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  فصل سوم
  

  مصدق
  پايان غم انگيز روياها

  !خوش باوری ها و
 

   سفر مصدق به آمريکاـپ 
برای شرکت در شورای امنيت و دفاع از ايران ولی در "     مصدق چهاردهم مهرماه رسما

واقع به قصد مذاکرات و اقدامات وسيع تری برای حل مساله نفت با کمک آمريکا، به سوی 
. ن زمان مصدق از بهترين موقعيت در ميان مردم برخوردار بوددر اي. نيويورک حرکت کرد

 ساکت شده زشکاران و خائنين ماسک دار موقتامقاومت مخالفين تا حدود زيادی شکسته و سا
  مصدق از آمريکا چه سوقاتی خواهد آورد؟: حيط سياسی حاکم بود مانتظار بر. بودند

مصدق  توانست افکارعمومی .  تمام شد    مذاکرات شورای امنيت در مجموع به سود ايران
شرکت سابق نفت در ايران بکند انگليس و  جهان را تا حدودی متوجه جنايات استعمار

نامه پيشنهادی نماينده انگليس مبنی بر اين که ملی کردن ايران و طرد شرکت سابق به قطع
ر صالحيت عنوان اختالف ميان دو دولت ايران و انگليس تلقی شود و رسيدگی به آن د

نامه فقط نماينده شوروی به طور  مقابل اين قطعدر. شورای امنيت قرارگيرد تصويب نشد
  :قاطع مقابله می کرد و معتقد بود

   "1.اين مساله داخلی ايران است .شورای امنيت حق دخالت در اين اختالف را ندارد    "
ا آشکارا نقض می کرد و نامه پيشنهادی انگليس اصول سازمان ملل ر    از آن جا که قطع

دعوای يک دولت با يک شرکت تجاری را به مثابه اختالف ميان دو دولت مطرح می ساخت 
اثر وجود  که با هيچ منطقی جور در نمی آمد و با حضور نماينده شوروی در جلسه، و نيز بر

م تضاد بين خود کشورهای امپرياليستی که رای دادن به آن، حتی برای متحدين انگليس ه
نامه انگليس اد و فرانسه پيشنهاد کرد که قطع پشت پرده به کارافتمدشوار بود، لذا مکانيس

اين بدان معنا بود که شورای امنيت به سود انگليس رای نداده ولی مساله را . مسکوت بماند
اکثريت قاطع شورای امنيت که آن روزها به طور کامل . کار خود حفظ کرده است در دستور
  .پرياليسم آمريکا و متحدينش بود به اين پيشنهاد رای دادنددر دست ام

  :جريان شورای امنيت را به شرح زيرنوشت" باختر امروز"    روزنامه 
  

تنها نماينده شوروی با . نامه انگليس مسکوت بمانديروز شورای امنيت رای داد که قطعد    "
قطع نامه انگليس در دستور گفت که اين بدان معناست که " اين نظر مخالف بود وصريحا

   "2.حق رسيدگی به کار ايران را ندارد" در حالی که شورا اصال. شورای امنيت بماند
در اين موقع اتحاد شوروی به طور کامل و قطعی از مواضع ايران در نبرد با امپرياليسم 

  .حمايت می کرد
  دفاع فت مطبوعات شوروی با صراحت تمام از حقانيت ايران در ملی کردن ن

و ) وزير خارجه وقت(تهران چندين بار به مصدق و کاظمی  رسفير شوروی د. می کردند
ماده است اختالفات مالی خود را هم با آساير مقامات مراجعه کرده و اعالم می داشت که 

  .حل کند) افسانه طالها(ايران 
                                                 

1330 مهرماه 24باختر امرزو،  ـ  1  
1330 مهرماه 27باختر امروز،  ـ  2  
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  :    وزير خارجه ايران بدين مناسبت با سفير شوروی مالقات کرد
و هم در مورد رای در شورای امنيت } حل اختالفات مالی{ای کاظمی هم در اين باب آق    "

   "3.از دولت شوروی تشکر کرد
    محافل وابسته به امپرياليسم آمريکا که به مسکوت ماندن قطع نامه انگليس رای داده بودند 

 از مدت ها پيش اين مساله. اميد داشتند که با مصدق در خارج از شورای امنيت کنار بيايند
نظر گرفته شده و مصدق  به نوبه خود قول داده بود که از بهانه شرکت در شورای امنيت  در

اياالت متحده آمريکا بماند و موضوع نفت ايران را با  استفاده کرده و مدت طوالنی تری در
  .مقامات آمريکايی بررسی نمايد

 بار با مقامات 20دت قريب  م ايناو در.  روز طول کشيد40آمريکا      اقامت مصدق در
محافل . رسمی آمريکايی مالقات کرد و انواع پيشنهادها را برای حل مساله نفت بررسی نمود

نزديک به مصدق تا تشکيل يک شرکت بين المللی توزيع نفت ايران يعنی واگذاری انحصاری 
  .فروش نفت ايران به انحصارات بين المللی پيش رفتند

  :رفاطمی در آمريکا گفت    دکتر سيف پو
تنها راه حل مسالمت آميز اختالف ايران و انگليس تشکيل شرکت بين المللی خريد     "
  ...است

    اگر کوشش در حل مسالمت آميز منجر به شکست شود شوروی به ايران مسلط خواهد 
   "4.شد

ک مصاحبه     دکترحسين فاطمی سخنگوی دولت ايران اين پيشنهاد را تائيد کرد و در ي
  :مطبوعاتی گفت

ايران حاضر است پيشنهاداتی را که درباره ايجاد يک شرکت بين المللی توزيع نفت     "
ايران به مذاکره با . ايران که نماينده فروش شرکت نفت ملی باشد مورد مطالعه قرار دهد

  کشوريک ايران حاضر است يک مدير عامل آمريکايی يا از ... انگليس نيز حاضر است
   "5. بی طرف استخدام کند

  آن ها خواستار .     ولی حتی اين پيشنهادها برای انحصارات نفتی قانع کننده نبود
به عالوه . آن بودند که نه فقط بر توزيع نفت بلکه بر توليد آن نيز تسلط کامل داشته باشند

آمريکايی لذا مقامات . موضوع نفت ايران هنوز ميان انحصارات عضو کارتل حل نشده بود
  .مصدق را سر می دواندند

د حزب محافظه چهارم آبان ماه، زمانی که مصدق در آمريکا بود انتخابات انگليس به سو   
دولت جديد انگليس برای . ت وزير و ايدن وزير خارجه شدسچيل نخچر. کار پايان يافت

ايدن  .همکاری با آمريکا و تقسيم نفت ايران با انحصارات آمريکايی آمادگی بيشتری نشان داد
                                                 

اثر حمايت اتحاد شوروی از ايران  کمونيست از پيروزی ايران در شورای امنيت که بر ضدگروه های خرابکار {. همان جا ـ 
از جمله جناح راست جبهه ملی در . حاصل شده بود، به شدت نگران بودند و می کوشيدند از تاثير آن درافکار عمومی بکاهند

 1330 مهرماه 29روزنامه شاهد، . روی مهم نبود بقايی اصرار داشت مردم را قانع کند  که رای شو–سيمای گروه خليل ملکی 
  :می نوشت

رای نماينده يوگسالوی به مسکوت ماندن ... }!!{رای مخالف شوروی در اين مورد تا اندازه ای بی معنی به نظر می رسد    "
  ."رای ها بود} !!{صحيح ترين و اصول ترين 

يوگسالوی ابتدا به قطع نامه انگليس روی خوش نشان داد و . ع نبودقابل دفا" ضع يوگسالوی در آن زمان اصالو    درحالی که م
  .بعدها باالخره به مسکوت ماندن رای داد، که به معنای حفظ تقاضای انگليس عليه ايران در دستور شورای امنيت بود

  :    خود نماينده يوگسالوی در سازمان ملل می گفت
اگر چه من در اوايل به قطع نامه . جه رسيد که شورای امنيت صالحيت ندارددولت متبوع من پس از تحقيقات به اين نتي    "

  .1330 مهرماه 27باختر امروز، ." انگليس روی خوش نشان داده ام ولی تحقيقات بعدی مرا به نتيجه ديگری رسانيده است
که " می آموزند"د هنوز هم به نسل جوان  راه مصدق معرفی می کننه   ادامه دهندگان راه بقايی ها که به دروغ خود را ادامه دهند

ی واسمی از شور" حزب ايران در کتاب برای آگاهی نسل جوان در بحث از شورای امنيت اصال. موضع يوگسالوی عالی بود
  :نمی برد و موضع شوروی را بيان نمی کند ولی می نويسد

.}19ی نسل جوان صفحه کتاب برای آگه" } !!{عالی بود " سخنان نماينده يوگسالوی واقعا    " 3  
1330 مهرماه 27باختر امروز،  ـ  4  
1330 مهرماه 30باختر امروز،  ـ  5  
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نخستين کارش اين بود که به ديدار وزير خارجه آمريکا شتافت و درست زمانی که مصدق 
کايی وقت تلف می کرد، مذاکره آمريکا و ل آمريفدر نيويورک و واشنگتن به ديدار با محا

ايدن آمادگی دولت خود را به تقسيم . م گرفتجاپاريس بر سر تقسيم نفت ايران ان انگليس در
بنای نخستين سنگ  و 6.ان اعالم داشترنفت اي نفت ايران و شريک کردن آمريکائی ها در

ای سرنگون کردن دولت  آمريکايی و انگليسی را برهمکاری توطئه گرانه امپرياليست های
  .گذاشت مصدق کار

ان، محافل آمريکايی در روش خود با مصدق ر    پس از اين توافق کلی برسر تقسيم نفت اي
 به قمصد .آن ها بيش از پيش به ظاهرسازی و بازی با او پرداختند. تغييراتی وارد کردند

 –جه آمريکا مگ گی ر می برد و از معاون وزارت خارسگمان خويش در ميان دوستانش به 
. ی نفت بسيار متشکر بود که مثل برادر با او رفتار می کنديخادم معروف انحصارات آمريکا

ومن اعالميه پايان رتاما درست در همان زمان هريمن، آچسن و ايدن برای مصدق و 
  .تصميم می گرفتند که مصدق را از آمريکا بيرون کنند مذاکرات می نوشتند و

  :سديوارجه انگليس می ن    ايدن وزيرخ
بيانيه مربوط به اصولی را که در لندن طرح کرده بودند به آمريکايی ها دادم و موافقت     "

ما درباره . مطرح نباشد تشويق مصدق برای اقامت بيشتر در واشنگتنشد که ديگر موضوع 
ه شمار اعالميه ای که می بايست هنگام عزيمت مصدق از آمريکا منتشر شود ومساله ای ب

   "7.می رفت بحث کرديم
 در مطبوعات آمريکا و ،از همان وقت که مصدق را با اين وضع از آمريکا بيرون کردند

با آن که هنوز توافق دو درنده، . انگليس موضوع جانشين مصدق بيش از پيش مطرح شد
ذيرفت کامل و قطعی نبود فقط پس از يک هفته که ايدن سهيم شدن آمريکا را در نفت ايران پ

  :مجله تايم چاپ آمريکا نوشت
 77يسی ها پيرمرد ميليونر انگل. جانشين مصدق است سر اختالف آمريکا و انگليس بر    "
   "8.نظر گرفته اند  را در- قوام السلطنهـساله 

. ت زمانی نوشت که مصدق آمريکا را با دست خالی ترک می گفتس    تايم اين مطلب را در
  :به قول دکتر حسين فاطمی" لی شدن نشده و آمريکا متقابالاو آماده سازش برسرم

   "9.روش مرموز و بغرنجی در مورد ايران پيش گرفته بود    "
گزارشی که از نتايج سفر خود به آمريکا و مجموعه اقداماتش داد مجبور شد      مصدق در

فت ايران ملی اعتراف کند که چون آمريکا در نفت خاورميانه ذی عالقه است مايل نيست ن
  :گفت او می. شود
 اين نکته را ناگفته نگذارم که عالقه و منافعی که پاره ای از دول بزرگ در نفت خاور    "

    "10.نبود مشکالت کار ميانه دارند بی تاثير در
  
  

                                                 
148کتاب ص  ، درهمين289خاطرات ايدن، ترجمه کاوه دهگان، تهران، نشرانديشه، ص  ـ  6  
همان جا ـ   7  
1330 آبان ماه 26باختر امروز،  ـ  8  
1330 آبان ماه 30باختر  امروز،  ـ  9  

1330 آذرماه 3گزارش مصدق به مجلس باختر امروز،  ـ  10  


