرد و به آن ها گفت دولت آمریکا بر آن شده است تا
مصدق را از قدرت ساقط کند .این  9میلیون دالر را میتوانید بردارید و سرلشگر زاهدی را به
ایل قشقایی ببرید ،در مورد فرمان نخستوزیری او از جانب شاه تبلیغ کنید و سپس همراه
زاهدی به سوی تهران حرکت نمایید» (قشقایی ) 813 :2388 ،البته این پیشنهاد مورد موافقت
قشقاییها قرار نگرفته بود .سرانجام در روز بیست و هشتم مردادماه  2331خورشیدی عملیات
مخفی موسوم به آژاکس توسط سازمان اطالعات مرکزی آمریکا در همراهی کامل سازمان پنجم
اطالعات بریتانیا به پیروزی رسید و سپس سپهبد زاهدی با توافق آمریکا و انگلیس دولت خود
را تشکیل داد .شاه در اولین مالقاتش با روزولت طراح و مجری کودتا تصریح کرد که« :من تاج
و تخت را مدیون خداوند ،ملتم ،ارتشم و شخص شما [روزولت] هستم ».و روزولت در پاسخ به
شاه ادامه داد که« :آنچه ما انجام دادهایم در جهت منافع کلی و مشترکمان بود و نتیجه آن
بهترین پاداش ماست» (نجاتی .)838-832 :2333 ،و چنان چه معلوم گشت ،نتیجه آن سهیم
شدن در منابع نفتی ایران بود.
گفتار چهارم :کمونيسم یا نفت؟
اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا دولت ایاالت متحده ناگزیر به
مداخله و رویارویی با دولت دکتر مصدق گردید؟
درباره فضای جنگ سرد و رویارویی نظام دو قطبی -آمریکا و شهوروی -و تهرس از گسهترش
ایدئولوژی کمونیستی در عرصه بین المللی باید به این موضوع اشاره کرد که با مرگ اسهتالین در
مارس  2593م /اسفند  2332بهتدریج از شدت تنشهای موجود بین دو بلوک کاسته شهد چهرا
که با به قدرت رسیدن نیکیتاخروشچف در شوروی و ارائهه نظریهه «همزیسهتی مسهالمتآمیهز»
توسط وی ،تا حدودی از تنشهای حاکم بر روابط بلوک شهرق و غهرب کاسهته شهد (بیورنلونهد،
 .)35 :2329همچنین باید گفت که شوروی نمیتوانست مدافع و محرک و حامی مناسبی بهرای
حزب توده باشد وانگهی که حزب توده در داخل کشور از پایگاهی وسیع برخهوردار نبهود .علهت
اصلی عدم گرایش مردم ایران به حزب توده را باید مرام سوسیالیستی -کمونیستی آنها دانست
که هیچگاه نمی توانستند در مردم مسلمان ایران که از پایگاه معرفتهی و فرهنهگ اسهالم شهیعی
برخوردار بودند ریشه بدوانند (صالحی.)823 :2328 ،
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برآوردی رسمی در اسناد سرّی شماره  259مورخه  8اوت  2591و به شماره  31مورخه
13ژوئن  ،2592حاکی از آن است که به نظر آنان حزب توده ایران در دوران مورد بررسی نه
تنها فاقد توانایی تسلط بر دولت ایران تشخیص داده شده بود بلکه بهنظر آنان اکثریت قاطع
مردم ایران حزب توده را بهعنوان ابزاری سیاسی و سازمانی دولت شوروی دانسته و به آن بدبین
بودهاند (اسناد روابط خارجی آمریکا .)31 :2323 ،یرواند آبراهامیان میگوید :در اسناد دولت
آمریکا درباره وقایع سال  2331ش 2593 /م که در بایگانی انگلستان نیز موجود است ،اطالعات
کاملی در مورد حزب توده درج شده است و تحلیل نهایی آنها این بوده که حزب فعالً تهدیدی
برای ایران شمرده نمیشود (مصاحبه فرید مرجایی با آبراهامیان :28/3/28 ،سایت صدای
مردم) .در ضمن باید گفت که رابطه حزب توده با جبهه ملی و دکتر مصدق بین ژوئیه  2591و
اوت  /2593تیرماه  32تا مرداد  ، 31فاقد یکنواختی بود .حزب بهدلیل مبارزات شدید دستهای
در درون خود ،انسجامش را از دست داده بود و اغلب سیاستهای متعارضی در قبال مصدق اتخاذ
میکرد .روشن است که آن همکاری هماهنگ و اتکای دوجانبهای که آمریکاییان میترسیدند بین
مصدق و حزب توده به وجود آید ،در عمل وجود نداشت (بهروز.)235 :2328 ،
امروزه پژوهشگران آمریکایی و انگلیسی معترفند که بزرگنمایی حزب توده و خطر
کمونیسم در واقع یک ترفند سیاسی بهمنظور منفعل ساختن مردم و نیروهای مذهبی و محافل
حاکمه و افکار عمومی آمریکا به سوی کودتا بوده است .مدتها پس از کودتا ،پژوهشگری با یک
دیپلمات آمریکایی متخصص کنترل فعالیتهای حزب توده در اوایل دهه  2591م [دهه 2331
ش] و دو مأمور سیا که همراه وی در سفارت آمریکا در تهران فعالیت میکردند ،مصاحبهای
انجام داد .آن ها تأکید کردند که حزب توده واقعاً زیاد قدرتمند نبود ،و مقامات بلندپایه آمریکایی
[برای پوشش دادن هدف اصلی یعنی تسلط بر منابع نفتی] درباره توان آن و اتکای مصدق به
آن بزرگنمایی میکردند (کینزر .)319 :2328 ،جان فاستر دالس ،وزیر امور خارجه آمریکا ،بعداً
اعتراف میکند که تعمداً درباره خطرهای کمونیسم اغراقگویی میکردند و پذیرفت که
برافروختن این آتش در خدمت مقاصد مهمی قرار میگرفت (برن .)182 :2328 ،خود دکتر
مصدق نیز با تأیید نظرات فوق ،تأکید میکند که حزب توده قدرت و تسلطی را که در افواه
افتاده بود نداشت و مسلط شدن افراد چپ بر اوضاع حرفی بیاساس بود( .مصدق)232 :2322 ،
این در حالی بود که کودتاچیان با به صحنه آوردن افرادی تحت عنوان تودهای و حمله به اماکن
مختلف ،به وحشت مردم از قدرتگیری حزب در کشور دامن میزد« :در این شامگاه (کیوانی و
جاللی) [از عوامل داخلی سازمان سیا] دار و دستههای ظاهراً تودهای خود را به خیابانها
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کشاندند تا فروشگاههای خیابان اللهزار و امیریه را در هر زمان غارت کرده و روشن سازند که
ا ین حزب توده است که به این عمل دست زده است» (اسناد سیا .)22 :2335 ،از اینرو،
فعالیتها و حرکتهای حزب توده در ایران شرایطی را ایجاد نمود که بهدنبال آن آمریکاییها
یکی از عوامل و بهانههای طرح ریزی و اجرای کودتا را جلوگیری از به قدرت رسیدن حکومت
کمونیستی در ایران معرفی کنند .با این وجود ،برخی از محققین انگیزه منافع نفتی آمریکا را در
سرنگونی دولت مصدق مؤثر و تعیینکننده می دانند .آبراهامیان معتقد است که علت اصلی
شکلگیری کودتای  2593م 2331 /ش ،نفت بود و دخالت آمریکا در این طرح بهخاطر
یکسری منافع نفتی صورت گرفته است (مصاحبه فرید مرجایی با آبراهامیان :28/3/28 ،سایت
صدای مردم) .دکتر مصدق نیز سالها بعد در خاطرات خویش ،به نقل از روزنامه فیگارو
 11سپتامبر  2599م از تشکیل جلسهای در یکی از پایگاه های آلپ سوئیس که طی آن
تصمیماتی برای سرنگونی وی گرفته شده است ،یاد میکند و توافق آمریکا را برای حضور در
این نقشه به بهای دریافت سهمی از نفت ایران مورد تأکید قرار داده است (مصدق:2329 ،
 .)258از سوی دیگر ،بنا بر مالحظات اقتصادی بلندمدت و مالحظات ناشی از امنیت ملی
آمریکا ،جان فاستر دالس ،وزیر امور خارجه آمریکا عالقمند بود که شرکتهای نفتی آمریکا در
کنسرسیوم و بهره برداری از نفت ایران سهیم گردند .بررسی دقیق اسناد و مکاتبات دالس با
سفیر آمریکا در ایران و به ویژه مذاکرات صورت گرفته در شورای امنیت ملی آمریکا روشن
میسازد که این انگیزه و هدف را آنها مد نظر داشتهاند (اسناد روابط خارجی آمریکا:2323 ،
سند  2835 :833و سند  .)2922 :881همچنین باید به اصرار آمریکا برای اخذ تضمین کتبی
از انگلیس در جریان برنامه ریزی طرح کودتا اشاره کرد که در صورت پیروزی طرح سهم آمریکا
از منابع نفتی ایران نیز در نظر گرفته و محفوظ باشد ...« :دولت بریتانیا کتبا اعالم دارد که
قصدش در مورد دستیازی به این توافقنامه قریبالوقوع نفتی با دولت ایرانی جایگزین ،دربرگیرنده
رضایت وزارت امور خارجه و همراه با خودش نیتی و رعایت برابری خواهد بود» (وطندوست،
 .)32 :2335طبق نوشته روزنامه ساندی آبزرور (چاپ لندن) به تاریخ  25اکتبر ([ 2593یک
ماه بعد از کودتا)] ،هندرسن سفیر آمریکا در ایران در این زمان زیر نفوذ بند و بستهای نفتی
قرار داشت و دیپلماسی آمریکا شبانهروز تالش می نماید ،قبل از برقراری رابطه دیپلماتیک میان
ایران و انگلیس ،نفوذ محکم و انحصاری خود را به نفت ایران تثبیت کند (علم.)823 :2333 ،
بدینسان ،نگرانی از تهدید کمونیسم بیشتر بهانه و سیاست نفتی ،دلیل عمده کودتا از سوی
آمریکاییها بود.
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نتيجهگيری
الف) آنچه تاکنون در مورد ابتدای این دوره رایج بوده ،حمایت آمریکا از ملی کردن صنعت
نفت بود .اما براساس مطالعات صورت گرفته بهنظر نمیرسد حمایتی در بین بوده باشد زیرا:
 -2انتقاد از شرکت نفت توسط مقامات آمریکایی به معنی طرفداری از ملی کردن صنعت نفت
نمیباشد  -1سیاست بیطرفی دکتر مصدق هنوز برای آمریکا در این دوره روشن نشده بود
 -3تأکید آمریکاییها بیشتر بر روی اجرای قراردادهای تصنیف عواید ( )91-91بود نه ملی
کردن به معنای واقعی آن  -8ترس آن ها از شیوع این نهضت مانع از طرفداری آنها از ملی
کردن صنعت نفت بوده است  -9بر اساس اسناد موجود در رابطه با مالقات مقامات آمریکایی با
شاه و یا مقامات انگلیس ،هیچگاه از مصدق طرفداری به عمل نیامده است.
ب) میانجیگری آن ها بین ایران و انگلیس ،به این علت بود که آنها جریان را در دست داشته
باشند و از موقعیتهای پیشآمده نهایت استفاده را ببرند .آنچه که در پس این میانجیگری
نهفته بود نه ترس از کمونیسم بلکه نفوذ در منابع نفت ایران بود .این میانجیگریها را بایست
به بازی ماهرانه تعبیر کنیم .آن ها پس از گرفتن امتیاز از انگلستان بود که با نظر براندازی
مصدق بهطور کامل موافقت کردند .در این راه از حربه وامها و ارعاب انگلیسیها از اعطای آن به
مصدق استفاده کردند.
ج) طبق اسناد ،از همان ابتدا ،براندازی مصدق در ذهن مقامات آمریکایی وجود داشته است اما
نه به صورت کودتا ،بلکه به شکلی که در جریانات  31-19تیر اتفاق افتاد .با قدرتگیری بیشتر
مصدق بعد از  31تیر بود که آنها آرام آرام با نظر براندازی مصدق بهوسیله کودتا موافقت
کردند .آنها بهطور همزمان هر دو راهحل کودتا و مذاکره را پیش میبردند.
د) تهدید کمونیسم بهانه ای بود برای نفوذ در منابع نفتی .اسناد سازمان سیا و وزارت خارجه
آمریکا به وضوح نشان میدهد که آن ها حزب توده را فاقد توانایی برای به دستگیری قدرت در
ایران میدانستند .در واقع سیاست آنها ،بزرگنمایی تهدید کمونیسم برای پوشش دادن هدف
اصلی ،یعنی تسلط بر منابع نفتی بوده است.
ح) در این دوره به وضوح شاهد استقالل در سیاست خارجی آمریکا با هدف پیگیری منافع
کشورش هستیم .مخالفت گاه و بیگاه آنها با انگلیس (یکی به نعل یکی به میخ زدن) به خوبی
گویای این امر است.
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صالحی ،سهراب ( .)2328ایران و دو جنبش در نيم قرن (مشروطه و نفت) .تهران :سازمان بسیج اساتید.
طلوعی ،محمود ( .)2328حدیث نيک و بد ،تاریخ پرماجرای روابط ایران و آمریكا .تهران :نشر علم.
عظیمی ،فخرالدین ( .)2331بحران دموکراسی در ایران ،ترجمه هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری.
تهران :نشر البرز.
عظیمی ،فخرالدین ( .)2328برکناری مصدق ،در مصدق و کودتا ،گردآوری مقاالت گازیوروسکی و
مالکوم برن ،ترجمه علی مرشدیزاده .تهران :انتشارات اساطیر.
عظیمی ،فخرالدین ( .)2385قوامالسلطنه و سودای چيرهگر قدرت ،هفتاد مقاله ،جلد  ،3گردآوری
مقاالت ایرج افشار .تهران :انتشارات اساطیر.
علم ،مصطفی ( .)2333نفت ،قدرت و اصول؛ پيامدهای کودتای  28مرداد ،ترجمه غالمحسین
صالحیار .تهران :انتشارات چاپخش.
فاتح ،مصطفی ( .)2392پنجاه سال نفت ایران .تهران :نشر پیام.
قشقایی ،محمدناصر ( .)2388سالهای بحران ،یادداشتهای روزانه ،با ویرایش نصراهلل حدادی.
تهران :نشر رسا.
کاتوزیان ،محمدعلی ( .)2335مصدق و نبرد قدرت ،ترجمه احمد تدین .تهران :نشر رسا.
کسینجر ،هنری ( .)2323دیپلماسی ،ترجمه فاطمه سلطانییکتا و رضا امینی .تهران :اطالعات.
کیانوری ،نورالدین ( .)2332خاطرات کيانوری .تهران :نشر اطالعات.
کینزر ،استیفن ( .)2328همه مردان شاه ،ترجمه داریوش خواجیان .تهران :انتشارات اختران.
گازیوروسکی ،مارک ( .)2332سياست خارجی آمریكا و شاه ،ترجمه فریدون فاطمی .تهران :نشر مرکز.
گازیوروسکی ،مارک ( .)2383کودتای  28مرداد  ،1332ترجمه غالمرضا نجاتی .تهران :شرکت
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سهامی انتشار.
لوییس ،ولیام راجر ( .)2328انگلستان و سرنگونی دولت مصدق ،در مصدق و کودتا ،گردآوری
مقاالت مارک گازیورسکی و مالکوم برن ،ترجمه علی مرشدیزاده .تهران :نشر قصیدهسرا.
ماسلی ،لئونارد ( .)2388نفت ،سياست و کودتا در خاورميانه ،ترجمه محمد رفیعیمهرآبادی .تهران:
انتشارات رسام.
مدنی ،سیدجاللالدین ( .)2382تاریخ سياسی معاصر ایران .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
مصدق ،محمد (بیتا) .اسناد نفت و نطقها و نامههای تاریخی .بیجا :انتشارات راستین.
مصدق ،محمد ( .)2329خاطرات و تأمالت .تهران :نشر علمی.
مکگی ،جرج ( .)2385سه گزارش؛ خاطرات دکتر جرج مکگی ،سرهنگ ورفون والترز در
مذاکرات با دکتر مصدق در آمریكا ،چاپ دوم .تهران :شرکت سهامی انتشار.
مکی ،حسین ( .)2381تاریخ بيست ساله ایران .تهران :انتشارات امیرکبیر.
موحد ،محمدعلی ( .)2332خواب آشفته نفت .تهران :نشر کارنامه.
مهدوی ،عبدالرضا هوشنگ ( .)2382روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط
رژیم پهلوی .تهران :بینا.
مهدوی ،عبدالرضا هوشنگ ( .)2328سياست خارجی ایران در دوره پهلوی .تهران :نشر پیکان.
نجاتی ،غالمرضا ( .)2332تاریخ بيست و پنج ساله ایران ،از کودتا تا انقالب .تهران :انتشارات رسا.
نجاتی ،غالمرضا ( .)2333جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای  28مرداد  .1332تهران:
شرکت سهامی انتشار.
نجاتی ،غالمرضا ( .)2332مصدق؛سالهای مبارزه و مقاومت 1 ،جلد .تهران :نشر رسا.
وطندوست ،غالمرضا ( .)2335اسناد سازمان سيا درباره کودتای  28مرداد .تهران :انتشارات رسا.
یوناه ،الکساندر و آلن نانز ( .)2323تاریخ مستند روابط دوجانبه ایران و ایاالت متحده آمریكا،
ترجمه سعیده لطفیان و علی صادقی .تهران :نشر قومس.
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