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:چکیده
  

به دالیل متعدد از اهمیت .م 1951- 1953/ .ش1330-1332هاي سالایران بین تاریخ معاصر 

نفت و  شدنجنبش ملت ایران براي ملی ،دوره این هاي مهمبسزایی برخوردار است. از جنبه

مریکا آکید بر منافع ملی أاین مقاله با تمریکا در قبال آن است.آواکنش دولت ایاالت متحده 

دن صنعت نفت وشکه باعث تغییر رویکرد آمریکا در قبال ملی  بررسی عواملی است ددرصد

رسد هراس از قدرت به نظر نمی هاي رایج،دیدگاهبرخالف دولت دکتر مصدق گردید.

بلکه عامل اساسی در روزافزون کمونیسم در ایران عامل اصلی تغییر سیاست آمریکا  باشد،

الجیشی ایران و سهیمموقعیت سوق ،به دولت دکتر مصدقاین کشور نسبت رویکرد تغییر 

  .شدن در منابع نفت بوده است

  

  

.مرداد28صنعت نفت، کودتاي  شدنملی مریکا، روابط سیاسی،آ ایران، واژگان کلیدي:

  

                                               
  23/6/1390تاریخ پذیرش مقاله:                                                25/5/1390تاریخ دریافت مقاله:-1

  دانشجوي دکتري تاریخ ایران اسالمی دانشگاه پیام نور تهران  -2

   Email:ali-soleimani-8811@yahoo.com
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  مقدمه

مصدق در ذیل وقایع محمددکتر مورد رابطه ایران و آمریکا در دورهدر

توجهی منتشر شده است، اما از آنجا که ها و تحقیقات قابل  سیاسی این دوره، نوشته

چند سال پیش چاپ و ترجمه شده است و  و وزارت خارجه آمریکا اسناد سازمان سیا

دوره، ضرورت انجام  اینآمریکا در ینیز با توجه به تحقیقات جدید درباره سیاست خارج

  رسد.  الزم به نظر میهایی دیگرپژوهش

زیري دکتر مصدق از رویدادهاي  وشدن صنعت نفت و نخستنهضت ملی

در مطالعات متعددي که در مورد این  .رود شمار میبرجسته تاریخ معاصر ایران به

وچراي آمریکا با ونچ موضوع صورت گرفته است بر تقابل آمریکا و شوروي و همراهی بی

ه ئارا را چنین نظريحاضر اما مقاله ؛ شده استکید فراوانیأها تانگلیس در اکثر زمینه

وبود بر اساس اسناد، نگرانی از تهدید کمونیسم بیشتر بهانه و ترفندي سیاسی کند.نمی

-بازي مریکا آدولت ت اي در تصمیماعمده نقش نفتی دستیابی به منابعاز سوي دیگر
راه را براي دخالت و گسترش، کمونیسمنمایی تهدیدمریکا با بزرگآدر واقع .کردمی

ها بود که انگلیس در . از سویی دیگر، سالدر خاورمیانه و ایران باز کردحوزه نفوذ خود 

این منطقه نفوذ بسیار زیادي داشت و در نتیجه تالش، آمریکا براي ورود به این عرصه 

اصطکاك منافع این دو این منطقه شاهدگردید.هر بار با ممانعت انگلیس روبرو می

المللی آغاز شده انگلیس در عرصه بینو  مریکا آن رقابت پنها نیزدیر زمانی قدرت بود و 

گونه ایننیز شدن نفتدر قضیه ملی با انگلستان آمریکا در مورد همراهیوانگهی .بود

گرفتن منافع خود وارد عمل شود. در واقع پس از  قطع مریکا بدون در نظرآنبود که 

مریکا با نظر براندازي آها بود که امید از دکتر مصدق و سپس کسب امتیاز از انگلیسی

  هایی رسید.مصدق به توافق

هدف ایاالت متحده در ایران  :کند کهیید میأپرزیدنت آیزنهاور در خاطراتش ت

المللی وارد سسات آمریکایی را در یک کنسرسیوم نفتی بینؤها  و مآن بود که کمپانی

)477: 1358لی، (تفضست آمد.اي بود که با سقوط مصدق به دهمان نتیجه نسازد و ای

جلوه ه زمانی بیش از هر موضوع دیگري با اهمیت هآنچه که براي آمریکا در این بر

به بهانه ع غنی نفت بشکستن انحصار تاریخی انگلستان و شریک شدن در منا کرد،می

با سقوط دولت مصدق مشاهده شد که منافع بین آمریکا و انگلیس بود.تهدید کمونیسم 

شد و  �ها آرام آرام از دست آنها خارج گردید و شکارگاه اختصاصی انگلیسی تقسیم

کید أت اهمیت دارد؛) آنچه در این مقاله 1386:163(مهدوي، آمریکا آن را تصاحب کرد.

            است.                                                   مریکا در همراهی با سایر عواملآبر منافع ایاالت متحده 
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  نگرشی کلی  بر سیاست خارجی امریکا

که عمدتاً جنبه داخلی  ايویژهآمریکا به دالیل  ،هاي پایان قرن نوزدهمتا سال

 آشکاربر نوعی عدم مداخله صریح و  نیدر سیاست خارجی مبخودرا استراتژي  ؛داشت

بر اثر دو عامل  اما با نیرومند شدن آمریکا کهدر امور سایر کشورها اعالم کرده بود.

سینجر،ی(ک» المللی متمرکز در اروپا به گسترش آن و فروپاشی نظام بینقدرت رو«

به نحوي که  .را گسترش داد نفوذشو) بود، این کشور دایره مالحظات 71: 1383

با ورود آمریکا به جنگ جهانی اول و  1مونروئه، دکترینیش از یک قرن از اعالم پاندکی 

المللی به  نهاد و وارد سیاست جهانی و بین ناراصل انزواگرایی را به ک این کشوردوم، 

مریکا آ) از سویی کارشناسان 29- 1363:30وز، برمعناي کالسیک آن شد. (آم

صادر کننده  يمریکاآکردند که ذخایر نفت پیوسته کاهش خواهد یافت و بینی میپیش

خطر کمبود تبدیل خواهد شد.ینده به واردکننده این ماده خام آهاي نفت طی سال

خیز جهان بویژه ساخت تا توجه خود را به دیگر مناطق نفترا ناگزیر می این کشورنفت 

مریکاي نیرومند آطبیعی بود که )1373:34،(نجاتیخاورمیانه و ایران معطوف سازد.

شته ها نفت فراوان خاورمیانه را کماکان در انحصار خود دادیگر اجازه ندهد انگلیسی

ت و هر بار به نحوي از ورود سنشانگلیس نیز براي جلوگیري از این امر بیکار نمیباشند.

  .آوردجلوگیري به عمل میخود  ها به حوزه منافعمریکاییآ

مریکا در کشورهاي آمریکایی در تشریح سیاست آوالتر لیپمن مفسر مشهور 

 اهمیت منطقه خاورمیانه مریکاآاز نظر «خیز خاورمیانه در همان زمان نوشت:نفت

ر ضدر حال حااي است.اي دارد و از لحاظ نفت داراي ثروت افسانهالعادهاستراتژیکی فوق

ناسان شتوانند سرمایه و کارروس و انگلیس چنان گرفتار عواقب جنگ هستند که نمی

ده است ماآاما ایاالت متحده آمریکا ،مین نمایندتأفنی مورد نیاز کشورهاي خاور میانه را 

 5مریکا در هنگامی که آ) 36-1368:37،(مهدوي»این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

برنامه 1949ژانویه  20به غرب و در ي صادبرنامه مارشال را براي کمک اقت 1947ژوئن 

هاي فنی و مالی به کشورهاي شد هدفش کمکترومن را که گفته میچهار  اصل

انگلیس بر اثر )94- 96: 1346،(سعادتمند ،کردمیاعالم ،مانده جهان سوم بودعقب

و دیگر قادر نبود تعهدات سیاسی  بود خسارات ناشی از جنگ دچار مضیقه مالی شده

رام  از رهبري جهان سرمایه داري به زیر کشیده آرام آخود را در تمام دنیا انجام دهدو 

للی بین این دو کشور را المتقابل در عرصه بین،مسئله ایران و نهضت ملی نفتشد.می

                                               
هاي   کرد که به سایر نقاط جهان کاري ندارد و قدرتدر حقیقت ایاالت متحده با اعالم این نظریه اعالم می. 1

توانند تمام کشورهاي جهان را حوزه نفوذ و سلطۀ خود قلمداد کنند. اروپایی می
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به اوج رسانید. زمانی که مخالفت با امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران روز به روز 

رامکو و دولت عربستانآاي بین شرکت نفت نامهیافت امضاي موافقتگسترش می

) سیاست دولت بریتانیا و شرکت نفت را 50- 50سعودي بر اساس تصنیف عواید (اصل 

مریکا و هم انگلیس سعی داشتند وانمود آدر این تاریخ هم قرار داد. تحت فشاربیشتر

 ها نسبت بهدر این رابطه بویژه انگلیسیتفاهم دارند. یکدیگرکنند که در مورد نفت با 

از خود  فراوانیمریکا و انگلیس حساسیت آهرگونه خبري مبنی بر اختالف نظر  انتشار

  .               .دادندنشان می

  

  رویکرد آمریکا در مقابل دولت دکتر مصدق

وزیري در ایران، دولت ایاالت  در همین زمان با انتخاب دکتر مصدق به نخست

وزیر جدید ایران، روابط دوستانه ایران و آمریکا را ادامه  متحده امیدوار بود که نخست

ایران به  دهد. در اولین روز زمامداري دکتر مصدق، دکتر هنري گریدي سفیر آمریکا در

گزارش خود را از اولین دیدار  نخستین) و 11/2/1330دیدار او رفت (روزنامه اطالعات، 

امروز صبح « به واشنگتن فرستاد:  1951مه  1330/2اردیبهشت 12با او در همان روز

نیت و کمک آمریکا شور و  که مصدق را مالقات کردم، او بسیار صمیمانه نسبت به حسن

توان گفت که دولت آمریکا و  ) بنابراین می159: 1383رجایی ،(»..حرارت ابراز نمود.

دکتر مصدق در این زمان نظر مثبتی نسبت به هم داشتند و از سوي دیگر آنها انتظار 

از داشتند که دکتر مصدق به عنوان حامی و طرفدار آمریکا، به اردوگاه غرب بپیوندد.

ایی، آنها در ابتدا، ولو به ظاهر از دکتر سیاستمداران آمریکرو، بر مبناي فرضیهاین

مردمی برخوردار  یمصدق حمایت کردند؛ زیرا وي را به عنوان شخصیتی که از پشتیبان

اگر ایاالت متحده : «که کرد تایمز استدالل می روزنامه نیویورك نمودند.قلمداد میاست، 

. »افتد نه به خطر مینکند حیثیت آمریکا در ایران و سراسر خاورمیا یاز مصدق پشتیبان

مراحل  ،) به دنبال ملی شدن نفت، سیاست آمریکا در قبال آن170: 1377(علم، 

از تصویب  پسگوناگونی را طی کرد که در ابتدا جنبۀ حمایتی داشت. بالفاصله 

، مطبوعات  1330اسفند  29تاریخدر نفت ایران در مجلس شوراي ملی  شدنملی

آمریکا آن را به عنوان یک واقعه مهم مورد بحث و بررسی قرار دادند. از سوي دیگر، در 

زمینه را براي بحران در انگلیس ایران واین زمان مسئله اختالف ایران و شرکت نفت 

دو  روابط آمریکا و انگلیس در ایران فراهم ساخت. اختالفات بین آمریکا و انگلیس را

گی مشاور  هنري گریدي سفیر آمریکا در ایران و جرج مکشخصیت سیاسی آمریکایی،

ماکس 1951/ ژانویه 1329ديزدند. در  معاون وزیر امور خارجه آمریکا دامن می

ن زمان به عنوان مشاور سازمان آمریکا که تا آس موسسه مشاوران بحار ئیتورنبرگ ر
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از ترك ایران ضمن  پیش،به خدمتش پایان داد آراکرد و رزمبرنامه در ایران خدمت می

پذیرد و شرکت نفت انگلیس و ایران حقوق قانونی ایران را نمی«اي گفت: مصاحبه

درباره نفت و عدم ثبات رضحاهایی است که در حالبنابراین مشکل عمده نارضایتی

کا در امور مریآگی معاون وزیر خارجه همچنین مک»اقتصادي کشور ایجاد شده ست.

همین مطالب را تکرار کرد که  ،به تهران داشت1329خاورمیانه در سفري که در اسفند 

) در مقابل، 103: 1368،(مهدوي.این امر منجر به اعتراض رسمی لندن به واشنگتن شد

هاي شرکت نفت براي مصدق  را متهم به فاش کردن ارقام و حساب ويدولت انگلستان 

) بر اثر انتقادات 307: 1366در حق شرکت معرفی کرد. (ماسلی،  کرد و او را خیانتکار

نها آاند که بسیاري تصور کرده ،افات شرکت نفتحمریکایی از اجآهاي بعضی از مقام

خواهی و نها در واقع از منظر دموکراسیآاند.کردن و حامی این اقدام بودهمشوق ملی

اگر دهد.اما اسناد جز این را نشان می، کنندکید می أمریکا بر این نکته تآخواهی زاديآ

مریکا و انگلیس بر سر منابع بررسی آمریکا و از سویی رقابت آقضیه را از منظر منافع 

 ،اکثر مقامات و مطبوعات ایرانی میانشود. درموضوع به شکلی دیگر نمایان می ،کنیم

                                     .استیر شده عبت تنف ها از شرکت نفت به طرفداري از ملی شدنمریکاییآانتقادات 

نقد انگلیس در پرتو رقابت ، با حمایت از نهضت ملی دو چیز متفاوت است.

بر حمایت از یی دلیل مریکاآنقد انگلیس و شرکت نفت توسط مقامات  یعنی صرفاً

شد که هنوز گونه سخنان زمانی مطرح میکردن صنعت نفت نیست. وانگهی اینملی

.ملموس نبودو ه مریکا به وضوح روشن نشدآسیاست موازنه منفی دکتر مصدق براي 

پس از تحوالتی که در آغاز زمامداري دکتر مصدق رخ داد و شایعاتی که مبنی بر اتخاذ 

د. ش، دولت آمریکا دچار نگرانی مطرح شد طرفی از سوي دولت دکتر مصدق سیاست بی

طی تلگرافی براي 1951مه 1330/10اردیبهشت 20رو وزارت خارجه آمریکا در از این

انتقال داد:  به اوراسفیر خود در ایران، احساس خطري که متوجه منافع آمریکا بود 

هماهنگی با  و از سوي مصدق» طرفی بی«وزارت امورخارجه امکان اجراي سیاست «

هاي نمایندگی خارجی در  هیأت اندیشیدن و نگرش عمومی وي نسبت به حضور شیوه

چه، وي ممکن است دست به اقدامی  .کند ترین خطر تلقی می ایران را به عنوان جدي

». هاي برنامه ایاالت متحده را در ایران مشکل یا ناممکن سازد... بزند و تحقق هدف

  )164-165: 1383رجایی،(

ولت بریتانیا تصویب و اجراي قانون ملی کردن نفت در سراسر کشور، د پیدر

کردن سیاست ایاالت متحده با خود هیأتی را به ایاالت متحده به منظور هماهنگنیز 

این هیأت با نمایندگان دولت آمریکا به ریاست جرج ) 201: 1361. (مدنی، فرستاد

گی و هفت شرکت بزرگ نفتی کنفرانسی در واشنگتن تشکیل دادند. در این میان،  مک
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در رابطه با موضع اي بیانیه1951آوریل 14/ 1330فروردین 25دولت آمریکا در تاریخ

کرد. در بخشی صادرآمریکا در قبال نهضت ملی شدن نفت از سوي وزیر خارجه آمریکا 

متأسفم که اظهار دارم دولت ایران به طرزي در ملی کردن «... از این بیانیه آمده است: 

 ».کند... را به متوقف شدن تهدید می نفت مشغول اقدام است که پاالیشگاه بزرگ آبادان

  )49-50تا:  (مصدق، بی

به عنوان طرفدار مصدق و ملی شدن نفت  گیمکمنابع مکتوب، در برخی

وي طی بود که نگذشته  نفت اما هنوز چند روزي از ملی شدن ،ایران معرفی شده است

وزارت خارجه  شدهبندياي به تشریح این موضوع پرداخت. در یکی از اسناد طبقهجلسه

که صورت جلسه مذاکراتی میان 1951مه1330/14اردیبهشت 24به تاریخ مریکا آ

چنین ست،مریکاآگان وزارت خارجه، اداره امور نفت و سازمان بازرگانی دولت دنماین

مریکا را متهم آگی تذکر داد که مطبوعات انگلستان، وزارت خارجه مک «:آمده است

ها را مجبور می کند که ملی کردن آنند و ک انگلستان پشتیبانی نمیاند که از موضع کرده

ن نیستیم. مک گی تشریح کرد چقدر براي ما آدر صورتی که خودمان موافق  ؛را بپذیرد

مریکا و انگلیس جلوگیري کنیم. سپس وي از آاهمیت دارد که از تنش بیشتر بین 

ما در باره اوضاع ایران چیست؟نها نسبت به رفتار آها می پرسد: واکنش یک شرکتیک

مریکایی آهاي و اینکه صنعت نفت در مجموع چه احساسی در باره امکان دخالت شرکت

»توان کرد؟نها در حوزه امتیازات مختلف چه میآبراي پشتیبانی از موضع در ایران دارد.

گی مکاي که در اینجا باید به آن توجه داشت موضع ) نکته57-1369:60،اي(خامه

ها االتی که وي از نمایندگان شرکتئوتر از آن سمهمدر قبال نهضت ملی است.

مریکایی در ایران و آیهاي نفتحکایت از دغدغه پنهان چگونگی حضور شرکت ،پرسدمی

                                                                                                             منطقه را دارد.

 ؛ن حمایت کردندآاز نفت ها تحت عنوان ملی کردن مریکاییآنچه آدر واقع 

شدن از طرح ملی پیشگی . مکبود نآکردن به معناي واقعی نه ملی و50-50اصل 

امتیاز بیشتر به ایران راضی کند. وي  اعطايرده بود اولیاي شرکت نفت را با نفت سعی ک

من به سدان گفتم در دیدار اخیرم از «کند:مذاکراتش با سدان را اینچنین بازگو می

ن مبلغ آایران متوجه شدم بین ایران و شرکت نفت تنها یک اختالف وجود دارد و 

د کنار گذاشته و در دفاتر خود منظور نکرده اي است که شرکت قبل از تعیین سوذخیره

 اًدانست و ضمن) وي در واقع حتی خودش را انگلوفیل می6: 1369،گی (مک» است

،(بیل. هاي متنفذ انگلیسی بر قرار کرده بودسالیان متمادي دوستی نزدیکی با شخصیت

در پاسخ به داري انگلیس بلندپایه وزارت خزانه اتاز مقامز لیام فریی) و1368:430

چنین گفته است،ها بوداز سوي انگلیسی50- 50گی که خواستار پذیرش اصلمک
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هاي ها باید کنار گذاشته شود. ما باید راهی براي همکاري میان شرکتهمه این حرف«

نیز یک شعار قشنگ به  50-50مریکایی در خاور میانه پیدا کنیم و ترتیب آانگلیسی و 

در به هرحال .)77: 1369،گی(مک»میز است.آحال تردیداما در عین ،رسدنظر می

مریکا سران این کشور متقاعد شده بودند که مصدق جز به ملی کردن نفت به مفهوم آ

را داشت آن شدت بیم ه از همه اینها که بگذریم آمریکا بن تن در نخواهد داد.آواقعی 

  ازد.         ه اندبه مخاطررا که این حرکت سایر امتیازات نفتی در جهان 

  

  در خاور میانهامریکا  نفتی  استراتژي 

رسد دولت آمریکا نگرانی شدیدي از شیوع احتمالی ملی شدن نفت  به نظر می

طور که منافع  اما نه آن کرد،تالش میداشت، بنابراین در رفع بحران به سایر کشورها

دیگر  کشوردر هیچ  کهنه در ایران نفت درنظرداشته باشد. آمریکا با ملی کردن  را ایران

ها موفق شوند نقشه خود را عملی  اگر ایرانی «موافق نبود. خود ترومن اقرار کرده بود که

سازند در آن صورت ونزوئال و دیگر کشورها که ما براي تأمین نفت خود به آنها متکی 

ران و هستیم، همین کار را خواهند کرد و این خطر بزرگی است که در مناقشه ای

) این برداشت را از اعالمیه تعیین 439- 440: 1368. (بیل، »انگلستان وجود دارد

1330/27تیر 5ریزي شده توسط شوراي امنیت ملی آمریکا به تاریخ مشی برنامه خط

براي ایاالت متحده، حفظ استقالل و حاکمیت ملت ایران «توان دریافت:  می1951ژوئن 

و  آزاد اهمیت حیاتی دارد... به خاطر موقعیت استراتژیکی و بستگی استوار آن با جهان

گردد امنیت کلیه  منابع نفتی... از دست رفتن ایران به علت مداخله شوروي... موجب می

منابع  خاورمیانه تهدید شود... و جهان آزاد از دسترسی به نفت ایران و... همه منطقه

آیزنهاور کاندیداي حزب  .)191- 1383:195رجایی،». (نفت خاورمیانه محروم شود

همین سیاست را دنبال کرد. ،خواه که به ریاست جمهوري این کشور رسید جمهوري

اندونزي براي حفظ  وسیا ازجمله منابع هند و چین آمنابع خام «وي اعالم کرد که:

سیا در آایران از این لحاظ با سایر کشورهاي زاد کمال ضرورت را دارد.آامنیت دنیاي 

) حقیقت آن بود که ایرانیان 440: 1368،(بیل»یک ردیف و داراي همان وضعیت است

 -هاي بزرگ خواستار کنترل بر صنعت نفت خود بودند و این خواسته با منافع قدرت

  )82: 1382گود، . (افدر تضاد بود. - ازجمله آمریکا

  گري آمریکا براي حل مسئله نفتمیانجی

شود که به چه شکل آمریکا با ایفاي  مشاهده میبا بررسی  دقیق این دوره 

هاي وري از موقعیتشدن به منافع خود و بهرهگري در پی نزدیکنقش میانجی
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پردازد تا در واقع آمریکا، براي دست گرفتن جریان به تالش جدي میآمده است.پیش

کسب منافعش، رو به دنبال از اینبین ایران و انگلیس بهترین سهم را از آن خود کند.

هاي خود را گاه در پی مخالفت با انگلیس و گاه مخالفت با دکتر مصدق به کار سیاست

  برد.می

جمهور آمریکا که از بالتکلیفی مناقشه نفت نگران شده بود هري ترومن رئیس

وزیر انگلستان  پیامی براي کلمنت اتلی نخستم.1951مه 31/ش 1330خرداد  9در

اي که در اوضاع انفجاري ایران نهفته است هشدار داد و  خطر بالقوهفرستاد که در آن از 

من اطمینان دارم که «...بخشی توافق نماید:  حل رضایتبا اصرار از وي خواست با راه

 حلّ قابل قبولی براي ایران و بریتانیا پیدا نمود. صمیمانه امیدوارم که همه توان راه می

.)177: 1383رجایی،». (بذول خواهد گردید...مساعی براي دستیابی به این هدف م

اي از این پیام به دست دکتر مصدق افتاد که  یا طبق برنامه قبلی، نسخه طور تصادفیبه

وزارت خارجه آمریکا مدعی بود این نسخه را فقط براي سفیر خود در تهران ارسال کرده 

ن اشتباه تصادفی صورت کردند ای است. اما برخی از مطبوعات آمریکا و ایران فکر نمی

آیا واقعاً یک اشتباه است یا یک نیرنگ ال کرد:ئواستریت ژورنال سوال«گرفته است. 

در دیپلماسی مدرن، چنین «روزنامه داد چاپ ایران نوشت: » دیپلماتیک بسیار ماهرانه؟

هاي  ترین حقه آنچه روي داده است یکی از زیرکانه گیرد. سادگی صورت نمی اشتباهی به

وزیر ایران، بداند   تاریخ دیپلماسی است. آقاي ترومن خواسته است آقاي مصدق نخست

خیلی تندتر از لحن او با ایوزیر بریتانکه لحن خطاب او به آقاي اتلی، نخست

  )189: 1377(علم، ». هاست ایرانی

/ اول ژوئن1330خرداد 10ترومن در  ، پس از اطالع از این اشتباه،ز این روا

من نگرانی جدي دولت ایاالت متحده آمریکا «...:پیامی براي دکتر مصدق فرستاد 1951

هاي شرکت نفت ایران و  فعالیت را نسبت به جر و بحث [اختالف] ایران و بریتانیا درباره

نمایم... در موقعیت کنونی که براي همه جهان آزاد اهمیت فراوان دارد،  انگلیس ابراز می

ب ایجاد مانع و عقب انداختن حل و فصل مسئله باشد دست به هیچ اقدامی که موج

نچه که از این حادثه باید نتیجه گرفت این است که آ)179: 1383،رجائی». (نزنید...

هاي انگلیس در پشت پرده خواستار پایگاه با سیاستضمنی بر موافقت آمریکا عالوه

مریکا در این برهه نه در همراهی کامل با آهاي سیاستحمایتی در ایران نیز بود و

سیاستمداران  چه برايآنبلکه  ،در حمایت کامل از مصدق قرار داشتنه انگلیس و 

پیگیري  نیزواستقالل در سیاست خارجی  شد،ی دراین برهه مهم تلقی مییآمریکا

  د.    بو انمنافع ملی کشورش
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     مریکا با جنگ انگلیس علیه ایرانآمخالفت 

دولت . بحران نفتی به اوج خود رسیده بود .م1951/ ژوئن .ش1330تیرماهدر 

انگلستان در این زمان تهدید به حمله نظامی به ایران نمود که البته با مخالفت دولت 

رهبران آمریکا متقاعد شده بودند که تهاجم انگلیس نه فقط آمریکا روبرو گردید.

براي دخالت شوروي تبدیل شود. (بیل، اي  غیرمنطقی است بلکه ممکن است به بهانه

ها در ایران نیرو پیاده کنند، شوروي  ترسیدند اگر انگلیسی ها می ) آمریکایی126: 1371

را که در آن حق اشغال را در صورت تجاوز یک کشور ثالث براي آن  م.1921قرارداد 

د که رس به نظر می).66: 1363(روبین، کشور محفوظ نگه داشته بود، پیش بکشد.

دن صنعت نفت براي اینکه شدولت آمریکا مایل بود در این مرحله از نهضت ملی 

زمان از دخالت نظامی شوروي بر موقعیت و اعتبار خود را در ایران از دست ندهد و هم

نگلیس ااز این اقدام  ،ها جلوگیري نماید در صورت حمله انگلیسی .م1921اساس قرارداد 

  .ممانعت به عمل آورد

  

  المللی الههمریکا از انگلیس در دادگاه بینآحمایت 

اي نگرفته بود، براي  در این زمان، دولت انگلستان که از اقدامات خود نتیجه

المللی الهه شکایت کرد. بعد از  متوقف ساختن اقدامات دولت ایران به دیوان داوري بین

ختن عملیات اجرایی دولت ها براي متوقف سا رد رأي دیوان الهه از سوي ایران، انگلیسی

به  م.1951ژوئیه 8/ش1330تیر  17ایران به آمریکا متوسل شدند. ترومن در 

به شما جداً «درخواست دولت انگلستان در پیامی براي دکتر مصدق توصیه کرد که: 

، یوناه». (نهایت دقت مورد مالحظه قرار دهید...کنم تا پیشنهاد دیوان را با توصیه می

من با آقاي اورل هریمان :«... ) در پایان پیام ترومن اشاره کرده بود 333- 335: 1378

 است،قدر  هاي عالی طور که اطالع دارید از مشاورین نزدیک بنده و از آمریکایی که همان

ام چنانچه خود جنابعالی مایل باشید ایشان را کرده مذاکرهباره مفصالً در این

 11تیر /  20مصدق در پاسخ به پیام ترومن در .)57- 59تا:  بیفرد،  (زهتاب»بپذیرید

ژوئیه شما از سوي عالیجناب سفیر ایاالت  8پیام دوستانه مورخ «...ژوئیه اظهار داشت: 

متحده در تهران درست پس از اینکه دولت ایران تصمیم خود را نسبت به نظرات دیوان 

: 1378نانز،  (الکساندر و آلن». ید...الملی الهه اتخاذ نموده تسلیم اینجانب گرد بین

دولت ایران «... ) در خاتمه مصدق در مورد اعزام اورل هریمن به ایران گفت: 335- 337

با اطالعی که نسبت به تجارب زیاد و شخصیت آقاي هریمان دارد با توجه به اینکه به 

». کند... آید این موضوع را حسن استقبال می سمت نمایندگی آن جناب به تهران می

رسد هدف این پیام ترومن تأکید بر حمایت دولت  ) به نظر می55- 56تا:  فرد، بی (زهتاب
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آمریکا از رأي دیوان الهه و فراهم نمودن مقدماتی براي پذیرش رأي دیوان از سوي 

پذیرفت. اما چنانچه گفته  بایست صورت می دولت ایران بود که با اعزام اورل هریمن می

رأي دادگاه را مردود دانسته و به قول مصدق پیام ترومن خیلی دیر  شد دولت ایران

جانبه با دربار، دولت دکتر  ، دولت آمریکا به دنبال یک تعامل سهدر واقع«آمده بود. 

مصدق و انگلیس بود تا هم سهم بیشتري از نفت ایران را به خود اختصاص دهد و هم 

هاي آمریکایی در صورت شرکتجریان را در دست داشته باشد که در غیر این 

اي امور را به پیش ببرد که ایران از  گونهحال بهشدند، در عینفارس نیز متضرر میخلیج

  )322: 1384. (صالحی، »هاي غربی خارج نشود مدار دولت

  

  تالش هریمن در قبول اصل ملی شدن نفت از سوي انگلستان

طی دو مالقات با دکتر  1951ژوئیه 1330/16تیر 24هیئت اورل هریمن در 

) بعد از 24/4/1330مصدق، گفتگوهاي مقدماتی دربارة نفت را آغاز کرد. (اطالعات، 

ت مختلط أت وزیران و هیأاي مرکب از هی ژوئیه جلسه 23تیر / 31جلسات متعدد، روز 

نفت تشکیل شد و فرمولی تنظیم گردید که به عنوان مبناي مذاکرات با دولت انگلستان 

کردن هر گاه دولت انگلیس به وکالت از شرکت سابق اصل ملی«ن تسلیم شود. به هریم

نفت ایران را بپذیرد، دولت ایران حاضر خواهد بود براي حل اختالف نفت با نمایندگان 

)335: 1378(نجاتی، ». انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق وارد مذاکره شود

ژوئیه راهی لندن شد و پس  24مرداد /4ر هریمن پس از دریافت نظرات دولت ایران، د

را به تصویب مقامات دولتی نفت دن شاز بحث و مذاکرات متعدد توانست اصل ملی 

از طرف خود، «اي اعالم کرد که:  انگلیس و شرکت نفت برساند. دولت انگلیس طی بیانیه

استا، ) در این ر555: 1335(فاتح، ». کند شدن صنعت نفت ایران را قبول میاصل ملی

اوت وارد تهران شد و مذاکرات خود را با هیأت  4/مرداد  12هیأت استوکس در تاریخ 

هایی که از طریق وساطت هریمن و  نمایندگی ایران انجام داد که با وجود کوشش

وزیر به  مذاکرات سفراي آمریکا و انگلیس و نیز مالقات خصوصی استوکس با نخست

استوکس به نوعی به )229: 1377(علم،  .»ت رسیدبس مذاکرات به بن«عمل آمده بود: 

ملی شدن اصرار داشت که با ادامه صدور نفت از ایران، کمپانی مشتریان سابق خود را از 

کرد. آنچه مسلم است  می ءطرح او شرکت سابق را به صورت جدیدي احیادست ندهد.

ران در مورد دکتر هاي موجود در جامعه ای  اینکه اورل هریمن طی این سفر با واقعیت

ژوئیه  19تیر / 28اي که در تاریخ  مصدق و اقدامات او پی برد. چرا که در پیام محرمانه

مصدق قویاً مورد «...جمهور و وزیر امور خارجه فرستاد، گزارش داد: براي رئیس

پشتیبانی اکثریت بزرگ مردم ایران است... از گفتگوهاي من با شاه و عالء به روشنی 
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در حال حاضر شاه توانایی عزل مصدق و روي کار آمدن  اشود که به باور آنه می استنباط

)در این مالقات نکته بسیار قابل 225-1383:226رجایی ،». (تر را ندارد... دولتی مطیع

در واقع برکناري مصدق از ابتدا در .استعزل مصدق شاه در مورد پرسیدن نظر،توجه

  ته است.مریکایی وجود داشآذهن مقامات 

  

  نفت و موضع آمریکاخلع ید از شرکت 

دکتر مصدق  ،نبال شکست مأموریت اورل هریمن و بازگشت او به آمریکاه دب

به  1330ید از شرکت سابق نفت برداشت و روز اول مهر  آخرین گام خود را در خلع

هیئت 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 

دولت ایاالت متحده آمریکا سازمان ملل شکایت کند. تصمیم گرفت به شوراي امنیت

 درتوان  اصوالً مخالف طرح مسئله در شوراي امنیت بود. دالیل مخالفت آمریکا را می

به  سپتامبر30/مهرماه8سوي کفیل وزارت خارجه آمریکا در تاریخازگزارشی که 

اتحاد جماهیر شوروي   .1«...نمود:  الحظهم،شان در انگلیس فرستاده شده استسفارت

خود موجب نگرانی خاصی نیست، ولی درخوديوتو به .کند حتماً قطعنامه را وتو می

به.2ها یک وتوي پرطرفدار خواهند داشت  بار شورويمورد این موضوع براي نخستین

حتی اگر فرض  .3توان هفت رأي در پشتیبانی از قطعنامه بریتانیا گرد آورد  نظر ما نمی

دست آورد به نظر ما مطرح نمودن قطعنامه بریتانیا به ه کنیم که بتوان هفت رأي ب

سرپیچی ایران از قطعنامه ... موجب کاهش اعتبار و نفوذ  .دالیلی اقدامی اشتباه است

گردد. این اقدام احتماالً موجب تقویت موضع مصدق میاخالقی بیشتر سازمان ملل 

). وزیر335-336: 1383رجایی،(»شودبارزه ایران با جهان غرب میعنوان قهرمان مبه

خارجه انگلیس در مالقاتی که با سفیر آمریکا در انگلیس داشت، مراتب نارضایتی خود را 

او [وزیر خارجه بریتانیا] تأکید کرد که «... :از سیاست آمریکا به اطالع سفیر رسانید

درك کند. وي انتظار همکاري صد در صد داشته توانست رویه ایاالت متحده را  نمی

در )361- 364همان:». (است، ولی فقط موفق به جلب بیست درصد آن شده است...

ها همواره ترس از عدم همراهی دهد که انگلیسیواقع این سند به وضوح نشان می

روند مریکا براساس منافع ملی خود و بر آاند و هنوز مریکا با خود را همراه داشتهآ

ها کند. اما باالخره با رایزنی انگلیسیاستقالل در سیاست خارجی حرکت می

سرانجام با ت کرد.ینامه انگلیس حماعنویس قط آمریکا از پیش نمایندهگراسارنست

در شوراي امنیت پیروزي بزرگی نصیب دکتر مصدق ماندن موضوع شکایت،مسکوت
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وادار کرد که با ارسال تلگرافی، موفقیت  شاه رامحمدرضاتا جایی که حتی «گردید 

)128: 1363، ی(مک». هیأت ایرانی در شوراي امنیت را به دکتر مصدق تبریک بگوید

  

  هامریکاییآمریکا و فرصت مذاکره براي آور دکتر مصدق در ضح

دکتر مصدق اطالع گی، معاون وزیرخارجه آمریکا در نیویورك به  جرج مک

ترومن و دین آچسون وزیر خارجه انتظار دارند، پس از پایان پرزیدنت : «رسانده بود

) بدین منظور 282: 1377(علم، ». شوراي امنیت با او در واشنگتن دیدار کنند ذاکراتم

 1951اکتبر 1330/23ترومن و آچسون در تاریخ اول آبان ،مذاکراتی بین دکتر مصدق

یک الشخور روي دیوار کوتاه روسیه نظیر «داشت: ترومن اظهارطی جلسه  آغاز شد.

طور ناگهانی به منابع نفت هجوم آورد. این همان علت مرزي نشسته و منتظر است تا به

نگرانی فراوان ما براي تالش در حل این مسئله است... آچسون نیز گفت که ما نگران و 

پیوند کلیه خواهان حل این مسئله براي همیشه بر اساسی هستیم که بافت و

در واقع )409- 413: 1383رجایی،». (هاي نفتی در سراسر جهان را بر هم نزند...قرارداد

نها بر منابع آکید بسیار أشود تمی هدهبین مقامات مشا گفتگوهاي متبادلهنچه که از آ

  کلیه قراردادهاي مربوط به آن درجهان است. نفتی و

که از  پس از مذاکرات طوالنی پیشنهادي با موافقت دکتر مصدق تهیه شد

. در این تلگراف گردیدسوي وزارت خارجه آمریکا طی تلگرافی تسلیم دولت انگلیس 

دولت ایاالت متحده آمریکا با توجه به منافع متقابل بریتانیا و با تشخیص «... آمده بود: 

هاي نفتی سایر نقاط جهان گذاري اثرات احتمالی تصمیماتی که در این زمینه بر سرمایه

وشیده است حداکثر امتیاز را از مصدق به دست آورد و با توجه به این ک ،خواهد داشت

 ،موضوع که بازگشت شرکت نفت انگلیس و ایران به هر شکل و عنوانی غیرممکن است

توان به راه حلی   نظر وزارت خارجه آمریکا می به کند که چنین طرحی را مطرح می

ت دست یافت: شرکت ملی نفت براساس پیشنهادهاي ما که خالصه آن به شرح زیر اس

نقل نفت خام را بر عهده خواهد وبرداري و حمل ایران مسئولیت امور اکتشاف و بهره

هاي  شود ... تکنیسین گرفت... پاالیشگاه آبادان به یک شرکت غیرانگلیسی فروخته می

ه به شوند... تعیین بهاي نفت، با توج مورد نیاز شرکت با موافقت دولت ایران انتخاب می

هاي ایران و بریتانیا و با همکاري دولت ایاالت متحده آمریکا با توجه به توافق دولت

مک (....»شود  تغییراتی که در قیمت جهانی نفت صورت خواهد گرفت تعیین می

آید به شرح زیر است:دست مینکاتی که از این سند به )135- 136: 1369گی،

کشورها و دستخوش تغییر قرار دادن کلیه قراردادها گرانی از شیوع نهضت به سایر .ن1

اي که آمریکا بین ایران و نقش ماهرانه .3کاستن قدرت و نفوذ شرکت نفت سابق .2
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از سویی دعوت مصدق به مذاکره و وانمود کردن طرفداري از او و کرد.انگلیس بازي می

که ما حداکثر امتیاز را ها  از سوي دیگر به کار بردن این دست از جمالت براي انگلیسی

گیري ابتکار عمل در این زمان  دسترایزنی براي به .4ایم  از مصدق به دست آورده

  بازشدن پاي آمریکا در حوزه منابع نفتی ایران.    .5

ها اجازه نداد که اما رقابت پنهان این دو کشور و ترس آنها از حضور آمریکایی

البته باید گفت پیروزي چرچیل در انتخابات اخیر انگلستان این متن را بپذیرد که 

در همین زمان بود  دقیقاًزیرا توجهی داشته است.انگلستان در این تصمیم هم تأثیر قابل

ه در اولین نطق خود در پارلمان گفت چرچیلکه دولت چرچیل در انگلستان پیروز شد. 

ت ایران نسبت به ما شده است، توانیم رفتار نامناسبی را که در مورد نف ما نمی: «...بود

به عنوان هنگامی که ) همچنین، آنتونی ایدن 198: 1352(روحانی، ». تحمل کنیم...

مریکا به آتالش جدي را در نزدیکی نظرات  ،وزیر امورخارجه انگلیس منصوب گردید

دین آچسون وزیر امور خارجه آمریکا در اما .غاز کردآدولتش در مورد برکناري مصدق 

کاران انگلیس و ماهیت برخورد آنها با محافظه لی از جو و تفکر حاکم بر کابینهتحلی

نوامبر از پاریس به  10مسئله نفت ایران، موضوع را به درستی در تلگرافی که در تاریخ 

ترین هدف سیاست  مهم«... د: اوزارت خارجه آمریکا فرستاده بود، مورد بررسی قرار د

کمونیسم نیست، بلکه برترین منظور آن،  ایران به زیر سلطهانگلیس جلوگیري از سقوط 

چیزي است که به باور آنها آخرین دیوار حفاظتی براي حفظ استحکام و اعتبار و  ظحف

  .  )459- 462: 1383رجایی،...». (استتوان مالی آنها 

                                                                                                          
  ها: اهرمی براي بازي بین ایران و انگلیسوام

دیدارها ودر مدت اقامت طوالنی خود در واشینگتن،  طیدکتر مصدق 

نگرانی خود را از وخامت اوضاع داشت، با مقامات آمریکایی که هاي متعددي  مالقات

گی رساند.  ایران ابراز کرد و تمایل خود را براي دریافت وام از بانک جهانی به اطالع مک

میلیون دالر وام از طریق بانک  25قراراست دولت آمریکا  :«گی به مصدق اطالع داد  مک

: همان(».میلیون دالر کمک بالعوض به ایران پرداخت کند 25صادرات و واردات و 

، آچسون و ایدن بار دیگر 1951نوامبر1330/5آبان 13در چند روز بعد ) 414- 421

برطبق گزارش ایدن به وزارت خارجه بریتانیا، آچسون «. نددر پاریس مالقات کرد

اظهار نموده که ایاالت متحده ناچار است اگر توافقی دربارة نفت ...وزیرخارجه آمریکا 

در واقع اینچنین بود که آمریکا با مطرح  )433: همان. (»وام بدهدحاصل نشود به ایران 

کردن موضوع وام سعی در بازي بین دو دولت داشت و در صدد گرفتن امتیازات 

با موضع از این موضوع به خوبی آگاه بودند و ها که از این رو، انگلیسیبیشتري بود. 
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ودند که مبادا آچسون به تهدید تقریباً سخت و قاطع آمریکا روبرو شده و نگران آن ب

خود مبنی بر پرداخت وام به ایران، که به عقیده آنها موجب تثبیت موقعیت دکتر 

 پیشنهادهایی بهشد عمل نماید،  مصدق و ادامه سرسختی و مخالفت او با انگلستان می

ه کار انگلستان در تحلیل خود از اوضاع، ب . ایدن و دولت محافظهمطرح کردندآمریکا را 

ها در نفت ایران متوسل  سهیم کردن آمریکایی به حربه که بایداین نتیجه رسیده بودند 

  ند. وش

اي به  دکتر مصدق در آخرین روزهاي اقامت خود در آمریکا طی نامه مجدداً

ترومن ضمن توجه دادن او به اوضاع نابسامان ایران، خواستار کمک مالی براي ایران شد. 

دکتر مصدق فقط عنوان کرد که موضوع را مورد بررسی قرار  ترومن در پاسخ نامه«

تواند درخواست دکتر مصدق را عملی  اما در حال حاضر دولت آمریکا نمیخواهد داد.

زیرا دولت ایران درخواست وامی کرده است که جز باتصویب و موافقت کنگره  ،سازد

». کافی در اختیار ندارد...توان پرداخت کرد. به عالوه دولت آمریکا فعالً اعتبار  نمی

  )25/8/1330(روزنامه اطالعات، 

ن آها درست به موقع انگشت روي نقطه حساسی گذاشته بودند و انگلیسی

به مریکا آ شود کهمی هدهمریکا بود و در اینجا مشاآبحث جدي در مورد تقسیم منافع با 

بقایی  عا از گفتهشاهد این مد . کنداعالم می منتفی موضوع اعطاي وام را چه شکل

هنگام برگشتن به ایران، مصدق  ،در آمریکا که بودیم«...شود که گفته است:  استنباط می

گی داشتیم، محرمانه با آمریکا  اي که با مک در هواپیما گفت در جریان دیدار محرمانه

توافق شده که اینها صد و بیست میلیون دالر در عرض شش ماه به ما بدهند... بعداً 

ز رود پیش آچسون به اعتراض که شما ا شنیدم که صبح آن روز آقاي سفیر انگلیس می

». کنید... زنید و در یک چنین موقع حساس به ایران کمک می پشت به ما خنجر می

  )234- 236: 1382(بقایی، 

هاي المللی توسعه نیز دکتر مصدق در مالقاتدر جریان پیشنهاد بانک بین

با  1952ژانویه  13/ 1330ماه  دي 22خود با سفیر آمریکا در دیداري که در تاریخ 

در صورت عدم کمک خارجی به ایران در  «تهدید کرده بود که هندرسن داشت او را

روز انقالب کمونیستی در ایران بوقوع خواهد پیوست. دکتر مصدق به  سی عرض

هندرسن پنج روز مهلت داده بود تا تصمیم دولت آمریکا براي دادن کمک مالی به ایران 

دفتر  1951ژانویه1330/17دي 26در ).515- 521: 1383رجایی،. (»را روشن سازد

ارزیابی ملی سازمان سیا یادداشتی دربارة درخواست مصدق از آمریکا براي کمک مالی و 

جمهور برسد. در این بررسی مقامات تعیین مدت پنج روزه تهیه کرد تا به اطالع رئیس

کردن دالیل دکتر مصدق براي دریافت کمک اضطراري از آمریکا آمریکا پس از عنوان
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کمک اضطراري آمریکا تأثیر کمی آن هم تنها در به عقب «... گرفته بودند:  چنین نتیجه

انداختن بحران دارد و روند از هم پاشیدگی اقتصادي و سیاسی ایران، البته با آهنگ 

یابد، به عالوه چنین کمکی از سوي آمریکا به مصدق نه تنها موجب  تري ادامه می آهسته

بلکه موجب مأیوس شدن شاه و مخالفان محافطه ،شود ها می دوري و رنجش انگلیسی

تر در ایران کاهش  کار گردیده و بدین طریق شانس به قدرت رسیدن یک دولت همراه

شود که در آن آمده  در ضمن، یادداشتی در زیرنویس روي سند اصلی دیده می .»یابد می

: همان»  (رومنکنم ما در حال حاضر باید این وام را بدهیم امضاء ت من فکر نمی«است: 

525 -522.(  

  

  1331تیر 30مریکا در وقایع آنقش 

ها بتدریج به این اعتقاد  پس از شکست مذاکرات ایران و بانک جهانی، آمریکایی

حلی براي  گونه راه ها که تا دکتر مصدق بر مسند قدرت است، دستیابی به هیچ انگلیسی

هم که از تردید و دودلی شاه  عالء وزیر دربارزدند.مهر تأیید می ،نفت ممکن نیست

،نگران شده بود، بیم داشت که عدم مداخله شاه به اعتبار او لطمه جدي وارد سازد

اظهار داشت که شاه از «با هندرسن،  1952مه 1331/27خرداد 6در  یمالقات اوطی

وي خواسته است تا با هندرسن مالقات و مستقیماً و صادقانه از وي بپرسد که به عقیده

شود واقعاً خواهان آن است که مصدق  طور که متهم می هندرسن آیا دولت آمریکا آن

گوید: به عالء گفتم دولت آمریکا از مصدق به  وزیر باقی بماند؟ هندرسن می نخست

کار [سیاستمدار] حمایت خاصی به عمل نیاورده است. به نظر من وي تعنوان یک سیاس

-1383600رجایی،(....»کند  ناکی هدایت میق] ایران را در راستاي خطرد[دکتر مص

عالء از قوام، منصور، حکیمی، انتظام «همین سؤال را از عالء کرد و  نیزهندرسن )597

در این میان، بحث )593- 596(همان:  .»وزیر بعدي نام برد و صالح به عنوان نخست

مجلس  گشایش مجلس جدید (هفدهم) مطرح شد. بنا بر سنت و رویه، پس از تشکیل

داد و در صورت رأي تمایل مجلس به این سمت  استعفا می بایدوزیر  جدید، نخست

ژوئیه دکتر مصدق  5خرداد / 15شد. پس از تشکیل مجلس هفدهم، در  منصوب می

  استعفاي خود را به شاه تسلیم نمود. 

ها  براي جلب حمایت آمریکایی را هاي زیادي السلطنه فعالیت ، قواماز طرفی

برد با یکی از مقامات ارشد سفارت آمریکا در او که در پاریس به سر می. ده بودشروع کر

د. پس از یها به اطالع وي رسان پاریس مالقات و تمایل خود را براي همکاري با آمریکایی

الدوله)  آنکه قوام به تهران بازگشت، برخی از حامیان او از جمله احمدعلی سپهر (مورخ

) هندرسن پس 1383:کوشیدند بین قوام و هندرسن مالقاتی ترتیب دهند. (عظیمی،  می



1390، پاییز 48، ش 12، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ 118

با قوام  ژوئن10/خرداد 20از دیدار با قوام، به وزارت امور خارجه اطالع داد که در شب 

مدار کهنسال و به ویژه وضع تو به صورت مطلوبی تحت تأثیر این سیاس شام صرف کرده

ها قرار گرفت.  به رسیدن تفاهم با انگلیسی اوخوب فیزیکی و فکر وي و ابراز عالقه 

  )604-608: 1383رجایی،(

هندرسن پس از اطالع از نظریات قوام تصمیم گرفت تا به مالقات شاه برود و او 

بت به حمایت آمریکا از دکتر مصدق برهاند. قبل از مالقات با را از تردید و دودلی نس

«... هندرسن به وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که وي  ژوئن12/خرداد 22شاه در روز 

 قرار است از شاه در روز دوازدهم ژوئن دیدار کند و در نظر دارد یک بار براي همیشه

رآورد که گویا ایاالت متحده در گذشته و شایعه را رفع کند و وي را از این اشتباه د این

  )619.(همان: » حال از مصدق حمایت کرده است

دکتر مصدق با رأي تمایل مجلس شورا و سنا مجدداً به همه اینها،با وجود 

وزیري منصوب شد. او با برخورداري از موقعیت تازه خود، خواستار اختیارات  نخست

ست که مسئولیت وزارت جنگ نیز به او واگذار العاده گردید. همچنین از شاه خوا فوق

تیر  25روز نیز مصدق که  شود. شاه که بیمناك شده بود از قبول این تقاضا امتناع کرد

تیر ماه مجلس شوراي ملی بدون حضور  26بنابراین، روز داد. وزیري استعفا  از نخست

زمامداري احمد غیر رسمی به  نمایندگان فراکسیون نهضت ملی تشکیل شد و در جلسه

تیر، هندرسن سفیر  29) در دیروقت شب 234: 1379قوام رأي تمایل داد. (کاتوزیان، 

از موقعیت و به وزارت امور خارجه کشور متبوع خود فرستاد  یآمریکا در ایران گزارش

به نظر او، قوام از هیچ حمایت مردمی برخوردار نیست.  .د رک قوام اظهار نگرانی می

شاه به عالء که در یک مهمانی دیپلماتیک «ن شب به گفته هندرسن، همچنین، در ای

دهد که قبل از اینکه در مورد  کند. شاه به او اطالع می شرکت کرده بود تلفن می

تیر  صورت گیرد.  30گیري کند، باید اجازه داده شود تظاهرات  بازداشت کاشانی تصمیم

مورد بداند، عالء تلفن را به دست سفیر  از آنجا که شاه مایل بود نظر هندرسن را در این

گوید که الزم نیست ایشان بیش از حد وسواس و  دهد سفیر هم به شاه می آمریکا می

چرا که مقصود قانون اساسی این نیست که در لحظات به شدت خطرناك،  .دقیق باشد

یل بودند دهند که آمریکا و انگلیس ما . اسناد به وضوح نشان می»مجریه را فلج کند قوه

تر نهضت ملی را سرکوب کرده، رهبران ملی و مذهبی را  که قوام با قدرت هرچه تمام

- 669: 1384ما: نهربازداشت، مجلس را منحل و قدرت خود را به کرسی بنشاند. (

667(  

المللی علیه نهضت  یک توطئه داخلی و بین به هر حال، حکومت قوام که ثمره

و شاه اجباراً شرایط  کرد سقوط1952ژوئیه  1331/21ه تیر ما 30ملی ایران بود، در 
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موقعت جدید و وزیري منصوب کرد. دکتر مصدق را پذیرفت و او را مجدداً به نخست

رو، نخستین از ایننگرانی دولتمردان آمریکایی گردید. موجب دلمحکم مصدق، 

ادامه دولت  و بازگشت و 1952ژوئیه  21/ 1331تیر  30رهنمود سیاسی  پس از رویداد 

هاي  لذا رایزنی است.نگرانی عمیق دولت آمریکا در این زمان  دهنده دکتر مصدق، نشان

ها از سر گرفته شد و این بار براي حذف دکتر مصدق از صحنه  ها و انگلیسی آمریکایی

  آمدند. بر سیاسی ایران در اندیشه تدارك یک کودتاي نظامی

آنکه با میدلتون کاردار سفارت انگلیس ژوئیه و پس از  30لویی هندرسن در 

ما هر دو بر «... هاي الزم را به عمل آورد، به واشنگتن گزارش داد که:  در ایران مشورت

هاي دیگري که احتماالً در مقابل دکتر  این عقیده بودیم که در حال حاضر جانشین

زدن به  یق دستمصدق که بتوانند به دولت دست یابند وجود ندارد، مگر احتماالً از طر

رسید در بهترین  ترین افراد ارتش که به نظر می یک کودتاي نظامی ... بهترین و مناسب

وضعیت مناسبی براي انجام کودتا باشند عبارت بودند از ژنرال زاهدي و ژنرال حجازي 

برد جلو بردن هم  سیاستی که آمریکا در این مقطع به کار می )658- 659(همان:  ....»

ی راه حل ها براي کنترل مصدق و نهضت ملی بود . بدین شکل که سیاست زمان تمام

بنابراین، آمریکا اصرار داشت که راه مذاکره  کودتا و رایزنی را با هم پیش می برد.

  همچنان باز نگاه داشته شود. 

  

  مریکا و انگلیس به ایرانآپیشنهاد مشترك 

بالفاصله طرح خود را وزیر خارجه آمریکا پس از کسب موافقت رئیس جمهور 

به سفیر انگلستان در واشنگتن تسلیم نمود و اظهار داشت که آمریکا و انگلیس مشترکاً  

پیشنهادي بر اساس طرح وي به دکتر مصدق ارائه دهند. ایدن، وزیر خارجه بریتانیا پس 

  از اطالع از طرح و پیشنهادات دولت آمریکا پیامی را براي آچسون فرستاد.

 ،ایان پیام خود به ایراداتی که بر طرح پیشنهادي آمریکا داشتایدن در پ«

شد:  اشاره و پیشنهادهاي متقابلی براي اصالح طرح ارائه کرد که شامل این موارد می

پذیرش شرایط  ومک مالی آمریکا مشروط به موافقت دولت ایران در پذیرش داوري .ک1

انگلیس و ایران جهت حمل نفت  قابل قبول براي انعقاد ترتیبات مناسب با شرکت نفت

خرید نفت از سوي شرکت نفت انگلیس و ایران تا زمانی که چارچوب و  .2موجود باشد، 

شود،  بخشی براي انجام حکمیت مورد توافق واقع نشده باشد، انجام نمی شرایط رضایت

از شرکت نفت انگلیس و ایران خواسته نخواهد شد تا پیش از رسیدن به توافق نهایی  .3

....»از حق توسل به اقدامات حقوقی علیه سایر خریداران نفت ایران دست بردارد 

  )370و 1383:666رجایی،(
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با روشن شدن نظریات دولت انگلستان در مورد حل مسئله نفت و بررسی آن 

من باور ندارم که «... متحده، وزیر خارجه آمریکا به ایدن نوشت که: توسط دولت ایاالت 

پیشنهاد شما از سوي مصدق یا از سوي هر دولتی که به عنوان جانشین وي احتماالً 

 )673- 678(همان:  ....»انتظار روي کار آمدن آن را داشته باشیم، بتواند پذیرفته شود 

د و انگلیس نیز در صدد بود تا جلوي ابتکار در واقع نتیجه براي آنها از قبل روشن بو

از سوي ترومن  عمل بیشتر آمریکا را بگیرد. پس از رد این پیشنهاد توسط دکتر مصدق،

که اگر مایل «پاسخی به تلگراف چرچیل داده شد که در آن به بریتانیا توصیه شده بود 

گونه رار کرد که هیچکه در پاسخ، چرچیل اص،باشد تغییراتی در مفاد پیشنهاد داده شود

بنابراین همان پیام )713- 714:. (همان»بایستی صورت بگیرد تغییري در متن پیام نمی

کار بریتانیا با ارائه  باید گفت که دولت محافظهبه ایران تسلیم شد. بدون اصالحیه مجدداً

ود کرد این پیشنهاد با یک تیر چهار نشان زد: هم از مذاکره مستقیم طفره رفت، هم وانم

از  ـ که حاضر به معامله است، هم دولت ایران را در موضع پاسخگویی قرار داد و هم

(کاتوزیان، دست آورد.پشتیبانی صریح آمریکا را براي پیشنهاد خود به ـتر همه مهم

1380 :82(  

پیام مشترك را 1952اوت1331/30شهریور 8هندرسن و میدلتون روز 

دکتر مصدق در واکنش به مواضع محکم نمایندگان آمریکا و . ندتسلیم دکتر مصدق کرد

وي با  ،اوت مورد بحث قرار گرفت 27اگر پیام همان بود که در «انگلیس اظهار داشت: 

از پیام مشترك )718-719(همان: ». استباري  کمال صداقت باید بگوید داراي اثر زیان

ر موضوع اختالف نفت ایران شود که دولت آمریکا قصد دارد د این معنی استنباط می

تر از نقش میانجی برعهده گیرد و تصوري که همیشه در ذهن ایرانیان  نقشی وسیع

وجود داشت دایر بر اینکه دولت آمریکا باالخره جریانات سیاسی را به سمت وارد کردن 

قوت گرفت. (روحانی،  ،هاي آمریکایی در صحنه نفت ایران سوق خواهد داد به شرکت

1381 :293(  

  

  مریکا به قطع روابط سیاسی ایران و انگلیسآواکنش 

طی گزارشی به مجلس و  1952اکتبر 1331/16مهرماه 24دکتر مصدق در 

به دلیل اتخاذ نگرش و رویه غیردوستانۀ  «ایراد سخنرانی در رادیو ایران اظهار داشت

ن و بریتانیا اکتبر، ادامه روابط دیپلماتیک بین ایرا 14دولت انگلستان در یادداشت 

دولت آمریکا پس از اطالع از تصمیم )751: 1383رجایی،. (»حاصل و بیهوده است بی

اي را براي جلوگیري از این امر آغاز کرد.  دکتر مصدق دایر بر قطع روابط، تالش گسترده

اللهیار صالح که تازه به سمت سفارت کبراي ایران در  واشنگتن منصوب شده بود در «
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اصرار ورزیده است ،گزارش داد که آچسون در مالقاتی که با او داشته استسوم اکتبر 

(موحد، ». که مصدق در قطع روابط با بریتانیا دست نگه دارد و شتابزدگی به خرج ندهد

که در این مقطع گروهی از افسران نظامی که به وسیله  جالب این است )610: 1378

ادران رشیدیان که در شبکه جاسوسی انگلیس شدند، همراه با بر ژنرال زاهدي هدایت می

)MI6(چینی علیه دکتر  آمدند، به صورت فعال توطئه شمار می هاي مهمی به مهره

وودهاوس که از مأموران عالی  )145- 179: 1384مصدق را آغاز کرده بودند. (لوئیس، 

ران رتبه اینتلیجنس سرویس بود، طرحی را براي ایجاد اغتشاش در شهرهاي مختلف ای

رتبه وزارت خارجه و  به آمریکا رفت و با مأموران عالی1952نوامبردراو  .تهیه کرده بود

سازمان اطالعات مرکزي (سیا) فرانک وایزنر سرپرست عملیات محرمانه سیا، کرمیت 

دالس رئیس سیا دیدار و آنها  لنآوروزولت سرپرست بخش اداره عملیات خاورمیانه سیا

» چکمه«ها آن را عملیات  ع ساخت. اما طرح وودهاوس که انگلیسیرا از طرح خود مطل

ریاست جمهوري ترومن به اجرا درآید.  نامگذاري کرده بودند، نتوانست در دوره

اسناد موجود حکایت از آن دارد که طرح مشترك و جدي )29: 1367(گازیورسکی، 

سال  پاییزدرآمریکا و انگلیس  هايکودتا علیه دولت دکتر مصدق توسط دولت

انتخابات با  )30: 1379، احمديریزي شده است. ( تهیه و برنامهم. 1952/.ش1331

دالس از حزب  -سال انجام گرفت گروه آیزنهاور همانریاست جمهوي آمریکا که در

مشهور » میلیونر 17«که در تاریخ معاصر آمریکا به کابینۀ  مدخواه روي کار آ جمهوري

اهداف اصلی حکومت آیزنهاور، به پیروي از نظریه مک )211: 1386(مهدوي،  .است

کارتیسم در سیاست خارجی تشدید جنگ سرد، تقویت سازمان اطالعات مرکزي سیا و 

رهایی از شر کمونیسم و اتخاذ روش تهاجمی در برابر آن و نیز هر حرکتی که از دید 

به نظر )46: 1373نی، الحس بود.(سلیم ،شد آنها وابسته بدان یا مرتبط با آن تلقی می

رسد این دیدگاه  با خواست دولت محافظه کار انگلستان بیشتر همخوانی داشت، چرا  می

تر که اتخاذ سیاست مشترك در قبال بحران نفتی و حکومت ملی دکتر مصدق آسان

  .گردید

  

  براندازي مشترك

در همان ایام که مذاکرات دکتر مصدق و هندرسن در مورد پیشنهاد مشترك 

انگلستان در آمریکا بود. در  آیزنهاور و چرچیل در جریان بود، آنتونی ایدن وزیر خارجه

موافقت جان دالس وآنها توانستند مذاکرات هیأت انگلیسی با مقامات آمریکایی،  ادامه

)461: 1377د. (علم، نلت دکتر مصدق به دست آورآلن دالس را در مورد سرنگونی دو

در حال رایزنی بودند (گازیورسکی، » سیا«با مقامات )MI6(در همان حال اعضاي
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) از این زمان، مخالفین خارجی و داخلی دکتر مصدق باید بر سر دو 129- 130: 1371

رهبري  رسیدند. اول اینکه، چه کسی توانایی و قابلیت مطلب کلیدي به توافق می

مصدق را  بایدفرماندهی مخالفین مصدق را داشت؟ موضوع مهم دوم، این بود که چگونه 

مارس میان عالء و  31فروردین/  10) در مالقات 888: 1384روانه کرد. (رهنما، 

در طول هفته قبل تعدادي از سیاستمداران با وي  «هندرسن، وزیر دربار اظهار کرد 

تواند جانشین  فق بودند که زاهدي تنها فردي است که میتماس گرفته و اکثر آنها موا

دکتر مصدق شود. عالء همچنین به هندرسن یادآوري کرد که زاهدي از پشتیبانی 

ـ1147: 1383رجایی،(»زاده و احتماالً مکی برخوردار است. کاشانی، بقایی، حائري

فوریه، هنگام برگشت دکتر مصدق از دیدار با شاه،  28/اسفند 9در روز .)1145

البته این توطئه که به زعم برخی از  ،او را از بین ببرندآمدندبرگروهی درصدد 

دکتر ) به ثمر ننشست.98: 1384بود، (عظیمی، » کودتاي نخستین«پژوهشگران 

ته است. فوریه دست داش 28اسفند/  9مصدق بر این باور است که هندرسن در توطئه 

پیغامی دریافت کرد مبنی بر اینکه لویی هندرسن به منظور  در این روز دکتر مصدق

خواهد وي را مالقات نماید. دکتر مصدق هم به  مذاکره در مورد موضوعی فوري می

طور که گفته شد این توطئه به سرانجام  اما همان .محض دریافت پیام، کاخ را ترك کرد

د اظهار کرد که سفیر آمریکا براي هیچ موضوع فوري به نرسید؛ دکتر مصدق مدتی بع

ت أآنچه مسلم است اینکه، هی)185-186: 1385مالقات وي نیامده بود. (مصدق، 

تبانی با سفارت آمریکا و تشویق آن دولت به اقدام در  حاکمه و شاه ایران در توطئه

. در ستا اشتهدنیزجهت براندازي حکومت دکتر مصدق مشارکت کرد و نقش مؤثري 

، سفیر است1953مه/1331سندي که در این زمینه وجود دارد و مربوط به خرداد 

نهایت به شاه نزدیک است به گفتگو پرداخته بود. محرم شاه به  آمریکا با شخصی که بی

هندرسن گفته بود که شاه مایل است به نظر سفیر برساند که اگر وساطت و عملیات 

اسفند] در میان نبود هر آینه نهاد سلطنت در ایران  9ظور سفیر در آن زمان [من

 28/ 1332روز اول اردیبهشت)466- 467: 1375سرافکنده شده بود. (امیرخسروي، 

سرتیپ محمود افشار طوس، رئیس شهربانی کل کشور مفقود گردید  نیز 1953آوریل 

 31او در  تاریخ  شود که در حوالی تهران پیدا شد. گفته می ويکه چند روز بعد جسد 

آوریل خطاب به افسران شهربانی گفته بود که فهرستی از اسامی  29فروردین/ 

جاسوسان فعال آمریکایی را به دست آورده است و وعده داد که همه آنها را از بین ببرد، 

چرا که همان شب او را ربودند و به قتل  ،اما روز بعد نتوانست در شهربانی حضور یابد

) به احتمال قریب به یقین نقشه قتل او با همکاري 339: 1366ماسلی، رساندند. (

مرداد که از نظر کودتاچیان، جنگ  21عوامل سازمان سیا انجام شده بود. در حوالی 
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گرفت، مأمورین سیا توجه جدي خود را به اعالم خطر  روانی علیه دکتر مصدق اوج می

، طراحان کودتا براي این سیابر گزارش به رهبران مذهبی در تهران معطوف نمودند. بنا 

هاي  استفاده نمودند. منظور از تبلیغات سیاه، تنظیم و ارسال نامه» تبلیغات سیاه«امر از 

جهت ترساندن علماي » حزب توده«تهدیدآمیز سراسر جعلی توسط سیا و به امضاي 

اي در  وحشیانه ها، رهبران مذهبی از طرف حزب توده به تنبیهات تهران بود. در این نامه

هاي تهدیدآمیز به علما  شدند. همچنین تلفن صورت مخالفت با دکتر مصدق تهدید می

به نام حزب توده و نیز تهدیدهاي دروغین در مورد انفجار منزل  ،اماتوسط ایستگاه سیا 

: 1379، دوستوطنکه البته یک مورد  نیز عملی شده بود، پرداختند. (علماي تهران

اوت  16مرداد/  25ن اقدامات بود که کودتاي آمریکایی و انگلیسی در روز پس از ای)60

رو گردید و عناصر کودتا دستگیر و یا در  به عللی این کودتا با شکست روبه اما،دشآغاز 

ها دست به اقداماتی زدند.  هاي نامشخص مخفی شدند. از سوي دیگر نیز آمریکایی مکان

مرداد/  25کودتاي نخست [هنگامی که «ه است: ناصرخان قشقایی در خاطراتش آورد

خان و خسروخان دیدار کرد و  گودین، یک آمریکایی با محمدحسن،اوت] خنثی شد 16

 5به آنها گفت دولت آمریکا بر آن شده است تا مصدق را از قدرت ساقط کند. این 

، در مورد توانید بردارید و سرلشگر زاهدي را به ایل قشقایی ببرید میلیون دالر را می

وزیري او از جانب شاه تبلیغ کنید و سپس همراه زاهدي به سوي تهران  فرمان نخست

ها قرار  ) البته این پیشنهاد مورد موافقت قشقایی407: 1366(قشقایی، ». حرکت نمایید

خورشیدي عملیات مخفی  1332در روز بیست و هشتم مرداد ماهسرانجام نگرفته بود. 

سازمان اطالعات مرکزي آمریکا در همراهی کامل سازمان  آژاکس توسط موسوم به

و سپس سپهبد زاهدي با توافق آمریکا و  پنجم اطالعات بریتانیا به پیروزي رسید

شاه در اولین مالقاتش با روزولت طراح و مجري کودتا انگلیس دولت خود را تشکیل داد. 

رتشم و شخص شما من تاج و تخت را مدیون خداوند، ملتم، ا« تصریح کرد که: 

ایم در جهتآنچه ما انجام داده: « گفتو روزولت در پاسخ به شاه » [روزولت] هستم.

- 1373:474نجاتی، (» منافع کلی و مشترکمان بود و نتیجه آن بهترین پاداش ماست.

  ) و چنانچه معلوم گشت، نتیجه آن سهیم شدن در منابع نفتی ایران بود.471

  

  کمونیسم یا نفت؟

شود این است که چرا دولت ایاالت متحده  الی که در اینجا مطرح میئوا سام

  ناگزیر به مداخله و رویارویی با دولت دکتر مصدق گردید؟ 

و ترس  - امریکا و شوروي -فضاي جنگ سرد و رویارویی نظام دو قطبی درباره

ره کرد که المللی باید به این موضوع اشا از گسترش ایدئولوژي کمونیستی در عرصه بین
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هاي موجود بین دو  بتدریج از شدت تنش 1953/مارس1331با مرگ استالین در اسفند

خروشچف در شوروي و ارائه نظریه چراکه با به قدرت رسیدن نیکیتا ،بلوك کاسته شد

هاي حاکم بر روابط بلوك شرق  توسط وي تا حدودي از تنش»آمیز همزیستی مسالمت«

توانست  )همچنین باید گفت که شوروي نمی79: 1385و غرب کاسته شد. (بیورنلوند،

وانگهی که حزب توده در داخل  ؛توده باشد مدافع و محرك و حامی مناسبی براي حزب

کشور از پایگاهی وسیع برخوردار نبود. علت اصلی عدم گرایش مردم ایران به حزب توده 

توانستند در مردم  یکمونیستی آنها دانست که هیچ گاه نم - را باید مرام سوسیالیستی

 .مسلمان ایران که از پایگاه معرفتی و فرهنگ اسالم شیعی برخوردار بودند ریشه بدوانند

  )413: 1384(صالحی، 

و به شمارة  1952اوت  6مورخه  195رسمی در اسناد سرّي شماره  يبرآورد

دوران حاکی از آ ن است که به نظر آنان حزب توده ایران در ،1951ژوئن 27مورخه  32

مورد بررسی نه تنها فاقد توانایی تسلط بر دولت ایران تشخیص داده شده بود بلکه به 

نظر آنان اکثریت قاطع مردم ایران حزب توده را به عنوان ابزار سیاسی و سازمانی دولت 

گوید:  ) یرواند آبراهامیان می70: 1383رجایی،اند. ( به آن بدبین بودهشوروي دانسته و

که در بایگانی انگلستان نیز  .م1953/.ش1332وقایع سال  ولت آمریکا دربارهاسناد د در

موجوداست، اطالعات کاملی در مورد حزب توده درج شده است و تحلیل نهایی آنها این 

شود. (مصاحبه فرید مرجایی با  بود که حزب فعالً تهدیدي براي ایران شمرده نمی

باید گفت که رابطه حزب توده با در ضمن  .: سایت صداي مردم)14/3/84آبراهامیان، 

، فاقد 1953تا اوت1952ژوئیه/32تا مرداد  31جبهه ملی و دکتر مصدق بین تیرماه 

اي در درون خود، انسجامش را از  یکنواختی بود. حزب به دلیل مبارزات شدید دسته

است  کرد. روشن هاي متعارض در قبال مصدق اتخاذ می دست داده بود و اغلب سیاست

ترسیدند بین مصدق و  میها اي که آمریکایی که آن همکاري هماهنگ و اتکاي دوجانبه

  )139: 1384،حزب توده به وجود آید، در عمل وجود نداشت. (بهروز

نمایی حزب توده و امروزه پژوهشگران آمریکایی و انگلیسی معترفند که بزرگ

منفعل ساختن مردم و نیروهاي خطر کمونیسم در واقع یک ترفند سیاسی به منظور 

ها پس از  مذهبی و محافل حاکمه و افکار عمومی آمریکا به سوي کودتا بوده است. مدت

هاي حزب توده در  کودتا، پژوهشگري با یک دیپلمات آمریکایی متخصص کنترل فعالیت

ش] و دو مأمور سیا که همراه وي در سفارت آمریکا در تهران 1330م [1950اوایل دهه 

اي انجام داد. آنها تأکید کردند که حزب توده واقعاً زیاد کردند، مصاحبه الیت میفع

قدرتمند نبود و مقامات بلندپایه آمریکایی [براي پوشش دادن هدف اصلی یعنی تسلط 

کردند. (کینزر،  نمایی میمنابع نفتی] درباره توان آن و اتکاي مصدق به آن بزرگبر
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طور بهکند که  اعتراف میها بعد اوزیر امور خارجه آمریک جان فاستر دالس،)305: 1386

کردند و پذیرفت که برافروختن این  گویی می خطرهاي کمونیسم اغراق درباره عمدي

) دکتر مصدق نیز با 241: 1384گرفت. (برن،  آتش در خدمت مقاصد مهمی قرار می

که در افواه افتاده بود  کند که حزب توده قدرت و تسلطی را تأیید نظرات فوق، تأکید می

) 138: 1388اساس بود. (مصدق،  نداشت و مسلط شدن افراد چپ بر اوضاع حرفی بی

اي و حمله  این در حالی بود که کودتاچیان با به صحنه آوردن افرادي تحت عنوان توده

  .زد گیري حزب در کشور دامن می به اماکن مختلف، به وحشت مردم از قدرت

هاي حزب توده درایران شرایطی را ایجاد نمود که  ها و حرکت فعالیتز این رو، ا

ریزي و اجراي کودتا را جلوگیري  هاي طرح ها یکی از عوامل و بهانه به دنبال آن آمریکایی

با این وجود، برخی از از به قدرت رسیدن حکومت کمونیستی در ایران معرفی کنند.

کننده  ر سرنگونی دولت مصدق مؤثر و تعیینمنافع نفتی آمریکا را د محققین انگیزه

 م.1953ش./1332گیري کودتاي  دانند. آبراهامیان معتقد است که علت اصلی شکل می

نفت بود و دخالت آمریکا در این طرح به خاطر منافع نفتی صورت گرفته است.

دکتر مصدق نیز : سایت صداي مردم)14/3/84(مصاحبه فرید مرجایی با آبراهامیان، 

از تشکیل  .م1955سپتامبر  20فیگارو  ها بعد در خاطرات خویش، به نقل از روزنامه الس

هاي آلپ سوئیس که طی آن تصمیماتی براي سرنگونی وي  اي در یکی از پایگاه جلسه

کند و توافق آمریکا را براي حضور در این نقشه به بهاي دریافت  گرفته شده است، یاد می

  )194: 1385تأکید قرار داده است. (مصدق، سهمی از نفت ایران مورد 

از سوي دیگر، بنا بر مالحظات اقتصادي بلندمدت و مالحظات ناشی از امنیت 

هاي نفتی  ستر دالس وزیر امور خارجه آمریکا عالقمند بود که شرکتاملی آمریکا، جان ف

سناد و برداري از نفت ایران سهیم گردند. بررسی دقیق ا آمریکا در کنسرسیوم و بهره

مکاتبات دالس با سفیر آمریکا در ایران و به ویژه مذاکرات صورت گرفته در شوراي 

اند.  سازد که این انگیزه و هدف را آنها مد نظر داشته امنیت ملی آمریکا روشن می

  )1439-1518: 1383،رجایی(

همچنین باید به اصرار آمریکا براي اخذ تضمین کتبی از انگلیس در جریان 

ریزي طرح کودتا اشاره کرد که در صورت پیروزي طرح سهم آمریکا از منابع نفتی  برنامه

ساندي آبزرور (چاپ لندن)  طبق نوشته روزنامه.ایران نیز در نظر گرفته و محفوظ باشد

[یک ماه بعد از کودتا] هندرسن سفیر آمریکا در ایران در این  1953اکتبر  19به تاریخ 

اي نفتی قرار داشت و دیپلماسی آمریکا شبانه روز تالش ه زمان زیر نفوذ بندوبست

قبل از برقراري رابطه دیپلماتیک میان ایران و انگلیس، نفوذ محکم و  کهنماید می
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) بدین سان، نگرانی از 487: 1377انحصاري خود را به نفت ایران تثبیت کند. (علم، 

  .ها بود ا از سوي آمریکاییکودت تهدید کمونیسم بیشتر بهانه و سیاست نفتی دلیل عمده

  تیجه ن

الف) آنچه تاکنون در مورد ابتداي این دوره رایج بوده است، حمایت آمریکا از 

رسد حمایتی  ملی شدن صنعت نفت بود. اما بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر نمی

. انتقاد از شرکت نفت توسط مقامات آمریکایی به معنی 1در بین بوده باشد زیرا:

سیاست بی طرفی دکترمصدق هنوز براي .2طرفداري از ملی شدن صنعت نفت نیست

ها بیشتر بر روي اجراي  تأکید آمریکایی.3آمریکا در این دوره روشن نشده بود

ترس آنها از .4)بود نه ملی کردن به معناي واقعی آن 50- 50قراردادهاي تصنیف عواید(

. بر اساس 5لی شدن صنعت نفت بوده استشان از مشیوع این نهضت مانع از طرفداري

اسناد موجود در رابطه با مالقات مقامات آمریکایی با شاه و یا مقامات انگلیس، هیچگاه 

  از مصدق طرفداري به عمل نیامده است. 

ها بین ایران و انگلیس به این علت بود که آنها جریان  گري آمریکایی ب)میانجی

عیت هاي پیش آمده نهایت استفاده را ببرند. آنچه که را در دست داشته باشند و از موق

گري نهفته بود، نه ترس از کمونیسم بلکه نفوذ در منابع نفت ایران  در پس این میانجی

ها را باید به بازي ماهرانه تعبیر کنیم. آنها پس از اخذ امتیاز از  گرياین میانجیبود.

در این راه از طور کامل موافقت کردند. انگلستان بود که با نظر براندازي دکتر مصدق به

  ها از اعطاي آن به دکتر مصدق استفاده کردند.                    ها و ارعاب انگلیسیحربه وام

ج) طبق اسناد، از همان ابتدا براندازي مصدق در ذهن مقامات آمریکایی وجود 

اتفاق افتاد. 1331تیر30تا25داشت، اما نه به صورت کودتا، بلکه به شکلی که در روزهاي

تیر بود که آرام آرام با نظر براندازي مصدق  30گیري بیشتر مصدق پس از با قدرت

طور هم زمان هر دو راه حل کودتا و مذاکره را پیش هآنها ببوسیله کودتا موافقت کردند.

  بردند. می

ن سیا و اي بود براي نفوذ در منابع نفتی. اسناد سازما تهدید کمونیسم بهانهد)

دهد که آنها حزب توده را فاقد توانایی براي به  وزارت خارجه آمریکا به وضوح نشان می

نمایی تهدید دانستند. در واقع سیاست آنها، بزرگدست گیري قدرت در ایران می

  بوده است. براي پوشش دادن هدف اصلی یعنی تسلط برمنابع نفتیکمونیسم 

استقالل در سیاست خارجی آمریکا با هدف در این دوره به وضوح شاهد ه)

گاه آنها با انگلیس به خوبی گویاي گیري منافع کشورش هستیم. مخالفت گاه و بیپی

  این امر است.
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  منابع و مآخذ:

،1332مرداد  28اسناد محرمانه سازمان سیا درباره کودتاي  )1379(احمدي، حمید،

  .نشر نی :تهران

زاده،یاريتعلی بخ:، ترجمهمصدق و روابط ایران و آمریکاسایه ،)1382(گود، جیمز،اف

  .نشر کویر  :تهران

  .نشر چاپخش :احمد تابنده ، تهران :، ترجمهروند سلطه گري،)1363(امبروز، استفان،

نظري از درون به نقش حزب توده ایران (نقد خاطرات ،)1375امیر خسروي، بابک،(

  .انتشارات اطالعات :تهران ، نورالدین کیانوري)

اطالعات  ،خاور میانه و سیاست بلوك شرق و غرب،)1331(چاتاالف،کورینگ. اي.اي

  .مهر،5سال ،7شماره ، ماهانه

سکی ومارك گازیور :، گردآوري، مصدق و کودتا)راهی بسوي مداخله(،)1384مالکوم،(برن،

  .سرا نشر قصیده:،تهرانزادهعلی مرشدي :و مالکوم برن، ترجمه

 :، با مقدمه و ویرایشحبیب اهللا الجورديکننده:خاطرات، مصاحبه،)1382(مظفر،بقایی،

  .نشر علم :محمود طلوعی، تهران

  .نشر ققنوس:مهدي پرتوي، تهران  :، ترجمهشورشیان آرمان خواه) 1380بهروز، مازیار،(

 :ترجمه ،، مصدق و کودتا)و میراث حزب توده 1332کودتاي ()1384(__________

  ا.نشر قصیده سر :علی مرشدي زاده، تهران

  .انتشارات شهرآب :مهوش غالمی ، تهران  :، ترجمهعقاب و شیر )1371بیل ، جیمز ، (

 :، ترجمهمصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی)،1368(،جیمز و ویلیام راجر لویسبیل،

  .نشر نو:تهرانعبدالرضا هوشنگ مهدوي،

  .نشر ققنوس :مهدي حقیقت خواه،تهران :، ترجمهجنگ سرد،)1385(بیورنلود، بریتا،

  .انتشارات امیرکبیر  :، تهران مصدق ،نفت، کودتا) 1358تفضلی ، محمود ،(

انتشارات  جا):، (بیبینبیژن نیک :، ویراستارگذشته چراغ راه آینده)1381، ( ودیگرانجامی 

  .نیلوفر 

  .، انتشارات جانزاده)بی جا(،2، جرجال ایران خاطرات سیاسی،(بی تا)جانزاده، علی،

زاده، علی بختیاري :ترجمه، ساي جمهور آمریکاؤمبانی تفکر ر،)1374(الحسنی، سلیم،

  . نشر کویر :تهران

  .شرکت سهامی انتشار:تهران،اقتصاد بدون نفت،)1369(اي، انور،خامه

انتشارات  :تهران،دنگویسخن میاسناد ) 1383و مهین سروري(رجائی) ،( یرجائی، احمد عل

  .قلم

انتشارات  :محمود مشرقی ، تهران :، ترجمه ها در ایرانجنگ قدرت)1363روبین ، باري ،(

  .آشتیانی
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  .انتشارات زوار :ن، تهرازندگی سیاسی مصدق،)1381(اد ،ؤروحانی، ف

شرکت سهامی  :، تهرانتاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران) 1352(__________

  .هاي جیبیکتاب

  .شرکت سهامی ):بی جا(علی اسالمی، :، ترجمهکودتا در کودتا،(بی تا)روزولت، کرمیت ،

انتشارات  :، تهراننیروهاي مذهبی در بستر حرکت نهضت ملی،)1384(رهنما، علی ،

  .نوگام

  .تاشمال، بی، تهران، نسیم بینی تلخ سیاسی)غوغاي نفت (پیشرحیم ،  فرد، زهتاب

  .، تهران  افسانه ي مصدق،)1376((بی تا)_____________،

  .دانشگاه تهران:تهران،1945- 1962هاي جنگ سرد در سال،)1346(ابوالحسن،سعادتمند،

:، تهرانایران و دو جنبش در نیم قرن، (مشروطه و نفت)،)1384(صالحی، سهراب،

  .سازمان بسیج اساتید

، حدیث نیک و بد، تاریخ پر ماجراي روابط ایران و آمریکا) 1384(طلوعی، محمود،

  .نشر علم :تهران

هوشنگ مهدوي و بیژن  :، ترجمهبحران دموکراسی در ایران،)1372(عظیمی، فخرالدین،

  .نشر البرز  :نوذري، تهران

،3جهفتاد مقاله،،گر قدرتو سوداي چیرهالسلطنهقوام،)1369(____________ 

  .انتشارات اساطیر:ایرج افشار،تهران :گردآوري

گازیوروسکی و  :، گردآوري)مصدق و کودتا(برکناري مصدق،،)1384(__________

  .انتشارات اساطیر :تهرانزاده،علی مرشدي :ترجمهمالکوم برن،

:، ترجمه مرداد 28پیامدهاي کودتاي نفت ، قدرت و اصول؛،)1377(علم، مصطفی،

  .یار ، تهرانصالحغالمحسین 

  .نشر پیام :، تهران پنجاه سال نفت ایران،)1358فاتح ، مصطفی، (

نصراهللا  :، با ویرایشهاي روزانههاي بحران، یادداشتسال) 1366(قشقایی، محمد ناصر،

  ا.نشر رس :حدادي، تهران

  .نشر رسا  :احمد تدین ، تهران :، ترجمهمصدق و نبرد قدرت،)1379(کاتوزیان ، محمد علی،

 :فاطمه سلطانی یکتا و رضا امینی، تهران :، ترجمهدیپلماسی،)1383(سینجر، هنري،یک

  .اطالعات 

  .نشر اطالعات :، تهرانخاطرات کیانوري) 1371(کیانوري، نورالدین،

  .انتشارات اختران :داریوش خواجیان، تهران :، ترجمههمه مردان شاه،)1384(کینزر، استیفن،

 :تهرانغالمرضا نجاتی،:ترجمه،1332مرداد  28کودتاي ،)1367(ازیوروسکی، مارك،گ

  .شرکت سهامی انتشار
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فریدون فاطمی،  :، ترجمهسیاست خارجی آمریکا و شاه، )1371(_____________

  ز.نشر مرک :تهران

 ،)مصدق و کودتا(انگلستان و سرنگونی دولت مصدق،) 1384لیام راجر،(یلوییس، و

  .نشر قصیده سرا:علی مرشدي زاده،تهران :سکی و مالکوم برن، ترجمهومارك گازیور :گردآوري

محمد رفیعی:، ترجمهنفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه) 1366(ماسلی، لئونارد،

  .انتشارات رسام :مهرآبادي، تهران

  .دفتر انتشارات اسالمی:قم،ایرانتاریخ سیاسی معاصر ) 1361(مدنی،سید جالل الدین،

  .انتشارات راستین ):بی جا(،هاي تاریخیها و نامهاسناد نفت و نطق، تا)(بیمصدق، محمد 

  .نشر علمی:تهران،مالتأخاطرات و ت،)1385(مصدق، محمد

سه گزارش؛ خاطرات دکتر جرج مک گی، سرهنگ ورفون ،)1369(گی، جرج،مک

  .شرکت سهامی انتشارچاپ دوم،تهران:، دکتر مصدق در آمریکا والترز در مذاکرات با

  .انتشارات امیر کبیر  :تهران ، 4ج  ،تاریخ بیست ساله ایران،)1362مکی ، حسین ، (

  .نشر کارنامه :، تهرانخواب آشفته نفت،)1378(موحد، محمدعلی،

جهانی دوم تا روابط خارجی ایران از پایان جنگ ،)1368(مهدوي، عبدالرضا هوشنگ،

  تا).بی (:تهران،سقوط رژیم پهلوي

  .نشر پیکان :، تهرانسیاست خارجی ایران در دوره پهلوي،)1386نجاتی، غالمرضا (

  .نشر رسا :تهرانجلد،2، هاي مبارزه و مقاومتسالمصدق؛،)1378(__________

  رسا.:تهران،انقالباز کودتا تا ،تاریخ بیست و پنج ساله ایران،)1371(__________

مرداد 28شدن صنعت نفت ایران و کودتاي جنبش ملی،)1373(__________

  .شرکت سهامی انتشار :تهران،1332

  .رسا :، تهرانمرداد 28اسناد سازمان سیا درباره کودتاي ،)1379(دوست، غالمرضا،وطن

دوجانبه ایران و ایاالت متحده تاریخ مستند روابط ، )1387(یوناه، الکساندر و آلن نانز،

  . نشر قومسن:سعیده لطفیان و علی صادقی، تهرا :ترجمه،آمریکا
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بررسي روابط  سياسي ايران و آمريكا در دوره نخستوزيري محمد مصدق 

فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال دوازدهم ، شماره48 ـ پاییز 1390، صص 129 - 103



بررسي روابط سياسي ايران و آمريكا

در دوره نخستوزيري محمد مصدق[footnoteRef:1] [1: 1- تاريخ دريافت مقاله: 25/5/1390                                               تاريخ پذيرش مقاله: 23/6/1390 ] 




                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي سليمانی[footnoteRef:2] [2: - دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه پيام نور تهران  
   Email:ali-soleimani-8811@yahoo.com
] 


چكيده: 

تاریخ معاصر ایران بین سالهای 1332-1330ش./ 1953-1951م .به دلایل متعدد از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جنبههای مهم اين دوره، جنبش ملت ایران برای ملی شدن نفت و واکنش دولت ایالات متحده آمریکا در قبال آن است. این مقاله با تأکید بر منافع ملی آمریکا درصدد بررسی عواملی است که باعث تغییر رویکرد آمریکا در قبال ملی شدن صنعت نفت و دولت دکتر مصدق گردید. برخلاف ديدگاههاي رايج، به نظر نمیرسد هراس از قدرت روزافزون کمونیسم در ایران عامل اصلی تغییر سیاست آمریکا  باشد، بلکه عامل اساسی در تغییر رویکرد اين كشور نسبت به دولت دکتر مصدق، موقعیت سوقالجیشی ایران و سهیم شدن در منابع نفت بوده است.





واژگان کلیدی:  ایران، آمریکا، روابط سیاسی، ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد.




مقدمه

در مورد رابطه ايران و آمريكا در دوره دكتر محمد مصدق در ذيل وقايع سياسي اين دوره، نوشتهها و تحقيقات قابل توجهي منتشر شده است، اما از آنجا كه اسناد سازمان سيا و وزارت خارجه آمریکا چند سال پيش چاپ و ترجمه شده است و نيز با توجه به تحقيقات جديد درباره سياست خارجي آمريكا در اين دوره، ضرورت انجام پژوهشهايي ديگر لازم به نظر ميرسد. 

نهضت ملي شدن صنعت نفت و نخستوزيري دكتر مصدق از رويدادهاي  برجسته تاريخ معاصر ايران به شمار ميرود. در مطالعات متعددی که در مورد این موضوع صورت گرفته است بر تقابل آمریکا و شوروی و همراهی بیچونوچرای آمریکا با انگلیس در اکثر زمینهها تأکید فراوانی شده است؛ اما مقاله حاضر چنین نظری را ارائه نمیکند. بر اساس 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 سويي ديگر، سالها بود که انگليس در این منطقه نفوذ بسیار زیادی داشت و در نتیجه تلاش، آمریکا برای ورود به این عرصه هر بار با ممانعت انگلیس روبرو میگردید. این منطقه شاهد اصطکاک منافع این دو قدرت بود و دیر زمانی نيز رقابت پنهان آمریکا  و انگلیس در عرصه بینالمللی آغاز شده بود. وانگهی در مورد همراهی آمریکا با انگلستان در قضیه ملی شدن نفت نیز اینگونه 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 به توافقهایی رسید.

پرزیدنت آیزنهاور در خاطراتش تأیید میکند که: هدف ایالات متحده در ایران آن بود که کمپانیها  و مؤسسات آمریکایی را در یک کنسرسیوم نفتی بینالمللی وارد سازد و این همان نتیجهای بود که با سقوط مصدق به دست آمد. (تفضلي، 1358: 477) آنچه که برای آمریکا در این برهه زمانی بیش از هر موضوع دیگری با اهمیت جلوه ميكرد، 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، 1386: 163) آنچه در این مقاله اهميت دارد؛ تأکید بر منافع ایالات متحده آمریکا در همراهی با سایر عوامل است.                                                            



نگرشی کلی  بر سیاست خارجی امریکا

تا سالهاي پايان قرن نوزدهم، آمريكا به دلايل ويژهاي كه عمدتاً جنبه داخلي داشت؛ استراتژي خودرا در سياست خارجي مبنی بر نوعي عدم مداخله صريح و آشكار در امور ساير كشورها اعلام کرده بود. اما با نيرومند شدن آمريكا كه بر اثر دو عامل «قدرت رو به گسترش آن و فروپاشي نظام بينالمللي متمركز در اروپا» (كيسينجر، 1383: 71) بود، اين كشور دايره ملاحظات و نفوذش را گسترش داد. به نحوي كه اندكي پيش از يك قرن از اعلام دكترين مونروئه،[footnoteRef:3] با ورود آمريكا به جنگ جهاني اول و دوم، اين كشور اصل انزواگرايي را به كنار نهاد و وارد سياست جهاني و بينالمللي به معناي كلاسيك آن شد. (آمبروز، 1363: 30-29) از سویی کارشناسان آمریکا پیشبینی میکردند که ذخایر نفت پیوسته کاهش خواهد یافت و آمریکاي صادر کننده 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 بویژه خاورمیانه و ایران معطوف سازد. (نجاتی، 1373: 34) 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 نمینشست و هر بار به نحوی از ورود آمریکاییها به حوزه منافع خود جلوگیری به عمل میآورد. [3: . در حقيقت ايالات متحده با اعلام اين نظريه اعلام ميكرد كه به ساير نقاط جهان كاري ندارد و قدرتهاي  اروپايي ميتوانند تمام كشورهاي جهان را حوزه نفوذ و سلطة خود قلمداد كنند.] 


والتر لیپمن مفسر مشهور آمریکایی در تشریح سیاست آمریکا در کشورهای نفتخیز خاورمیانه در همان زمان نوشت: «از نظر آمریکا منطقه خاورمیانه اهميت 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 مورد نیاز کشورهای خاور میانه را تأمین نمایند، اما ایالات متحده آمریکا آماده است این مسئولیت را بر عهده بگیرد.» (مهدوی، 1368: 37-36) هنگامی که آمریکا در 5 ژوئن 1947 برنامه مارشال را برای کمک اقتصادي به غرب و در 20 ژانویه 1949برنامه اصل چهار ترومن را که گفته میشد هدفش کمکهای فنی و مالی به کشورهای عقبمانده جهان سوم بود، اعلام میکرد، (سعادتمند، 1346: 96-94) انگلیس بر اثر خسارات ناشی از جنگ دچار مضیقه مالی شده بود و دیگر قادر نبود تعهدات سیاسی خود را در تمام دنیا انجام دهدو آرام آرام  از رهبری جهان سرمایه داری به زیر کشیده میشد. مسئله ایران و نهضت ملی نفت، تقابل در عرصه بینالمللی بین این دو کشور را به اوج رسانید. زمانی که مخالفت با امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران روز به روز گسترش مییافت امضای موافقتنامهای بین شرکت نفت آرامکو و دولت عربستان سعودی بر اساس تصنیف عواید (اصل 50- 50) سیاست دولت بریتانیا و شرکت نفت را بیشترتحت فشار قرار داد. در این تاریخ هم آمریکا و هم انگلیس سعی داشتند وانمود کنند که در مورد نفت با يكديگر تفاهم دارند. در این رابطه بویژه انگلیسیها نسبت به انتشار هرگونه خبری مبنی بر اختلاف نظر آمریکا و انگلیس حساسیت فراواني از خود نشان میدادند.               .



رویکرد آمریکا در مقابل دولت دکتر مصدق

در همین زمان با انتخاب دكتر مصدق به نخستوزيري در ايران، دولت ايالات متحده اميدوار بود كه نخستوزير جديد ايران، روابط دوستانه ايران و آمريكا را ادامه دهد. در اولين روز زمامداري دكتر مصدق، دكتر هنري گريدي سفير آمريكا در ايران به ديدار او رفت (روزنامه اطلاعات، 11/2/1330) و نخستين گزارش خود را از اولين ديدار با او در همان روز12 ارديبهشت1330/2 مه 1951 به واشنگتن فرستاد: « امروز صبح كه مصدق را ملاقات كردم، او بسيار صميمانه نسبت به حسننيت و كمك آمريكا شور و حرارت ابراز نمود...» (رجایی ،1383: 159) بنابراين ميتوان گفت كه دولت آمريكا و دكتر مصدق در اين زمان نظر مثبتي نسبت به هم داشتند و از سوي ديگر آنها انتظار داشتند كه دكتر مصدق به عنوان حامي و طرفدار آمريكا، به اردوگاه غرب بپيوندد. از اينرو، بر مبناي فرضيه سياستمداران آمريكايي، آنها در ابتدا، ولو به ظاهر از دكتر مصدق حمايت كردند؛ زيرا وي را به عنوان شخصيتي كه از پشتيباني مردمي برخوردار است، قلمداد مينمودند. روزنامه نيويوركتايمز استدلال ميكرد كه: «اگر ايالات متحده از مصدق پشتيبانی نكند حيثيت آمريكا در ايران و سراسر خاورميانه به خطر ميافتد». (علم، 1377: 170) به دنبال ملي شدن نفت، سياست آمريكا در قبال آن، مراحل گوناگوني را طي كرد كه در ابتدا جنبة حمايتي داشت. بلافاصله پس از تصويب ملیشدن  نفت ايران در مجلس شوراي ملي در تاريخ 29 اسفند 1330 ، مطبوعات آمريكا آن را به عنوان يك واقعه مهم مورد بحث و بررسي قرار دادند. از سوي ديگر، در اين زمان مسئله اختلاف ايران و شركت نفت ايران و انگليس زمينه را براي بحران در روابط آمريكا و انگليس در ايران فراهم ساخت. اختلافات بين آمريكا و انگليس را دو شخصيت سياسي آمريكايي، هنري گريدي سفير آمريكا در ايران و جرج مكگي مشاور معاون وزير امور خارجه آمريكا دامن ميزدند. در دي 1329 / ژانويه1951 ماکس تورنبرگ رئیس موسسه مشاوران بحار آمریکا که تا آن زمان به عنوان مشاور سازمان برنامه در ایران خدمت میکرد و رزم آرا به خدمتش پایان داد، پيش از ترک ایران ضمن مصاحبهای گفت: «شرکت نفت انگلیس و ایران حقوق قانونی ایران را نمیپذیرد و بنابراین مشکل عمده نارضایتیهایی است که در حال حاضر درباره نفت و عدم ثبات اقتصادی کشور ایجاد شده ست.» همچنین مکگی معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در سفری که در اسفند 1329به تهران داشت، همین مطالب را تکرار کرد که این امر منجر به اعتراض رسمی لندن به واشنگتن شد.(مهدوی، 1368: 103) در مقابل، دولت انگلستان وی را متهم به فاش كردن ارقام و حسابهاي شركت نفت براي مصدق كرد و او را خيانتكار در حق شركت معرفي كرد. (ماسلي، 1366: 307) بر اثر انتقادات بعضی از مقامهای آمریکایی از اجحافات شرکت نفت، بسیاری تصور کردهاند که آنها مشوق ملی کردن و حامی این اقدام بودهاند. آنها در واقع از منظر دموکراسیخواهی و آزادیخواهی آمریکا بر این نکته تأکید می کنند، اما اسناد جز این را نشان میدهد. اگر قضیه را از منظر منافع آمریکا و از سویی رقابت آمریکا و انگلیس بر سر منابع بررسی کنیم، موضوع به شکلی دیگر نمایان میشود. درميان اکثر مقامات و مطبوعات ایرانی، انتقادات آمریکاییها از شرکت نفت به طرفداری از ملی شدن نفت تعبیر شده است.                                    

نقد انگلیس در پرتو رقابت ، با حمایت از نهضت ملی دو چیز متفاوت است. یعنی صرفاً نقد انگلیس و شرکت نفت توسط مقامات آمریکايي دليل بر حمایت از ملیکردن صنعت نفت نیست. وانگهی اینگونه سخنان زمانی مطرح میشد که هنوز سیاست موازنه منفی دکتر مصدق برای آمریکا به وضوح روشن نشده  و ملموس نبود. پس از تحولاتي كه در آغاز زمامداري دكتر مصدق رخ داد و شايعاتي كه مبني بر اتخاذ سياست بيطرفي از سوي دولت دكتر مصدق مطرح شد، دولت آمريكا دچار نگراني شد. از اينرو وزارت خارجه آمريكا در 20ارديبهشت 1330/10مه 1951طي تلگرافي براي سفير خود در ايران، احساس خطري كه متوجه منافع آمريكا بود را به او انتقال داد: «وزارت امورخارجه امكان اجراي سياست «بيطرفي» از سوي مصدق و هماهنگي با شيوه انديشيدن و نگرش عمومي وي نسبت به حضور هيأتهاي نمايندگي خارجي در ايران را به عنوان جديترين خطر تلقي ميكند. چه، وي ممكن است دست به اقدامي بزند و تحقق هدفهاي برنامه ايالات متحده را در ايران مشكل يا ناممكن سازد...». (رجایی،1383: 165-164)

در پي تصويب و اجراي قانون ملي كردن نفت در سراسر كشور، دولت بريتانيا نیز به منظور هماهنگ كردن سياست ايالات متحده با خود هيأتي را به ايالات متحده فرستاد. (مدنی، 1361: 201) اين هيأت با نمايندگان دولت آمريكا به رياست جرج مكگي و هفت شركت بزرگ نفتي كنفرانسي در واشنگتن تشكيل دادند. در اين ميان، دولت آمريكا در تاريخ 25 فروردين1330/ 14 آوريل1951 بيانيهاي در رابطه با موضع آمريكا در قبال نهضت ملي شدن نفت از سوي وزير خارجه آمريكا صادركرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «... متأسفم كه اظهار دارم دولت ايران به طرزي در ملي كردن نفت مشغول اقدام است كه پالايشگاه بزرگ آبادان را به متوقف شدن تهديد ميكند...». (مصدق، بيتا: 50-49)

در برخی منابع مكتوب، مكگي به عنوان طرفدار مصدق و ملی شدن نفت ایران معرفی شده است، اما هنوز چند روزی از ملی شدن نفت نگذشته بود که وی طی جلسهای به تشریح این موضوع پرداخت. در یکی از اسناد طبقهبندیشده وزارت خارجه آمریکا به تاريخ 24ارديبهشت 1330/ 14 مه 1951 که صورت جلسه مذاکراتی میان نمایندگان وزارت خارجه، اداره امور نفت و سازمان بازرگانی دولت آمریکاست، چنين آمده است: « مکگی تذکر داد که مطبوعات انگلستان، وزارت خارجه آمریکا را متهم کردهاند که از موضع انگلستان پشتیبانی نمیكند و آنها را مجبور می کند که ملی کردن را بپذیرد؛ در صورتی که خودمان موافق آن نیستیم. مک گی تشریح کرد چقدر برای ما اهمیت دارد که از تنش بیشتر بین آمریکا و انگلیس جلوگیری کنیم. سپس وی از یکیک شرکتها می پرسد: واکنش آنها نسبت به رفتار ما در باره اوضاع ایران چیست؟ و اینکه صنعت نفت در مجموع چه احساسی در باره امکان دخالت شرکتهای آمریکایی در ایران دارد. برای پشتیبانی از موضع آنها در حوزه امتیازات مختلف چه میتوان کرد؟» (خامهای، 1369: 60 - 57) نکتهای که در اینجا باید به آن توجه داشت موضع مکگی در قبال نهضت ملی است. مهمتر از آن سئوالاتی که وی از نمایندگان شرکتها میپرسد، حکایت از دغدغه پنهان چگونگی حضور شرکتهای نفتي آمریکایی در ایران و منطقه را دارد.                                                                                                           

در واقع آنچه آمریکاییها تحت عنوان ملی کردن نفت از آن حمایت کردند؛ اصل 50-50 و نه ملیکردن به معنای واقعی آن بود. مکگی پيش از طرح ملیشدن نفت سعی کرده بود اولیای شرکت نفت را با اعطاي امتیاز بیشتر به ایران راضی کند. وی مذاکراتش با سدان را اینچنین بازگو میکند: «من به سدان گفتم در دیدار اخیرم از ایران متوجه شدم بین ایران و شرکت نفت تنها یک اختلاف وجود دارد و آن مبلغ ذخیرهای است که شرکت قبل از تعیین سود کنار گذاشته و در دفاتر خود منظور نکرده است» (مکگی ،1369: 6) وی در واقع حتی خودش را انگلوفیل میدانست و ضمناً سالیان متمادی دوستی نزدیکی با شخصیتهای متنفذ انگلیسی بر قرار کرده بود. (بیل، 1368: 430) ويلیام فریز از مقامات بلندپایه وزارت خزانهداری انگلیس در پاسخ به مکگی که خواستار پذیرش اصل50-50 از سوی انگلیسیها بود، چنين گفته است «همه این حرفها باید کنار گذاشته شود. ما باید راهی برای همکاری میان شرکتهای انگلیسی و آمریکایی در خاور میانه پیدا کنیم و ترتیب 50-50 نیز یک شعار قشنگ به نظر میرسد، اما در عینحال تردیدآمیز است.» (مکگی، 1369: 77) . به هرحال در آمریکا 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 به شدت بیم آن را داشت که این حرکت سایر امتیازات نفتی در جهان را به مخاطره اندازد.         



استراتژی  نفتی  امریکا در خاور میانه

به نظر ميرسد دولت آمريكا نگراني شديدي از شيوع احتمالي ملي شدن نفت به سایر کشورها داشت، بنابراین در رفع بحران تلاش ميكرد، اما نه آنطور كه منافع ايران را درنظرداشته باشد. آمريكا با ملي كردن نفت نه در ايران كه در هيچ كشور ديگر موافق نبود. خود ترومن اقرار كرده بود كه« اگر ايرانيها موفق شوند نقشه خود را عملي سازند در آن صورت ونزوئلا و ديگر كشورها كه ما براي تأمين نفت خود به آنها متكي هستيم، همين كار را خواهند كرد و اين خطر بزرگي است كه در مناقشه ايران و انگلستان وجود دارد». (بيل، 1368: 440-439) اين برداشت را از اعلاميه تعيين خطمشي برنامهريزي شده توسط شوراي امنيت ملي آمريكا به تاريخ 5 تير 1330/ 27 ژوئن 1951 ميتوان دريافت: «براي ايالات متحده، حفظ استقلال و حاكميت ملت ايران و بستگي استوار آن با جهان آزاد اهميت حياتي دارد... به خاطر موقعيت استراتژيكي و منابع نفتي... از دست رفتن ايران به علت مداخله شوروي... موجب ميگردد امنيت كليه منطقه خاورميانه تهديد شود... و جهان آزاد از دسترسي به نفت ايران و... همه منابع نفت خاورميانه محروم شود». (رجایی،1383: 195- 191). آیزنهاور کاندیدای حزب جمهوریخواه که به ریاست جمهوری این کشور رسید ، همین سیاست را دنبال کرد. وی اعلام کرد که: «منابع خام آسیا ازجمله منابع هند و چین و اندونزی برای حفظ امنیت دنیای آزاد کمال ضرورت را دارد. ایران از این لحاظ با سایر کشورهای آسیا در یک ردیف و دارای همان وضعیت است» (بیل، 1368: 440) حقيقت آن بود كه ايرانيان خواستار كنترل بر صنعت نفت خود بودند و اين خواسته با منافع قدرتهاي بزرگ- ازجمله آمريكا- در تضاد بود. (اف. گود، 1382: 82)



میانجیگری آمریکا برای حل مسئله نفت

با بررسی  دقیق این دوره مشاهده میشود که به چه شکل آمریکا با ایفای نقش میانجیگری در پی نزدیکشدن به منافع خود و بهرهوري از موقعیتهای پیشآمده است. در واقع آمریکا، براي دست گرفتن جریان به تلاش جدی میپردازد تا بین ایران و انگلیس بهترین سهم را از آن خود کند. از اینرو به دنبال كسب منافعش، سیاستهای خود را گاه در پی مخالفت با انگلیس و گاه مخالفت با دکتر مصدق به کار میبرد.

هري ترومن رئيسجمهور آمريكا كه از بلاتكليفي مناقشه نفت نگران شده بود در 9 خرداد 1330ش /31مه 1951م. پيامي براي كلمنت اتلي نخستوزير انگلستان فرستاد كه در آن از خطر بالقوهاي كه در اوضاع انفجاري ايران نهفته است هشدار داد و با اصرار از وي خواست با راهحل رضايتبخشي توافق نمايد: «...من اطمينان دارم كه ميتوان راهحلّ قابل قبولي براي ايران و بريتانيا پيدا نمود. صميمانه اميدوارم كه همه مساعي براي دستيابي به اين هدف مبذول خواهد گرديد...». (رجایی، 1383: 177). بهطور تصادفي يا طبق برنامه قبلي، نسخهاي از اين پيام به دست دكتر مصدق افتاد كه وزارت خارجه آمريكا مدعي بود اين نسخه را فقط براي سفير خود در تهران ارسال كرده است. اما برخي از مطبوعات آمريكا و ايران فكر نميكردند اين اشتباه تصادفي صورت گرفته است. «والاستريت ژورنال سئوال كرد: آيا واقعاً يك اشتباه است يا يك نيرنگ ديپلماتيك بسيار ماهرانه؟» روزنامه داد چاپ ايران نوشت: «در ديپلماسي مدرن، چنين اشتباهي بهسادگي صورت نميگيرد. آنچه روي داده است يكي از زيركانهترين حقههاي تاريخ ديپلماسي است. آقاي ترومن خواسته است آقاي مصدق نخستوزير ايران، بداند كه لحن خطاب او به آقاي اتلي، نخستوزير بريتانيا خيلي تندتر از لحن او با ايرانيهاست». (علم، 1377: 189) 

از اين رو، پس از اطلاع از این اشتباه، ترومن در 10 خرداد 1330 / اول ژوئن 1951 پيامي براي دكتر مصدق فرستاد:«...من نگراني جدي دولت ايالات متحده آمريكا را نسبت به جر و بحث [اختلاف] ايران و بريتانيا درباره فعاليتهاي شركت نفت ايران و انگليس ابراز مينمايم... در موقعيت كنوني كه براي همه جهان آزاد اهميت فراوان دارد، به هيچ اقدامي كه موجب ايجاد مانع و عقب انداختن حل و فصل مسئله باشد دست نزنيد...». (رجائي، 1383: 179) آنچه که از این حادثه باید نتیجه گرفت این است که آمریکا علاوهبر موافقت ضمنی با سیاستهای انگلیس در پشت پرده خواستار پایگاه حمایتی در ایران نیز بود و سیاستهای آمریکا در این برهه نه در همراهی کامل با انگلیس و نه در حمایت کامل از مصدق قرار داشت، بلکه آنچه برای سياستمداران آمريكايي دراين برهه مهم تلقي ميشد، استقلال در سیاست خارجی و نيز پیگیری منافع ملی کشورشان بود.    



مخالفت آمریکا با جنگ انگلیس علیه ایران   

در تيرماه1330ش./ ژوئن 1951م. بحران نفتي به اوج خود رسيده بود. دولت انگلستان در اين زمان تهديد به حمله نظامي به ايران نمود كه البته با مخالفت دولت آمريكا روبرو گرديد. رهبران آمريكا متقاعد شده بودند كه تهاجم انگليس نه فقط غيرمنطقي است بلكه ممكن است به بهانهاي براي دخالت شوروي تبديل شود. (بيل، 1371: 126) آمريكاييها ميترسيدند اگر انگليسيها در ايران نيرو پياده كنند، شوروي قرارداد 1921م. را كه در آن حق اشغال را در صورت تجاوز يك كشور ثالث براي آن كشور محفوظ نگه داشته بود، پيش بكشد. (روبين، 1363: 66). به نظر ميرسد كه دولت آمريكا مايل بود در اين مرحله از نهضت ملي شدن صنعت نفت براي اينكه موقعيت و اعتبار خود را در ايران از دست ندهد و هم زمان از دخالت نظامي شوروي بر اساس قرارداد 1921م. در صورت حمله انگليسيها جلوگيري نمايد، از این اقدام انگلیس ممانعت به عمل آورد.



حمایت آمریکا از انگلیس در دادگاه بینالمللی لاهه

در اين زمان، دولت انگلستان كه از اقدامات خود نتيجهاي نگرفته بود، براي متوقف ساختن اقدامات دولت ايران به ديوان داوري بينالمللي لاهه شكايت كرد. بعد از رد رأي ديوان لاهه از سوي ايران، انگليسيها براي متوقف ساختن عمليات اجرايي دولت ايران به آمريكا متوسل شدند. ترومن در 17 تير 1330ش / 8 ژوئيه 1951م. به درخواست دولت انگلستان در پيامي براي دكتر مصدق توصيه كرد كه: « به شما جداً توصيه ميكنم تا پيشنهاد ديوان را با نهايت دقت مورد ملاحظه قرار دهيد...». (يوناه، 1378: 335-333) در پايان پيام ترومن اشاره كرده بود :«... من با آقاي اورل هريمان كه همانطور كه اطلاع داريد از مشاورين نزديك بنده و از آمريكاييهاي عاليقدر است، مفصلاً در اينباره مذاكره كردهام چنانچه خود جنابعالي مايل باشيد ايشان را بپذيريد»(زهتابفرد، بيتا: 59-57).مصدق در پاسخ به پيام ترومن در 20 تير / 11 ژوئيه اظهار داشت: «...پيام دوستانه مورخ 8 ژوئيه شما از سوي عاليجناب سفير ايالات متحده در تهران درست پس از اينكه دولت ايران تصميم خود را نسبت به نظرات ديوان بينالملي لاهه اتخاذ نموده تسليم اينجانب گرديد...». (الكساندر و آلن نانز، 1378: 337-335) در خاتمه مصدق در مورد اعزام اورل هريمن به ايران گفت: «... دولت ايران با اطلاعي كه نسبت به تجارب زياد و شخصيت آقاي هريمان دارد با توجه به اينكه به سمت نمايندگي آن جناب به تهران ميآيد اين موضوع را حسن استقبال ميكند...». (زهتابفرد، بيتا: 56-55) به نظر ميرسد هدف اين پيام ترومن تأكيد بر حمايت دولت آمريكا از رأي ديوان لاهه و فراهم نمودن مقدماتي براي پذيرش رأي ديوان از سوي دولت ايران بود كه با اعزام اورل هريمن ميبايست صورت ميپذيرفت. اما چنانچه گفته شد دولت ايران رأي دادگاه را مردود دانسته و به قول مصدق پيام ترومن خيلي دير آمده بود. «در واقع، دولت آمريكا به دنبال يك تعامل سهجانبه با دربار، دولت دكتر مصدق و انگليس بود تا هم سهم بيشتري از نفت ايران را به خود اختصاص دهد و هم جریان را در دست داشته باشد که در غير اين صورت شركتهاي آمريكايي در خليجفارس نيز متضرر میشدند، در عينحال بهگونهاي امور را به پيش ببرد كه ايران از مدار دولتهاي غربي خارج نشود». (صلاحي، 1384: 322)



تلاش هریمن در قبول اصل ملی شدن نفت از سوی انگلستان

هيئت اورل هريمن در 24 تير1330 /16 ژوئيه1951 طي دو ملاقات با دكتر مصدق، گفتگوهاي مقدماتي دربارة نفت را آغاز كرد. (اطلاعات، 24/4/1330) بعد از جلسات متعدد، روز 31 تير /23 ژوئيه جلسهاي مركب از هيأت وزيران و هيأت مختلط نفت تشكيل شد و فرمولي تنظيم گرديد كه به عنوان مبناي مذاكرات با دولت انگلستان به هريمن تسليم شود. «هر گاه دولت انگليس به وكالت از شركت سابق اصل ملي كردن نفت ايران را بپذيرد، دولت ايران حاضر خواهد بود براي حل اختلاف نفت با نمايندگان انگليس به وكالت از طرف شركت سابق وارد مذاكره شود». (نجاتي، 1378: 335) هريمن پس از دريافت نظرات دولت ايران، در 4مرداد /24 ژوئيه راهي لندن شد و پس از بحث و مذاكرات متعدد توانست اصل ملي شدن نفت را به تصويب مقامات دولتي انگليس و شركت نفت برساند. دولت انگليس طي بيانيهاي اعلام كرد كه: «از طرف خود، اصل مليشدن صنعت نفت ايران را قبول ميكند». (فاتح، 1335: 555) در اين راستا، هيأت استوكس در تاريخ 12 مرداد /4 اوت وارد تهران شد و مذاكرات خود را با هيأت نمايندگي ايران انجام داد كه با وجود كوششهايي كه از طريق وساطت هريمن و مذاكرات سفراي آمريكا و انگليس و نيز ملاقات خصوصي استوكس با نخستوزير به عمل آمده بود: «مذاكرات به بنبست رسيد». (علم، 1377: 229) استوكس به نوعي به ملي شدن اصرار داشت كه با ادامه صدور نفت از ايران، كمپاني مشتريان سابق خود را از دست ندهد. طرح او شركت سابق را به صورت جديدي احياء ميكرد. آنچه مسلم است اينكه اورل هريمن طي اين سفر با واقعيتهاي موجود در جامعه ايران در مورد دكتر مصدق و اقدامات او پي برد. چرا كه در پيام محرمانهاي كه در تاريخ 28 تير /19 ژوئيه براي رئيس جمهور و وزير امور خارجه فرستاد، گزارش داد: «...مصدق قوياً مورد پشتيباني اكثريت بزرگ مردم ايران است... از گفتگوهاي من با شاه و علاء به روشني استنباط ميشود كه به باور آنها در حال حاضر شاه توانايي عزل مصدق و روي كار آمدن دولتي مطيعتر را ندارد...». (رجایی ،1383: 226-225)در این ملاقات نکته بسیار قابل توجه، پرسیدن نظر شاه در مورد عزل مصدق است. در واقع برکناری مصدق از ابتدا در ذهن مقامات آمریکایی وجود داشته است.



خلع ید از شرکت نفت و موضع آمریکا

به دنبال شكست مأموريت اورل هريمن و بازگشت او به آمريكا، دكتر مصدق آخرين گام خود را در خلعيد از شركت سابق نفت برداشت و روز اول مهر 1330 به هيئت مديره موقت شركت ملي نفت دستور داد كاركنان انگليسي شركت كه در ايران حضور دارند ظرف يك هفته مهلت دارند كه از ايران خارج شوند. لذا دولت انگلستان تصميم گرفت به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كند. دولت ايالات متحده آمريكا اصولاً مخالف طرح مسئله در شوراي امنيت بود. دلايل مخالفت آمريكا را ميتوان در گزارشي كه از سوي كفيل وزارت خارجه آمريكا در تاريخ 8 مهرماه /30سپتامبر به سفارتشان در انگليس فرستاده شده است، ملاحظه نمود: «...1.  اتحاد جماهير شوروي حتماً قطعنامه را وتو ميكند. وتو بهخوديخود موجب نگراني خاصي نيست، ولي در مورد اين موضوع براي نخستينبار شورويها يك وتوي پرطرفدار خواهند داشت 2. به نظر ما نميتوان هفت رأي در پشتيباني از قطعنامه بريتانيا گرد آورد 3. حتي اگر فرض كنيم كه بتوان هفت رأي به دست آورد به نظر ما مطرح نمودن قطعنامه بريتانيا به دلايلي اقدامي اشتباه است. سرپيچي ايران از قطعنامه ... موجب كاهش اعتبار و نفوذ اخلاقي بيشتر سازمان ملل ميگردد. اين اقدام احتمالاً موجب تقويت موضع مصدق بهعنوان قهرمان مبارزه ايران با جهان غرب ميشود» (رجایی، 1383: 336- 335). وزير خارجه انگليس در ملاقاتي كه با سفير آمريكا در انگليس داشت، مراتب نارضایتي خود را از سياست آمريكا به اطلاع سفير رسانيد: «... او [وزير خارجه بريتانيا] تأكيد كرد كه نميتوانست رويه ايالات متحده را درك كند. وي انتظار همكاري صد در صد داشته است، ولي فقط موفق به جلب بيست درصد آن شده است...». (همان: 364-361) در 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 استقلال در سیاست خارجی حرکت میکند. اما بالاخره با رایزنی انگلیسیها ارنستگراس نماينده آمريكا از پيشنويس قطعنامه انگليس حمايت كرد. سرانجام با مسکوت ماندن موضوع شکایت، در شورای امنیت پیروزی بزرگی نصیب دکتر مصدق گردید «تا جایی که حتی محمدرضا شاه را وادار كرد كه با ارسال تلگرافي، موفقيت هيأت ايراني در شوراي امنيت را به دكتر مصدق تبريك بگويد». (مكي، 1363: 128)



حضور دکتر مصدق در آمریکا و فرصت مذاکره برای آمریکاییها

جرج مكگي، معاون وزيرخارجه آمريكا در نيويورك به اطلاع دكتر مصدق رسانده بود: «پرزيدنت ترومن و دين آچسون وزير خارجه انتظار دارند، پس از پايان مذاكرات شوراي امنيت با او در واشنگتن ديدار كنند». (علم، 1377: 282) بدين منظور مذاكراتي بين دكتر مصدق، ترومن و آچسون در تاريخ اول آبان 1330 /23 اكتبر 1951 آغاز شد. طی جلسه ترومن اظهار داشت: «روسيه نظير يك لاشخور روي ديوار كوتاه مرزي نشسته و منتظر است تا بهطور ناگهاني به منابع نفت هجوم آورد. اين همان علت نگراني فراوان ما براي تلاش در حل اين مسئله است... آچسون نيز گفت كه ما نگران و خواهان حل اين مسئله براي هميشه بر اساسي هستيم كه بافت و پيوند كليه قراردادهاي نفتي در سراسر جهان را بر هم نزند...». (رجایی،1383: 413-409) در واقع آنچه که از گفتگوهاي متبادله بین مقامات مشاهده میشود تأکید بسیار آنها بر منابع نفتی و کلیه قراردادهای مربوط به آن درجهان است. 

پس از مذاكرات طولاني پيشنهادي با موافقت دكتر مصدق تهيه شد كه از سوي وزارت خارجه آمريكا طي تلگرافي تسليم دولت انگليس گردید. در اين تلگراف آمده بود: «... دولت ايالات متحده آمريكا با توجه به منافع متقابل بريتانيا و با تشخيص اثرات احتمالي تصميماتي كه در اين زمينه بر سرمايهگذاريهاي نفتي ساير نقاط جهان خواهد داشت، كوشيده است حداكثر امتياز را از مصدق به دست آورد و با توجه به اين موضوع كه بازگشت شركت نفت انگليس و ايران به هر شكل و عنواني غيرممكن است، چنين طرحي را مطرح ميكند كه به نظر وزارت خارجه آمريكا ميتوان به راه حلي براساس پيشنهادهاي ما كه خلاصه آن به شرح زير است دست يافت: شركت ملي نفت ايران مسئوليت امور اكتشاف و بهرهبرداري و حمل و نقل نفت خام را بر عهده خواهد گرفت... پالايشگاه آبادان به يك شركت غيرانگليسي فروخته ميشود ... تكنيسينهاي مورد نياز شركت با موافقت دولت ايران انتخاب ميشوند... تعيين بهاي نفت، با توجه به توافق دولت هاي ايران و بريتانيا و با همكاري دولت ايالات متحده آمريكا با توجه به تغييراتي كه در قيمت جهاني نفت صورت خواهد گرفت تعيين ميشود ...». (مک گی،1369: 136- 135) نکاتی که از این سند به دست میآید به شرح زیر است: 1.نگرانی از شیوع نهضت به سایر کشورها و دستخوش تغییر قرار دادن کلیه قراردادها 2.کاستن قدرت و نفوذ شرکت نفت سابق 3. نقش ماهرانهای که آمریکا بین ایران و انگلیس بازی میکرد. از سويي دعوت مصدق به مذاکره و وانمود کردن طرفداری از او و از سوي ديگر به کار بردن این دست از جملات برای انگلیسیها که ما حداکثر امتیاز را از مصدق به دست آوردهایم 4. رایزنی برای به دستگیری ابتکار عمل در این زمان 5.بازشدن 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 اولين نطق خود در پارلمان گفته بود: «...ما نميتوانيم رفتار نامناسبي را كه در مورد نفت ايران نسبت به ما شده است، تحمل كنيم...». (روحاني، 1352: 198) همچنين، آنتوني ايدن هنگامي كه به عنوان وزير امورخارجه انگليس منصوب گرديد، تلاش جدی را در نزدیکی نظرات آمریکا به دولتش در مورد برکناری مصدق آغاز کرد. اما دين آچسون وزير امور خارجه آمريكا در تحليلي از جوّ و تفكر حاكم بر كابينه محافظهكاران انگليس و ماهيت برخورد آنها با مسئله نفت ايران، موضوع را به درستي در تلگرافي كه در تاريخ 10 نوامبر از پاريس به وزارت خارجه آمريكا فرستاده بود، مورد بررسي قرار داد: «... مهمترين هدف سياست انگليس جلوگيري از سقوط ايران به زير سلطه كمونيسم نيست، بلكه برترين منظور آن، حفظ چيزي است كه به باور آنها آخرين ديوار حفاظتي براي حفظ استحكام و اعتبار و توان مالي آنها است...». (رجایی، 1383: 462-459).  

                                                                                                          

وامها: اهرمی برای بازی بین ایران و انگلیس

دكتر مصدق طي مدت اقامت طولاني خود در واشينگتن، در ديدارها و ملاقاتهاي متعددي که با مقامات آمريكايي داشت، نگراني خود را از وخامت اوضاع ايران ابراز كرد و تمايل خود را براي دريافت وام از بانك جهاني به اطلاع مكگي رساند. مكگي به مصدق اطلاع داد :« قراراست دولت آمريكا 25 ميليون دلار وام از طريق بانك صادرات و واردات و 25 ميليون دلار كمك بلاعوض به ايران پرداخت كند». (همان: 421-414) چند روز بعد در 13 آبان 1330/ 5 نوامبر 1951، آچسون و ايدن بار ديگر در پاريس ملاقات كردند. «برطبق گزارش ايدن به وزارت خارجه بريتانيا، آچسون وزيرخارجه آمريكا ...اظهار نموده كه ايالات متحده ناچار است اگر توافقي دربارة نفت حاصل نشود به ايران وام بدهد». (همان: 433) در واقع اینچنین بود که آمریکا با مطرح کردن موضوع وام سعی در بازی بین دو دولت داشت و در صدد گرفتن امتیازات بیشتری بود. از اين رو، انگليسيها كه از این موضوع به خوبی آگاه بودند و با موضع تقريباً سخت و قاطع آمريكا روبرو شده و نگران آن بودند كه مبادا آچسون به تهديد خود مبني بر پرداخت وام به ايران، كه به عقيده آنها موجب تثبيت موقعيت دكتر مصدق و ادامه سرسختي و مخالفت او با انگلستان ميشد عمل نمايد، پیشنهادهایی به آمريكا را مطرح کردند. ايدن و دولت محافظهكار انگلستان در تحليل خود از اوضاع، به اين نتيجه رسيده بودند که باید به حربه سهيم كردن آمريكاييها در نفت ايران متوسل شوند. 

مجدداً دكتر مصدق در آخرين روزهاي اقامت خود در آمريكا طي نامهاي به ترومن ضمن توجه دادن او به اوضاع نابسامان ايران، خواستار كمك مالي براي ايران شد. «ترومن در پاسخ نامه دكتر مصدق فقط عنوان كرد كه موضوع را مورد بررسي قرار خواهد داد. اما در حال حاضر دولت آمريكا نميتواند درخواست دكتر مصدق را عملي سازد، زيرا دولت ايران درخواست وامي كرده است كه جز باتصويب و موافقت كنگره نميتوان پرداخت كرد. به علاوه دولت آمريكا فعلاً اعتبار كافي در اختيار ندارد...». (روزنامه اطلاعات، 25/8/1330)

انگلیسیها درست به موقع انگشت روی نقطه حساسی گذاشته بودند و آن بحث جدی در مورد تقسیم منافع با آمریکا بود و در اینجا مشاهده میشود که آمریکا به چه شکل موضوع اعطای وام را منتفی اعلام میکند.  شاهد اين مدعا از گفته بقايي استنباط ميشود كه گفته است: «...در آمريكا كه بوديم، هنگام برگشتن به ايران، مصدق در هواپيما گفت در جريان ديدار محرمانهاي كه با مكگي داشتيم، محرمانه با آمريكا توافق شده كه اينها صد و بيست ميليون دلار در عرض شش ماه به ما بدهند... بعداً شنيدم كه صبح آن روز آقاي سفير انگليس ميرود پيش آچسون به اعتراض كه شما از پشت به ما خنجر ميزنيد و در يك چنين موقع حساس به ايران كمك ميكنيد...». (بقايي، 1382: 236-234)

در جریان پیشنهاد بانک بینالمللی توسعه نیز دكتر مصدق در ملاقاتهاي خود با سفير آمريكا در ديداري كه در تاريخ 22 ديماه 1330/ 13 ژانويه 1952 با هندرسن داشت او را تهديد كرده بود كه« در صورت عدم كمك خارجي به ايران در عرض سي روز انقلاب كمونيستي در ايران بوقوع خواهد پيوست. دكتر مصدق به هندرسن پنج روز مهلت داده بود تا تصميم دولت آمريكا براي دادن كمك مالي به ايران را روشن سازد». (رجایی، 1383: 521- 515). در 26دي 1330/ 17ژانويه 1951 دفتر ارزيابي ملي سازمان سيا يادداشتي دربارة درخواست مصدق از آمريكا براي كمك مالي و تعيين مدت پنج روزه تهيه كرد تا به اطلاع رئيسجمهور برسد. در اين بررسي مقامات آمريكا پس از عنوانكردن دلايل دكتر مصدق براي دريافت كمك اضطراري از آمريكا چنين نتيجه گرفته بودند: «... كمك اضطراري آمريكا تأثير كمي آن هم تنها در به عقب انداختن بحران دارد و روند از هم پاشيدگي اقتصادي و سياسي ايران، البته با آهنگ آهستهتري ادامه مييابد، به علاوه چنين كمكي از سوي آمريكا به مصدق نه تنها موجب دوري و رنجش انگليسيها ميشود، بلكه موجب مأيوس شدن شاه و مخالفان محافطه كار گرديده و بدين طريق شانس به قدرت رسيدن يك دولت همراهتر در ايران كاهش مييابد». در ضمن، يادداشتي در زيرنويس روي سند اصلي ديده ميشود كه در آن آمده است: «من فكر نميكنم ما در حال حاضر بايد اين وام را بدهيم امضاء ترومن»  (همان: 525- 522).
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پس از شكست مذاكرات ايران و بانك جهاني، آمريكاييها بتدريج به اين اعتقاد انگليسيها كه تا دكتر مصدق بر مسند قدرت است، دستيابي به هيچگونه راهحلي براي نفت ممكن نيست، مهر تأييد ميزدند. علاء وزير دربار هم كه از ترديد و دودلي شاه نگران شده بود، بيم داشت كه عدم مداخله شاه به اعتبار او لطمه جدي وارد سازد، اوطي ملاقاتی در 6 خرداد 1331/ 27 مه1952 با هندرسن، «اظهار داشت كه شاه از وي خواسته است تا با هندرسن ملاقات و مستقيماً و صادقانه از وي بپرسد كه به عقيده هندرسن آيا دولت آمريكا آنطور كه متهم ميشود واقعاً خواهان آن است كه مصدق نخستوزير باقي بماند؟ هندرسن ميگويد: به علاء گفتم دولت آمريكا از مصدق به عنوان يك سياستكار [سياستمدار] حمايت خاصي به عمل نياورده است. به نظر من وي [دكتر مصدق] ايران را در راستاي خطرناكي هدايت ميكند ...». (رجایی،1383 600-597) هندرسن نیز همين سؤال را از علاء كرد و «علاء از قوام، منصور، حكيمي، انتظام و صالح به عنوان نخستوزير بعدي نام برد». (همان: 596-593) در اين ميان، بحث گشايش مجلس جديد (هفدهم) مطرح شد. بنا بر سنت و رويه، پس از تشكيل مجلس جديد، نخستوزير بايد استعفا ميداد و در صورت رأي تمايل مجلس به اين سمت منصوب ميشد. پس از تشكيل مجلس هفدهم، در 15 خرداد /5 ژوئيه دكتر مصدق استعفاي خود را به شاه تسليم نمود. 

از طرفی، قوامالسلطنه فعاليتهاي زيادي را براي جلب حمايت آمريكاييها شروع كرده بود. او كه در پاريس به سر ميبرد با يكي از مقامات ارشد سفارت آمريكا در پاريس ملاقات و تمايل خود را براي همكاري با آمريكاييها به اطلاع وي رسانيد. پس از آنكه قوام به تهران بازگشت، برخي از حاميان او از جمله احمدعلي سپهر (مورخالدوله) ميكوشيدند بين قوام و هندرسن ملاقاتي ترتيب دهند. (عظيمي، :1383) هندرسن پس از ديدار با قوام، به وزارت امور خارجه اطلاع داد كه در شب 20 خرداد/10ژوئن با قوام شام صرف كرده و به صورت مطلوبي تحت تأثير اين سياستمدار كهنسال و به ويژه وضع خوب فيزيكي و فكر وي و ابراز علاقه او به رسيدن تفاهم با انگليسيها قرار گرفت. (رجایی،1383: 608-604)

هندرسن پس از اطلاع از نظريات قوام تصميم گرفت تا به ملاقات شاه برود و او را از ترديد و دودلي نسبت به حمايت آمريكا از دكتر مصدق برهاند. قبل از ملاقات با شاه در روز 22 خرداد/12ژوئن هندرسن به وزارت خارجه آمريكا گزارش داد كه وي «... قرار است از شاه در روز دوازدهم ژوئن ديدار كند و در نظر دارد يك بار براي هميشه این شايعه را رفع كند و وي را از اين اشتباه درآورد كه گويا ايالات متحده در گذشته و حال از مصدق حمايت كرده است» .(همان: 619)

با وجود همه اینها، دكتر مصدق با رأي تمايل مجلس شورا و سنا مجدداً به نخستوزيري منصوب شد. او با برخورداري از موقعيت تازه خود، خواستار اختيارات فوقالعاده گرديد. همچنين از شاه خواست كه مسئوليت وزارت جنگ نيز به او واگذار شود. شاه كه بيمناك شده بود از قبول اين تقاضا امتناع كرد که مصدق نیز روز 25 تير از نخستوزيري استعفا داد. بنابراين، روز 26 تير ماه مجلس شوراي ملي بدون حضور نمايندگان فراكسيون نهضت ملي تشكيل شد و در جلسه غير رسمي به زمامداري احمد قوام رأي تمايل داد. (كاتوزيان، 1379: 234) در ديروقت شب 29 تير، هندرسن سفير آمريكا در ايران گزارشي به وزارت امور خارجه كشور متبوع خود فرستاد و از موقعيت قوام اظهار نگراني ميكرد . به نظر او، قوام از هيچ حمايت مردمي برخوردار نيست. همچنين، در اين شب به گفته هندرسن، «شاه به علاء كه در يك مهماني ديپلماتيك شركت كرده بود تلفن ميكند. شاه به او اطلاع ميدهد كه قبل از اينكه در مورد بازداشت كاشاني تصميمگيري كند، بايد اجازه داده شود تظاهرات 30 تير  صورت گيرد. از آنجا كه شاه مايل بود نظر هندرسن را در اين مورد بداند، علاء تلفن را به دست سفير آمريكا ميدهد سفير هم به شاه ميگويد كه لازم نيست ايشان بيش از حد وسواس و دقيق باشد. چرا كه مقصود قانون اساسي اين نيست كه در لحظات به شدت خطرناك، قوه مجريه را فلج كند». اسناد به وضوح نشان ميدهند كه آمريكا و انگليس مايل بودند كه قوام با قدرت هرچه تمامتر نهضت ملي را سركوب كرده، رهبران ملي و مذهبي را بازداشت، مجلس را منحل و قدرت خود را به كرسي بنشاند. (رهنما: 1384: 669- 667)

به هر حال، حكومت قوام كه ثمره يك توطئه داخلي و بينالمللي عليه نهضت ملي ايران بود، در 30 تير ماه 1331/21 ژوئيه 1952سقوط كرد و شاه اجباراً شرايط دكتر مصدق را پذيرفت و او را مجدداً به نخستوزيري منصوب كرد. موقعت جدید و محکم مصدق، موجب دلنگراني دولتمردان آمريكايي گرديد. از اين رو، نخستين رهنمود سياسي  پس از رويداد 30 تير 1331/ 21 ژوئيه 1952 و بازگشت و ادامه دولت دكتر مصدق، نشاندهنده نگراني عميق دولت آمريكا در اين زمان است. لذا رايزنيهاي آمريكاييها و انگليسيها از سر گرفته شد و اين بار براي حذف دكتر مصدق از صحنه سياسي ايران در انديشه تدارك يك كودتاي نظامي برآمدند. 

لويي هندرسن در 30 ژوئيه و پس از آنكه با ميدلتون كاردار سفارت انگليس در ايران مشورتهاي لازم را به عمل آورد، به واشنگتن گزارش داد كه: «... ما هر دو بر اين عقيده بوديم كه در حال حاضر جانشينهاي ديگري كه احتمالاً در مقابل دكتر مصدق كه بتوانند به دولت دست يابند وجود ندارد، مگر احتمالاً از طريق دستزدن به يك كودتاي نظامي ... بهترين و مناسبترين افراد ارتش كه به نظر ميرسيد در بهترين وضعيت مناسبي براي انجام كودتا باشند عبارت بودند از ژنرال زاهدي و ژنرال حجازي ...». (همان: 659-658) سیاستی که آمریکا در این مقطع به کار میبرد جلو بردن هم زمان تمامی راه حل ها برای کنترل مصدق و نهضت ملی بود . بدین شکل که سیاست کودتا و رایزنی را با هم پیش می برد. بنابراين، آمريكا اصرار داشت كه راه مذاكره همچنان باز نگاه داشته شود. 



 پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس به ایران

وزير خارجه آمريكا پس از كسب موافقت رئيس جمهور بلافاصله طرح خود را به سفير انگلستان در واشنگتن تسليم نمود و اظهار داشت كه آمريكا و انگليس مشتركاً  پيشنهادي بر اساس طرح وي به دكتر مصدق ارائه دهند. ايدن، وزير خارجه بريتانيا پس از اطلاع از طرح و پيشنهادات دولت آمريكا پيامي را براي آچسون فرستاد.

«ايدن در پايان پيام خود به ايراداتي كه بر طرح پيشنهادي آمريكا داشت، اشاره و پيشنهادهاي متقابلي براي اصلاح طرح ارائه كرد كه شامل اين موارد ميشد: 1.كمك مالي آمريكا مشروط به موافقت دولت ايران در پذيرش داوري و پذيرش شرايط قابل قبول براي انعقاد ترتيبات مناسب با شركت نفت انگليس و ايران جهت حمل نفت موجود باشد، 2. خريد نفت از سوي شركت نفت انگليس و ايران تا زماني كه چارچوب و شرايط رضايتبخشي براي انجام حكميت مورد توافق واقع نشده باشد، انجام نميشود، 3. از شركت نفت انگليس و ايران خواسته نخواهد شد تا پيش از رسيدن به توافق نهايي از حق توسل به اقدامات حقوقي عليه ساير خريداران نفت ايران دست بردارد ...». (رجایی، 1383: 666 و370)

با روشن شدن نظريات دولت انگلستان در مورد حل مسئله نفت و بررسي آن توسط دولت ايالات متحده، وزير خارجه آمريكا به ايدن نوشت كه: «... من باور ندارم كه پيشنهاد شما از سوي مصدق يا از سوي هر دولتي كه به عنوان جانشين وي احتمالاً انتظار روي كار آمدن آن را داشته باشيم، بتواند پذيرفته شود ...». (همان: 678-673) در واقع نتیجه برای آنها از قبل روشن بود و انگلیس نیز در صدد بود تا جلوی ابتکار عمل بیشتر آمریکا را بگیرد. پس از رد این پیشنهاد توسط دکتر مصدق، از سوي ترومن پاسخي به تلگراف چرچيل داده شد كه در آن به بريتانيا توصيه شده بود «كه اگر مايل باشد تغييراتي در مفاد پيشنهاد داده شود، كه در پاسخ، چرچيل اصرار كرد كه هيچگونه تغييري در متن پيام نميبايستي صورت بگيرد». (همان: 714-713) بنابراین همان پیام بدون اصلاحیه مجدداً به ایران تسلیم شد. بايد گفت كه دولت محافظهكار بريتانيا با ارائه اين پيشنهاد با يك تير چهار نشان زد: هم از مذاكره مستقيم طفره رفت، هم وانمود كرد كه حاضر به معامله است، هم دولت ايران را در موضع پاسخگويي قرار داد و هم ـ از همه مهمترـ پشتيباني صريح آمريكا را براي پيشنهاد خود به دست آورد. (كاتوزيان، 1380: 82)

هندرسن و ميدلتون روز 8 شهريور 1331/ 30 اوت 1952 پيام مشترك را تسليم دكتر مصدق كردند. دكتر مصدق در واكنش به مواضع محكم نمايندگان آمريكا و انگليس اظهار داشت: «اگر پيام همان بود كه در 27 اوت مورد بحث قرار گرفت، وي با كمال صداقت بايد بگويد داراي اثر زيانباري است». (همان: 719-718) از پيام مشترك اين معني استنباط ميشود كه دولت آمريكا قصد دارد در موضوع اختلاف نفت ايران نقشي وسيعتر از نقش ميانجي برعهده گيرد و تصوري كه هميشه در ذهن ايرانيان وجود داشت داير بر اينكه دولت آمريكا بالاخره جريانات سياسي را به سمت وارد كردن به شركتهاي آمريكايي در صحنه نفت ايران سوق خواهد داد، قوت گرفت. (روحاني، 1381: 293)



واکنش آمریکا به قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس

دكتر مصدق در 24 مهرماه 1331 /16 اكتبر1952 طي گزارشي به مجلس و ايراد سخنراني در راديو ايران اظهار داشت« به دليل اتخاذ نگرش و رويه غيردوستانة دولت انگلستان در يادداشت 14 اكتبر، ادامه روابط ديپلماتيك بين ايران و بريتانيا بيحاصل و بيهوده است». (رجایی، 1383: 751) دولت آمريكا پس از اطلاع از تصميم دكتر مصدق داير بر قطع روابط، تلاش گستردهاي را براي جلوگيري از اين امر آغاز كرد. «اللهيار صالح كه تازه به سمت سفارت كبراي ايران در  واشنگتن منصوب شده بود در سوم اكتبر گزارش داد كه آچسون در ملاقاتي كه با او داشته است، اصرار ورزيده است كه مصدق در قطع روابط با بريتانيا دست نگه دارد و شتابزدگي به خرج ندهد». (موحد، 1378: 610) جالب این است كه در اين مقطع گروهي از افسران نظامي كه به وسيله ژنرال زاهدي هدايت ميشدند، همراه با برادران رشيديان كه در شبكه جاسوسي انگليس (MI6) مهرههاي مهمي بهشمار ميآمدند، به صورت فعال توطئهچيني عليه دكتر مصدق را آغاز كرده بودند. (لوئيس، 1384: 179-145) وودهاوس كه از مأموران عالي رتبه اينتليجنس سرويس بود، طرحي را براي ايجاد اغتشاش در شهرهاي مختلف ايران تهيه كرده بود. او در نوامبر 1952به آمريكا رفت و با مأموران عاليرتبه وزارت خارجه و سازمان اطلاعات مركزي (سيا) فرانك وايزنر سرپرست عمليات محرمانه سيا، كرميت روزولت سرپرست بخش اداره عمليات خاورميانه سیا و آلن دالس رئيس سيا ديدار و آنها را از طرح خود مطلع ساخت. اما طرح وودهاوس كه انگليسيها آن را عمليات «چكمه» نامگذاري كرده بودند، نتوانست در دوره رياست جمهوري ترومن به اجرا درآيد. (گازيورسكي، 1367: 29) اسناد موجود حكايت از آن دارد كه طرح مشترك و جدي كودتا عليه دولت دكتر مصدق توسط دولتهاي آمريكا و انگليس در پاييز سال 1331ش. /1952م. تهيه و برنامهريزي شده است. (احمدی، 1379: 30) با انتخابات رياست جمهوي آمريكا كه درهمان سال انجام گرفت گروه آيزنهاور- دالس از حزب جمهوريخواه روي كار آمد كه در تاريخ معاصر آمريكا به كابينة «17 ميليونر» مشهور است. (مهدوي، 1386: 211) اهداف اصلي حكومت آيزنهاور، به پيروي از نظريه مك كارتيسم در سياست خارجي تشديد جنگ سرد، تقويت سازمان اطلاعات مركزي سيا و رهايي از شر كمونيسم و اتخاذ روش تهاجمي در برابر آن و نيز هر حركتي كه از ديد آنها وابسته بدان يا مرتبط با آن تلقي ميشد، بود.(سليمالحسني، 1373: 46) به نظر ميرسد این دیدگاه  با خواست دولت محافظه كار انگلستان بيشتر همخواني داشت، چرا كه اتخاذ سياست مشترك در قبال بحران نفتي و حكومت ملي دكتر مصدق آسانتر گرديد.



براندازی مشترک

در همان ايام كه مذاكرات دكتر مصدق و هندرسن در مورد پيشنهاد مشترك آيزنهاور و چرچيل در جريان بود، آنتوني ايدن وزير خارجهانگلستان در آمريكا بود. در ادامه مذاكرات هيأت انگليسي با مقامات آمريكايي، آنها توانستند موافقت جان دالس و آلن دالس را در مورد سرنگوني دولت دكتر مصدق به دست آورند. (علم، 1377: 461) در همان حال اعضاي (MI6) با مقامات «سيا» در حال رايزني بودند (گازيورسكي، 1371: 130- 129) از اين زمان، مخالفين خارجي و داخلي دكتر مصدق بايد بر سر دو مطلب كليدي به توافق ميرسيدند. اول اينكه، چه كسي توانايي و قابليت رهبري فرماندهي مخالفين مصدق را داشت؟ موضوع مهم دوم، اين بود كه چگونه بايد مصدق را روانه كرد. (رهنما، 1384: 888) در ملاقات 10 فروردين/ 31 مارس ميان علاء و هندرسن، وزير دربار اظهار كرد « در طول هفته قبل تعدادي از سياستمداران با وي تماس گرفته و اكثر آنها موافق بودند كه زاهدي تنها فردي است كه ميتواند جانشين دكتر مصدق شود. علاء همچنين به هندرسن يادآوري كرد كه زاهدي از پشتيباني كاشاني، بقايي، حائريزاده و احتمالاً مكي برخوردار است.» (رجایی، 1383: 1147ـ 1145). در روز 9 اسفند / 28 فوريه، هنگام برگشت دكتر مصدق از ديدار با شاه، گروهي درصدد برآمدند او را از بين ببرند، البته اين توطئه كه به زعم برخي از پژوهشگران «كودتاي نخستين» بود، (عظيمي، 1384: 98) به ثمر ننشست. دكتر مصدق بر اين باور است كه هندرسن در توطئه 9 اسفند/ 28 فوريه دست داشته است. در این روز دکتر مصدق پيغامي دريافت كرد مبني بر اينكه لويي هندرسن به منظور مذاكره در مورد موضوعي فوري ميخواهد وي را ملاقات نمايد. دكتر مصدق هم به محض دريافت پيام، كاخ را ترك كرد. اما همانطور كه گفته شد اين توطئه به سرانجام نرسيد؛ دكتر مصدق مدتي بعد اظهار كرد كه سفير آمريكا براي هيچ موضوع فوري به ملاقات وي نيامده بود. (مصدق، 1385: 186- 185) آنچه مسلم است اينكه، هيأت حاكمه و شاه ايران در توطئه تباني با سفارت آمريكا و تشويق آن دولت به اقدام در جهت براندازي حكومت دكتر مصدق مشاركت كرد و نقش مؤثري نيز داشته است. در سندي كه در اين زمينه وجود دارد و مربوط به خرداد 1331/ مه 1953 است، سفير آمريكا با شخصي كه بينهايت به شاه نزديك است به گفتگو پرداخته بود. محرم شاه به هندرسن گفته بود كه شاه مايل است به نظر سفير برساند كه اگر وساطت و عمليات سفير در آن زمان [منظور 9 اسفند] در ميان نبود هر آينه نهاد سلطنت در ايران سرافكنده شده بود. (اميرخسروي، 1375: 467- 466) روز اول ارديبهشت1332/ 28 آوريل 1953 نیز سرتيپ محمود افشار طوس، رئيس شهرباني كل كشور مفقود گرديد كه چند روز بعد جسد وي در حوالي تهران پيدا شد. گفته ميشود كه او در  تاريخ 31 فروردين/ 29 آوريل خطاب به افسران شهرباني گفته بود كه فهرستي از اسامي جاسوسان فعال آمريكايي را به دست آورده است و وعده داد كه همه آنها را از بين ببرد، اما روز بعد نتوانست در شهرباني حضور يابد، چرا كه همان شب او را ربودند و به قتل رساندند. (ماسلي، 1366: 339) به احتمال قريب به يقين نقشه قتل او با همكاري عوامل سازمان سيا انجام شده بود. در حوالي 21 مرداد كه از نظر كودتاچيان، جنگ رواني عليه دكتر مصدق اوج ميگرفت، مأمورين سيا توجه جدي خود را به اعلام خطر به رهبران مذهبي در تهران معطوف نمودند. بنا بر گزارش سیا، طراحان كودتا براي اين امر از «تبليغات سياه» استفاده نمودند. منظور از تبليغات سياه، تنظيم و ارسال نامههاي تهديدآميز سراسر جعلي توسط سيا و به امضاي «حزب توده» جهت ترساندن علماي تهران بود. در اين نامهها، رهبران مذهبي از طرف حزب توده به تنبيهات وحشيانهاي در صورت مخالفت با دكتر مصدق تهديد ميشدند. همچنين تلفنهاي تهديدآميز به علما توسط ايستگاه سيا ،اما به نام حزب توده و نيز تهديدهاي دروغين در مورد انفجار منزل علماي تهران كه البته يك مورد  نيز عملي شده بود، پرداختند. (وطندوست، 1379: 60) پس از اين اقدامات بود كه كودتاي آمريكايي و انگليسي در روز 25 مرداد/ 16 اوت آغاز شد، اما به عللي اين كودتا با شكست روبهرو گرديد و عناصر كودتا دستگير و يا در مكانهاي نامشخص مخفي شدند. از سوي ديگر نيز آمريكاييها دست به اقداماتي زدند. ناصرخان قشقايي در خاطراتش آورده است: «هنگامی که كودتاي نخست [25 مرداد/ 16 اوت] خنثي شد،گودين، يك آمريكايي با محمدحسنخان و خسروخان ديدار كرد و به آنها گفت دولت آمريكا بر آن شده است تا مصدق را از قدرت ساقط كند. اين 5 ميليون دلار را ميتوانيد برداريد و سرلشگر زاهدي را به ايل قشقايي ببريد، در مورد فرمان نخستوزيري او از جانب شاه تبليغ كنيد و سپس همراه زاهدي به سوي تهران حركت نماييد». (قشقايي، 1366: 407) البته اين پيشنهاد مورد موافقت قشقاييها قرار نگرفته بود. سرانجام در روز بیست و هشتم مرداد ماه ۱۳۳۲ خورشیدی عملیات مخفی موسوم به آژاکس توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در همراهی کامل سازمان پنجم اطلاعات بریتانیا به پیروزی رسید و سپس سپهبد زاهدی با توافق آمریکا و انگلیس دولت خود را تشکیل داد. شاه در اولین ملاقاتش 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 گفت: « آنچه ما انجام دادهایم در جهت منافع کلی و مشترکمان بود و نتیجه آن بهترین پاداش ماست.» (نجاتی، 1373: 474 - 471 ) و چنانچه معلوم گشت، نتیجه آن سهیم شدن در منابع نفتی ایران بود.



کمونیسم یا نفت؟

اما سئوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چرا دولت ايالات متحده ناگزير به مداخله و رويارويي با دولت دكتر مصدق گرديد؟ 

درباره فضاي جنگ سرد و رويارويي نظام دو قطبي- امريكا و شوروي- و ترس از گسترش ايدئولوژي كمونيستي در عرصه بينالمللي بايد به اين موضوع اشاره كرد كه با مرگ استالين در اسفند1331/مارس1953 بتدريج از شدت تنشهاي موجود بين دو بلوك كاسته شد، چراكه با به قدرت رسيدن نيكيتا خروشچف در شوروي و ارائه نظريه «همزيستي مسالمتآميز»توسط وي تا حدودي از تنشهاي حاكم بر روابط بلوك شرق و غرب كاسته شد. (بيورنلوند، 1385: 79)همچنين بايد گفت كه شوروي نميتوانست مدافع و محرك و حامي مناسبي براي حزبتوده باشد؛ وانگهي كه حزب توده در داخل كشور از پايگاهي وسيع برخوردار نبود. علت اصلي عدم گرايش مردم ايران به حزب توده را بايد مرام سوسياليستي- كمونيستي آنها دانست كه هيچ گاه نميتوانستند در مردم مسلمان ايران كه از پايگاه معرفتي و فرهنگ اسلام شيعي برخوردار بودند ريشه بدوانند. (صلاحي، 1384 : 413)

برآوردی رسمي در اسناد سرّي شماره 195 مورخه 6 اوت 1952 و به شمارة 32 مورخه 27ژوئن 1951، حاكي از آ ن است كه به نظر آنان حزب توده ايران در دوران مورد بررسي نه تنها فاقد توانايي تسلط بر دولت ايران تشخيص داده شده بود بلكه به نظر آنان اكثريت قاطع مردم ايران حزب توده را به عنوان ابزار سياسي و سازماني دولت شوروي دانسته و به آن بدبين بودهاند. (رجایی، 1383: 70) يرواند آبراهاميان ميگويد: در اسناد دولت آمريكا درباره وقايع سال 1332ش./1953م. كه در بايگاني انگلستان نيز موجوداست، اطلاعات كاملي در مورد حزب توده درج شده است و تحليل نهايي آنها اين بود كه حزب فعلاً تهديدي براي ايران شمرده نميشود. (مصاحبه فريد مرجايي با آبراهاميان، 14/3/84: سايت صداي مردم). در ضمن بايد گفت كه رابطه حزب توده با جبهه ملي و دكتر مصدق بين تيرماه 31 تا مرداد 32/ ژوئيه 1952تا اوت 1953، فاقد يكنواختي بود. حزب به دليل مبارزات شديد دستهاي در درون خود، انسجامش را از دست داده بود و اغلب سياستهاي متعارض در قبال مصدق اتخاذ ميكرد. روشن است كه آن همكاري هماهنگ و اتكاي دوجانبهاي كه آمريكایيها ميترسيدند بين مصدق و حزب توده به وجود آيد، در عمل وجود نداشت. (بهروز، 1384: 139)

امروزه پژوهشگران آمريكايي و انگليسي معترفند كه بزرگ نمايي حزب توده و خطر كمونيسم در واقع يك ترفند سياسي به منظور منفعل ساختن مردم و نيروهاي مذهبي و محافل حاكمه و افكار عمومي آمريكا به سوي كودتا بوده است. مدتها پس از كودتا، پژوهشگري با يك ديپلمات آمریکایی متخصص كنترل فعاليتهاي حزب توده در اوايل دهه 1950م [1330ش] و دو مأمور سيا كه همراه وي در سفارت آمريكا در تهران فعاليت ميكردند، مصاحبهاي انجام داد. آنها تأكيد كردند كه حزب توده واقعاً زياد قدرتمند نبود و مقامات بلندپايه آمريكايي [برای پوشش دادن هدف اصلی یعنی تسلط بر منابع نفتی] درباره توان آن و اتكاي مصدق به آن بزرگنمايي ميكردند. (كينزر، 1386: 305) جان فاستر دالس، وزير امور خارجه آمريكا بعدها اعتراف ميكند كه بهطور عمدي درباره خطرهاي كمونيسم اغراقگويي ميكردند و پذيرفت كه برافروختن اين آتش در خدمت مقاصد مهمي قرار ميگرفت. (برن، 1384: 241) دكتر مصدق نيز با تأييد نظرات فوق، تأكيد ميكند كه حزب توده قدرت و تسلطي را كه در افواه افتاده بود نداشت و مسلط شدن افراد چپ بر اوضاع حرفي بياساس بود. (مصدق، 1388: 138) اين در حالي بود كه كودتاچيان با به صحنه آوردن افرادي تحت عنوان تودهاي و حمله به اماكن مختلف، به وحشت مردم از قدرتگيري حزب در كشور دامن ميزد.

از اين رو، فعاليتها و حركتهاي حزب توده درايران شرايطي را ايجاد نمود كه به دنبال آن آمريكاييها يكي از عوامل و بهانههاي طرحريزي و اجراي كودتا را جلوگيري از به قدرت رسيدن حكومت كمونيستي در ايران معرفي كنند. با اين وجود، برخي از محققين انگيزه منافع نفتي آمريكا را در سرنگوني دولت مصدق مؤثر و تعيينكننده ميدانند. آبراهاميان معتقد است كه علت اصلي شكلگيري كودتاي 1332ش./1953م. نفت بود و دخالت آمريكا در اين طرح به خاطر منافع نفتي صورت گرفته است. (مصاحبه فريد مرجايي با آبراهاميان، 14/3/84: سايت صداي مردم) دكتر مصدق نيز سالها بعد در خاطرات خويش، به نقل از روزنامه فيگارو 20 سپتامبر 1955م. از تشكيل جلسهاي در يكي از پايگاههاي آلپ سوئيس كه طي آن تصميماتي براي سرنگوني وي گرفته شده است، ياد ميكند و توافق آمريكا را براي حضور در اين نقشه به بهاي دريافت سهمي از نفت ايران مورد تأكيد قرار داده است. (مصدق، 1385: 194)

از سوي ديگر، بنا بر ملاحظات اقتصادي بلندمدت و ملاحظات ناشي از امنيت ملي آمريكا، جان فاستر دالس وزير امور خارجه آمريكا علاقمند بود كه شركتهاي نفتي آمريكا در كنسرسيوم و بهرهبرداري از نفت ايران سهيم گردند. بررسي دقيق اسناد و مكاتبات دالس با سفير آمريكا در ايران و به ويژه مذاكرات صورت گرفته در شوراي امنيت ملي آمريكا روشن ميسازد كه اين انگيزه و هدف را آنها مد نظر داشتهاند. (رجایی، 1383: 1518-1439)

همچنين بايد به اصرار آمريكا براي اخذ تضمين كتبي از انگليس در جريان برنامهريزي طرح كودتا اشاره كرد كه در صورت پيروزي طرح سهم آمريكا از منابع نفتي ايران نيز در نظر گرفته و محفوظ باشد. طبق نوشته روزنامه ساندي آبزرور (چاپ لندن) به تاريخ 19 اكتبر 1953 [يك ماه بعد از كودتا] هندرسن سفير آمريكا در ايران در اين زمان زير نفوذ بندوبستهاي نفتي قرار داشت و ديپلماسي آمريكا شبانه روز تلاش مينمايدكه قبل از برقراري رابطه ديپلماتيك ميان ايران و انگليس، نفوذ محكم و انحصاري خود را به نفت ايران تثبيت كند. (علم، 1377: 487) بدين سان، نگراني از تهديد كمونيسم بیشتر بهانه و سياست نفتي دليل عمده كودتا از سوي آمريكاييها بود.



نتیجه 

الف) آنچه تاکنون در مورد ابتدای این دوره رایج بوده است، حمایت آمریکا از ملی شدن صنعت نفت بود. اما بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر نمیرسد حمایتی در بین بوده باشد زیرا:1. انتقاد از شرکت نفت توسط مقامات آمریکایی به معنی طرفداری از ملی شدن صنعت نفت نيست2. سیاست بی طرفی دکترمصدق هنوز برای آمریکا در این دوره روشن نشده بود3. تأکید آمریکاییها بیشتر بر روی اجرای قراردادهای تصنیف عواید(50-50 )بود نه ملی کردن به معنای واقعی آن4. ترس آنها از شیوع این نهضت مانع از طرفداریشان از ملی شدن صنعت نفت بوده است 5. بر اساس اسناد موجود در رابطه با ملاقات مقامات آمریکایی با شاه و یا مقامات انگلیس، هیچگاه از مصدق طرفداری به عمل نیامده است. 

ب)میانجیگری آمريكاييها بین ایران و انگلیس به این علت بود که آنها جریان را در دست داشته باشند و از موقعیت های پیش آمده 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 باید به بازی ماهرانه تعبیر کنیم. آنها پس از اخذ امتیاز از انگلستان بود که با نظر براندازی دكتر مصدق به طور کامل موافقت کردند. در این راه از حربه وامها و ارعاب انگلیسیها از اعطای آن به دكتر مصدق استفاده کردند.                    

ج) طبق اسناد، از همان ابتدا براندازی مصدق در ذهن مقامات آمریکایی وجود داشت، اما نه به صورت کودتا، بلکه به شکلی که در روزهاي25تا30تير1331 اتفاق افتاد. با قدرتگیری بیشتر مصدق پس از 30 تیر بود که آرام آرام با نظر براندازی مصدق بوسیله کودتا موافقت کردند. آنها بهطور هم زمان هر دو راه حل کودتا و مذاکره را پیش میبردند.

د) تهدید کمونیسم بهانهای بود برای نفوذ در منابع نفتی. اسناد سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا به وضوح نشان میدهد که آنها حزب توده را فاقد توانایی برای به دست گیری قدرت در ایران میدانستند. در واقع سیاست آنها، بزرگنمایی تهدید کمونیسم برای پوشش دادن هدف اصلی یعنی تسلط برمنابع نفتی بوده است.

ه) در این دوره به وضوح شاهد استقلال در سیاست خارجی آمریکا با هدف پیگیری منافع کشورش هستیم. مخالفت گاه و بیگاه آنها با انگلیس به خوبی گویای این امر است.
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