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 مرداد  ٢٨مصاف نابرابر؛ امریكا و كودتای 

  حسینعلی یارخی جوشقانی  :پژوھشگر

اما انگلیسی ھا كه ایران را . عالقه امریكاییان به نفت خاورمیانه از سال ھای بعد از جنگ جھانی اول آغاز گردید

شكارگاه اختصاصی خود می دانستند، ھر بار كه امریكایی ھا برای رخنه در ایران و به دست آوردن امتیاز نفت آستین 

كه امتیاز نفت شمال ایران به شركت استاندارد  ١٣٠٠در سال . ف كارشكنی می كردندباال می زدند، به انحاء مختل

ھمین امتیاز به شركت نفت  ١٣٠٢در سال . اویل داده شد، دخالت انگلیسی ھا شركت مزبور را از عمل منصرف كرد

 ١٣١۵ت سینكلر در سال شرك. سینكلر داده شد كه این بار به علت قتل ایمبری كنسولیار امریكا در تھران منتفی شد

كه در نھایت با مخالف انگلستان یك بار دیگر . مجددًا ھیأتی را به تھران فرستاد تا درباره امتیاز نفت شمال مذاكره كند

 [1].مسأله امتیاز نفت شمال مسكوت ماند

   

در .این دوره ایاالت متحده به دلیل پیروی از دكترین مونرو تمایل زیادی برای حضور در ایران از خود نشان نمی داد در

انگلیسی به  -واكیوم امریكایی و رویال داچ شل ھلندی - نمایندگان شركت ھای سینكلر و سوكونی ١٣٢٢اسفند ماه 

وقتی كه شوروی ھا از این موضوع باخبر شدند آن ھا نیز . دندایران آمدند و امتیاز نفت در بلوچستان را خواستار ش

اما قانون پیشنھادی دكتر مصدق دایر به منع اعطای . كافتارادزه را به تھران فرستادند كه امتیاز نفت شمال را تقاضا كند

ا خنثی كرد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید، ھمه این مانورھا ر ١٣٢٣آذر  ١١امتیاز نفت به بیگانگان كه در 

  [2].نگذاشت شركت ھای چند ملیتی به تاراج ثروت ملی ایران بپردازند

   

در خود فروبرد با ضرب آھنگی شتابان تمام ایران را  ٣٠و اوایل دھه  ٢٠مبارزه برای ملی كردن نفت ایران در اواخر دھه 

قانون ملی . و ھمانند نھضت مشروطیت در تاریخ ایران یك بار دیگر مردم را در مقابل شاه و قدرت ھای خارجی قرار داد

شدن نفت به گونه ای بود كه نه تنھا به اخراج كاركنان انگلیسی شركت نفت منجر شد، بلكه در برشی عمیق تر از 

ماری بندھای وابستگی به بریتانیا را از ھم گسست و به شكل حركتی این حادثه، در قالب یك حركت ضد استع

  [3].اصالحی و پردامنه، گستره خویش را تا جایی فراتر از مرزھای ایران كشاند

   

ماكس تورنبرگ  ١٣٢٩در دی ماه . بود ١٣٢٩لی شدن صنعت نفت از پاییز آغاز ماجرای مداخله امریكاییان در قضیه م

رئیس مؤسسه مشاوران ماوراء بحار امریكا كه تا آن زمان به عنوان مشاور سازمان برنامه در ایران خدمت می كرد و 

ی عقایدش را در رزم آرا در نتیجه اعتراض دولت انگلیس به خدمتش خاتمه داده بود، ھنگام ترك ایران ضمن مصاحبه ا

شركت نفت ایران و انگلیس حقوق قانونی ایران را نمی پردازد و بنابراین مسؤول : تورنبرگ گفت. این زمینه ابراز داشت

جورج . قسمت عمده نارضایتی ھایی است كه در حال حاضر درباره نفت و عدم ثبات اقتصادی كشور ایجاد شده است

مور خاورمیانه نیز كه روابط نزدیكی با مقامات نفتی ایران داشت در سفری كه در مك گی معاون وزارت خارجه امریكا در ا

ھسته اصلی استراتژی سیاست خارجی امریكا در  [4].به تھران داشت نظیر ھمین مطالب را تكرار كرد ١٣٢٩اسفند 

بال ایران در سال ھای پس از پایان جنگ این بود كه از ایران یك كشور باثبات و نیرومند در منطقه خاورمیانه به وجود ق

كه باید به ھر قیمتی از نفوذ كمونیسم و افكار بدین ترتیب . این استراتژی در دل دكترین ترومن جای می گرفت [5].آورد

بنابراین ایاالت متحده نمی توانست . و اندیشه ھای ماركسیستی با حمایت از دولت ھای مستقل ملی جلوگیری كرد
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اما سیاست امریكا در قبال  [6].حاكمیت ملی ایران را زیر سؤال ببرد و در مقابل نھضت ملی موضعی خصمانه بگیرد

  :نھضت ملی شدن صنعت نفت را می توان به سه مرحله تقسیم كرد

   

  . كه سیاست امریكا پشتیبانی از جنبش ملی شدن صنعت نفت بود ١٣٣٠تا فروردین  ١٣٢٩از مھر : مرحله اول

   

كه سیاست امریكا میانجیگری بین ایران و انگلیس برای خاتمه دادن به  ١٣٣١تا دی  ١٣٣٠از فروردین : مرحله دوم

  .بحران بود

   

كه سیاست امریكا مخالفت و دشمنی با نھضت ملی شدن و توطئه جھت  ١٣٣٢تا مرداد  ١٣٣١از دی : مرحله سوم

   [7].سركوب آن بود

   

به طول انجامید، ماكس تورنبرگ و جورج مك مگی مرتبًا ایرانیان  ١٣٣٠تا فروردین  ١٣٢٩در مرحله نخست كه از اواسط 

بین شركت  پنجاه -انعقاد قرارداد پنجاه . را به ایستادگی در برابر شركت نفت و احقاق حقوق خود تشویق می كردند

ش ضربه سھمناكی برای شركت ١٣٢٩دی  ٩/ م١٩۵٠دسامبر  ٣٠نفت امریكایی آرامكو و دولت عربستان سعودی در 

از سوی دیگر  [8].درصد بیشتر بپردازد ٣٠نفت ایران و انگلیس بود كه حاضر نمی شد حق السھم ایران را از 

ناسیونالیسم و ملی گرایی ایران در این دوره با اصول سیاست خارجی امریكا در زمان پرزیدنت ترومن مبنی بر روی كار 

آمدن دولت ھای ناسیونالیست در كشورھای جھان سوم برای مقابله با كمونیزم ھمان طور كه گفته شد ھمساز و 

در این دوره ایاالت متحده سعی داشت از طریق حمایت از نھضت ملی شدن نفت در ایران از طرف دیگر . ھماھنگ بود

   [9].به تضعیف انگلستان در خاورمیانه بپردازد

   

انی عمده امریكا در قضیه بحران شدن ملی شدن نفت، امكان نگر. مرحله دوم به صورت میانجیگری دوستانه آغاز گردید

. مداخله نظامی انگلیس در ایران بود و امریكا مخالفت صریح خود را با چنین اقدامی به نفع انگلیسی ھا ابالغ كرد

 حكومت كارگری انگلیس در بحبوبه بحران ملی شدن نفت سقوط كرد و چرچیل كه پس از پیروزی در انتخابات اكتبر

مجددًا به نخست وزیری انگلستان رسیده بود در مذاكرات خود با رھبران امریكا گفت كه به نظر او با شلیك    ١٩۵١سال 

این طرز تفكر آچسون را متوحش كرد و چرچیل از پافشاری در مورد مداخله . چند تیر می توان مسأله ایران را حل كرد

  [10].نظامی برای حل مسأله نفت دست برداشت

   

 ٢دكتر گریدی در اولین روز زمامداری مصدق به دیدار او رفت و اولین گزارش خود را از اولین دیدار با مصدق در ھمان روز 

روز صبح مالقات كردم، او صمیمانه و دكتر مصدق را ام: ش، به واشنگتن فرستاد١٣٣٠اردیبھشت  ١٢/م١٩۵١مه 

او از دخالت نكردن امریكا در مسأله نفت سپاسگزار بود و اظھار . مشتاقانه خواستار حسن تفاھم و كمك امریكا بود

من موضع امریكا را در قبال ملی ... امیدواری كرد و اطمینان داد كه امریكا در مورد ایران بی طرفی خود را حفظ كند 

مصدق گفت آن گونه كه مجلس اقدام كرده . داشتم و تأیید كردم كه مذاكره با انگلستان الزم است كردن اظھار

من گفتم این كار اقدامی یك جانبه است و در صورت امتناع شما از . موضوعی برای مذاكره با انگلستان باقی نمی ماند

در این مرحله سیاست امریكا بر این  [11].اھد داشتمذاكره این امر تأثیر بسیار بدی بر دولت و افكار عمومی امریكا خو
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بود كه توافقی بین ایران و انگلیس منعقد شود كه ھم تا حدودی منافع ایران تأمین شود و ھم لطمه شدیدی به منافع 

  [12].رمیانه وارد نشودكارتل ھای نفتی در خاو

   

ایاالت متحده در این مرحله از نھضت ملی كردن نفت برای اینكه موقعیت و اعتبار خود را در ایران از دست ندھد و  

یر شوروی جلوگیری كند و ضمنًا انگلیسی ھا را از این بن بست ھمزمان از گرایش دولت ایران به سوی اتحاد جماھ

به عبارت دیگر واقعیت نظام و روابط بین الملل، امریكا را به اتخاذ و اجرای . نجات دھد، نقش میانجی را بازی می كند

  [13].سیاست دوگانه و به عبارتی فرصت طلبانه ترغیب می كند

   

سیاست انگلیس نیز در این دوره تالش برای خارج كردن امریكا از حالت بی طرفی دوستانه و كشاندن آن كشور به 

در ھر حال ایاالت متحده امریكا در سال ھای ریاست جمھوی ترومن سعی می  [14].اردوی مخالفان مصدق قرارداشت

كرد در مرحله اول نھضت ملی كردن نفت، با اتخاذ سیاست ھمبستگی و در مرحله دوم با پیگیری سیاست میانجیگری 

و سرسختی دكتر مصدق و  با كسب اعتبار در میان مردم بتواند از امتیازات نفتی استفاده ببرد ولی آشتی ناپذیری

و لجاجت و سرسختی و كوته بینی و  [15]مخالفت وی با ھرگونه طرح جایگزینی قانون ملی كردن نفت از یكسو

  .از سوی دیگر سیاست میانجیگری امریكا را با ناكامی مواجه ساخت [16]سودجویی انگلیسی ھا

   

پیروزی جمھوری خواھان  [17].در مرحله سوم سیاست امریكا در قبال نھضت ملی شدن نفت دشمنی و مخالفت بود

سرآغاز سومین مرحله درگیری امریكا در قضیه نفت ایران و مشاركت در  ١٣٣١در انتخابات ریاست جمھوری پاییز 

اگرچه رئیس جمھور جدید نظر مساعدی نسبت به جنبش ملی ایران نداشت، اما ھنوز دكتر . براندازی دولت ملی بود

در ایران می نامید و در مورد امكان گسترش نفوذ شوروی در ایران كه موجب از دست رفتن مصدق را تنھا امید غرب 

لذا حكومت جمھوری خواھان در آغاز به دنبال كردن سیاست . منابع نفت خاورمیانه می شد ابراز نگرانی می كرد

یك كنسرسیوم بین المللی  آشتی جویانه دموكرات ھا ادامه داد و ھندرسون سفیر امریكا به مصدق پیشنھاد كرد كه

مصدق با این طرح به شدت مخالف كرد و آن را غارت به نوعی . برای خرید نفت از شركت ملی نفت ایران تشكیل شود

   [18].دیگر نامید

   

  ١١در بی ثبات ترین وضعیت سیاسی جامعه ایران و در بحرانی ترین شرایط اقتصادی، دكتر مصدق در نامه ای مورخ 

ش به آیزنھاور توجه وی را به وضع نابسامان اقتصادی ایران جلب می نماید و آرزومند است ١٣٣١دی  ٢١/م١٩۵٣ژانویه 

این نامه كه پیامی  [19. روش نفت ایجاد شده برطرف شودبا مساعدت و ھمراھی دولت امریكا موانعی كه در راه ف

شبیه یك اعالم خطر واقعی بود فرستاده شد و ضمن آن در لفافه تھدید شده بود كه اگر امریكا به ایران كمك نكند ایران 

در اثر اقدامات شركت سابق نفت و دولت انگلستان، : مصدق در این پیام نوشته بود. یر خواھد دادسیاستش را تغی

ملت ایران در برابر مشكالت اقتصادی و سیاسی بزرگی قرار گرفته است كه ادامه این وضع از نظر بین المللی ممكن 

شد یعنی به جای آنكه آیزنھاور از خطر از این پیام نتیجه معكوس حاصل . است عواقب خطیری را در برداشته باشد

تصمیم گرفت برای رفع خطر با انگلیسی ھا در براندازی حكومت . كمونیسم در ایران بھراسد و به مصدق یاری دھد

یر خارجه انگلستان موفق شد نظر دولت ایاالت متحده را نسبت به دولت بنابراین ایدن وز [20].مصدق ھمكاری كند

ایران و شخص دكتر مصدق به عنوان سیاستمداری كه ادامه زمامداری وی به زیان غرب و منافع شركت ھای نفتی 
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با مصدق، به طوری كه انگلستان و امریكا با عنایت به بی نتیجه بودن راه ھای مذاكره و مصالحه . است، تغییر دھد

  [21].تصمیم گرفتند با استفاده از قھر و نیروھای نظامی به حكومت دكتر مصدق خاتمه دھند
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