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چکیده

اهمیت نفت ایران برای آمریکا بیشتر از منظر کودتای  92مرداد برای
بسیاری شناخته شده است؛ اما با اتماا نناج نناانو د ی سیاسات

خارنو آمریکا بر حمایت از بازسازی کشاورهای همساو مت اد

مبارزه با گسترش کمونیسم متمرکز شد .در این میانی بهدلیل اهمیات

نفاات باارای ننااان آزاد نیاااز کشااورهای ننااان بااه اناار ی باارای
بازسازیی آمریکا سیاست حفظ ایران در مدار کشورهای آزاد به هار

قیمتو را در سیاست خارنو خود قرار داد؛ از ایان ر سیاساتمداران

 .1دانشیار گر ه تاریخ دانشگاه شنید بنشتوakbari_39@yahoo.com .

 .9دانشجوی دکتری تاریخ ایران د رهی اسالمو دانشگاه شنید بنشتوm_vahidi@hotmail.com .
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آن کشور با اینکه بهدنباا مناافم مسات یم نفتاو در ایاران نبودنادی در
دسترس بودن نفت ایران برای کشورهای آزاد را اماری زز قمماداد

موکردند خود بیشتر بر اهمیات وووولتیاج نایگااه ایاران تأکیاد

موکردند .در وژ هش حاضری باا ر ش ت میال تااریوو اساتناد بار

اسناد زارت خارنهی آمریکا در ساا هاای 1003-1093ی درصادد
هستیم که تصویری شفاف از نایگاه نفات ایاران اراواه دهایم کاه باا

مطالعه ی آنی کودتاای  92مارداد  1009دخالات مار ر آمریکاا را
درک کنیم .سیاست آمریکا در این د رهی بر کسب منافم غیرمست یم

از صنعت نفت ایران استوار بود که با ر ی کار آمدن دکتر مصدق
ممو شدن صنعت نفتی به کسب منافم مست یم گرایش یافت.

واژگان کلیدی :نفاتی نناج نناانو د ی کمونیسامی انگمساتانی
ممو شدن نفتی آمریکا.

 .0مقدمه

اهمیت نفت ایران برای دنیای غربی از سا های بسیار د ر قابل ویگیری شناسایو است .با
انع اد قرارداد دارسو بعدها با ر د د لت بریتانیا باه ایاران خریاد سانا شارکت نفات

انگمیس ایرانی نفت بهعنوان کازیو استراتژیج برای همگان شناخته شد موقعیت ایاران
در عرصااهی ننااانو از اهمیاات د چناادان برخااوردار شااد .ایااران بااهدلیاال داشااتن موقعیاات
استراتژیج نفتی در تیاررس نناج نناانو ا

قارار گرفات .موتاور م رکاهی نیار ی

دریایو انگمستان به نفت ایران ابسته بود د لتمردان انگمیس آشاکارا از اهمیات آن بارای
نا گان دریایو خود قابل دسترس بودن منابم نفتو این کشور سون موراندند .این امار در
ننج ننانو ا

م ق شد نفت ایران ارزش راهبردی خود را نشان داد.

در ننج ننانو د ی نفت ایران بهدلیل فور قیمت مناسب اینکه متف ین در ننوب
شرقو آسیا ف ط از این منبم موتوانستند بنرهبرداری کننادی اهمیات بسایاری یافات .درکناار
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این اهمیتی یکو از منمترین تأ یرات این ننج برای ایرانیاانی بااز شادن واای آمریکاا در
مدار ت وزت مربوط به ایران بود .با وایان گرفتن ننجی هرچه از دایارهی نفاو بریتانیاا در
منط هی خا رمیانه کاساته ماو شادی بار قادرت آمریکاا اشاتیاق آن کشاور بار ح اور در
عرصهی سیاسو اقتصادی این بوش از ننان افز ده موشاد؛ اماا انگمساتان در ایان ماورد
هرگز حاضر به وذیرش رقیب شریج نبود درگذشته نیاز بارهاا باا حاذف شارکتهاای
آمریکایو از ر د به ایرانی بومیمو خود را نشان داده باود .در ایان د رهی باا اشااا خااک
ایران توسط متف ین خر ج رضا شاه از ایران ازهام واشایدن قاوای نظاامو ایاران ر ی
کار آمد شاه نوانو که تجربه قدرت چندانو نداشتی معادزت بهصاورت چنادمجناولو
درآمده بود امکان اعما قدرت آشکار برای یکو از طرفینی غیرممکن بود .در این میانی
هرچند د لتمردان آمریکا به بواش نفات ایارانی درکناار انگمساتان شاور ی کاه هریاج
خواهان به دست گارفتن سانمو مسات یم از نفات ایاران بودنادی متفاا ت ماونگریساتندی در
تصمیم خود قاطم بودند.
سرا اصمو وژ هش این است که با تونه به ح ور آمریکا در صنایم نفتاو خا رمیاناهی
هدف این کشور از درگیر شدن در موضوع نفت ایران چه بوده درننت رسایدن باه ایان
اهدافی درحالو که انگمستان شور ی نیر های خود را در داخل ایاران داشاتهانادی از چاه
ابزارها مکانیسمهایو استفاده کرده است به عباارت کماوتاری نفات ایاران در منظوماهی
منافم نفتو آمریکای از چه نایگاهو برخوردار بوده است.
امید است که یافتههای ت یق بتواند دادههای زز برای شاناخت بنتار زمیناههاا عمال
شکلگیری کودتای  92مرداد  1009را فراهم کند باعث شناخت بنتر ابزارهاا نیر هاای
درگیر در این امر شود .ویش از ر د به ب ث نفت بایاد ن اوهی ر د آمریکاا باه حاوزهی
منافم خود در ایران را بهاختصار بیان کنیم.
 .3مسائل بین ایران و آمریکا پیش از جنگ جهانی دوم

آغاز ر ابط ایاران آمریکاا باه ر د هیمات ماذهبو آمریکاا باه ایاران در ساا 1932ه.ش

باازموگااردد؛ لااو ر اباط رساامو طاارفین باا ر د س.ج .بنجااامین ()S.G. Benjaminی
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بهعنوان نوستین نمایندهی سیاسو آمریکا به تنرانی در سا  1929ه.ش شر ع شاد (تراباوی
 .)60 :1032این ارتباط از همان زمان رنج بوی نفت به خود گرفت برخو عمت ح اور
آمریکا در ایران را کسب منافم نفتاو ماودانساتند (میراحمادیی  :1066بواشد ) .ر اباط
ایران آمریکا در ا اخر د رهی رضا شاهی چندان ویچیده نبود مساول مطرح بین د کشور
در بیشااتر مااوارد نزوااو بااود کااه د طاارف باار ساار آنهااا مکاتباااتو داشااتند

1

راههااای

مرضوالطرفین نیز قابل دسترس بود .درادامهی برخو از مساول میاان ایاران آمریکاا در ایان
د ره را بیان موکنیم:
 .3-0حضور شرکتهای نفتی آمریکایی در ایران

در د رهی رضا شاه قبل از ننج ننانو د ی ایران در حوزهی نفو انگمستان شاور ی
بود آمریکا ضمن وذیرش این ضعیتی چندان دروو کسب منافم خاصو در ایران برنیامد
به همین دلیلی حمایت د لت آمریکاا از شارکتهاای آمریکاایو نیاز چنادان زیااد نباود.
شرکتهای آمریکایو در حوزهی نفتی بهدلیل ح اور قدرتمناد شارکت نفات انگمایس
ایرانی چندان مجا عرضاندا نیافتند .از آنجا که انگمستان ح ور شرکتهاای آمریکاایو
در ایران را اقدامو درننت زمینهسازی برای ح ور سیاسو سنمخواهو احتمالو آتاو از
منافم خود در ایران مودانستی انازه نداد شارکت هاای نفتاو آمریکاایو چنادان در ایاران
نای وایو برای خود ویدا کنند.
شرکت نفت آمریکا ایرانی موسو به امیرانینی ازنممه شارکتهاایو باود کاه واس از
اصالح قرارداد دارسو ام ا قارارداد 1200ی فرصات ح اور در عرصاهی نفات ایاران را
بهدست آ رد در ونج ایالت شمالو که خاارج از حاوزهی نفاو شارکت نفات انگمایس
ایران م سوب موشدندی امتیازی را برای بنرهبرداری نفت به مدت شصت سا کسب کرد؛
اما این فعالیتهاا باه نتیجاه نرساید شارکت نفات انگمایس ایاران ماانم اقادامات بعادی
شرکتهای آمریکایوی ازنممه شرکت استاندارد ا یل شد که امتیاز نفات را در ساا 1291
بهدست آ رده بود (صورت مذاکرات مجمس شورای مموی نمسهی.)1033/2/03
 .1اسناد زارت خارنهی آمریکا در نوشتهی حاضر بهصورت  F.R.U.Sمشوص شدهاند.
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 .3-3مسئلهی تعطیلی نهادهای آموزشی آمریکایی

یکو از موضوعاتو که در سا های منتنو به ننج ننانو د بین د کشور مورد ماذاکره

قرار موگرفتی ب اث تعطیماو دبیرساتانهاای آمریکاایو در ایاران باود .انگارت1ی کااردار
سفارت آمریکا در تنرانی بیان موکناد کاه در  99مارداد 1012ی زیار معاارف باهصاورت
شفاهو به ی اطالع داد که «د لت تصمیم گرفته اسات مادیریت تماا ننادهاای آموزشاو
آمریکایو در تنران شنرستانهای شامل د کالج د دبیرستان دارای خوابگااه در تناران
د مدرسه در رشت تبریز د مدرساه در همادان را خاود باهدسات بگیارد» .9اگرچاه

آمریکایوها تصور ماوکردناد ایاران ایان تصامیم را ت ات فشاار شاور ی گرفتاه اسات
گفت گوهای بسیاری بین د طرف صورت گرفتی این تصمیم د لت ایاران بارای اعماا
سیستم آموزشو احد در کل کشور بود نسبت باه تماا مادارس خاارنو چناین اقادامو
صورت گرفت.
 .3-2دریافت وام از آمریکا

در مورد دریافت ا از آمریکا در د رهی قبل از ننج ننانو د ی باین ایاران آمریکاا
مذاکرات زیادی صورت موگرفت

ا هایو نیز از سوی آن کشاور باه ایاران ورداخات

موشد.
 .2ایران و جنگ جهانی دوم

ایران در ننج نناانو د ی باهدلیال اهمیات اساتراتژیج خاود ماورد حمماهی شاور ی
انگمستان قرار گرفت ن ش ول ارتباطو برای تجنیز شور ی توسط د

غرب را ایفا کرد.

براساس توافق بین قوای متف ینی چنین م رر شد:
تا زمانوکه خاک ایران را ترک نکنندی هیچیج از سه قدرت شور یی آمریکاا
بریتانیای در ایران بهدنبا کسب امتیاز نفتو برنیایناد؛ لاو د لات شاور یی ضامن

1. Engert
2. The charge in Iran to the Secretary of State, Tehran, August, 13, 1939. F.R.U.S Telegram:
391.1164/82.
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موالفت با چنین نظری د لت خود را در مذاکرات مست یم با د لت ایران م ق مو
دانست.

1

این در حالو بود که د لت ایران به ویشنناد دکتر مصدقی طرح منام ماذاکرات نفات در
ایران را در چنار ماده به تصویب رساانده باود کاه براسااس آنی هایچ فاردی نماوتوانسات
مذاکراتو دربارهی نفت با د لات یاا شارکتهاای نفتاو خاارنو باهعمال آ رد (صاورت
مذاکرات مجمس شورای مموی نمسهی .)1090/2/11
 .4شوروی و مسئلهی نفت شمال

با تسمیم شدن آلمان در هفدهم اردیبنشت ( 1091هفتم مو )1212ی د لت ایران نیز خواهان

تومیهی ایران از قوای متف ین شد در نشستو که زیرموتاار ایاران در آمریکاا باا میناور9ی
معا ن دبیر شرقو زارت خارنهی آمریکا در  93خرداد داشتی درباارهی ایان موضاوع از
ی ورسش کرد افز د که « ضعیت خیم ایران ناشو از ح ور نیر هاای خاارنو در آن
کشور است این ضعیت تا زمانوکه آنان خاک ایران را تومیه نکنندی به قوت خاود بااقو
خواهد بود» .درادامهی زیرموتار ایران درخواست کرد « زارت خارنهی آمریکا هر آنچاه

را که درزمینهی تومیهی ایران از این نیر ها زز استی بهعمل آ رد» .0در یازدهم شنریوری
با تسمیم شدن اون وایاان یاافتن نناجی طباق توافاق ویشاین (ویماان ساهگاناه)ی بریتانیاا
آمریکا نیر های خود را از ایران خاارج کردناد؛ اماا شاور ی از تومیاهی ایاران خاودداری
کرد .د هفته بعدی وس از وایان ننج نیز سفیر ایران در مساکو باه عاد تومیاهی نیر هاای
شور ی از ایران اعتراض کرد د لت کرممین در واسخ کوتاهو باه یی مجاددا خواساتار
اعطای امتیاز نفتو شد1؛ به همین دلیلی سفیر آمریکا در گزارش خود نوشت:

1. The Secretary of State to the Ambassador in Iran)Morris( Telegram, March 15, 1945,
F.R.U.S 740.0011 E.W./3-1545.
2. Minor
3. Memorandum of Conversation, by the Acting Chief of the Division of Middle Eastern
Affairs [WASHINGTON:] June 18, 1945F.R.U.S 800.24591/6-1845.
4. Telegram the Ambassador in, Iran )Murray( to the Secretary of State, September18,
1945.F.R.U.S761.91/9-1845.
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تسمط شور ی بار حکومات ایاران نتاایج خیماو را باهدنباا خواهاد داشات کاه
ازنممهی آنها وایان دادن باه هرگوناه امیادی ننات کساب امتیااز نفتاو توساط
آمریکا در ایران خواهد بود؛ درادامه منمترین خطر شور ی را توسعهی نفو آن
کشور بهسوی سواحل خمیجفارس شکل گیری تندیدی بال وه نسابت باه منااطق
امن سرشار از نفت آن کشور در عربستان سعودیی ب رین کویت عنوان کرد.

1

شور ی به هر طریق دروو بهدست آ ردن امتیاز نفات باود عاد تومیاهی ایاران را باه
اعطای چنین امتیازی مشر ط کرده بود؛ بنابراین د لت شور ی درصدد برآماد باا حمایات
خود از تشکیل فرقهی دموکرات آ ربایجانی از نود آن د لت در آ ربایجان کاه باهطاور
سنتو منط هی نفو شور ی شناخته موشدی برای رسیدن به اهداف خودی بنرهبارداری کناد.
به این ترتیبی با حمایات شاور یی حکومات آ ربایجاان در  91آ رمااه 1091ی باه رهباری
ویشه ری اعال مونودیت کرد .دکتر فرید ن کشا رزی از رهباران حازب تاودهی درباارهی
تشکیل فرقهی دموکرات مونویسد که یکو از اع ای حزب تودهی تبریاز د ر ز وایش از
تشکیل فرقهی به نزد ی آمد گفت «آمدها به شما اطالع دهم که فردا تما سازمان حزب
ما در آ ربایجان از حزب تودهی ایران ندا شده باا مواف ات رف اای شاور یی باه فرقاهی
دموکرات آ ربایجان که تشکیل آن فردا اعال خواهد شادی ماوویونادد» (کشاا رزی :1023
.)09
 .5اولتیماتوم آمریکا به شوروی

د لت حکیمو که نتوانسته بود مسممهی تومیهی شور ی را بهویش ببردی در ا

بنمان 1091

کنارهگیری کرد احمد قوا زما امور را بهدست گرفت .در این میانی د لت آمریکا بناابر

سندی که موری9ی سفیر آن کشوری برای زارت خارناهی آمریکاا فرساتاده باودی خواهاان
مذاکرهی د لت ایران با حکومات ویشاه ری باود؛ زیارا از نادایو کامال آناان از ایاران

to the Secretary of State, TEHRAN,

(1. Telegram, The Ambassador in Iran )Murray
September 25, 1945. F.R.U.S 891.00/9-2545.
2. Murray
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احتمااا درخواساات حمایاات از شااور ی باایم داشااتند 1.در همااان د رهی نوساات زیااری
حکیموی ایران شکایت خود از شور ی را نیز به شورای امنیت سازمان ممل اراوه کرد؛ لاو
نه شکایت از شاور ی موناب تومیاهی ایاران از نیر هاای شاور ی شادی ناه سافر قاوا باه
شور ی برای انجا مذاکرات بهمنظور حل فصل اختالفات؛ تاا اینکاه در چنااردهم اسافند

( 1091ونجم مارس )1216ی ر سو9ی سرکنسو آمریکاا در تبریازی گازارش کارد کاه «ر ز

گذشته  123کامیون شور ی باا منماات تجنیازات سانگین از تبریاز باه سامت تناران در
حرکت هستند شب گذشته نیاز  93تاناج باه هماراه  133کاامیون دیگار در هماان مسایر

حرکت نموده امر ز صبح به بستانآباد رسیدهاند» 0.باهدنباا ایان ویاا ی زارت خارناهی
آمریکا در یادداشاتو باه مولوتاوفی زیار خارناهی شاور یی ضامن برشامردن تعنادات

شور ی در قرارداد سهنانبه نسبت به تومیهی ایرانی اعال کرد:
براساس برداشت ایازت مت دهی آمریکا از قرارداد ساهنانباهی نیر هاای شاور ی
بایساتو واایش از  9مااارس [ 1216یااازدهم اسافند ]1091ی یعنااو شااش ماااه وااس از
ام ای سند تسمیم اونی خاک ایران را ترک موکردند []...؛ اما تصامیم شاور ی
در عد تومیهی ایران ضعیتو را به نود آ رده است کاه د لات ایاازت مت اده
بهعنوان یکو از اع ای سازمان ممل همچنین از ام ااکنندگان اعالمیاهی ایاران
در ا

دسامبر [ 1210ننم آبان ]1099ی نموتواند نسابت باه آن باوتفاا ت باشاد؛

چراکه نگنداری نیر ی نظاامو توساط هرکادا از ساه کشاور آمریکاای بریتانیاا
شور ی درخاک ایاران باد ن مواف ات رضاایت آن کشاوری بارخالف بیانیاهی
مذکور موباشد .بنابراین د لت ایازت مت ده در سایهی همکاری د ستانه میان د
کشور دربرابر دشمن مشترک همچنین باهعناوان اع اای صاادق ساازمان ممالی
بسیار امید ار است که د لت شور ی با تومیاهی فاوری نیر هاای خاود از خااک
ایرانی ن ش خود را بهخوبو ایفا کند.

1

1. The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, January
21, 1946. F.R.U.S 891.00/1-2146.
2. Rossow
3. the Vice Consul at Tabriz to the Secretary of State, Telegram, TABRIZ, March 5, 1946.
F.R.U.S 761.91/3-546.
4. The Secretary of State to the Charge in the Soviet Union )Kennan(, Telegram,
WASHINGTON, March 5, 1946. F.R.U.S 861.24591/3-546.
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سرکنسو آمریکا در تبریز بار دیگر گزارش کرد:
نیر های شور ی از مرز آن کشاور گذشاته

ارد تبریاز ماوشاوند از آنجاا باه

سمت تنران در حرکتاند حتاو ناادهی تناران -تبریاز را باه ر ی غیرنظامیاان
مسد د کردهاند؛ بوش دیگری از این نیر هاا باهسامت نناوبی یعناو منابااد
مرزهای عراقی در حرکت موباشند.

1

د لت آمریکا بار دیگر ضامن هماراه کاردن بریتانیاا درماورد طارح مساممهی ایاران در
شورای امنیتی از د لت شور ی خواست درباارهی ت رکاات نظاامو در ایاران توضای اتو
اراوه کند .از سوی دیگری قوا در بازگشت از مساکو در دیادار باا سافیر آمریکاا در تناران
گفت که استالین درمورد مسممهی آ ربایجان گفته است که این مورد مسممهی داخمو ایاران
است شور ی در آن دخالتو ندارد کاری نموتواند انجاا دهاد؛ زیارا «اعتباار شاور ی
مطاارح اساات» .بااا ایاان حااا ی هاام اسااتالین هاام مولوتااوفی زیاار خارنااهی شااور یی در
دیدارهای نداگانه از قوا خواسته بودند که امتیاز نفت به شور ی اگذار شود تاا تبعی او
بین آنها بریتانیا نباشد؛ اما قوا باا وایش کشایدن قاانون منام ماذاکرات نفات کاه مجماس

تصویب کرده بودی از انجا هرگونه مذاکره دربارهی این موضوعی خودداری کرده بود 9.به
این ترتیبی ازنظر عممو تننا راه مونود بارای ایاران هماان طارح مساممه در شاورای امنیات
سااازمان مماال بااود؛ زیاارا ازنظاار دیممماسااوی مااذاکرات بااه باانبساات رساایده بااود .قااوا در
دستورالعممو که برای عالی نمایندهی ایران در سازمان ممل فرستاده باودی درخواسات کارده
بود که « ی در طرح شکایت ایران زبان مالیمو را بهکار بگیرد مونبات رنجش غیارزز
شور ی نشود» .با این حا ی سفیر شور ی در دیدار با قوا طرح شکایت ایران از شور ی را
«امری غیرد ستانه عممو خصمانه قممداد کرد که ممکن اسات نتاایج ناخوشاایندی بارای

1. The Vice-consul at tarried to the Secretary of State, Tabriz, March6, 1946 Telegram.
F.R.U.S861.24591/3-646.
2. The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, March
11, 1946. F.R.U.S 861.24591/3-1146..

 / 34جایگاه نفت ایران در منافع نفتی آمریکا در خاورمیانه 1330-1320

ایران درواو داشاته باشاد» 1.در ر ز  93اسافند ( 1091هجادهم ماارس )1216ی حساین عاال
شکایت ایران را به دبیر کل سازمان ممل اراواه داد ر ز یکام فار ردین  91( 1092ماارس
)1216ی تر منی رویسنمنور آمریکای ویا م رمانهای برای استالینی نوسات زیار شاور ی
فرستاد.
در این ویا که بهمفنو سیاسو ننبهی ا لتیماتو داشتی رویسنمناوری آمریکاا
به نوست زیر شور ی اخطار کرده بودی چنانچه نیر های شور ی ظرف یج هفته
شر ع به تومیهی خاک ایران نکنند عممیات خر ج ارتش سرخ از ایران بیش از
شش هفته بهطو انجامدی نا گان آمریکاا ارد خمایجفاارس ماوشاود نیر هاای

آمریکایو بار دیگر در خاک ایران ویاده خواهند شد (نجاتوی .9)23 :1032

ر ز وس از این ا لتیماتو ی سادچیکف0ی سافیر ندیاد شاور یی ارد تناران شاد؛ لاو
چون هنوز ا لتیماتو آمریکا به شور ی عمنو نشاده باود ایرانیاان از ایان موضاوع اطاالع
نداشتندی ی با استفاده از این بواطالعوی بالفاصمه وس از ر د به تنران در دیدار باا شااه
نوست زیر اعال داشت که «اگر شاه نوست زیار ناماهی ام اشادهای مبناوبار ت امین
اعطای امتیاز مربوط به استوراج نفت شما توسط شرکت مشترک ایران -شاور ی باه ی

اعطا نمایندی ممکن است شور ی نیز خاک ایاران را تومیاه نمایاد» 1.قاوا از اعطاای چناین
درخواستو سرباز زد تا اینکه در ونجم فار ردین 1092ی خبرگازاری تااس ر سایه گازارش
داد:

تومیهی نیر های شور ی از مشندی شاهر د سمنان کاه از یاازدهم اسافند 1091
آغاز شده بودی اکنون به وایان رسیده طبق توافق باا د لات ایارانی تومیاهی بااقو

1. The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, March
15, 1946. F.R.U.S 861.24591/3-1546.

 .9گفتنو است که اگرچه نامهی تأکید آمریکا بر خر ج شور ی از ایران در مکاتبات سیاساو آمریکاا موناود اساتی
نگارنده با نود نست نوی فرا ان در میان اسناد آمریکای سند مورد اشارهی سرهنج نجاتو را که ایشان نیز به کتاب
دیگری ارناع دادهاندی نه به خود سندی ویدا نکرد.

3. Sadchikov
4. The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, March
22, 1946. F.R.U.S 861.24691/3-2246.
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نیر ها نیز از ونجم فر ردین آغاز شده است .فرمانادهی نیر هاای ر سایه در ایاران
تومین زده است درصورتو که اتفاق ناخواستهای رخ ندهد طو مدت ونج تا شش
هفته این نیر ها ایران را ترک خواهند کرد.

1

رادیو تاس درادامه افز د که نوست زیار ایاران در مصااحبهای اعاال کارده اسات کاه
اقادا عااال در اراواهی شااکایت از شااور ی باد ن اطااالع د لاات باوده

ی خواهااان حاال

مسالمتآمیز مساول باا شاور ی اسات 9.بعاد از اعاال ایان خباری در سااعت  3شاب وانجم

فر ردین 1092ی سادچیکوف در مکالمه با قوا سه نکتهی زیر را به ی خاطرنشان کرد:
 .1اگر اتفاق ناخواستهای ر ی ندهدی شور ی خاک ایاران را در طاو مادت وانج تاا
شش هفته تومیه موکند؛
 .9شرکت مشترک ایران -شور ی برای بنرهبرداری از منابم نفت شما باا سانم 21
درصد شور ی  12درصد ایرانو تشکیل شود؛
 .0امتیااازاتو بااه حکوماات آ ربایجااان داده شااود؛ ازنممااه انتصاااب «نوساات زیاار
آ ربایجان» بهعنوان فرماندار مرکزی . ...

0

قوا در واسخ به ویشننادات سادچیکوفی خواساتار تومیاهی چناار هفتاهای ایاران شادی
درمورد نفت اعال کرد که خود ویشنناد مت ابمو اراوه خواهد کرد درارتباط با آ ربایجاان
نیز ضمن رد درخواساتهاای شاور ی اعاال کارد کاه باهصاورت مسات یم باا «حکومات»

آ ربایجان ارد گفت گو خواهد شد 1.سیاست قوا در ایان د ره تانشزدایاو باا شاور ی
بود سعو موکرد تا نایو که برای ی امکانوذیر استی با قباو برخاو درخواساتهاای

قدرتهای بزرگی ضمن همراه نشان دادن خود باا سیاساتهاای آناانی دیممماساو خاود را
بهویش برد؛ به یژه در این د ره که نیر های شاور ی در خااک ایاران ح اور داشاتند از
طرفو قدرت گیری شدید حزب توده مسممهی آ ربایجانی باعث شده بود قوا تاحاد دی
1. The Secretary of State to the Ambassador in Iran )Murray(, Washington: Telegram, March
24, 1946. F.R.U.S861.24591/3-24.46.
2. Ibid
3. The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, March
25, 1946. F.R.U.S861.24591/3-2546.
4. Ibid

 / 36جایگاه نفت ایران در منافع نفتی آمریکا در خاورمیانه 1330-1320

خواستهای شور ی را بماذیرد .ی نیاز باهخاوبو درک کارده باود کاه هادف شاور یی
بهدست آ ردن امتیاز نفت شما است اگر این مسممه حل شودی ب یهی مسااول باا شاور ی
ت ت شعاع آن قرار موگیرند؛ اما از سوی دیگر سعو موکرد واای آمریکاا را نیاز در نفات
باز نگه دارد به همین دلیلی به سفیر آمریکا بهصورت گذرا گفتاه باود کاه «اگار شاور ی
امتیاز نفت شما را بگیرد ا حق موبیند که آمریکا نیز در بموچستان بهدنبا چناین امتیاازی

خواهد بود» 1.اگرچاه در سیاسات قاوا در ایان د رهی مسااول مرباوط باه شاور ی ا لویات
داشتی از حفظ آمریکا در نبنهی کشورهای د ست غافل نبود.
قوا در راستای همین سیاست ا لویت دادن باه شاور یی بارای نشاان دادن حسان نیات
خود اینکه اقدا عال در طرح شکایت ایاران خودسارانه باوده اساتی ی را از نماینادگو
ایران در سازمان ممل برکنار کرد حتاو در کابیناهی خاود افارادی از حازب تاوده را ارد
کرد .از آنجا که سیاست آمریکا فشار هرچه بیشتر بر شور ی بارای تومیاهی ایاران باودی باا

تعویق طرح شکایت ایران در شورای امنیت موالفت کرد9؛ زیرا در ایان زماان گر میکاو0ی

نمایندهی شور یی با اعال اینکه در حا حاضر مشاو مذاکرات مسات یم باا د لات ایاران
هستیمی خواستار چند هفتاه منمات بارای بررساو شاکایت ایاران از آن کشاور شاده باود
آمریکا نمو خواست شور ی باا تکیاه بار ح اور نظاامو خاود در ایارانی امتیاازات منماو
بهدست آ رد.
قوا ویشننادات زیر را به سفیر شور ی اراوه کرد:
 .1خر ج نیر هاای شاور ی حاذف نمماهی «اگار اتفااق خاصاو وایش نیایاد» از
تواف نامه؛
 .9تشکیل شرکت مشترک بنرهبرداری نفت شما .
بند  9شامل موارد زیر موشد:

1. The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, March
23, 1946. F.R.U.S 861.24591/3-2346.
2. The Secretary of State to the Acting Secretary of State)Acheson(, Telegram,NEW YORK,
March 26, 1946. F.R.U.S501.BC/3-2646.
3. Gromyko
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الف .سود شرکت باید بهصورت تسا ی  23-23بین طرفین ت سیم شودی نه آنگونه کاه
شور ی خواسته بودی  21درصد ر سو  12درصد ایرانو.
ب .ایران سرمایهگذاری مالو انجا ندهد بهنای آن زمین در اختیار شرکت قرار دهد
ر سیه باید ورسنل فنو تجنیزات را منیا کند.
ج .مدت قرارداد بهنای  63سا ویشننادی شور یی باید  03سا قید شود.
د .براساس ویشانناد شاور یی حاوزهی قارارداد شاامل آ ربایجاانی گایالنی مازنادرانی
گرگان قسمتهایو از خراسان بود که با شور ی هممرز بودند؛ اما قوا خواساتار حاذف
بوشهایو از آ ربایجان شد که با ترکیه عراق هم مرز بودند.
ه .نیر های امنیتو در ارتباط با استوراج نفت باید ایرانو باشند.

1

قوا باه مساممهی آ ربایجاان اشاارهای نکارده باود خواهاان گفات گاوی مسات یم باا
حکومت آ ربایجان بود از شور ی انتظار داشت در نزویات آن ارد نشود باه حمایات

معنوی از آن حکومت بسنده کند 9.با دیدن نشانههایو از ایران بارای اعطاای امتیااز نفات

فشارهایو که آمریکا در شورای امنیت بار شاور ی ارد ماوکاردی سافیر آمریکاا در دهام
فر ردین گزارش داد که «بهاستثنای آ ربایجانی نیر های شور ی تومیهی منااطق شامالو را
شر ع کرده یا در حا آغاز هستند .کرج بهکمو تومیاه شاده قاز ین ت ریباا وااک اسات.

براساس گزارشهای رسیدهی فیر زکوه شاهو بابل نیز در حا تومیه هساتند» 0.شاور ی
در تومیهی ایران چندان عجمهای نموکرد تا تکمیف مذاکرات مربوط باه توافاقناماه معماو

شود؛ تا اینکه در شانزدهم فر ردین 1092ی تواف اات باین ایاران شاور ی درماورد نفاتی
بهصورت زیر اراوه شد:
مدتزمان قرارداد مربوط به شرکت  23ساا باشاد کاه در  92ساا ا

شاور ی

دارای  21درصد سنم در  92سا د به تسا ی ت سیم شود ازنظار حاوزه نیاز

1. The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, March
27, 1946. F.R.U.S 861.24091/3-2146.
2. Ibid
3. The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, March
30, 1946. F.R.U.S 861.24591/3-3046.
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عال هبر مناطق ویش گفته شده آ ربایجان بهنز مناطق هممرز با عاراق ترکیاه از
آن استثناء شده بود.

1

قوا وس از این توافقنامهی بهسراغ حل مانرای آ ربایجان رفات .ا کاه فکار ماوکارد
توانسته است شور ی را با دادن امتیاز نفات ترغیاب باه خار ج کنادی نیاازی نماودیاد کاه
همچنان با حزب توده همکاری کند یا حتو در اراوهی توافقنامه باه مجماس بارای تصاویب
آنی عجمه کند .ی همچنین با اتکا به حمایتهای آمریکا توانست با نود تواف ات ا لیه باا
حکومت آ ربایجانی از قوهی قنریه برای سارکوب حکوماتهاای آ ربایجاان کردساتان
استفاده کند؛ زیرا براساس سیاست کماو آمریکاا کاه  96منار  1092ازطارف بواش خاا ر
نزدیج زارت خارنه اعال شد به اطالع شاه نوست زیر رسیدی آمریکا اعاال کارده
بود که «نهتننا بهصورت کالموی بمکه درعمل نیز با اقدا مناسب درم ابل فشارهای خارنو

از است ال ایران دفاع خواهد کرد» 9.بهدلیل اینگونه حمایتهای دربار نیز در اقادامات آتاو

خود ر ی وشتیبانو آمریکا حساب یژهای باز کردی ن ش دربار در معاادزت سیاساو ایاران
وررنجتر شد شاه از قوا خواسات زرای تاودهای را از کابیناهی خاود اخاراج کناد .در
همین زمانی خبرهایو از آمریکا مبنوبر اعطای ا ده میمیون دزری بارای خریاد تجنیازات

نظامو بهگوش مورسید 0که قدرت دربار را در م ابال نوسات زیار بسایار باازتر ماوبارد؛

بنابراین زمزمههای رد توافقنامهی سادچیکوف -قاوا نیاز باهگاوش ماورساید کاه سافرای
آمریکا انگمیس از آن بهعنوان «خطر ندی» یاد موکردند حتو سفیر آمریکا اعال کرد

که آمریکا اصوز موالفتو با اعطای امتیاز نفت شما در ایران به شور ی ندارد 1.درننایتی
بعد از هجده ماه تأخیری مجمس شورای ممو با اتکا به قانون یازدهم آ رماه  1090که ویشتر
1. The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, April 4,
1946. F.R.U.S 861.24591/4-446.
(2. Memorandum by the Director of the Office of Near Eastern and African Affair )Henderson
to the Under Secretary of State )Acheson( [WASHINGTO] October 18, 1946. F.R.U.S
891.00/10-1846.
3. The Secretary of War )Patterson( to the Secretary of State, WASIDNGTON, 3 January
1947. F.R.U.S 891.51/1-347.
4. The Ambassador in Iran )Allen( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, January 11,
1947. F.R.U.S 891.6363/1-1147.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 39 /

مطرح شد هر گونه مذاکره برای اعطاای امتیااز نفات را ممناوع کارده باودی توافاقناماهی
سادچیکوف -قوا را با رأی اکثریت قاطم رد کرد.
 .6آمریکا و نفت ایران

ازنظر اهمیت ایران در راهبرد آمریکای در گا نوست باید از شور ی یااد کنایم .آمریکاا از

ایااران بااهعنااوان ساامری دربراباار ویشاار ی احتمااالو شااور ی بااهساامت منااافم آن کشااور در
خا رمیانه بنرهبرداری موکرد .ایران ن شو را که ویش از آنی در عند قانار بهعناوان حاوال
بین ر سیه هند ایفا موکردی اکناون بایاد باین شاور ی آمریکاا در خا رمیاناه برگاردن
موگرفت .البته این ن ش ایران کوتاهمدت بود؛ زیرا کمو بعادی خاود ایاران در مادار مناافم
حیاتو آمریکا قرار گرفت باید دربرابر نفو هر قدرت دیگری حفاظ ماوشاد .باا اراواهی
طرح مارشا در حاوزهی سیاسات خاارنو آمریکاا نیااز باه بازساازی کشاورهای مت اد
آمریکا در ار وای تأمین نفت خا بهعنوان مادهی مورد نیاز تولیدات صنعتو تأمین هزیناهی
بازسااازیی امااری ضاار ری بااهشاامار مااورفاات؛ بااه همااین دلیاال در گاازارش کمیتااهی
هماهنجکنندهی دریاداری آمریکا در بیستم منر ( 1092د ازدهم اکتبر  )1216تأکید شد:
عال هبر احتما ننج با شور یی بایستو این نکته نیز مدنظر قرار گیرد کاه مناافم
ایازت مت دهی آمریکا توانایوهای نظامو ما در خا رمیاناه درصاورت ازدسات
دادن نفت خا رمیانهی در حممهی احتمالو شور ی به ایاران باهشادت ت ات تاأ یر
قرار خواهد گرفات؛ بناابراین ایاران ازنظار مناابم نفاتی ازنمماه منااطق حیااتو
استراتژیج در منظومه ی منافم ایازت مت ده م سوب موشود از نظرگاه دفاعو
نیز مو تواند فرصت تأخیری زز را درننت دفاع از منابم نفتو عربساتان ساعودی
در اختیار ما قرار دهد.

1

1. Memorandum by the State-War-Navy Coordinating Committee to Major General John H.
Hilldring, WASHINGTON, 12 October 1946. F.R.U.S 711.91/10-1246.
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این سیاست آمریکا در چنااردهم منار ( 1096هفاتم اکتبار )1013ی باا ام اای قارارداد

نظامو بین آلن1ی سفیر آمریکا در ایران م مود نمی زیار نناج ایاران تمدیاد منمات

ح ور هیمت نظامو آمریکا 9در ایران تکمیل شد .باه ایان ترتیابی آمریکاا ازنظار سیاساوی
اقتصادی نظامو ح ور خود در ایران را ووریزی کرد منمتر اینکه کوشید بیشاتر خاود

را با دربار در ارتباط همراه نگه داردی نه با افراد احزاب .شاه که اختالفهاای زیاادی باا
قوا داشتی کوشید ی را از سمت نوست زیری برکنار کناد؛ زیارا کاار یاژهی ی کاه
درارتباط با شور ی آ ربایجان کردساتان باودی اکناون انجاا شاده باود نیااز باه فارد
قدرتمندی درکنار قدرت دربار احساس نموشاد؛ بناابراین در ششام آ ر  92( 1096ناوامبر
)1213ی نیجوو که از د ستان صمیمو قوا بهشمار مورفتی بارای ا لاینباار خبار احتماا
برکناری قوا را در دیدار با سفیر آمریکا مطارح کارد .در ایان میاانی سافارت آمریکاا هام
سعو موکرد طرح اعطای کمج نظامو به ایران را در مجمس تصویب کند قاوا را بارای

حمایت از تصویب آن بنترین گزینه مودانست0؛ اما همین امار باعاث ماوشاد قاوا درنظار
نمایندگانی بهعنوان آلت دست آمریکا معرفو شود سرانجا در آ رماهی شاه نوسات زیار

قدرتمندی را کنار گذاشت.
در د ازدهم آ ر ( 1096چنار دسامبر )1213ی سیاسات کماو آمریکاا درقباا شااه باه
بوش شرقو زارت خارنه اعال شد .در این یادداشت که با عناوان «میال شااه باه افازایش
اختیارات قانونو» تنظیم شده بودی آمده بود:
سفیر معت د است که افزایش اختیارات قانونو شاه امر بدی بهنظر نمورسد اصوز
یج حکومت م تدر در همسایگو ر سیه بنتر موتواند دربرابار تسامط آن کشاور
م ا مت کند []...؛ اما در دیداری که یکو از اع ای زارت خارنه با حسین عاال
داشتی به ی بیان داشته که در حا حاضر بات در ایران از هار اماری انابتار

1. Allen
2. Department of State, Treaties and Other International Acts Series, F.R.U.S 1666
3. The Ambassador in Iran )Allen( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, November
28, 1947. F.R.U.S 891.51/11-2847.
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است هرگونه ویشننادی مبنوبر تاییر قانونو موتواند به تنشهایو دامن بزند کاه
ف ط شور ی از آن است با خواهد کرد.1

درادامهی اینگونه نتیجهگیری شده بود کاه باا نود ع ابمانادگو ایاران تظااهر شااه
نسبت به رفاه مرد ی نود مجمس هم سمری دربرابر فشار متمرکز شاور ی بار ناود یاج
قدرت یگانه در ایران است هم عاممو درننت ابراز همدردی عمومو م سوب ماوشاود
[]...؛ «بنابراین ما نسبت به هرگونه تاییری در میزان اقتدار شاه با دیده تردید مونگریم ایان

امر را زز یا مناسب تاییرات اقتصادی انتماعو ایران نمودانیم» .9ازنظر آمریکا که ساعو

موکرد با شاه بیشتر در ارتباط باشدی «بنترین راه برای ایران در مسیر دموکراسو این بود کاه

براساس آزمون خطا تمرین دموکراسو نماید»0؛ اما در ا

سا  1212ی کمیتهی ترکیاهی

یونان ایران زارت خارناهی آمریکاا در ارزیاابو خاود اهمیات ایاران را در مادار مناافم
آمریکا نسبت به گذشته همتراز ترکیه یونان باز برد؛ اما همچنان توصیه کرد کاه باهدلیال
حساسیت موضاوع موالفات شاور یی از هرگوناه کماج آشاکاری کاه نشاانهی فاصامه
گرفتن ایران از شور ی نزدیکو به آمریکا باشدی امتناع شاود حتاو گفتاه شاد نیر هاای

کمجهای هیمت نظامو ایران باید به امور داخمو ایران م د د شودی ناه باه اماور مماو .1در
وایان این یادداشت آمده بود که «توسعهی اقتصادی ت ویات سااختارهای انتمااعو ایاران

بنتر موتواند ما را در رسیدن به اهادافمان در ایاران رهنماون نمایاد»2؛ بناابراین در د ساا

منتنو به ممو شدن صنعت نفت در ایرانی سیاست آمریکا مبتنوبر حمایاتهاای نام ساوس
بود تا مونب حساسیت شور ی نشود .سفیر آمریکا در ر سیه در گزارشو نوشت:

1. 891.00/12-447, Memorandum by the Acting Chief of the Division of Greek, Turkish, and
Iranian Affairs )Jernegam( to the Director of the Office of Near Eastern and African Affairs
)Hendersons(.[Washington]December4, 1947.
2. Ibid
3. The Ambassador in Iran ).Allen( to the Acting Chief of the Division of Greek, Turkish,
and Iran Affairs )Jernegam(, TEHRAN, December 26, 1947. F.R.U.S 891.00/12-2647.
4. The Acting Secretary of State to the Embassy in Iran, Telegram, WASHINGTON, January
3, 1947. F.R.U.S 891.24/12-947.
5. Ibid

 / 42جایگاه نفت ایران در منافع نفتی آمریکا در خاورمیانه 1330-1320

میان کشورهای اطراف ر سیهی ایران حسااستارین کشاوری اسات کاه باه توناه
مستمر دقیق ما نیاز دارد .ف دان نفت کافو در ر سیه بهمنظور تدارک رفااه حاا
حاضرشی م تمال ندی ترین ن طه ضعف ر سیه در نناج احتماالو اسات []...
نفت ایران این کمبود آنها را نبران موکند [ ]...بو باتو ناکارآمدی حکومات
ایران همچنین عد درویش گرفتن حمایتها از ایران که آمریکا درقبا یوناان
ترکیه برعنده گرفته استی کارممین را ت اریص خواهاد کارد کاه باهدنباا مناافم
بیشتری در ایران باشد.1

 .7سیاست نفتی انگلستان

برخالف آمریکا که قدرتمندی ایران را در راستای منافم خود مودیادی د لات انگمساتان از
نود یج د لت م تدر در ایران حشت داشت؛ زیارا ممکان باود مناافم امتیاازات نفتاو

آنااان را بااهخطاار بیناادازد؛ از ایاان ر د لاات انگمسااتان از سیاساات آمریکااا کااه بااه تماارین
دموکراسو در ایران رسیده بودی ناخشنود بود این امر را به زیان منافم خود ماوونداشات
احتما داشت که حاضر به دادن امتیاز اساسو در حوزهی نفت نشود.
عبدال سین هژیر در تیرماه  1093نوست زیر ایران شد .ی در دیدار با سافیر آمریکاای
«از لز باز بردن استانداردهای زندگو توده کاهش هزینههاای زنادگو صا بت کارد
مصرانه از ووگیری برنامهی هفتساله ب ث کرد؛ امید ار بود که بتواناد اعتباار زز را از
کشورهای خارنو (عمدتا از آمریکا) که بالغ بر چنل میمیون دزر موشودی تاأمین نمایاد».

9

هرچند یکو از مناابم درآماد ایاران نفات باودی باه ایان دلیال کاه د لات ایاران واس از رد
مواف تناماهی قاوا  -ساادچیکوفی خواهاان تاییراتاو در قارارداد  1200باا شارکت نفات
انگمیس ایران نیز شده بودی شرکت نفات حاضار شاد در قاد نوساتی ازطارف شارکت
فردی را ف ط بهمنظور شنیدن خواستههای ایران به آن کشور بفرستد به این ترتیابی گاس
به ایران آمد .در این میانی شاه که در سفر خارنو بهسر موبردی برای ت ویت قادرت ایارانی
1. The Ambassador in Moscow )Smith( to the Secretary of State, Telegram, Moscow,
November 3, 1947. F.R.U.S 501-BC/11-348.
2. The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State, Telegram. TEHRAN, June 24,
1948. F.R.U.S 891.002/ 6-2448.
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خواهان نوعو ات اد با انگمستان شد؛ اما انگمستان بهدلیل متصور نبودن هایچگوناه ساودی

احتما برانگیوتن حساسیت شور یی از آن امتناع رزید .1شاه در ایان زماانی هام باهدلیال

تندیدات شور ی هم بهدلیل افزایش اقتدار درباری ماوخواسات قادرت شوصاو خاود را
افزایش دهد برای ویدا کردن بنترین سازکاری عال هبر اتکاا باه ایانگوناه ات ادهاای ازنظار
قانونو نیز بهدنبا ایجاد تاییراتو در قانون اساسو بود .در ایان زماان کاه سافیر شاور ی باه
نشانهی اعتراض به رفتار ایران در قبا آن کشوری ایران را ترک کرده بودی سافرای آمریکاا

انگمیس مورد مشورت قرار موگرفتند .رازین9ی ابستهی نظامو شاور یی وایش از تارک

تنران اعال کرده بود:
ما در حا حاضر بهخاطر ویشبینو احتما دشمنوی دروو وراکندن صنایم خاود در
سراسر ر سیه هستیم []...؛ اما درارتباط با صنایم نفتو باکو این امر ممکان نیسات
م صو نفتو باکو برای کل ر سیه حیاتو است .ترس ماا از ارتاش ایاران نیسات؛
بمکه از احتما حممهی ارتش آمریکا از طریق خاک ایاران باه ایان منط اه نگاران
هستیم .به همین خاطر ما نموتوانیم انازه دهیم که ارتش ایران در ارتاش آمریکاا
ادغا شود؛ لذا بایستو طرح اعطای اعتبارات نظامو آمریکاا باه ارتاش ایاران لااو
شده مشا ران نظامو آنان نیز ایران را ترک کنند .اگار باه ایان توصایههاا عمال

نشودی ما مجبور خواهیم شد شیوههای دیگر را بهکار ببریم.0

ارتش بهعنوان یکو از منمترین ابزارها وایههای قادرت دربااری چیازی نباود کاه شااه
دربارهی آن ع بنشینو کند؛ بنابراین د لت هژیار نتوانسات زمیناههاای زز بارای تشاکیل
مجمس مرسسان برای بازنگری در قانون اساسو بهمنظور افزایش اختیاارات شااه را تادارک
ببیند .سادچیکوف که تازه به ایران بازگشته بودی بار دیگر رد توافقنامه را قانونو ندانسات
خواهان اخراج نیر های آمریکایو از ایران شد درنتیجهی هژیار از نوسات زیاری برکناار

1. The Ambassador in the United Kingdom )Douglas( to the Secretary of State, LONDON,
August 5, 1948. F.R.U.S 891.00/8-548.
2. Razin
3. The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State, Telegram. TEHRAN, August 26,
1948. F.R.U.S 761.91/8-2648.
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شد  .با ر ی کار آمدن د لت ساعد تیراندازی به شاه هنگا بازدیاد از دانشاگاه تناران در
وانزدهم بنمن 1093ی شاه فرصت را برای عممو کردن نیات خاود مناساب دیاد عاال هبار
سرکوب حزب توده غیرقانونو اعال کردن آنی با تشکیل مجمس مرسسان تاییارات زز
را به منظور افزایش اختیارات خود انجا داد در سونانو گفت که «با حق تجدید انتوابات
درصورت تشویصی رویس مممکت بنتر موتواند در سرنوشت کشور خاود نظاارت کناد
هاام اینکااه انتوابااات خیمااو ص ا یحتاار آزادتاار انجااا خواهااد گرفاات» (کینااان :شاانبه
.)1093/19/3

در د لت ساعدی درنتیجهی مذاکرات صورتگرفته باا سار یمیاا فریازر1ی تاییراتاو در

قرارداد  1200صورت گرفت که به قرارداد ال اقو گس -گمشاویان معر ف شاد .هادف از
این مذاکراتی باز بردن درآمد ایران امکان ر د افارادی از ایاران در مادیریت شارکت
بود .ایران خواهان برابری درآماد نفات خاود باا ناز وال باود کاه در ایان زماان در حاد د
 933.333.333دزر درآمد داشت که شرکت نفت با آن به هیچ نه موافق نبود.
در ننایتی قرارداد ال اقو 1200ی با افزایش  9شیمینگو در هر تان حاقازمتیاازی حاداقل
 1.333.333لیره ورداخت حقالسنم به ایاران  92درصاد توفیاف ت ویال نفات باه ایاران
بهمنظور مصرف داخموی به ام ا رسید .با نود تالشهای د لت شارایط خف اان ناشاو از
تر ر شاه که ر زنامهها نیز امکان موالفت با آن را نداشتندی این طرح بهدلیل موالفت برخو
نمایندگان طو دادن نمسات نشست مجمس که به وایان یافتن عمر مجمس وانزدهم منجار
شدی نتوانست رأی موافق نمایندگان مجمس را بهدست آ رد .در این میانی «شاه که خواهاان
حل این مع ل به سود خود بودی ساعد را بهصورت م رمانه به لندن فرستاد تا قارارداد -23
 23را مطرح نماید؛ اما آن ها به ساعد گفتناد یاا طارح ال ااقو را بماذیرد یاا آن را رد کناد»
( .)Fatemi, 1954: 335-336طرح این قرارداد در مجمس شانزدهم باعاث اتفاقااتو شاد
که به ممو شدن صنعت نفت در ایران منجر شد.

1. Sir. William Fraser
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 .8ملی شدن صنعت نفت

با تشکیل مجمس شانزدهمی با نود اعتراضات بستنشینو برخاو معترضاین باه نتاایج آنی
د لت که خواهان تصویب قرارداد ال اقو گس-گمشاویان بودی باا تأییاد انتوابااتی مجماس

شانزدهم را افتتاح کرد .در این زمانی سیاست آمریکا همچنان ت ویت ایران درم ابل احتما
سمطهی ر سیه بر ایرانی بهعنوان ضعیفتارین حم اه در میاان زنجیارهی کشاورهای مسات ل
اطراف ر سیهی بود

1

از سوی دیگر هرگونه ناآرامو داخمو بو باتو را به نفم شاور ی

زمینهساز دخالت آن کشور در ایران مودانست .از سوی دیگری در سو تیر  1092در نشست
شااورای امنیاات ممااو آمریکااای بااار دیگاار ضاامن «تأکیااد باار اهمیاات منااابم نفتااوی موقعیاات
استراتژیج آسیب وذیری ایران دربرابر حمماهی نظااموی از ایاران باهعناوان کشاوری کاه

همیشه در حم هی حمالت شور ی بوده »9یاد شد که «تسمط بر آن کشور موتواناد مسات یما

امنیت تما کشورهای منط هی خا رمیانه را باا خطار نادی ر باهر کناد»0؛ بناابراین حتاو

تر منی رویسنمنور آمریکا نیز «در ویامو که برای کنگارهی آن کشاور فرساتادی از ایاران
بهعنوان کشوری که اند شرایط کمجهای نظامو آمریکا است نا برد».

1

در داخل کشور نیز مصدق برخو یاران ی که از ر د باه مجماس بازماناده بودناد
ت صن آنان نیز نتوانسته بود بر تجدیاد انتواباات تاأ یری بگاذاردی نبناهی مماو را تشاکیل
دادنااد اناادکو وااس از آنی هژیاار تاار ر شااد .تاار ر هژیاار نشااانهای از ناااآرامو در کشااور
م سوب مو شد؛ اما باا تجدیادنظر در انتواباات

ر د دکتار مصادق باه مجماسی ی در

مصاحبهای با خبرنگاران اعاال کارد کاه « کاار ماا در مجماس موالفات باا قارارداد گاس-
گمشاویان حفظ حراست از آزادیهای فردی انتماعو خواهاد باود» ( نجااتوی :1032
.)26

1. Policy Statement on Iran Prepared in the Department of State [WASHINGTON,] February.
1, 1949. F.R.U.S 711.91/2-149.
2. S/ S-NSC Files, lot 63: D 351, NSC 54 Series, Report of the National Security Council on
the Position of the United States With Respect to Iran, )WASHINGTON( July 21, 1949.
3. Ibid
4. The Secretary of State to the Iranian Ambassador )Ala(, WASHINGTON, September 22,
1949. F.R.U.S 891. 2417 -2949.
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شاه که از سفر خود به آمریکا بازگشته بودی «با ابراز خرسندی از حمایتهای آمریکاا
اعال کمجهای نظامو آن کشوری درصدد مبارزه با فساد تمرکز هرچه بیشتر قدرت باود
در همین زمانی تصمیم به برکناری ساعد داشت»

1

این در حاالو باود کاه «ا لویات ا

آمریکا همچنان بر اعطای کمجهای ماالو انتمااعو باهمنظاور توساعه ت ویات کشاور

درم ابل کمونیسم تکیه داشت تا کمجهای نظامو بیشتر»؛ 9زیرا آمریکا معت د باود مع ال
اصمو که ایران با آن ر بهر است شور ی با استفاده از آن موتوانسات نفاو خاود را در
ایران گسترش دهدی مساول مشکالت مالو باود کاه مارد باا آن دساتباهگریباان بودناد.
آمریکا درنظر داشت که «با انرای طرح هفتساله که با مشورت همکااری ساازمانهاای
متوصص آمریکایو تد ین شده بودی منبم درآمدی ایرانیانی بهخصاو

درآمادهای ناشاو

از شرکت نفت انگمیس ایرانی در ور ههایو مصرف شود که افراد زیادی را ت ات تاأ یر

قرار دهد» 0.در این میانی شاه دروو یافتن نواب ورسشهای زیر از آمریکا بود:

نایگاه ایران در استراتژی آمریکا کجاست؟ آیا آمریکا دروو آن است کاه ایاران
ف ط نیر ی نظامو برای م ابمه با ناآرامو های داخمو خود داشته باشادی اگار چناین
است نگنداری چنین ارتشو م ر ن بهصرفه نیست اگر آمریکا معت اد باه داشاتن
نیر یو است که دربرابر شور ی م ا مت کند باید بد ن تأخیر مرا آگاه کند.

1

سفیر آمریکا در ایران در هشتم اسفند 1092ی با ارسا گزارشاو باه زارت خارناهی در
تشااریح ضااعیت ایااران نوشاات کااه « ضااعیت در ایااران نامناسااب در حااا

خاایمتاار

خطرناکتر شادن اسات» 2.در  92فار ردین  1092نیاز زارت خارناهی آمریکاا در یاج
نممبندی گزارش داد که «اگرچه شور ی با شکست شورش آ ربایجان فعال ناکاا مانادهی

1. The Ambassador' in Iran )Wiley( to. The Secretary of State, Telegram,TEHRAN, January
8, 1950. F.R.U.S 788.00/1-850.
2. F.R.U.S Lot 484: MAP-Country Statements. FY Paper prepared in the Bureau of Near
Eastern, South Asian, and African Affairs, 1951.
3. Ibid
4. The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, February
14, 1950. F.R.U.S 788.5 MAP/2-1450.
5. The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State, Telegram, TEHIRAN, February
27, 1950. F.R.U.S 788.00/2-2750.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 47 /

لو بازی صبر را درویش گرفتاه تاا ضاعف مااهوی حکومات ایاران باههماراه فشاارهای
تندیدات مونب ز ا آن شود» .در ادامهی گزارش آمده بود که «شااه بسایاری از افاراد
بانفو ایرانو نیز معت دند که در دشمنو با ر سیه ریسج بزرگو کردهاند درم ابل وااداش
درخوری از غرب نصیبشان نشده است؛ درحالو که ن ش وررنگو در ویشگیری از گساترش
کمونیسم در ننان بازی کردهاند».

1

مانرای مطرح شدن قرارداد ال اقو در مجمس شانزدهمی در د رهی زمامداری حسنعمو
منصور بود؛ طرحو که از همان ابتدا احتما تصویب نشدن آن نود داشت درحالو کاه
افرادی از نبنهی ممو نیز ارد مجمس شده بودندی رد آن بسایار م تمال باهنظار ماورساید.
سفیر آمریکا بیان کرده بود که «ایرانیان بهطور غیررسمو خواهان دخالت آمریکا هستند که
با بهکارگیری مساعو نمیمهی خود طرحو را وایش بکشاند کاه رضاایت مجماس را نماب

کند» 9.آمریکا با درویش گارفتن سیاسات عاد دخالات در ایان موضاوعی اعاال کارد کاه
« سیاست ما بر این امر استوار اسات کاه ایان موضاوعو باین ایاران شارکت نفات اسات
آمریکا نموتواند ارد آن شود؛ اگرچه نگران ویدا شدن راهحل مناسب موباشد».

0

سیاست آمریکا در این زمانی کسب امتیاز خاصاو در ایاران نباود؛ لاو از اینکاه مناافم
خااود در منط ااه را ازدساات بده اد بساایار نگااران بااود مااوخواساات شااور یی بااهعنااوان
بزرگترین خطری در ن مرزهای خود ایز له شود .هدف آمریکا بیشتر این بود که ایاران باا
دست زدن به مجموعه اصالحات اقتصادی انتماعو از خطر نفو کمونیسم م فاو نگاه
داشته شود؛ زیرا ر د شور ی به ایران ازنظر آنان به معنو بهخطر افتادن تما منافم آناان در
خا رمیانه بود .با ر ی کار آمدن حسنعلی منصاور کاه طرفادار آمریکاایوهاا باودی توناه
انگمسااتان بااه نفااو آمریکااا در سیاساات ایااران بیشااتر نمااب شااد .بااا حمایاات آمریکااا از
نوست زیری منصوری «انگمیسو ها با نگرانو شاهد ر ی کار آمدن رناا طرفادار آمریکاا

1. Lot 53 D 250; UM Documents, No. 6, 86-113, Paper' Prepared in the Department of State,
WASHINGTON, undated.
2. CFM•Files: Iot M-.88: Box 149Paper Prepared in the Bureau of Near Eastern, South Asian,
and African Affairs, [WASHINGTON] April .27, 1950.
3. Ibid
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در ایران بودند .بازگشت آیتاهلل کاشاانو از تبعیاد لبناان

ر د دکتار مصادق اقمیتاو از

نمایندگان نبنهی ممو در مجمس شاانزدهمی بار نگراناو انگمیساوهاا ماوافاز د» (مصادقی
.)132 :1062
 .9رد قرارداد الحاقی گس -گلشائیان

حسنعمو منصور که در د رهی نوست زیریاش قرارداد نفت برای تصویب به مجمس اراوه
شدی اندکو بعد از اراوهی زی ه به مجمسی استعفا کرد رز آرا در وانجم تیرمااه  1092باه
نوست زیری رسید .با ر ی کار آمدن رز آرا در ایرانی امید آمریکایوها برای دسات زدن
به اصالحات اقتصادی انتماعو بیشتر شد؛ زیارا آنهاا ماودانساتند کاه ارتاش از رز آرا
حمایت موکند همین حمایت ارتش بهمعنو قدرتمنادی ی باود .در دهام بنمان 1092ی
سفیر آمریکا در گزارشو به ارزیابو سیاستمداران ایاران ورداختاه درباارهی رز آرا نوشاته
بود:
سربازی است که سربازان را ت ات تاأ یر قارار ماودهاد [ ]...تاا ناایو کاه مان
فنمیدها ی ارتش ایاران در کاف دساتان ا سات .ی واس از ماانرای آ ربایجاان
اعتماد شاه را بهدست آ رده است؛ لو شاه ترنیح مودهد تا نایو کاه ماوتواناد
افسار ی را در دستان خود داشته باشد [ ]...ی اگر نوست زیر شود بهدنبا تاییر
سیستم خواهد بود.

1

آمریکایوها که بهدنباا انجاا اصاالحاتو در ایاران بودنادی از نوسات زیاری رز آرای
با نود نارضایتو شاهی رضایت داشتند انگمیسوها هم که خواهان ر ی کار آمادن د لات
قدرتمندی بودند که بتوانند قرارداد ال اقو را در مجمس بهویش ببرندی از ا حمایت کردند؛
زیرا «بنترین تیری که در ترکش داشتند رز آرا بود» (کاتوزیاانی  .)133 :1031سیاسات د
قدرت مونود در ایران بار نوسات زیاری رز آرا اساتوار شاد باه موالفات شااه در ایان
هنگامه چندان توننو نشاد .رز آرا یکاو از دزیال احتماا عاد نوسات زیاری خاود را
1. The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State, Dispatch, TEHRAN, January 30,
1950. F.R.U.S 788.00/1-3050.
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«احتما دخالت سفارت بریتانیا» مطرح کرده بود؛ اما چنین نشد 1.ی در همین گفات گاو
درمورد نفت گفته بود که «اگر شرکت نفت انگمیس ایاران ویشانناد معماق خاود را ازنظار
تجاری همتراز یا بازتر از قراردادهایو که در خا رمیانه به ام ا رسایده اسات دربیاا ردی ا

ت مین مو کند که قرارداد ال اقو از تصویب مجمس بگذرد» 9.در چناین شارایطوی رز آرا
در ونجم تیرماه 1092ی فرمان نوست زیری را دریافت کرد؛ درحالو کاه دکتار مصادق در
نمسهی چناردهم خرداد گفته بود که «زز مودانم با صادای بمناد ناهتنناا باهگاوش ممات
ایرانی بمکه بهسمم عالمیان برسانم که ما نمایندگان نبناهی مماو تاا ر ح در بادن داریام باا
تشکیل چنین د لتو موالفت موکنیم بههیچ ناه د لتاو را کاه ایشاان در رأس آن اقام
شوند در این مجمس قبو نموکنیم» (ر زناماهی رسامو کشاور شاهنشااهو ایارانی یکشانبه
 .)9 :1092/0/92رز آرا در رأی گیری مجماس توانسات باا  21رأی مثبات  3رأی منفاوی
رضایت مجمس را بهدسات آ رد .ی در بعاد داخماوی فکار انجاا اصاالحات انتمااعو
اقتصادی حتو سیاسو را داشت معت د باود کاه «قادرت شااه «باهصاورت طبیعاو» بایاد
من صر به نظارت کمو در امور حکومتو باشد»0؛ بناابراین در راساتای انارای برناماههاایش

سعو کرد در بعد خارنو نیز ر ابط خود با شور ی را گسترش دهد .ی بارای نماب نظار
شور یی ووش رادیو صدای آمریکا را که برنامههایو عمیه شور ی ارسا موکردی متوقف
کرد به ع د قراردادهای بازرگانو باا شاور ی ورداخات .ا باا فاراری دادن برخاو ساران
حزب تودهی کمکم اعتماد آمریکا انگمستان را نسبت به خود کم کرد.
عمت اقعو رز آرا در فراری دادن تودهایها این اسات کاه آنهاا ممکان اساتی
تبروه شوند وس از تبروه آزادی دست به اقدامات ندیدی عمیاه د لات بزنناد؛
لو با فراری دادن آنها هم سبب نمب رضایت همسایهی شمالو (ر سیه) شاد
هم مجر بودن آن ها با فرارشان ابت شد دیگر آنکه با ارتباطات ونناانو رز آرا

1. The Ambassador} in Iran )Wiley( to the Secretary of' State, Telegram, TEHRAN, May 26,
1950. F.R.U.S 788.00/5-2650.
2. The Ambassador} in Iran )Wiley( to the Secretary of' State, Telegram, TEHRAN, May 26,
1950. F. R.U.S 788.00/5-2650.
3. The Ambassador} in Iran )Wiley( to the Secretary of' State, Telegram, TEHRAN, May 26,
1950. F.R.U.S 788.00/5-2650.
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با سران حزب توده این نزدیکو مشوص موشود؛ ا بارها اشااره کارده اسات کاه
نبنهی ممو باید به سیمهی تودهایها ازهم واشیده شود (مندینیای .)11 :1060

اقدامات رز آرا در داخل نیز باا موالفات مصادق نبناهی مماو ر باهر باود .در ا
بنمن 1092ی گریدیی سفیر آمریکای گزارش داد که از طریق منبعاو آگااه شاده اسات کاه
«رز آرا به شور ی اطاالع داده باهمنظاور نماوگیری از اعتباار فزاینادهی آمریکاا در ایاران

دربرابر کمجهای آمریکا به ایاران سانجانادازی ماوکناد» 1.درم ابالی ساونانو مبناوبار

استرداد طالهای ایران از شور ی به ایران 9مطرح شد که همهی این موارد بهعنوان نزدیکاو

رز آرا به شور ی تعبیر موشد که خطاری بارای مناافم اساتراتژیج آمریکاا انگمایس در
منط ه بهشمار مورفت .البته این فرضیه را نیز موتوانیم مطرح کنیم که رز آرا با نشاان دادن
گرایشهایو به شور یی سعو کرد از این حربه بهعنوان اهر فشاری برای به کرسو نشاندن
درخواستهای خود از اشنگتن استفاده کند؛ زیرا ی اندکو بعد از این اتفاقااتی ا 923
میمیون دزری را از آمریکا درخواست کرد که ازنظر آمریکا ورداخت آن امکانواذیر نباود.
با این حا ی شورای امنیت ممو آمریکا بار دیگار تأکیاد کارد کاه «ایاران همچناان در مادار
منافم امنیتو ایازت مت ده قرار دارد که نباید حتو به سیمهی حممه یا ناآرامو داخمو ت ات
سمطهی کمونیستها درآید.

0

در چنین ف ایو که رز آرا چندان میدان عمل سیعو نداشتی از طریق کمیسیون نفات
مجمس ت ت فشار قرار گرفت تا زی هی ال اقو را برای بررسو باه مجماس بفرساتد ایان
در حالو اتفاق افتاد که خود شاه رز آرا هم از قرارداد ال ااقو رضاایت نداشاتند انجاا
تاییراتو در آن به سود ایران را ضر ری مودانستند .با ارساا قارارداد باه مجماسی نبناهی
ممو حمالت خود را بیشتر کرد حتو در نمسهی بیست چناار کمیسایون نفاتی مصادق

1. The Ambassador in Iran )Grady( to the Department of State, Telegram, TEHRAN, January
23, 1950. F.R.U.S 788.00/1-2351.
2. The Aml;a8sad01' in Iran (Grady) to the Se01•eta1vy of State, Telegram, TEHRAN, July
25, 1951. F.R.U.S 661.88/7-2550.
3. F.R.U.S S/P-NSC files, lot 62 D 1, NSC 107 Series Draft Statement of Policy, Proposed by
the National Security Council, WASHINGTON, March 14, 1951.
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در نامهای به غالم ساین فر هاری زیار دارایاوی ضامن انت ااد از اساتدز

ی در تصاویب

قراردادی خواستار ممو شادن صانعت نفات در ایاران شاد (مکاوی  )23 :1061کاه البتاه ایان
ویشنناد ی در کمیسیون رد شد .درننایتی کمیسیون نفات در ناوزدهم آ ر 1092ی واس از
مذاکرات اعال کرد که قرارداد ال اقو برای اساتیفای ح اوق ایاران کاافو نیسات باا آن
موالفت کرد (صورت مذاکرات مجمس شورای ممو :نمسهی .)1092/2/1
رز آرا که در همین زمان درگیر مذاکره با شرکت نفت برای اصالح قرارداد بودی بارای
نموگیری از هرگونه اقدا نمایندگان که با تصویب قانونو مانم اقدامات ی شوندی تصمیم
به استرداد زی هی قرارداد گس -گمشاویان گرفت .رز آرا برای کاستن از شادت موالفات
نمایندگان استدز موکرد که «شما که کارخانهی سیمان را نموتوانید با ورسنل خاود اداره
نماییدی شما که کارخانههای کشور را درنتیجهی عد قدرت فنو بهصاورت فعماو انداختیاد
که ضرر مودهند با کدا ورسنلی با کدا سایل ماوخواهیاد نفات را خودتاان اساتوراج
ممو نمایید» (موحدی  .)192 :1032همچناینی باه گازارش سافارت آمریکاای توطماههاا عمیاه
رز آرا در حا افزایش بود فشارهایو ازطرف شاه درباری نظامیانی مجمس منافم نفتاو

انگمستان به ا ارد موشد 1.مدیر بوش یونان ترکیاه ایاران زارت خارناه در بررساو
عمل به نود آمدن این ضم نوشت:
برای من مثل ر ز ر شن است که سیاست سنتو بریتانیاا در ایاران عماورغام تاییار
ننانی رهای دگرگون نشده است.آنها موضوع نفت برایشان همچنان در ا لویت
است انازه مودهند تا شرایط ایاران در آشاوب هارج مارج داوماو باشاد تاا
ایرانیان چنان نیاز فزایندهای به حاق ازمتیااز ویادا کنناد کاه مجباور شاوند قارارداد
ال اقو را با همین شرایط بمذیرند در انو با استفاده از فرصاتی شارکت باه کاار
خود با همان شرایط سابق ادامه دهد در این مدت نیز ضامن ورداخات رشاوه باه

1. The Charge in Iran )Richards( to the Secretary of State, Telegram, TEHRAN, December
14,1950. F.R.U.S 788.00/12-H50.
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نمایندگان عما حکومتوی شرکت را به ادامهی کاار باه شایوهی ساابق در نباود
یج د لت قوی در ایران قادر سازند.

1

چنین انت اد تندی از ر یهی انگمستان در ایرانی نشاندهندهی شاکاف عمی او اسات کاه
در این برهه از تاریخ بین منافم د کشور در ایران ایجاد شده باود .آمریکاا نگاران نااآرامو
داخمو ایران احتما سوءاستفادهی شور ی از این شرایط بود .هرچناد باهگفتاهی زارت
خارنهی آمریکای انگمستان از بونظمو هرج مرج ایران سود موبردی درننایات انگمساتان
با دیدن موالفت شاهی رز آرای مجمس حمایت تودهی مارد از طارح مماو شادن صانعت
نفتی برای اینکه با مشکل بزرگتری به نا ممو شدن ر باهر نشاودی وایشقاد شاد تاا در
امتیاز اعطایو به ایران تعدیالت اساسو قاول شود؛ بنابراین در اقدامو غیرقابال باا ر ویشانناد
قرارداد تنصیف ( )23-23را اراوه کرد که ویشتر بین شرکت آرامکو عربستان ام ا شاده
بااود 9.چااون رز آرا ایاان ویشاانناد را عمنااو نکااردی امکاان بررسااو در مجمااس نیااز نیافاات

درم ابلی از شاه خواست که فرمان ان ال مجمس را صادر کند .برای دستیابو به این هادف
باید مجمس افکار عمومو مووذیرفتند که در آن شرایطی ممو شدن صنعت نفات ناه مفیاد
است نه م د ر اصل ت سیم به تسا ی موتواند س ف مطالبات ممو مورد وذیرش نظاا
بینالمممو باشد .مانورهای رز آرا آنگونه که موخواست تأ یر نداشت سبب شاد هماهی
طرفهای بازی به ی بدبین شوند (حشمتزادهی .)22 :1022
برخو از نویسندگان معت دند که هادف رز آرا انجاا کودتاایو عمیاه شااه باود حتاو
«کودتای خود را برای نور ز  1093طرح کارده درنظار داشات واس از باهدسات گارفتن
قدرتی مجمسین را من ل تما موالفان خود را توقیف کند» (طموعوی .)026 :1039
آمریکایوها که بهدلیل سیاستهای آشتونویانهی رز آرا نسبت به شور ی موالفات
ی با طرح ممو کردن نفت که این صنعت را همچنان در دستان انگمستان حفظ موکاردی از
1. 611.41/12-2050, Memorandum by the Director of the Office of Greek, Turkish, and
Iranian Affairs )Rountree( to the Assistant Secretary of State of Near Eastern, South Asian,
and African Affairs )McGhee(, WASHINGTON, December 20, 1950.
2. Anglo-Iranian Oil Company, Annual Reports and Accounts as at 31st.December 1951,
London, 1952.
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ی راضو نبودند از سوی دیگر از حمایت ارتاش از ی آگااهو داشاتند ماوترسایدند
که هرگونه اقدامو در برکناری ی مونب کودتایو عمیه شااه نااآرامو در کشاور شاودی
به راهحمو اندیشیدند که کمترین هزینه را برای آنها داشته باشد .از آنجا کاه اساناد زارت
خارنهی آمریکا در این د ره حذف شده استی نموتوانیم دخالت یا مشارکت آمریکاا در
قتل رز آرا با تشویق دربار را مستند کنیم؛ اما به احتما زیاادی آمریکاایوهاا از حاذف ی
بسیار خشنود موشدند نبود ی را در راستای منافم منط های خاود ماودانساتند .سارانجا ی
رز آرا در شانزدهم اسفند 1092ی در مسجد سمطانوی با گمولهی خمیل طنماسبوی از اع ای
فداویان اسال ی کشته شد.
 .01مصدق و ملی شدن صنعت نفت

وس از قتل رز آرای کمیسیون نفت نیز طرح مماو کاردن صانعت نفات را در  91اسافندی باه

اتفاق آرای نمایندگان تصویب کرد این طرح در  92اسفند از تصاویب سانا هام گذشات
(موحدی  .)113 : 1032با قتل رز آرای سیاست آمریکا همانند گذشته حمایت از شوص شاه
بود درقبا ممو شدن صنعت نفت اعال کرد که «آمریکا اگرچه بهطاور کماو مماو شادن
صنعت نفت را به صالح نموداندی اما بر حق د لاتهاای مسات ل در مماو کاردنی باه شارط
ورداخت غرامت مناسبی ص ه موگذارد»1؛ اما انگمستان که نگاران نفات مناافم خاود در

آن صنعت بودی بهدنبا فردی موگشت که بتواند این طرح را به سارانجا برسااند .گازارش
بوش ترکیهی یونان ایاران زارت خارناهی آمریکاای مبناوبار اینکاه «عناصار کمونیسات
مونود در ایران با استفاده از ضعیت به نود آماده [ناشاو از قتال رز آرا]ی باهسارعت در
حا گسترش نارضایتوی یج ر ز وس از قتل ی هستند حتو باا برگازاری تظااهراتو در

مجا رت سفارت آمریکا شعارهایو عمیه آمریکا غارب ساردادند»9ی باعاث شاد آمریکاای

نگران از گسترش ناآرامو شکلگیری زمینههای عرضاندا شور یی باه راهحال مناسابو
1. The Secretary of State to the Embassy in Iran, Telegram, WASHINGTON, March 17,
1951. F.R.U.S 888.2553 AIOC/3-1751.
2. Memorandum by the Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern, South Asian,
and African Affairs )Berry( to the Secretary of State, [WASHINGTON,] March 14, 1951. .
F.R.U.S 788.00/3-1451.
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بیندیشد؛ بنابراین با انتصاب سید ضیا به سمت نوست زیری موالفت کارد؛ زیارا انگمساتان
مایل به ر ی کار آ ردن ا بود تا بتواند توساط ی قارارداد ال ااقو را باه نتیجاه برسااند
انتصاب ی به سمت نوست زیری ممکن بود ضم را آشفتهتار کناد .آمریکاا در فرصات
اندک با تونه به شناختو که از عاال در د رهی سافارت ی در اشانگتن داشاتی ی را
برای نوست زیری موقت فردی مناسب تشویص داد؛ زیرا ازنظر آمریکایوها «عال شاوص

قدرتمند توانایو در ادارهی کشور م سوب نموشاد» 1.د رهی زماماداری عاال مساتعجل
بود شش هفته بیشتر نمایید با ر ی کار آمدن دکتر مصدقی سیاستهای آمریکا درمورد
نفت نیز کمکم بهکمو دگرگون شد به کودتای  92مرداد  1009منجر شد.

 .00نتیجهگیری

در وژ هش حاضری دروو یافتن واسخ به این سرا باودیم کاه نایگااه نفات ایاران در مناافم
نفتو آمریکا چگونه بوده از چه طری و درصدد دستیابو به آن منافم بوده است .باا اراواهی
اسناد مدارک دریافتیم که د لت آمریکا تأکیاد زیاادی بار تادا نریاان نفات باه ساود
کشورهای آزاد درم ابل کشورهای کمونیستو داشته است بهدلیل ترس از نفو کمونیسام
در ایران از آنجا به سمت کشورهای حاشیهی خمیجفارس کاه بیشاتر مناافم مسات یم نفتاو
آمریکا در آنجا قارار داشاتی کوشاید باا کماج باه ت ویات بنیاهی نظاامو باا اراواهی ا ی
کارشناسان تجنیزات نظاموی تاحد دی ایران را دربرابر حممهی احتمالو شور ی ت ویات
کند.
آمریکا که با اراوهی طرح مارشا درصدد کمج به بازسازی کشورهای مت د خاود در
سطح ننان بودی نود تدا نریان نفت ایران را عنصری ضر ری در انرای ایان طارح
مودانست؛ بنابراین د لتمردان آمریکا نگران هرگونه احتما قطم نفت ایاران باه هار دلیماو
بودند در نریان ر ند ممو شدن صنعت نفت نیز بهدلیل منافم غیرمسات یم خاود کوشایدند

1. Report From Henderson to Secretary of State, March 15, 1951. F.R.U.S 788.13/13-1551.
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طرفین مذاکرهکننده را بر سر یج میز بنشانند تاا نفات ایاران همچناان در باازار کشاورهای
آزاد خرید فر ش شود.
با افو قدرت انگمستان وس از ننج ننانو د ی آمریکا درصدد برآمد که با افازایش
منافم خود در ایرانی از حالت اسطه به دارندهی منافم نفتاو تبادیل شاود کاه باا ر ی کاار
آمدن دکتر مصدق حوادث وس از آنی این طرح نیز عممو شاد باا انارای کودتاای 92
مردادی شرکتهای آمریکا از عمده سنامداران کنسرسیو نفتو بعد از آن تاریخ شدند.
منابع
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The Acting Secretary of State to the Embassy in Iran, Telegram,
WASHINGTON, January 3, 1947. F.R.U.S 891.24/12-947.



The Ambassador in Iran )Allen( to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, January 11, 1947. F.R.U.S 891.6363/1-1147.



The Ambassador in Iran )Allen( to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, November28, 1947. F.R.U.S 891.51/11-2847.



The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, March 11, 1946. F.R.U.S 861.24591/3-1146.



The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, March 15, 1946. F.R.U.S 861.24591/3-1546.



The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, March 22, 1946. F.R.U.S 861.24691/3-2246.



The Ambassador in Iran )Grady( to the Department of State, Telegram,
TEHRAN, January 23, 1950. F.R.U.S 788.00/1-2351.



The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, January 21, 1946. F.R.U.S 891.00/1-2146.



The Ambassador in Iran )Murray( to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, March 25,1946. F.R.U.S861.24591/3-2546.
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The Ambassador in Iran )Murray(to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, March 23,1946. F.R.U.S 861.24591/3-2346.



The Ambassador in Iran )Murray(to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, March 27,1946. F.R.U.S 861.24091/3-2146.



The Ambassador in Iran )Murray(to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, March 30,1946. F.R.U.S 861.24591/3-3046.



The Ambassador in Iran )Murray(to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, April 4, 1946. F.R.U.S 861.24591/4-446.



The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State,
Dispatch,TEHRAN, January 30, 1950. F.R.U.S 788.00/1-3050.



The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State, Telegram.
TEHRAN, June 24, 1948. F.R.U.S 891.002/ 6-2448.



The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State, Telegram.
TEHRAN, August 26, 1948. F.R.U.S 761.91/8-2648.



The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State, Telegram,
TEHRAN, February 14, 1950. F.R.U.S 788.5 MAP/2-1450.



The Ambassador in Iran )Wiley( to the Secretary of State, Telegram,
TEHIRAN, February 27, 1950. F.R.U.S 788.00/2-2750.



The Ambassador' in Iran )Wiley( to. the Secretary of State,
Telegram,TEHRAN, January 8, 1950. F.R.U.S 788.00/1-850.



The Ambassador in Moscow )Smith( to the Secretary of State,
Telegram, Moscow, November 3,1947. F.R.U.S 501-BC/11-348.



The Ambassador in the United Kingdom )Douglas( to the Secretary of
State, LONDON, August 5, 1948. F.R.U.S 891.00/8-548.



The Ambassador} in Iran )Wiley( to the Secretary of' State,
Telegram,TEHRAN, May 26, 1950. F.R.U.S 788.00/5-2650.



The Ambassador} in Iran )Wiley( to the Secretary of' State,
Telegram,TEHRAN, May 26, 1950 . F. R.U.S 788.00/5-2650.



The Ambassador} in Iran )Wiley( to the Secretary of' State,
Telegram,TEHRAN, May 26, 1950. F.R.U.S 788.00/5-2650.



The Aml;a8sad01' in Iran )Grady( to the Se01·eta1vy of State,
Telegram,TEHRAN, July 25, 1951. F.R.U.S 661.88/7-2550.



The Charge in Iran )Richards( to the Secretary of State,
Telegram,TEHRAN, December 14,1950. F.R.U.S 788.00/12-H50.



The charge in iran to the Secretary of State, Tehran, August, 13, 1939.
F.R.U.S Telegram: 391.1164/82.
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The Secretary of State to the Ambassador in Iran )Murray(,
Washington: Telegram, March 24,1946. F.R.U.S861.24591/3-24.46.



The Secretary of State to the Acting Secretary of State )Acheson(,
Telegram,NEW YORK, March 26, 1946. F.R.U.S501.BC/3-2646.



The Secretary of State to the Charge in the Soviet Union )Kennan(,
Telegram, WASHINGTON, March 5,1946. F.R.U.S 861.24591/3-546.



The Secretary of State to the Embassy in Iran, Telegram,
WASHINGTON, March 17, 1951. F.R.U.S 888.2553 AIOC/3-1751.



The Secretary of State to the Iranian Ambassador )Ala(,
WASHINGTON, September 22, 1949. F.R.U.S 891. 2417 -2949.



The Secretary of War )Patterson( to the Secretary of State,
WASIDNGTON, 3 January 1947. F.R.U.S 891.51/1-347.



The Vice Consul at Tabriz to the Secretary of State, Telegram,
TABRIZ, March 5, 1946. F.R.U.S 761.91/3-546.



The Vice-consul at tarried to the Secretary of State, Tabriz, March6,
1946 Telegram. F.R.U.S861.24591/3-646.

