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      پرتگاهبه سوي 
  

 شپرد، سفير انگلستان، با ارسـال تلگرامـي بـه آنتـوني             1330 دي   26در روز   
 دي براي ساعاتي طوالني به حضور شـاه شـرفياب           24ايدن اطالع داد كه در روز       

هايي را با او در ميان گذاشته و هر بار هـم              شده و شاه به جاي ابراز عقيده پرسش       
اما دو اشارة مهـم شـاه    1.ت دفاع از مصدق بوده استكه ابراز عقيده كرده در جه

گيري از سلطنت و اشـغال        متفقين در وادار كردن پدرش به كناره      . قابل تأمل است  
داند كه پدرش هوادار آلمـان   كس به خوبي او نمي اند، زيرا هيچ    ايران راه خطا رفته   

اح نبود؛ و مخالفت با مصدق هم يكپارچـه نيـست، و از دو شخـصيت مهـم جنـ                  
به اين نتيجه رسيده است كـه كـاري از دسـتش            " اولي   -قوام و سيدضيا  –مخالف  
  2".از گود خارج استترديد  بي" و دومي "آيد بر نمي
  

در اوائل بهمن ايدن تلگرامي مرموز با امضاي پيتر دريافت داشت كـه در آن               
اي پيشنهادها و داليلـي كـه بـر       " را در مونت كارلو ديدم و        "دوستم"كه  آمده بود   

پـس از  .  تأثير زيادي بر من گذاشت "هاي فعلي خود ارائه كرد   ها و خواست    رويه
آن در اين تلگراف از ايدن درخواست شده بود كه بـه كنـسول بريتانيـا در نـيس                    
دستور دهد پيام كامل وي را دريافت دارد و آن را به صورت رمز در اختيار ايـدن                  

                                                 
1 . Sheperd to Eden, No. 24, 17 January 1952, FO 371/98618, EP 1051/15. 
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 اطمينان دارم كه اين موقعيـت نبايـد از        "پيتر با لحني رسمي نوشته بود       . قرار دهد 
  3".دست برود

 
 بهمن به آنتوني ناتينگ، معـاون پارلمـاني خـود، نوشـت كـه               9ايدن در روز    

زند از جانب كنـت دو         دريافت كرده است كه حدس مي      "تلگرامي بسيار عجيب  "
دو كورسي چند هفته پيش از اين از ايدن درخواست كرده بود كه             .  باشد 4كورسي

 ديدار كند، اما چون او بيرون از شهر بود ناتينگ ايـن             "با يك نفر ايراني   "دن  در لن 
ايـدن  .  را پيـدا نكـرده بـود       "فـرد ايرانـي مـورد نظـر       "كار را به عهده گرفته ولي       

ده بگيـرد و    خواست بداند آيا امكان دارد ناتينگ يكبار ديگر اين كار را به عهـ               مي
   5؟گيرده در جريان قرار وزير امور خارجمناسب است  ببيند كه آيا

  
 و از او    در اين هنگـام دو كورسـي تلگـرام ديگـري بـراي ناتينـگ فرسـتاد                  

بـا امـضاي پيتـر    تلگرامـي كـه   كـه  فوري به ايدن اطالع دهـد    "شخصاً"خواست  
همان گونه كـه    "دريافت كرده است در واقع از جانب او بوده است و اعتقاد دارد              

 ناتينـگ هـم   ".الً بسيار سـودمند خواهـد بـود   عنوان كرده است اقدام فوري احتما    
دانستند كـه   زمان تمام كساني كه درگير اين ماجرا بودند مي   تا اين   البته  . چنين كرد 

ايدن مشاهدات شپرد را بـه خـاطر        . است) السطلنه  قوام(فرد مورد نظر احمد قوام      
داشت ولي اظهار نظر قاطعي نكرد و اين باعث شد كه دو كورسي اعتـراض كنـد                 

ايـن  . نـد ك   را دربـارة ترديـد بريتانيـا تأييـد مـي           "مان  نظر دوست "كه تلگرام ايدن    
ـ             "دوست"  و حاضـر    دارد به نمايندگان ايدن در محل خود، يعني نـيس، اعتمـاد ن
خـود را    هـاي   ترديد هـراس    بي"و  .  بدون تضمين شخص ايدن حركتي كند      يستن

                                                 
3 . EP 16913/2 FO 371/98683. 
4 . Kenneth de Courcy  
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دوكورسـي سـپس     ."كرد  دخواه و آنها را به شكلي گسترده منتقل         ددان  پايه نمي   بي
كنم از اين كه شما حتي از بررسي مشاهدات و پيشنهادهاي او              تعجب مي  "نوشت

 به طـور كلـي      " دادمي  ترجيح    در چنين شرايطي دو كورسي     ".كنيد  خودداري مي 
 اما او در مورد جدي بودن پيشنهادهاي اين دوست ترديـدي            ".خود را كنار بكشد   

  6".رود از دست ن انگلستانجام منافع كالنكه سران"نداشت و اميدوار بود 
 

هـاي خـود را از قـوام بـه      دو كورسي پس از بازگشت به انگلستان برداشـت        
تأثيري "او اصالً به هيچ دردي نخورد ولي        ناتينگ منتقل كرد و گفت احتمال دارد        

سياسـتمداري  "به نظر دو كورسـي قـوام        .  بر وي نهاده است    " شگرف كم و بيش  
شايد اصالً نشود به وي اعتماد كرد؛ ولي از آنجا كه وضعيت ما در              ايراني است و    

مــن ارزش دارد عقيــدة آيــد، بــه   بــه نظــر نمــيچنــدان خــوب ) در ايــران(آنجــا 
گفـت اكنـون قـصد دارد از ايـن             دو كورسـي     7".پيشنهادهاي او را بررسـي كنـيم      

  .موضوع پا پس كشد
  

 مالقـات كـرده و ايـن        قوام در مونت كارلو در آپارتمان دو كورسـي بـا وي           
 پذيرش چيزي جز پيـشنهادهاي بـسيار   هآماد"كورسي هشدار را شنيده بود كه دو       

 به دو كورسي گفته بود كه بـراي جلـوگيري از            او.  قوام جدي بود   ".نيستجدي  
تواند بـه     او معتقد بود كه مي    . بروز فاجعه در ايران بايد با بريتانياي كبير كنار بيايد         

كـرد موفـق      اگر بريتانياي كبير از او پشتيباني نمي      . دست گيرد آساني قدرت را در     
قول و قرارهاي سفارت بريتانيا در      . شد ولي اطميناني به اين پشتيباني نداشت        نمي

او فقط حاضر به پذيرش قول مستقيم وزير امور خارجه          . كرد  تهران او را قانع نمي    
 وزيـر خارجـه ممكـن    در مالقاتي خصوصي با وي در پاريس بود و اگر ديدار بـا   

                                                 
6 . FO 371/98683, EP 1015/438G. 
7 . Letter dated 13th February 1952. FO 371/98683. 
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او آماده بود قدرت را در دست گيـرد         . كرد  نبود بايد با لرد ساليزبوري مالقات مي      
و دربارة قرارداد نفتي كه بسيار به نفع انگلستان باشد در ايـن كـشور بـه مـذاكره                   

هاي اقتـصادي     با كمك "نوبة خود،   خواست انگلستان هم، به       بپردازد، در مقابل مي   
امكان داشت به نـاگزير، بـه داليـل شـرايط موجـود در              . اني كند  از او پشتيب   "الزم

 ولـي مقامـات   ".در اظهارات اولية خود مخـالف بـا انگلـستان جلـوه كنـد            "ايران  
انگلستان بايد داليل او را درك كنند و بر اساس توافقي پنهاني با وي اين وضع را                 

ـ  "دولتـي بـسيار قـوي تـشكيل دهـد         "او در نظر داشـت      . تحمل كنند  ا از ايـن     ام
 او را به امان خـدا رهـا         "براي به دست آوردن دل روسيه     "ترسيد كه انگلستان      مي
مـشي پرصـالبت      خـط "آيا انگلستان به راستي قصد دارد ثابت قدم باشـد و            . كند

 را دنبال كند؟ موضـع انگلـستان در برابـر ايـاالت متحـده كـدام اسـت؟                   "بريتانيا
چگونـه بايـد اطمينـان    . كرد  اعتماد نميسرانجام، او شاه را دوست نداشت و به او   

   8؟نندك كرد كه مقامات بريتانيا عليه او با شاه همكاري نمي پيدا مي
  

كرد كـه دو كورسـي يكـي از مقامـات بلندپايـة وزارت امـور            قوام تصور مي  
از آنجا كه پس از مدتي پاسخي دريافت نكرد، به اين نتيجـه رسـيد    . خارجه است 

ولـي ديـري نگذشـت كـه        .  او يا با طـرحش موافـق نيـستند         كه مقامات بريتانيا با   
جوليـان ايمـري، يكـي از نماينـدگان         . اطالعاتي مخالف اين برداشت به او دادنـد       

كار و از حاميان پا برجاي خاندان قاجار، اتفاقـاً از تمـاس دو كورسـي بـا                    محافظه
نـت كـارلو   قوام با خبر شد و از ناتينگ پرسيد آيا ديدار وي با ايـن پيرمـرد در مو           

                                                 
. 1352 فوريه 13پيوست نامة كنت دو كورسي به آنتوني ناتينگ به تاريخ .. 8  
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پذير است؟ ناتينگ او را منصرف كرد و گفت قوام جدي نيست در غير اين                 امكان
 ايمـري   9.فرسـتاد   صورت پيش از ترك تهران پيـامي بـراي دولـت انگلـستان مـي              

 وزير امور خارجه، تماس گرفت؛ اين بار         جانشين او با سلوين لويد،   . مأيوس نشد 
 كه به نظر لويد بازگشت قوام به قدرت         او را به اين دليل به اين كار تشويق كردند         

كرد كه قوام      ايمري بايد اطمينان پيدا مي      اما ".تغييري در جهت بهبود اوضاع بود     "
  .گويد متوجه است كه او از طرف دولت انگلستان سخن نمي

  
. ايمري در حدود اول فروردين در هتل قوام در پاريس با وي مالقـات كـرد               

مدعي تاج و   "بر گزارش ايمري او شاهزاده حميد قاجار        ولي قوام تنها نبود، و بنا       
شايد اين دعوت با اطالع قبلي ايمـري و تأييـد او   .  را هم دعوت كرده بود  "تخت

 بـه ايمـري   . گويـد   انجام شده بود، هر چند ايمري در گزارش خـود ايـن را نمـي              
ه ، و زمـاني كـ  10 بـود  عالقمنـد شاهزاده حميد، معروف به كاپيتان ديويد دروموند، 

، البته  گيري كرد به دنبال اين بود كه او را بر تخت بنشاند             رضاشاه از سلطنت كناره   
كه مورد حمايت پدر ايمري بـود مقبـول         اگر شاهزاده حسن، پدر شاهزاده حميد،       

ع زماني كه محمدرضا به عنوان پادشاه سوگند ياد كرد طرح اين موضـو            . افتاد  نمي
  .ديگر مناسبتي نداشت

  
ويد دستور داده بود، ايمري به قـوام اطمينـان داد كـه دولـت         همان گونه كه ل   

كنـد     وي به قدرت را تغييري در جهت بهبود اوضاع تلقي مي           بازگشت"انگلستان  
حاال بسيار بيشتر از گذشته به هم نزديـك     "هاي مقامات امريكا و بريتانيا        و ديدگاه 

                                                 
9 . Anthony Nutting to Julian Amery , MP, 19 February 1952, FO 371/98683. 
10 . Captain David Drummond 
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  قابـل مالحظـه اي     در حد المللي    مذاكرات با بانك بين   " ايمري گفت كه     ".اند  شده
 11".ه استمقامات امريكا را در مورد مصدق از اشتباه در آورد

 
قوام گفت قصد دارد تقريباً تا دو هفته ديگر به ايران بازگردد و قدرت را بـه                 

داند اين كـار را چگونـه         تا اوضاع را در ايران بررسي نكند هنوز نمي        . دست گيرد 
ت با توجه به قانون ملي كـردن آن حـل           شايد الزم باشد موضوع نف    . دهد  انجام مي 

، وزيـر امـور خارجـة دولـت         12ولي با توجه به اين كـه هربـرت موريـسون          . شود
.  اصلي ايـن نبـود      مشكل "آشكارا  اصل ملي شدن نفت را پذيرفته بود        "كارگري،  

پااليـشگاه بايـد   : كرد قوام سپس خطوط كلي اصول اساسي اين توافق را مشخص
رد، و اين مستلزم استخدام چند متخصص فني بريتانيـايي          ك  با تمام ظرفيت كار مي    

در آبادان بـود؛ بريتانيـا بايـد اختيـار كامـل فـروش خـارجي نفـت را در دسـت                      
شد كه باعـث لطمـه زدن بـه           گرفت؛ شرايط قرارداد هم بايد به شكلي ارائه مي          مي

  .قراردادهاي نفت با كشورهاي ديگر خاورميانه نشود
  

او بـه شـاه اعتمـاد       . خانـدان سـلطنتي را مطـرح كـرد        در اين جا قوام مسئلة      
از نظـر او شـايد      . هاي او شده بود     چيني  او پيش از اين هم قرباني دسيسه      . نداشت

تغيير رژيم و بر تخت نشاندن شاهزاده حميد و روي كـار آوردن دوبـارة خانـدان                
ي قـوام از ايمـر    . هـا نبـود     قاجار الزم بود زيرا رژيمي جمهوري باب ميـل ايرانـي          

 پاسـخ داد     ايمـري  "بـود واكنش بريتانيا نسبت به اين موضوع چه خواهد         "پرسيد  
كنـد كـه او       ما تا حدودي از شاه فعلي ناراضي هستيم و براي ما هيچ فرقي نمـي              "

 موقع ايمري از شاهزاده حميد درخواست كرد كـه از اتـاق       در اين  ".بماند يا برود  
رسيد كه آيا در مورد تغيير رژيم جـدي         بيرون برود و وقتي با قوام تنها شد از او پ          

                                                 
11 . Julian Amery to The Rt. Hon. Selwyn Lloyd, 25 March 1952, FO 371/98683, EP 
15313. 
12 . Herbert Morrison 
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بايد بپذيريم كه رژيم پيشين پايان بدي داشت        ": قوام گفت . است؟ قوام جدي بود   
ولي شاهزاده حميد از شـاه فعلـي بهتـر اسـت و تحـصيالت وي در انگلـستان و                    
معاشرت ها و روابطي كه دارد ممكن اسـت باعـث مناسـبات بهتـر وي بـا لنـدن                    

  شاهي را سر كار بيـاورد كـه        مي خواهد "قوام  اين بود كه     ايمري    برداشت ".شود
 وابسته به او باشد و احتماالً رابطـي سـودمند           دست كم در مراحل اولية حكومتش     

  13".بين او و لندن به شمار آيد
  

زيـرا پـيش از   "دهد ايمري از لويد خواست نامة وي را به آنتوني ايدن نشان    
 در روز . لويد ظاهراً ايـن كـار را كـرد   14".ام اين دربارة قوام براي او مطالبي نوشته     

 سـفارت بريتانيـا در    بـراي  " محرمانـه  خيلـي "تلگرامـي    ايدن   1331 فروردين   27
تهران مخابره كرد و با ارسال يك نسخه از گزارش ايمري اطالع داد كه قـوام بـه                  

گردد تا قدرت را به دست گيرد و فوري پس از بازگشت به ايـران بـا                   ايران بر مي  
او در مورد خاندان سـلطنت قـول و قـراري نگذاشـته            اما  . گيرد  ارت تماس مي  سف
  :بود

  
ترديد دل خوشي از عملكرد اخير شاه نداريم، اعتقاد چنداني به اين              در حالي كه بي   

هم نداريم كه تالش در جهت باز گرداندن خاندان قاجار به سلطنت به سود ماست، ايـن                 
افـزون بـر   . ت كم به شدت به تضعيف آن بينجامدكار ممكن است به تجزية كشور يا دس    

نمايي بين شاه و قوام مطـرح شـود،           اين به هيچ رو اطمينان نداريم كه اگر موضوع قدرت         
گردد، و در اين صورت حتي اگر قوام را حمايت هم نكرده باشيم باز شـاه                  قوام پيروز مي  

 قوام روشن كنيد كـه مـا        اميدوارم فرصتي به دست آوريد و براي      . .. كند  ما را سرزنش مي   
 تأييد كنيم و اينكه      را توانيم تالش او در مورد بازگشت خاندان قاجار به تخت و تاج             نمي

                                                 
.همان. 13  
.همان. 14  
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ما هم به نوبة . بر عكس از او انتظار داريم تهايت تالش خود را براي حمايت از شاه بكند  
  15.كنيم خود براي بهبود بيشتر مناسبات شاه و نخست وزير تالش مي

  
***  

 
 باعـث تغييـر     1331 تا ارديبهـشت     1330ادهاي ايران در فاصلة دي ماه       رخد

در اين زمان امكان روي كار آمـدن دولتـي جديـد در             . رفتار لندن و واشنگتن شد    
، از وزارت امور خارجـة امريكـا،        16به پيشنهاد آچسن، پل نيتسه    . ايران محتمل بود  

دربـارة وضـعيت ايـران بـه        در ماه بهمن با مقامات بريتانيا در لندن ديدار كرد تـا             
آنها به توافق رسيدند كه هـر چنـد وضـعيت اقتـصادي و              . بحث و گفتگو بپردازد   

شـد، موضـع مـصدق در دو مـاه گذشـته              تر مي   مالي اين كشور روز به روز وخيم      
 آنهـا در ايـن    17".اميد چنداني به دخالت مؤثر شاه بـاقي نيـست  "تقويت شده و 

بينـي در سـمت نخـست         الً تا آيندة قابل پيش    رأي بودند كه مصدق احتما      مورد هم 
مـصدق  . در ماه خرداد اين انتطارات تا حـدي عـوض شـده بـود             . ماند  وزيري مي 

توانـست از آنهـا بـراي كارشـكني      كرد و مـي  هنوز اكثريتي از مجلس را كنترل مي  
آميزتري نسبت به مـصدق پيـدا         استفاده كند، اما مجلس روز به روز نظر خصومت        

. ز هم نمايندگان جناح مخالف به شدت با هم اخـتالف نظـر داشـتند              هنو. كرد  مي
. شاه هم ضعيف بود و تمايلي به دخالت از راه مجلـس سـنا يـا شخـصاً نداشـت                   

 در روز دوم تير در يادداشـتي كوتـاه دربـارة نشـستي بـا                ، از دستياران ايدن،   راس
ايد بـسيار    اوضاع و احوال شـ     در اين ": اي نزديك به ايدن نوشت      آچسن در آينده  

                                                 
15 . Foreign Office to Tehran, No. 302, 16 April 1952, FO 371/98683, EP 15313/6G. 
16 . Paul Nitze 

، 1952 فوريه 14شرح اين ديدار در اسناد وزارت امور خارجه موجود است، . 17  
FO 371/98608, EP 1022/q. 
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الزم باشد ساز و كارهايي براي فشار آوردن بر شاه پيدا كنيم كه دست به اقـدامي                 
 18 ".از نظر ما اين كار مستلزم واكنش مشترك انگلستان و امريكا است. بزند

 
آچسن در نشستي كه با ايدن داشت به وي گفت بنا بر ارزيابي اخير ايـاالت                

دانـستن ايـن   بنـابراين  . كنـد  داد سقوط مي  متحده مصدق به احتمال زياد در ماه مر       
با دولت جانشين وي تقريباً بـه چگونـه تـوافقي           نكته اهميت دارد كه قصد داريم       

بايـد او را بـه ايـن كـار          . رود  مصدق به ميل خود كنـار نمـي       ": ايدن گفت . برسيم
 و  شايد الزم باشد نمايندگان بريتانيـا ...آيد اين كار تنها از شاه بر ميتشويق كرد و  

اياالت متحده در تهران با هم اين فكر را به شاه القا كنند كـه چنـين اقـدامي الزم                    
 19".است

 
 تير مجلس هفدهم رسماً آمادگي خـود را بـراي شـروع بـه كـار                 15در روز   

اي   مصدق چنان كه معمول است استعفا داد، ولـي روز بعـد در جلـسه              . اعالم كرد 
اين پيروزي بزرگي   . اي تمايل داد  به او ر   رأي   65 رأي از    52مخصوص مجلس با    

اما مجلـس   . بود و بيش از همه ناشي از محبوبيت نخست وزير در ميان مردم بود             
هيئـت  .  سـناتور از مـصدق حمايـت كردنـد         14سنا مخالفت كرد و در آنجا فقط        

 تير به شاه گزارش داد كـه بـاقي سـناتورها پـس از               18رئيسة مجلس سنا در روز      
مـصدق، بـه دليـل حمايـت نكـردن سـنا از             . دهنـد   أي مي استماع برنامة مصدق ر   

شاه از سناتورها خواست كه بـا نخـست         . انتصاب وي از ادامة كار خودداري كرد      
 تيـر فرمـان نخـست       19آنها بـه توافـق رسـيدند و شـاه در روز             . وزير كنار بيايند  

 تير، مصدق از مجلس شـورا درخواسـت         21در روز   . وزيري مصدق را امضا كرد    
 تـام مدت شش ماه در مورد مسائل اقتصادي و مالي به دولت او اختيارات              كرد به   

                                                 
18 .A.D.M. Ross to Eden, 23 June 1952,  FO 371/98690, EP 15314/167. 
19. Minutes  og meeting of 28 June 1952, FO 371/98690, EP 15314/163. 
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او گفت اگر اين اختيارات اعطا نشود حاضر به ادامة كار در سمت نخست              . بدهد
نه تنها جناح مخالف بلكه حاميان پيشين وي در جبهه ملي با ايـن              . وزيري نيست 

قات كرد و پـس از       تير با شاه مال    25مصدق  . درخواست به شدت مخالفت كردند    
مـصدق بـه    . گفتگويي طوالني از او خواست پست وزارت جنگ را به او بـسپارد            

شاه گفت دشمنان از اين كه نيروهاي مسلح به فرمـان او نيـستند بـراي تـضعيف                  
او گفت اين سـنتي اسـت   . شاه بر عقيدة خود استوار بود. جويند اقتدار او سود مي 

  :استعفا دادمصدق . خواهد آن را نقض كند كه نمي
  

چون در نتيجة تجربياتي كه در دولت سابق به دست آمـده پيـشرفت كـار در ايـن                   
دار شود و اين  كند كه پست وزارت جنگ را فدوي شخصاً عهده موقع حساس ايجاب مي   

كار مورد تصويب شاهانه واقع نشده البته بهتر آن است كه دولت آينده را كـسي تـشكيل                  
با وضع فعلي ممكن .  باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا كنددهد كه كامالً مورد اعتماد   

  20.نيست مبارزاتي را كه ملت ايران شروع كرده پيروزمندانه خاتمه دهد
  

عال، وزير دربار، به اطالع مجلس رساند كه شاه با استعفاي نخست وزير 
در روز . موافقت كرده است و از مجلس خواست نخست وزير آينده را برگمارد

شاه .  رأي تمايل به قوام داد42 رأي از 40اي غيرعلني با  مجلس در جلسه تير 26
 و لقبي را 21در فرماني خطاب به جناب اشرف احمد قوام فرمان خود را صادر،

  22.كه كمي پيش پس گرفته بود به شكلي غير رسمي دوباره به وي اعطا كرد
                                                 

.466-467: 1روزشمار، . 20  
.586-589: 2؛ گاهنامه، 464-467: 1روزشمار، . 21  
اي از متمم قانون اساسي كه اختيارات بيشتري  اي نوشت و در آن به ماده  نامه1328 اسفند 26قوام در تاريخ . 22

اي انجاميد كه باعث شد شاه لقب جناب اشرف را از قوام  اين ماجرا به مجادله. كرد، معترض شد به شاه اعطا مي
ة قوام، پاسخ حكيمي، متن اصلي نام. كرد پس بگيرد و حاال آن لقب را به شكلي غيررسمي دوباره به وي اعطا مي

.يابيد  مي545-554: 1وزير دربار، و پاسخ قوام به حكيمي را در روزشمار،   
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ش كرده بـود، ولـي      قوام براي بسيح مجلس و كسب حمايت از آن بسيار تال          

حمايـت  . توانست تا حدودي در سنا و فقط اندكي در مجلس شورا پيـروز شـود              
نهاني مقامات بريتانيا از او بيشتر به دليل تيزهوشي سياسـي وي در زمينـة جلـب                 

شان در تحميـل      نظر مساعد نمايندگان بود نه به دليل تمايل واقعي يا توانايي خود           
اين بود كه مصدق تمام احتماالت ديگر را منتفي         دليل پيروزي قوام در اصل      . وي
ولي برداشت قـوام از جـو سياسـي، از محبوبيـت خـود يـا از برخـورداري                   . كرد

. احتمالي از حمايت دوستان قديم خودش يا مقامات بريتانيا يا شاه درسـت نبـود              
هم آن كساني كه حقيقتاً با او بودند        – مصدق و هوادارانش     1331در تابستان سال    

آورد از او طرفـداري       م آن كساني كه فقط چون هـدف آنهـا را بهتـر بـر مـي                و ه 
او . افزون بر اين او محبـوب بـود       . كردند   تظاهرات خياباني را اداره مي     -كردند  مي

از نظر  . ها ركود از دست رفته بود       نماد اميد، عزت نفس و عظمتي بود كه طي قرن         
از . خته ارزش اين مبارزه را داشت     با  بسياري از ايرانيان كسب دوبارة اعتباري رنگ      

داشـت، بازگـشت بـه واقعيـت، پـذيرش            سوي ديگر قوام شكست را عرضه مـي       
  او برخالف ارزيـابي خـودش ديگـر تـسلط چنـداني بـه                .اعتباري  بيني و بي    واقع

. طـرف مانـد     بنابراين ارتش هم بي   . شاه هرگز از او حمايت نكرد     .  اوضاع نداشت 
 مثل دو كورسي يا ايمـري، و چنـد تـن ديگـر كـه در                 مقامات بريتانيا، جز كساني   

پيامي هم كـه از طـرف او در         . حاشيه بودند، اعتقاد چنداني به موفقيت او نداشتند       
كـسي بـه    . محتـوا بـود     راديو خوانده شد مثل طبل توخـالي، پـر سروصـدا و بـي             

. هاي نظامي، به زندان افتادن و خشونت تـوجهي نكـرد            تهديدات مربوط به دادگاه   
  .بان را سياستي دگر آمده بود ولي كاركنان كشتي گوش شنوا نداشتند تيكش
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سه روز نخست وزيري قوام همراه با آشوب، تظاهرات و خشونت گذشـت             
و جناح چپ و راست را بر ضد او و به صـورت گـذرا بـه پـشتيباني از مـصدق                      

اي بـه دسـت       ارتش براي سركوب شورش فرا خوانده شد ولي نتيجـه         . متحد كرد 
شاه تحمل خونريزي را نداشت و به امراي ارتش خود دستور داد از كشتار              . امدني

قـوام  .  كـشته و شـماري بيـشتر زخمـي شـدند           شـماري بپرهيزند؛ با وجـود ايـن       
شاه از اعطاي آن اختيـارات      . درخواست اختيارات ويژه و فرماندهي ارتش را كرد       

شـاه  . ور را فرا گرفت تير اعتصابات و تظاهرات سراسر كش29در روز . سر باز زد  
از قوام خواست استعفا بدهد و به حسين عال وزير دربـار خـود دسـتور داد نظـر                   

: نتيجه از پيش معلوم بود    . نمايندگان مجلس را در مورد انتصابي جديد جويا شود        
 سـناتور از    33 نماينده به مصدق رأي دادند؛ در سـنا          64 نماينده از    61در مجلس   

 اين رخـداد شـاه را بـه حـضيض اعتبـار و قـدرت                23.دند سناتور به او رأي دا     41
  .رساند

  
***  

مصدق پيـروز ميـدلتون را فراخوانـد و در مـورد اوضـاع ايجـاد شـده او را                    
شما در شوراي امنيت شكـست خورديـد، در ديـوان داوري الهـه              ". مؤاخذه كرد 

جايگـاه شـما    . شكست خورديد، و در سرنگون كردن دولت من شكست خورديد         
كننده است و با ملت متحد ايران سـر و كـار داريـد كـه در                   نوني مأيوس از نظر قا  

مايلم بدانم كه آيا انگلـستان مايـل   . مورد حفظ قانون ملي كردن نفت مصمم است     
دهد آن را تا ابد ادامه        به فيصله دادن مشاجرات مربوط به نفت است يا ترجيح مي          

صله يابد مسئلة غرامت صدق گفت تنها موضوع شايان توجه كه بايد في م 24".دهد
                                                 

.469، 468: 1روزشمار، . 23  
24 . Middleton to Foreign Office, No. 518, 25 July 1952, FO 371/98691. 
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است و او اميدوار است كه بريتانيا در اين برهه از زمان براي آغاز مذاكرات آمـاده     
سپس وي به ميدلتون اين اختيار را داد كه به اطالع دولت متبوعش برسـاند               . باشد

كه مصدق آماده است از دولت، مجلس شورا و سـنا بخواهـد بـا تـشكيل هيئـت                   
ر يك از دو دولت داور خود را به اين منظور تعيين كنـد              داوري موافقت كنند و ه    

  هر دو دولت بايد    ". داور به توافق برسند    -آن دو نيز به نوبة خود در مورد سر        "و  
 25.نخواهد شد 1933اي به قرارداد  هيچ اشاره. به تصميم هيئت داوري گردن نهند

 پاسـخ داده     مرداد بـه آن    5 مصدق گفت اين موضوع بسيار فوري است و بايد تا           
اي به دست مـصدق داد تـا          ميدلتون پاسخ را به موقع آماده نكرد و اين بهانه         . شود

  .پيشنهادش را پس بگيرد
  

همان گونه  "زيرا   نبود   جالباز نظر ايدن، پيشنهاد مصدق به هر حال چندان          
ت پـيش از پاسـخ      ، ولي ايدن قصد داش    "رفت مبهم و ناخوشايند بود      كه انتظار مي  
 از  26. هماهنگ كند امريكادق سياست خود را با وزارت امور خارجهدادن به مص

پل نيتسه، از وزارت امور     . سوي ديگر مقامات امريكا تحت تأثير قرار گرفته بودند        
گاه قابل اعتمادي براي مقابله با        تكيه"خارجه، اظهار داشت كه امكان دارد مصدق        

 تغييـري احتمـاالً بـه سـود         كمونيسم نباشد ولي گزينة ديگري در ميان نيست؛ هر        
كـرد كـه ايـاالت متحـده و بريتانيـاي كبيـر       آچسن پيشنهاد  27".جناح چپ است

فرانكز بـه ايـدن نوشـت كـه مقامـات           . طرحي مشترك به دولت ايران تقديم كنند      
خواهد پيـشنهادي بـه ايـران بدهـد كـه             اند كه بريتانيا نمي     امريكا به اين فكر افتاده    

پس مقامات امريكـا تـصميم گرفتنـد تنهـا          . شته باشد احتمال پذيرش آن وجود دا    
                                                 

25 . Middleton to Foreign Office, 25 July 1952, FO 371/98691. 
26 . Eden to Washington and Tehran, بدون تاريخ, FO 371/98691. 
27 . Franks to Foreign Office, No. 1428, 26 July 1952, FO 371/98691. 
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 در مـورد طـرح       پـر تـنش      تمـاس   چنـد   چرچيل و ترومن، پـس از      28.پيش بروند 
اي ملـي كـردن نفـت ايـران بـه توافـق               مشترك زير در چارچوب قانون نـه مـاده        

   29.رسيدند

  
 شركت نفت انگلـيس و      عملياتموضوع غرامتي كه بابت ملي شدن        . 1

 پرداخته شود بـا در نظـر گـرفتن وضـع حقـوقي              ايران در ايران بايد   
طرفين كه بالفاصله قبل از ملي شدن موجود بوده است و بـا توجـه               

المللـي      به كليـة دعـاوي و دعـاوي متقابلـة طـرفين بـه ديـوان بـين                 
  .دادگستري ارجاع خواهد شد

نمايندگان مناسبي از طرف دولت ايران و شـركت نفـت انگلـيس و               . 2
ه با يكديگر مذاكره كنند و ترتيـب جريـان          ايران تعيين خواهد شد ك    

 .نفت را از ايران به بازارهاي دنيا بدهند

چنانچه دولت ايران با پيشنهادهاي مندرجه در دو بند فوق موافقـت             . 3
 :فرمايند

نمايندگان شركت نفت انگليس و ايران براي حمل نفتي كه هم           : الف
خواهنـد نمـود   اكنون در ايران ذخيره است اقدام به تهية وسائل الزم          

هايي دربارة قيمت حاصل شـود و شـرائط فنـي             و همين كه موافقت   
براي بارگيري اجازه دهد بابت هر مقـدار نفتـي كـه بتـوان هـر چـه                  

  .زودتر حمل كرد پرداخت مقتضي به عمل خواهد آمد
                                                 

28 . Franks to Sir Roger Makins, No. 1510, 12 August 1952. FO 371/98693. 
29 . Washington to Foreign Office, No. 1611, 24 August 1952, FO 371/98694. 
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اي تـضييقات موجـوده       دولت علياحضرت ملكه انگلـستان پـاره      : ب
 و نـسبت بـه اسـتفادة ايـران از           را به ايران  ) كاال(نسبت به صادرات    

  . استرلينگ را مرتفع خواهد ساخت) وجوه(
دولت كشورهاي متحد امريكا فوراً مبلغ ده ميليون دالر بالعوض          : ج

اي آن دولـت      به دولت ايران براي كمك در رفـع مـشكالت بودجـه           
  .خواهد پرداخت

اطـالع  هاي مهم اين پيـام را بـه            شهريور هندرسن و ميدلتون نكته     5در روز   
 آن روز عــصر هندرســن و 30.مــصدق رســاندند و مــصدق فــوري آن را رد كــرد

عاقالنـه نبـودن روش     "ميدلتون همراه با هم با عال، وزير دربار، ديـدار كردنـد و              
 را و اهميت اين را كه نبايد معلوم شود كه مصدق پيامي را كه از جانـب                  "مصدق

 بـه او  31"ده، نپذيرفته اسـت رئيس جمهور امريكا و نخست وزير بريتانيا ارسال ش        
 تالشـش را    تمـام "ميدلتون روز پيش با شاه مالقات كرده بـود و           . يادآوري كردند 

خواستند مطرح  به كار گرفته بود تا اعليحضرت را متقاعد كند كه پيشنهادي كه مي           
تواند مخاطرات رد كردن       و ايران نمي   استترين پيشنهاد ممكن      كنند سخاوتمندانه 

 عال قول داد در اين زمينه با شـاه صـحبت كنـد و از نظـر                  32".بخردآن را به جان     
ميدلتون شاه بود كه مصدق را به تجديد نظر در تصميمش دربـارة انتـشار فـوري                 

چرچيـل بـه    . پيام خود دربارة رد پيشنهاد اياالت متحـده و بريتانيـا ترغيـب كـرد              
ني خطـا   ترومن نوشت كار سفرا در مورد دخالت دادن مصدق در مذاكرات طـوال            

دادند و هر چـه زودتـر بـا           آنها بايد پيام بسيار سنجيدة ما را ارائه مي        ". بوده است 
 فشار ايـاالت    "ترديد مصدق      بي ".كشيدند  نهايت ادب ديپلماتيك خود را كنار مي      

 همـين    ايـن پيـام بـه      "كند   احساس مي   به شدت  متحده و بريتانيا را در اين پيام ما       
                                                 

30 . Tehran to Foreign Office, 27 August 1952, No. 626, FO 371/98695. 
31 . Tehran to Foreign Office, 28 August 1952, No. 628 FO 371/98695. 
32 . Middleton to Foreign Office, No. 648, 1 September 1952, FO 371/98695. 
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ايم شـرايطي درسـت و        ما تصميم گرفته  ". ر شود شكلي كه هست فوري بايد منتش     
  33".داوري كنددنيا بگذاريم . عادالنه را پيشنهاد كنيم

 
همـان روز عـصر     . ارائه شـد   مصدق   رسماّ به  شهريور   8پيام مشترك در روز     

 مجلـس شـورا و       از .آن پيام و لب مطالب مربوط به جلسات از راديو گزارش شد           
از نظر چرچيل و ايدن آنهـا در ايـن          . كنندم   پاسخي مشترك تنظي   خواسته شد سنا  

رسـاند كـه امريكـا و     بازي برنده بودند زيرا پيام مشترك آنها به اطالع منطقـه مـي         
ايدن به سـفير خـود در   . انگلستان با هم و مثل زمان جنگ اكنون هم متحد هستند       

 پيماني انگلـستان و امريكـا را        اين وضع به بهترين وجه هم     "نوشت  اياالت متحده   
   34".رساند  كشورهاي خاورميانه ميكلبه اطالع 

  
 شهريور آچسن، در كنفرانسي مطبوعاتي در واشنگتن، تأييد كـرد           12در روز   

ترومن موضوع ملي شدن صنعت نفت در ايـران را بـه            -كه طرح مشترك چرچيل   
اي اجراي ملـي كـردن صـنعت نفـت             ماده 9پذيرد و قانون      عنوان يك واقعيت مي   

ان چارچوبي براي اين كه شـركت نفـت ايـران و انگلـيس ترتيبـي      ايران را به عنو   
ا بر اين اظهـارت     بن. براي جاري شدن نفت به سوي بازار جهاني بدهد، قبول دارد          

 به ايران كه حق ايران در مـورد مـالكيتش بـر منـابع                قبلي ادبر خالف شش پيشنه   
ي را  شناخت ولي دو اصل ديگـر       نفتي و تشكيالت صنعت نفت را به رسميت مي        

پذيرفت،   ورزيد يعني كنترل عمليات و بازاريابي، را نمي         كه ايران بر آنها اصرار مي     
اين طرح موافقـت    . شد  هاي ايران هم مي     چرچيل شامل اين خواسته   -طرح ترومن 

. كرد كه شركت نفت ايران كنترل تشكيالت صـنعت نفـت را بـه دسـت گيـرد             مي
نياز به تخصص و فنـاوري شـركت        المللي بنا بود تشكيل شود تا         كنسرسيومي بين 

                                                 
.پيام شخصي و محرمانه به رياست جمهوري. 33  

Foreign Office to Washington, No. 3581, 28 August 1952, FO 371/98695. 
34 . Washington Foreign Office, No. 1651, 30 August 1952, FO 371/98695. 
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براي سرعت بخشيدن به جريان نفت، ايـن كنـسرسيوم          . ملي نفت را برطرف كند    
داشـت، در حـالي كـه فرصـت ورود            خريد و به بازار عرضه مـي        نفت ايران را مي   

المللي را به عنوان كارگزاري مستقل كـه رفتـه            شركت ملي نفت ايران به بازار بين      
   35.داشت كند محفوظ مي ا پيدا ميرفته توانايي اين كار ر

  
مصدق كمي بعد به هندرسـن و ميـدلتون اظهـار داشـت كـه عـدم پـذيرش                   

 اعالم كرده    به طور غيررسمي    شهريور به مطبوعات   16پيشنهاد مشترك را در روز      
المللي به عدم صـالحيت خـود در          گفت از آنجا كه ديوان داوري بين          او مي . است

ايران رأي داده است، تنها دادگاه صاحب صـالحيت         مورد رسيدگي به مسئلة نفت      
او فقط در صورتي حاضر بـود داوري دادگـاه          . در اين مورد دادگاهي ايراني است     

او بـه رفتـار   . المللي را بپذيرد كه حدود و ميزان پرداخت غرامت اعـالم شـود          بين
 .آمرانة انگلستان، كه به مرز توهين به ملت ايـران رسـيده بـود، اعتـراض داشـت                 

او مواد پيـشنهاد    . شد  اي نمي   دولت وي هرگز تسليم چنين پيشنهادات غيرمنصفانه      
را يك به يك مطرح كرد و به اين نتيجه رسيد كه همگي فاقـد منطـق، انـصاف و                    

 مصدق روز بعد به ميدلتون گفت كه ايران هرگز با پرداخت غرامتـي   36.اند نزاكت
وجودي نفـت در آبـادان، بـه        بيش از ارزش اموال و تأسيسات شركت، از جمله م         

  . هنگام ملي شدن نفت موافقت نخواهد كرد
  

***  
 يسيهراسي به اوج رسيده و از انگليس و انگل             بيگانه 1331در اواخر سال    

در .  روابط خود را با بريتانيا قطع كـرد        1331 مهر   30ايران در روز    . فراتر رفته بود  
                                                 

مصاحبه با پرويز مينا، بتسدا، بنياد مطالعات ايران، فت، نگاهي از درون، تحول صنعت نغالم رضا افخمي، . 35
).از اين پس مينا (9. ، ص1998  

36 . Tehran to Foreign Office, No. 671, 7 September 1952, FO 371/98696. 
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ي را كه مـصدق صـادر كـرده          دي، حسين فاطمي، وزير امور خارجه، فرمان       2روز  
افرادي با تابعيـت خـارجي كـه        "مجدد   به موجب آن برگماري      كهبود اعالم كرد    

اند، فارغ از سمتي كه تـا پـيش از صـدور ايـن                كرده  قبالً در اين كشور خدمت مي     
ي كه به تشخيص وزير امـور خارجـه و          فقط كسان .  ممنوع است  "اند،  فرمان داشته 

ه بهبود مناسبات ايران و كشورهاي متبـوع خـود          كميسيون امور خارجي مجلس ب    
كساني كه در امور ايران مداخلـه       . اند، اجازة بازگشت به ايران را دارند        كمك كرده 

اين فرمان همچنين تأسـيس هـر گونـه         . اند حق ورود به اين كشور را ندارند         كرده
ييـد  كنسولگري در هر قسمت از ايران را، جز به پيشنهاد وزير امـور خارجـه و تأ                

   37.كرد كميسيون امور خارجة مجلس، ممنوع مي
  

در . وضع اقتصادي در واقع وخيم شده بود و تمام قـشرها نگـران بودنـد              
كرد و دربـارة غرامـت    چند روز بعدي مصدق تقريباً هر روز با هندرسن ديدار مي         

و كمك مالي اياالت متحده خواه به صورت مـستقيم و خـواه از راه خريـد نفـت                   
 دي سر كار آمده بود براي وارد        29 ولي دولت آيزنهاور كه در       38.زد   مي ايران چانه 

مقامات بريتانيا مايل بودند آيزنهـاور      . شدن به جريان مذاكرات نياز به زمان داشت       
كردنـد   باوري امريكـا تلقـي مـي    آنها از آنچه خوش. و داالس طرف آنها را بگيرند 

بـاوري دولـت ايـران        مين خوش كردند به دليل ه     رنجيده خاطر بودند و تصور مي     
توانسته است مردم را قانع كند كـه ديـر يـا زود انگلـستان تـسليم شـرايط ايـران                     

. كند  شود و امريكا در مجبور كردن آن كشور به اين كار نقشي كليدي بازي مي                مي
 در حد زيـادي باعـث تـشديد         " بويژه   مقامات بريتانيا مدعي بودند نگرش امريكا     

                                                 
.1331 دي 3كيهان، . 37  
: در ١٩۵٣ ژانويه ٨ و ۴، ٢، و 1952 دسامبر 31نگاه كنيد به مكاتبات هندرسن با وزارت امور خارجه، . 38  

FO 371/104606 
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 به هر حال پيـروزي جمهوريخواهـان   39". شده استيران اسرسختي نخست وزير  
گفتگوهاي مقـدماتي بـا دولـت آتـي آنهـا را            . حال و هواي انگلستان را تغيير داد      

 7ويـژه پـس از        شود، بـه     مي پابرجاترمتقاعد كرد كه موضع اياالت متحده احتماالً        
  40.دبست رسيده ان دي كه هندرسن به دالس نوشت كه او و مصدق تقريباً به بن

  
 مقامات بريتانيا و دولت جديـد ايـاالت متحـده بـه             1331تا اواخر بهمن    

 اسفند هندرسن پيشنهادي را تسليم مـصدق        1در روز   . تفاهمي اوليه رسيده بودند   
 درصد از درآمد ناخالص از صـدور نفـت          25داد ساالنه     كرد كه به ايران اجازه مي     

اخت بيـشتر باشـد بـاقي آن را از     سال بپردازد و چنانچه نياز به پرد 20را به مدت    
مـصدق  . هاي نفتي بپـردازد     راه ارسال ساالنة نفت خام يا در صورت لزوم فراورده         

شـود آن را بـه        گفت مـي     درصد از درآمد خالص بود كه مي       25پرداخت  خواستار  
توانـست گنجانـدن      خالص به شمار آورد، ولي او نمـي       درآمد نا  درصد   80 تقريب

سنگ انگلـستان     قانون زغال " يا   "تصادي شركت در ايران   زيان عمليات اق  "عبارت  
 "را به عنوان اساس تعيين ميزان خـسارتي كـه بايـد بـه شـركت پرداخـت شـود                   

 زده به مصدق گفت كه جاي تأسف است كه اكنـون او  هندرسن شگفت . 41.بپذيرد
بـه نظـر   . كنـد  آنچه را پيش از اين بر آن اصـرار داشـت، ناپـذيرفتني قلمـداد مـي             

 بيايد و دولت اياالت متحـده ايـن         وتاهتوانست ك   بريتانيا بيش از اين نمي    هندرسن  
 مصدق بايد در نظر داشته باشد كـه       اضافه ير اين    . دانست  را منصفانه و عادالنه مي    

هندرسـن  . رد ميليون ايراني به تصميم مصدق بـستگي دا        18خوشحالي و سعادت    
هـاي خطيرشـان      ئوليتمصدق مشاورانش را هم از مـس      "كه  همچنين اميدوار بود    

                                                 
:ملبورن، معاون اول سفارت انگلستان ارسال داشته است. اي كه روي ام به نقل از اطالعات امنيتي محرمانه. 39  

PRO FO 371/104561. 
.همان. 40  

41 . Henderson to Washington, 20 February 1953, EP 1531/168, FO 371/104613. 



 زندگي و زمانة شاه  274 
 

بياگاهاند و اينكه اگر آنها شروع به سست كردن اساس اين پيشنهادها كننـد، بايـد               
 42".به اطالع آنها برساند كه احتمال دارد ايران از اقدامات آنها آسيب جدي ببينـد              

مقامـات انگلـستان خواهـان      "مصدق سه روز بعد بـه هندرسـن هـشدار داد كـه              
تواند به سازشـي تـن در دهـد           دانند كه او نمي     وبي مي ، زيرا به خ   "مصالحه نيستند 

 ايـران هرگـز اسـارت       43.ي منافع آتي شركت اشاره كند     كه به پرداخت غرامت برا    
خواست بداند كه آيـا   در اينجا مصدق مي. پذيرد  سال را نمي  20اقتصادي به مدت    

بـراي تعيـين مبلـغ الزم       ": عبارات مطروحه قابل تغيير به صورت زير هست يا نه         
كردن نفت در مـاه فـروردين و        جهت تأمين غرامت شركت در نتيجة قوانين ملي         

داند، ولي آيا معناي اين گفته ايـن اسـت كـه              هندرسن گفت نمي    ".1331خرداد  
اگر مقامات بريتانيا پيشنهاد مـصدق را بپذيرنـد مـصدق بـا بـاقي امـور موافقـت                   

دالس به هندرسـن دسـتور      .  خودداري كرد  كند؟ مصدق از پذيرش هر تعهدي       مي
 44.پردازي خودداري كند  از بحث دربارة هر گونه تغيير در عبارتفعالّداد كه 

 
 

*** 
. تـرين حـد رسـيد        به پـايين   اهش  قدرت و اعتبار   1331تابستان و پاييز    در  

معناي شكست مفتضحانة قوام براي شاه بيش از شكست در يك بازي سياسـي و               
اكنـون بـه    . ود كه تاج و تختش را از دست بدهد        يد بيش از آن ب    به نوعي حتي شا   

 آيا هـم ميهنـانش      : بود ذهنش نگذشته  هرگز از  كه در گذشته      مي انديشيد  پرسشي
همـه جـور نـام      . او را قبول نداشتند؟ بعد از قوام، انتقـادات از او بـه اوج رسـيد               

 شـدت منـزوي     او بـه  . آلت دست، نوكر، بالي جان ملت     –آميز به او دادند       اهانت
 برخوردار از اختيـارات مطلـق و در سـمت وزيـر دفـاع،               ،نخست وزير . شده بود 

                                                 
.مانه. 42  

43 . EP 1531/173, FO 371/104613. 
.همان. 44  
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تـرومن را   -بسياري از افسران عاليرتبة ارتش او را بازنشسته كرد، پيشنهاد چرچيل          
نپذيرفت، رابطه با انگلستان را قطع كرد و باعث شد شاه قانوني را امضا كنـد كـه                  

بود و در عمل قانون اساسي را دوباره به اين معنا            برانگيز  بنا بر قانون اساسي سؤال    
دليـل تعطيـل كـردن مجلـس سـنا          .  سال اسـت   2تفسير كرد كه دورة مجلس سنا       

هاي مصدق بود، به ويژه با اختيـارات تـامي كـه وي               مخالفت سناتورها با سياست   
 سنا با اليحة مجلس شورا در مـورد بخـشودگي           .كرد و به دست آورد      درخواست  

ملـة مـصدق از خـود       در برابر ح  موافقت نكرد،   آرا و مصادرة اموال قوام        قاتل رزم 
 خـود را  اتجلـس ) السلطنة مـافي  نظام( يكي از اعضا خانه در  ،دايستادگي نشان دا  

د، آمادگي خود را براي انجام وظيفـه تـا پايـان دورة چهارسـاله اعـالم                 ربرگزار ك 
ند و تـصويب شـ     سنا جلسد كه قوانيني كه بدون تصويب م      ر ك نيز اعالم ، و   داشت

نمايندگان سنا  زير پاي    با امضاي اليحة مورد نظر،       ، اما،  شاه 45.اعتبار قانوني ندارند  
در اين ميان مصدق با استفاده از اختيارات تام خود در قوة قـضاييه،              . خالي كرد را  

  .مقننه، و امور مالي و تشكيالت دولت تغييراتي چشمگير به وجود آورد
  

ة جدي و مؤثر مصدق از اختياراتش باعث شد چند تـن            ضعف شاه و استفاد   
از متحدان قدرتمند سياسي مصدق نخـست بـه او هـشدار دهنـد و سـپس بـا او                    

گـذاران جبهـة      مظفر بقايي، رهبر حزب زحمتكشان و يكي از پايـه         . مخالفت كنند 
بقايي بـه خـاطر     . ملي، از نخستين كساني بود كه پيوند خود را با مصدق گسست           

دق از اختيـارات تـام و ويـژة خـود بـراي صـدور قـوانين سـخت و         اين كه مـص   
  او را در     1331 مهـر    29بيرحمانة امنيت اجتماعي استفاده كرده اسـت در تـاريخ           

اين قانون به پليس و مجريان حكومت نظـامي در          . صحن مجلس بازخواست كرد   
و داد كـه كـارگران        ها اختيار بازداشـت هـر كـسي را مـي            تهران و ساير شهرستان   
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شان بود، يا هر يك از كارمنـدان     هايي را كه قانون كار شامل حال        كارمندان سازمان 
و اين افراد را     ،"تشويق كند "كار  دولت را به اعتصاب يا اخالل در جريان طبيعي          

ايـن قـانون    . داد مگر آنكه خالف شواهد پليس ثابـت شـود           گناهكار تشخيص مي  
فـرض    داد و در عمـل پـيش        لـيس مـي   سـابقه بـه پ      بسيار ناپسند بود و قدرتي بـي      

  بقايي از مـصدق خواسـت در ايـن مـورد             46.كرد  گناهي در دادگاه را نقض مي       بي
اي را مطرح كرد مبني بر        در ماه آذر بقايي اليحه    . فايده بود   تجديد نظر كند ولي بي    

توانـد    اين كه هيچ تصميمي كه اساس آن بر اختيارات تام نخست وزير باشد نمي             
 بقـايي و ديگـر      ، دربرابـر،  مـصدقّّ . فلج كردن كـار مجلـس بينجامـد       به تعطيل يا    

كننـد و در پيـامي راديـويي          مخالفان خود را متهم كرد كه به نفع بريتانيا عمل مـي           
در زماني كه چرچيل به اياالت متحده سفر كرده اسـت و دولـت ايـران                ":: ديپرس

ـ                 ه دولـت   سرگرم مذاكراتي مهم است آيا شرط انصاف اين اسـت كـه از پـشت ب
.  به نمايندگان اطمينان داد كه خيال تعطيل كردن مجلس را ندارد            و "خنجر بزنيد؟ 
، مصدق از مجلس درخواست كرد اختيـارات تـام وي           1331 دي   16دو روز بعد،    

اهللا   اين بار چنـد تـن ديگـر از جملـه آيـت            . را به مدت يك سال ديگر تمديد كند       
 نماينـدة اول تهـران كـه لقـب          زاده، و حـسين مكّـي،       كاشاني، سيد حسن حـائري    

تمديد "كاشاني به مجلس نوشت     .  به او داده بودند، اعتراض كردند      "سرباز وطن "
اختيارات تام مصدق خالف قانون اساسي اسـت و نماينـدگان نبايـد آن را تأييـد                 

 يكي از بنيانگذاران جبهة ملي، از مصدق درخواسـت كـرد بـه              ،زاده   حائري ".كنند
نياي پرآشوب به دنبال كسب قدرت باشد، همراه با او كـنج            جاي اين كه در اين د     

هـاي دمـدمي مـزاج        خدا اين كـشور را از حكومـت آدم        ": او گفت . عافيت گزيند 
خوانـد و از  " مرگ قـانون اساسـي  "بقايي تمديد اختيارات مصدق را " .حفظ كند 
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دهم  ترجيح مي ": مكي با تسليم استعفانامة خود اعالم كرد      . جبهة ملي كناره گرفت   
گروهـي از بازاريـان او را بـه         " .به جاي امضاي اين اليحه از مجلس استعفا دهـم         

در اين ميان در پايتخت و شهرهاي بزرگ پيروان مـصدق و            . مجلس باز گرداندند  
  47.اختندردپ زد و خورد  بهها كاشاني در خيابان

  
 ولي نفـاقي بـه وجـود آورد         مجلس رسيد  تصويب    به قانون تمديد اختيارات  

ي محلـ چند روز بعد مصدق و كاشاني در        . دشاعث پراكندگي متحدان پيشين     كه ب 
طرف به منظور آشتي و درخواست از مردم براي اينكه در جنگ بر ضد دشمن                 بي

دهد كـه ايـن آشـتي         ولي رخدادها نشان مي   . متحد بمانند، با يكديگر ديدار كردند     
اهللا زاهـدي     ر فضل مصدق چند تن از مقامات نظامي از جمله سرلشك        . ظاهري بود 

او در پي آن بود كه بـه يـاري كميـسيوني مركـب از نماينـدگان                 . را بازداشت كرد  
مجلس كه به ظاهر براي آشتي دولت و دربار تشكيل شده بـود، بـاقي اختيـارات                 

آميـز     مـسالمت   آن چنـان    حـالتي  ، در برابر،  شاه. قانوني شاه را هم از او سلب كند       
 وي، از گوش به فرمان بودن او كه به همدسـتي    حسين عال، وزير دربار    كهداشت  

شـد، زبـان بـه شـكوه          در از دست رفتن اختيارات قانوني تاج و تخت نزديك مي          
-، روزي كه مـصدق پيـشنهاد مـشترك چرچيـل          1331در روز اول اسفند     . دوگش

الدوله واالتبار، به شاه      ، حشمت اشبرادر ناتني   به واسطه   آيزنهاور را دريافت كرد،     
 كه حسين عال و دربـار شاهنـشاهي سـرگرم تحريـك بـه اقـدامات ضـد                   دپيام دا 

. شاه با او در مورد سفرش به اروپا از راه عراق صحبت كرده بود          . حكومتي هستند 
 سفر به خـارج از ايـران موافـق نبـود، ولـي پـس از        به با تصميم شاه      ابتدا مصدق

كه سفر رفتن شـاه  مشورت با چند تن از سران جبهة ملي به اين نتيجه رسيده بود         
پرسـي    بهتر از اين بود كه وي ناگزير اوضاع را به اطالع مردم برسـاند و بـه همـه                  
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او نهايت تالشش را كرده بود      .  شده بود  از اين سخنان مبهوت    شاه   48.متوسل شود 
او حتي به عال و ديگران گفته بـود كـه تفـسير دوبـارة               . تا با مصدق همراهي كند    

مگر نه اين كه بنا بـر       . ،حتماالً در چارچوب قانون بود    كميسيون از اختيارات شاه ا    
افـزون بـر ايـن،      .  را تفـسير كنـد     كه قـوانين   قانون اساسي اين وظيفة مجلس بود     

نخست وزيري مصدق تا زمـاني مـشروعيت داشـت كـه نـامبرده از رأي اعتمـاد                  
در  هـر دو     ملكـه شاه و   . پس شاه به مصدق چيزي نگفت     . مجلس برخوردار باشد  

شاه ديگر به موقعيـت خـود در ميـان مـردم اطمينـان              . ترك مملكت بودند   انديشه
اش با تاج و تخت       او براي سنجيدن وضعيت خود و ارزيابي دوبارة رابطه        . نداشت

.  متناسب با اوضاع،  نياز به زمان داشـت         بازيابي خود در رابطه اي    و ملت و براي     
 روز  49. را نـزد خـود نگهـدارد       به عال دستور داد برنامة او را اعالم نكند و اين راز           

مصدق در مورد تهية مقدمات سفر شـاه فرمـاني          .  اسفند تعيين شده بود    9حركت  
افراد زيادي از جريـان سـفر       در نتيجه   . محرمانه به مقامات مسئول صادر كرده بود      

  .آگاه شدند و اوضاع مطابق انتظار پيش نرفت
  

–شـاه فـرا خوانـد        اسفند، عال مصدق و وزراي او را بـه حـضور             9در روز   

از خانة مـصدق    .  حاضر شدند  2 بعدازظهر و وزرا در ساعت       1مصدق در ساعت    
. او در راه رفتن به كاخ متوجه هيچ چيز غيرعادي نشد          . تا كاخ شاه راه زيادي نبود     

 آنچـه  50". عرض شديعرايض"  به گفته خودشو ثريا ديدار كرد ملكهاو با شاه و   
: عال به شـاه نوشـت  . دربار در حضور عال بودشد گالية ديگري از       عرض مي  بايد
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شخصاً بسيار متأسف شـدم از ايـن        ...پس از استماع بيانات جناب نخست وزير        "
كه زحمات دوسالة من به قصد ايجاد حسن تفاهم بين دولت و دربار همه به هدر              

با وجود انواع مساعدت و تقويـت از طـرف اعليحـضرت همـايوني دكتـر                . رفت
جويي كـرده مـسئوليت عـدم پيـشرفت كـار را بـه گـردن دربـار                    مصدق باز بهانه  

 در صـدد تـضعيف و تحقيـر مقـام            براي پوشاندن شكست هاي خـود      انداخت و 
 را نديـده    اعليحـضرت سلطنت برآمد و تمام حـسن نيـت و كمـك و معاضـدت               

  .آن ديدار نه براي مصدق و نه براي شاه خوشايند نبود 51".گرفت
  

عدازظهر ديدار كرد و بـه گفتـة مـصدق بـااكراه             ب 2شاه با وزيران در ساعت      
چند تن از نمايندگان مجلس را كه از سفر وي آگاه شده و آمـده بودنـد تـا از او                     

شـاه سـپس وزرا     . درخواست تجديد نظر در اين تصميم كنند، به حضور پذيرفت         
مصدق كه داشت از محوطة    . را مرخص كرد و براي خداحافظي با برادرانش رفت        

و پرسيد آيـا     رفت، صداي جمعيتي را در بيرون شنيد         در خروجي مي   باغ به سوي  
  شـاهدخت  راه ديگري براي خروج هست؟ او را از كـاخ كنـاري كـه متعلـق بـه                 

همچنـان كـه داشـت بـه سـوي خانـة خـود              . شمس بود به بيرون هدايت كردنـد      
دونـد ولـي پلـيس آنهـا را           رفت متوجه شد كه چند نفر پشت اتوموبيل او مـي            مي

بعـدها  "گفـت    جليل بزرگمهر، وكيـل خـود،        در گفتگوئي با  مصدق  .  كرد متوقف
  انبـوه  ".خواستند قبل از رسيدن بـه در بـزرگ كـار مـرا بـسازند                خبر شدم كه مي   

، و  مصدق، حسين فاطمي وزير امور خارجه     . جمعيت به طرف خانة او راه افتادند      
 لـشكر  سر سـتاد ارتـش روانـه شـدند و در آنجـا         مقرّ پسر مصدق، به سوي      احمد

در مجلـس   . نـد فتبهارمست، رئيس ستاد، را به همراه خود برداشتند و به مجلس ر           
  سرلـشكر  اي پرآشوب شكايت كرد كه مقامات ارتش، از جملـه           مصدق در جلسه  
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پس او به مجلـس     . كنند و نه از وي      بهارمست، از فرماندة كل قوا، شاه، اطاعت مي       
   52.شود پناهنده مي

  
آقـا بهاءالـدين      سيد محمد بهبهاني و حـاج     . گذراند  ياي ديگر را م     شاه تجربه 

نوري، دو تن از روحانيان با نفوذ تهران، وارد شـدند تـا از او بخواهنـد كـشور را         
اهللا كاشاني، رئيس مجلـس، بـه نيابـت از مجلـس از او خواسـت                  آيت. ترك نكند 

موجـب شـگفتي و   اعليحضرت خبر مسافرت غيرمترقبة  ": او به شاه نوشت   . بماند
عطيل شـد و بازاريـان از شـاه درخواسـت            بازار ت  ".گراني قاطبة مردم شده است    ن

همـان روز تظـاهرات بـه ديگـر         . كردند كه در مورد تصميم خود تجديد نظر كند        
شاه انتظار نداشت مردم جلوي در خروجي       . شهرهاي كوچك و بزرگ كشيده شد     

. انه داشـت  سـر و صـداهاي بيـرون لحنـي دوسـت          . از او درخواست كنند كه بماند     
دربـار  .  او را بـه وجـد آورد       فريـاد هـا   ين  ا،  "هم شاه هم مصدق   "،  "جاويد شاه "

  تـسليم اسـت و     اي صادر كرد مبني بر اين كه شاه در برابر خواست مـردم              اعالميه
شاه از كاخ مرمر خارج شد و شخـصاً بـه مـردم گفـت در                . كند  ايران را ترك نمي   

 داليـل پزشـكي مـورد تأييـد شـما           رفـتن مـن از كـشور بـه        "ماند زيرا     كشور مي 
ز به دليل باز گرداندن مفهوم مـشروعيت بـراي حكومـت شـاه،               اين رو  53".نيست

كنند، بـراي     خواهند و اينكه مردم از او حمايت مي         اعتماد به اين كه هنوز او را مي       
به گفتة عال، خود وي و شاه پس از آنكه باخبر شدند            . شاه اهميت بسياري داشت   

لوي كاخ گرد آمده است تا مانع خروج شاه از كشور شود، بسيار             جمعيتي انبوه ج  
دوسـتي   شائبه و طبيعي مردم را جز به شـاه  ز احساسات بي ابرااين  ". حيرت كردند 

تـوان    و عالقة مفرط مردم به محمدرضا پهلوي و به استقالل و تماميت كشور نمي             
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اد  ايـن رخـد     دربار شاهنشاهي هـيچ دخـالتي در       شتنو  در ادامه   و   54"،حمل كرد 
در واقع به محض اينكه اخبار منتشر شد، همان تظاهرات صـادقانه            ". نداشته است 

دانند هميشه در اين گونه تظـاهرات عناصـر            مي  همه ".سراسر كشور را فرا گرفت    
فاسد و ماجراجو در كمين و مترصدند از هر پيشامدي براي مقاصد شوم خـويش               

يحضرت همـايوني هـم بـه رئـيس     شخص شخيص اعل"استفاده كنند؛ به هر حال     
ستاد ارتش فرموديد كه امنيت در اطراف خانة جناب دكتر مـصدق كـامالً برقـرار                

 مصدق ظاهراً هنوز اين حقيقت را       دكتر"بود   نظر عال موضوع روشن       از 55".باشد
االيـام    درك نكرده كه شاهنشاه محبوب عامة ايرانيان است و مقام سلطنت از قديم            

ارد و مردم نسبت به آن مقام شـامخ كـه مظهـر اتحـاد ملـي                 قدرتي در كشور ما د    
صميميت و صداقت بـه اعليحـضرت و        . ماست، احترام و عالقة مخصوصي دارند     

همكاري و توحيد مساعي با شاهنشاه كه رئيس قوة مجريه است، بهتـرين وسـيلة               
  ٥٦".پيشرفت كارهاي دولتي است

  
***  

                                                 
.132. حسين عال، پيشين، ص. 54  
.133. همان، ص. 55  
في سيا ، كه در آن زمان در شعبة يونان، جالب است كه يكي از مأموران مخ. 134. حسين عال، همان، ص. 56

آرا يا مصدق و  خصيتي قوي مثل رزمش": كرد همين احساس را ابراز كرده است ايران دفتر اطالعات كار مي-تركيه
رسد آنها بيشتر مايل بودند شاه را به چالش طلبند تا اين كه از شاه  در مواردي قوام را در نظر بگيريد، به نظر مي

آرا ، مصدق يا قوام يا حتي  شويد؟ هدف رزم متوجه منظور من مي. هاي ملي استفاده كنند به هدفبراي رسيدن 
رسد در نهايت كارشان فقط منحصر به اين بود كه شاه را به چالش  بعدها تيمسار بختيار هر چه بود، به نظر مي

ني يا  از دور خارج كردن وي و تبديل او اميد به جايگزي(سياستمدارن ايراني با انتقاد از شاه كنم  تصور مي. طلبند
هاي خوب براي پيشبرد منافع ايران و  ه جاي همكاري با او، شماري از فرصتب) به مقامي كامالً تشريفاتي

اوني . بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي،  مصاحبه با ارنست آر" .اصالحات و غيره را از دست دادند  

.7-8. ، صص1991 مه 29 و 22ا نصر، بتسدا، گر سيد ولي رض ، مصاحبه  (Earnest R. Owney) 
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كرد وضعيت ايران مبهم      ور مي دالس تص . آيزنهاور و دالس نگران ايران بودند     
است؛ تنها تصور روشن اين بود كه احتمال داشت شاه تمام اقتدارش را از دسـت               

آيزنهاور . بدهد و بنابراين احتمال اينكه ايران كمونيست شود از هميشه بيشتر بود           
 چـه  مطمـئن نبـود   شـود، ولـي    معتقد بود براي نجات اين كشور بايد كاري انجام    

ايـدن  . دنفت دخالت نكن  خواستند اياالت متحده در كار        ريتانيا مي مقامات ب . كاري
اند با اقدامي مانع اين شوند كه ايـران بـه             پيشنهاد كرد كه اگر مقامات امريكا مايل      

ها بيفتد، بهتر است بـه جـاي كمـك بـراي فـروش نفـت يـا راه                دست كمونيست 
. يـران بـسنده كننـد   هاي مستقيم و تدريجي به ا       انداختن تأسيسات آبادان، به كمك    

در غير اين صورت فرونشاندن خشم افكار عمومي مردم بريتانيا يا حفظ موضـعي          
  . شود واحد دشوار مي

  
 ايدن و دالس اعالميـة مـشتركي منتـشر كردنـد كـه              1331 اسفند   17در روز   

گفـت دولـت بريتانيـا        ايـدن   . شد  بخش مهمي از آن به پيشنهاد مشترك مربوط مي        
 بـه مـصدق،   1331پيشنهادهايي كه در تاريخ اول اسفند اس اس كه بر استمصمم  

  .عمل كندنخست وزير، كرده است 
  

بـه عقيـدة    . اين پيشنهادها نتيجة مذاكرات بسيار و بررسي دقيق تمام عوامـل درگيـر بـود              
در صـورت موافقـت بـا       . اند  دولت اياالت متحدة امريكا اين پيشنهادها منطقي و منصفانه        

رل صنعت نفت خـويش و كنتـرل سياسـت هـاي خـود را بـه دسـت        ايران كنت) آنها الف 
شود كه هـيچ يـك از اصـولي كـه        مسئلة پرداخت غرامت به شكلي حل مي      ) ب. گيرد  مي

دهند فدا نـشوند، و پرداخـت         المللي ميان كشورهاي آزاد را تشكيل مي        اساس گفتمان بين  
ايـران امكانـات كامـل را       ) ج.  با احياي  اقتصاد ايران كامالً تطابق داشته باشـد           نيز غرامت

براي تهية مقدمات فروش نفت خود به مقدار كالن و به بهاي تجاري رقابتي در بازارهاي         
اي كافي براي برطرف كردن مسائل مالي فوري فعلي تـا           بودجه) د.  جهاني خواهد داشت  
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كـه  گيـرد     زمان از سر گرفتن جريان درآمد ناشي از صنعت نفت، در اختيار ايران قرار مي              
  ٥٧.بايد به صورت نفت بازپرداخت شود

  
كه آيا براي مقامات بريتانيا ايـن      پرسيد   هندرسن    از  اسفند مصدق  18در روز   

امكان وجود دارد كه مقدار غرامت درخواستي از ديـوان داوري را فـوري تعيـين                
 به هندرسن گفت ادامة نشست ديگر معنايي ندارد زيـرا            در همان حال   .كنند يا نه  
 كبير اعالم كرده است كه بر سر پيـشنهادهاي خـود ايـستاده اسـت و آن                  بريتانياي

با توجه به اظهارات ايدن آن      . پيشنهادها به آن صورت براي ايران پذيرفتني نيست       
بنـابراين وي تـصميم گرفتـه اسـت كـه           . مذاكرات بـه شكـست انجاميـده اسـت        

 همين امـروز    هاي رسمي زير را با دولت اياالت متحده در ميان بگذارد كه             پرسش
آيا دولت اياالت متحده در نبود      : دارد  بعدازظهر در يادداشتي براي سفير ارسال مي      

قرارداد غرامت و به منظور كمك به ايران در حل مشكالت مالي خود مايل اسـت               
به مدت چند سال مقدار زيـادي از نفـت ايـران را بـه بهـاي مـورد توافـق                     ) الف

فـت امريكـايي را بـه خريـد نفـت از            هاي خصوصي ن    شركت) خريداري كند؛ ب  
)  ج  و ايران تشويق كند؛ و به ايران در استخراج و صدور نفت خود ياري رسـاند؛              

مـصدق  . شـود   فوري وامي به ايران اعطا كند كه به صورت نفت بازپرداخـت مـي             
او و مـردم ايـران پـيش از         "هـا را مطـرح كنـد زيـرا            گفت او بايـد ايـن پرسـش       

ه چه راهي بروند بايد از ميـزان كمـك قابـل انتظـار از         گيري در اين باره ك     تصميم
 58"اياالت متحده آگاه باشند

 
، در آستانة سال جديد، مـصدق پيـامي بـراي ملـت             1331 اسفند   29در روز   

ايران فرستاد و خطوط كلي داليل خود را بـراي رد پيـشنهاد مـشترك اول اسـفند                 
                                                 

57 . The Times, Monday, March 9 1953. 
58 . Henderson to State Department, Report of Interview with Dr. Mossaddeq, March 
9, 1953, FO 371/106414. 
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 دعوايي بـا ملـت انگلـستان        او گفت ايرانيان هيچ   . انگلستان و امريكا اعالم داشت    
ندارند و قطع روابط ديپلماتيك بين دو دولت به معناي قطع روابط بـين دو ملـت                 

دولت بريتانيا  ) 1: رسيد كه نمشاجرات مربوط به نفت به اين دليل به نتيجه          . نيست
اش در ايران است تا شرايط پيـشين را در ايـران بـه                به اميد نوكران دست به سينه     

ر كنند كه بريتانيا بتواند به دلخواه خود مسئلة نفـت را فيـصله دهـد؛     اي برقرا   گونه
انـد بـه      المللي، كه فريب تبليغات بريتانيا را خـورده         هاي نفتي بين    ديگر شركت ) 2

اند كه اگر مشاجرات مربوط به نفت بر اساس پيشنهاد ايران حل              اين نتيجه رسيده  
صدق گفت ايـران همچنـان تـالش        م. شود، امكان دارد منافع آنها به مخاطره افتد       

كند نفت خود را به كشورهاي خارجي بفروشد و احتمال زيـادي وجـود دارد                 مي
زمـان، راه مـذاكره بـا     هـم . كه خريداران جدي اكنون گامي در اين جهت بردارنـد     

خدا را شكر كه امور اقتصادي و مالي دولت، بـه رغـم             . دولت بريتانيا باز مي ماند    
.  تحت كنترل است و ايران روي پاي خود ايـستاده اسـت            فشارهاي موجود، هنوز  

كنم كه آيـا پيـشنهادهاي بريتانيـا      ميهنان عزيزم سئوال مي     من از هم  ": مصدق گفت 
در مورد پرداخت غرامت ، كه اساس توافق در مورد مسئلة نفت است، براي ملت               

 پـس    و بدون انتظار جواب پرسيد اگر قابل قبـول نباشـد           "ايران قابل قبول است؟   
 سپس مصدق همان پيـشنهادهايي را كـه         59كنند؟   مي دولت را به چه دليل سرزنش     

  .در گذشته دربارة غرامت و داوري عنوان كرده بود، تكرار كرد
  

المنافع دسـتور     ، دفتر روابط كشورهاي مشترك    1332روز بعد، اول فروردين     
مبني بر اين كه    هايي براي نمايندگان بلندپاية خود در سراسر دنيا ارسال كرد             عمل

 تجـاري  كند، و بر ادعاي زيـان       بريتانياي كبير بر آخرين پيشنهاد خود پافشاري مي       
. ورزد   درخواست غرامت اصـرار مـي      به عنوان مبناي  شركت نفت ايران و انگليس      

                                                 
؛ 1331 اسفند 29 كيهان، .59  

EP 1531/224, FO 371/104614. 
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از نظر ما آغاز كردن مذاكرات مستقيم، تا زماني كه روشن است كـه مـصدق بـا                  "
  60".فايده است كند، كاري بي  موافقت نميمبناي مناسبي براي پرداخت غرامت

  
***  

مصدق بـراي اينكـه بـه       . در ماه ارديبهشت شايعة كودتا در تهران پيچيده بود        
 كودتاي دست راستي عليه دولت وي فقـط         هر"كه  گوش امريكا برسد اعالم كرد      

 ،بينانـه   با برداشتي روشـن   ... كند  راه را براي نوعي ديكتاتوري كمونيستي هموار مي       
 سود امريكا  است كه ايران حمايت مالي كافي براي پيشگيري از كاهش بيـشتر                به

مصدق به هومر بيگارت، خبرنگار نيويورك هرالـد         ٦١".سطح زندگي دريافت كند   
 ميليون دالري كه در اصل چهار و در قالـب كمـك نظـامي در                44تريبيون، گفت   

ا وي گـدايي    . دورة نخست وزيري وي اعطا شده، كـافي نيـست          او . كنـد    نمـي  امـ
اي را كه بـه آنهـا         خواست اياالت متحده و ژاپن نفت خام و نفت پااليش شده            مي

هاي ارتجاعي در ايران كوتـاه        عمر دولت . داشت به نصف قيمت بخرند      عرضه مي 
است، و هيچ دولتي پس از اين هرگز جرأت نمي كند به بريتانيا اجازة دخالت در                

 اواسط ارديبهشت به هندرسن گفت روسـيه و          او در  62.امور داخلي ايران را بدهد    
زنند و اگر اياالت متحده به كمـك او           بريتانيا دارند تيشه به ريشة اين حكومت مي       

 63.شود نشتابد، ايران كمونيست مي
 
دانست بهتـرين راه      ثباتي در ايران آيزنهاور را نگران كرده بود، ولي او نمي            بي

اي دربـارة افـق        ارديبهـشت او نامـه     18در روز   . كنار آمدن با چرچيل كدام اسـت      
فكري خود براي چرچيل نوشت و در آن از مشكالت رسيدن به توافقي در مورد               

                                                 
60 . EP 1531/197, FO 371/104614. 
61 . Interview with Homer Bigart, New York Herald Tribune, 30 April 1953. 

.همان. 62  
63 . EP 10345, FO 371/104581. 
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 پيـشنهاد جـرج      طبيعتـاّ   مقامـات بريتانيـا     چنـدي پـيش    .مسئلة نفت شـكوه كـرد     
داري   وزيـر خزانـه   ،  65بـاتلر . ا. داري اياالت متحـده، بـه آر        ، وزير خزانه  64مفرياه

 "منطقه"هاي نفت اياالت متحده منافع بريتانيا در          بر اينكه شركت  بريتانيا، را مبني    
از نظر آيزنهاور نگران    . ه بودند را يكجا بخرند و كار را دوباره شروع كنند، رد كرد          

داد   مـي كرد و ترجيح      كننده بود كه چرچيل به ظاهر اوضاع را نااميدكننده تلقي مي          
طقه چيره شود تا اين كه بـه دنبـال     با اين احتمال روبرو شود كه روسيه بر كل من         "

گذاشت و اين اعتقـاد چرچيـل را          او به قراردادها احترام مي     ".رويكردي نو بگردد  
حد و انـدازه      هايي بي   نشيني بيش از اين امكان دارد بازتاب        درك مي كرد كه عقب    

 را  ]خـاور ميانـه   [نطقه  هنوز هم آن م   "با وجود اين او نوشت،      . در دنيا داشته باشد   
 66".دانم  براي دنياي غرب مي انگيزفاجعهمناطق بالقوه  از يكي

 
كمـي بعـد در مـاه خـرداد         . اين نگراني در عمل موضع امريكا را تغيير نـداد         

تـوجهي  "مصدق به آيزنهاور نوشت اميدوار بود رئيس جمهـور بـه وضـع ايـران                
 در  رسد تا كنـون هـيچ تغييـري         به نظر مي  "متأسفانه   نشان دهد ولي     "تر    دلسوزانه

 ايران از شركت نفت سـابق و دولـت          ".موضع دولت امريكا به وجود نيامده است      
از كمكي كه دولت اياالت متحـده تـا بـه اينجـا اعطـا      "انگلستان در رنج بود ولي  

با كمك و يـاري دولـت       "كه  ملت ايران اميدوار بود     . كند     قدرداني مي  "كرده است 
دارد برطرف شـود، و اگـر دولـت    امريكا موانعي كه بر سر راه فروش نفت وجود        

امريكا توانايي برطرف كردن چنين موانعي را ندارد، بتواند با كمـك اقتـصادي بـه              
نهاور حاضر به پذيرفتن ايـن       آيز 67".ايران امكان استفاده از ديگر منابعش را بدهد       

                                                 
64 .George Humphrey 
65  .R. A. Butler 
66 . Peter G. Boyle, The Churchil Eisenehower Correspondence, 1953-1955, 
University of North Carolina Press, 1990, p. 53. 

  1953 مه 28پيام دكتر مصدق به آيزنهاور، رئيس جمهور، . 67
FO 371/104581. 
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او در تير ماه پاسخ داد اياالت متحده حاضر به ادامة كمك خاص نيست              . امر نبود 
  68.دهد  فني را ادامه مياما كمك

  
تر شدن روابط بين ايران و        هاي مربوط به نزديك     نامة رئيس جمهور به شايعه    

 خرداد، ايران و اتحاد شوروي قرارداد تجـاري  20در روز . اتحاد شوروي دامن زد  
مقدمه به ايـران بازگـشت و         جديدي امضا كردند و سادچيكف، سفير شوروي، بي       

هايي گسترده در ايـن       ، و اين باعث شايعه    69ر داشت نشستي طوالني با نخست وزي    
شوند و به     باره شد كه ايران و روسيه وارد مرحلة جديدي از روابط ديپلماتيك مي            

ها در تالشي براي كسب دوستي ايران طـالي ايـران را كـه نـزد                  موجب آن روس  
دهنـد، و بـا       دهنـد، بـه اختالفـات مـرزي پايـان مـي             اتحاد شوروي است پس مي    

ها بـه روابـط تجـاري         برخي از روزنامه  .  موافقت مي كنند   1921ي قرارداد   بازنگر
دولت هـم بـه طـور ضـمني بـه ايـن             . تر اين دو كشور اشاره كردند       بسيار نزديك 

زد، با اين اميد كه اياالت متحده براي بـه دسـت آوردن دوسـتي           ها دامن مي    شايعه
 تهـران مـصور،   . ايران، به بلند شدن روي دسـت اتحـاد شـوروي، وسوسـه شـود              

هاي خارجي بايـد     تمام قدرت " خرداد نوشت    29نامة هوادار مصدق، در روز        هفته
به استقالل ايران احترام بگذارند و بر اساس رقابت سـالم در پـي كـسب دوسـتي        

فقط از اين راه است كه دولت ايران مي تواند از اين رقابت سود              . كشور ما برآيند  
وعات مخالف دولت هم همـان   مطب".ظ كندطرفي خود را حف     جويد و سياست بي   

دولت مايل  " خرداد نوشت    27 در روز    داد. پيام را با لحني انتقادآميزتر بيان كردند      
نيست حمايت امريكا را از دست بدهد و با بزرگنمايي اهميت مناسـبات تجـاري               
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ايران و شوروي اميدوار است امريكا را به كمك مالي و اقتصادي بيشتر به كـشور                
 تير به مـذاكراتي محرمانـه بـين مـصدق و            2كمي بعد در روز     داد،   ".ب كند ترغي

نخـست وزيـر در انتظـار    ". سادچيكف به دنبال نشست پيـشين آنهـا اشـاره كـرد        
بازگشت آقاي هندرسن به تهران است تا دربارة آيندة مناسبات ما بـا شـوروي در                

هـا    ه اين شايعه  خواست ب    مي  مولوتوف، كه گويي   "پرتو كمك امريكا موضع بگيرد    
 تير به نادر آراسته، سفير ايران در اتحاد شـوروي گفـت كـه               8دامن برند، در روز     

 تيـر   18 در روز    70.منـد اسـت     كشورش به حل اختالفات بـا ايـران بـسيار عالقـه           
هاي مبادله شده بين مصدق و آيزنهاور در تهران منتشر شـد و مـردم خبـردار                   نامه

ي نخواهد كرد و ديگر براي حل مسئلة نفـت          شدند كه اياالت متحده كمك بيشتر     
  71.تالش نمي كند
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