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وقایعی که در دوشـــنبه ۳۰ ،تیـــر  ۲۱ /۱۳۳۱ژوئیـــه  ۱۹۵۲رخ داد ،نقطه عطف در
تاریخ نهضت ملی شـــدن نفت ایران بشـــمار میرود زیرا در یک ســـاله پسین
تحوالتی چنان پرتنش پدید آورد که ســـرانجام به کودتای مشترک دو سرویس
اطالعاتی بریتانیا و امریکا و ســـاقط کردن قهرآمیـــز دولت دکتر محمد مصدق
در چهارشـــنبه  ۲۸مرداد  ۱۹ /۱۳۳۲اوت  ۱۹۵۳انجامیـــد .ماجرای  ۳۰تیر ،که در
مرداد  ۱۳۳۱مجلســـین سنا و شـــورای ملی آن را «قیام مقدس ملی» نامیدند،
قوام  ۷۹ســـاله را در سه ســـال پایانی عمرش با بدنامی از صحنه سیاست ایران
طرد کرد و تصویری تاریخی از او بر جای گذارد که چه بســـا سزاوارش نبود .میرزا
احمد خان قوامالســـلطنه (احمد قوام) دولتمردی باتجربـــه و زیرک بود که در
ســـالهای پس از کودتای  3اســـفند  ۲۱ /1299فوریه  ۱۹۲۱بهعنـــوان مهمترین
رجل سیاســـی توانمنـــد در مقابـــل قزاقی نوظهور بـــه نام میرپنج (ســـرتیپ)
رضا خان ســـوادکوهی شـــناخته میشـــد ،که اینک با لقب «ســـردار سپه» و در
مقام وزیـــر جنگ و رئیسالوزرا بســـرعت به ســـوی اســـتقرار دیکتاتوری خود
میتاخت .ســـید حســـن مدرس ،که در دوران مجلس چهارم سرسختترین
حامی قوامالســـلطنه بشـــمار میرفـــت و او را تنهـــا مانع جـــدی در راه تحقق
نقشههای سردار سپه میشـــناخت ،درباره قوام و تفاوتش با میرزا حسن خان
مستوفیالممالک ،گفته بود« :مستوفی مانند شمشیر مرصعی است که باید در
اعیاد و جشنها از او استفاده شود ،ولی قوامالسلطنه شمشیر تیز و برایی است
کـــه برای روزهای نبرد و رزم به کار میآید ».به این دلیل ،رضا خان و حامیانش،
با ایراد اتهام جعلی نقشه ترور سردار ســـپه به قوام ،در سهشنبه  16مهر ۹ /1302
اکتبر  ۱۹۲۳او را دســـتگیر و اندکی بعد از ایران اخراج کردند .قوام هفت ســـال
در فرانســـه اقامت گزید و ســـرانجام در ســـال  ،۱۳۰۹در اوج اقتدار رقیبش ،که
اینک رضا شـــاه پهلوی نامیده میشـــد ،با وســـاطت بـــرادرش ،وثوقالدوله و
مؤتمنالملک و مشـــیرالدوله پیرنیا و نیز حسین شکوه (شکوهالملک) ،رئیس
دفتر رضا شـــاه که عموزاده قوام بود ،اجازه یافت به ایـــران بازگردد .او بیش از
یک دهه ،تا پایان حکومت رضا شاه (شـــهریور  ،)۱۳۲۰در امالکش در الهیجان
به کشت چای و برنج مشـــغول بود و با چنان متانت و تدبیری زندگی و سلوک
کرد که سوءظن یا حسادت دیکتاتور علیه او برانگیخته نشد.

معمای سیاستمدار زیرک ومرموز

احمد قوام معروف به «قوام السلطنه» درایام کهنسالی

و برگشت انگلیسیها و استعمار» خواند و در
اعالمیه  ۲۹تیر «تاریخ حیات سیاسی قوام»
را «پـــر از خیانـــت و ظلم و جـــور» اعالم کرد
کـــه «بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی
حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر
کرده اســـت ».بدین سان ،آیتاهلل کاشانی و
مهمترین شـــخصیت تأثیرگذار بر او ،مظفر
بقایی کرمانـــی ،کامالً محق بودند که خود را
عامـــل اصلی در «قیام ملی  ۳۰تیر» و اعاده
دولت مصدق میخواندند.
در میان بیانیههـــا و مقـــاالت آن زمان ،اوج
نفرتپراکنـــی را در نوشـــتههای دکتر مظفر
بقایی کرمانی و حزب زحمتکشان او میتوان
دید .بقایـــی در فـــردای  ۳۰تیـــر در روزنامه
شـــاهد ،ارگان حزبش ،نوشـــت« :این مردم
غیرتمند! فجایع اعمال این افســـران به یاد
بیاوریـــد و بر آنها و زنان و بچـــگان و مادران
و پدرانشـــان رحم نکنید .قصـــاص کنید و
قصاص خـــون فرزندان خود را بســـتانید .از
این قبیل افســـران و زنان و بچـــگان و پدران
و مـــادران آنها آنچنان انتقام ســـهمگینی
بگیریـــد کـــه در آینده هیچ افســـری به هیچ
سرباز و پاسبانی دســـتور حمله و برادرکشی
ندهد .کســـانی که به روی مادران و خواهران
مـــا تانـــک میدوانند بایـــد به شـــدیدترین
وجهی به دســـت آنان قطع ه قطعه شـــوند
و خانههای آنها طعمه حریق شـــود .اینها و
زنـــان و بچگان و مادران و پدرانشـــان خون
ایرانـــی ندارنـــد .نســـل منحوس ایـــن قبیل
افسران ،که دستور برادرکشی میدهند ،باید
از صفحه کشور مقدس ما زدوده شود».
شاه با طیب خاطر حکم نخستوزیری قوام
راصادرنکرد.صبحشنبه ۲۸،تیر،نمایندگان
عضو جبهه ملی به دیدار شاه رفتند .در این
مالقات سخنانی ردوبدل شـــد که هواداران
مصـــدق را به حمایت شـــاه دلگـــرم و آنان
را در مخالفـــت بـــا قوام جری کـــرد .به گفته
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ژنرال آیزنهاور از اختیارات رئیس جمهوری
استفاده کرد و ماجرا را فیصله داد و عالوه بر
آن محملهای قانونـــی الزم را برای حضور
«کارتل نفت» امریکا در کارتلی جدید به نام
«کنسرسیوم نفت ایران» فراهم آورد.
«کنسرســـیوم نفت ایـــران» ،که بـــا تصویب
دادســـتان کل امریکا تشـــکیل شـــد ،کارتلی
فراملیتـــی بود بـــا مشـــارکت پنـــج کمپانی
بـــزرگ امریکایی عضو «کارتل نفت» امریکا
(اســـتاندارد اویـــل کالیفرنیـــا و نیوجرســـی و
نیویورک و گلف اویل و تکزاکو) و سه کمپانی
بریتیش پترولیوم (شـــرکت نفـــت انگلیس
و ایـــران ســـابق) و رویال داچ شـــل و کمپانی
نفت فرانســـه (توتال کنونی) .ایـــن کارتل تا
اوایل دهه  ۱۹۷۰میالدی بر  ۸۵درصد ذخایر
نفت جهان تســـلط داشـــت .هرچند اندکی
پـــس از تشـــکیل کنسرســـیوم ،کمپانیهای
امریکایـــی مجبور شـــدند ،به دســـتور دولت
امریـــکا و به منظـــور رعایـــت «قانـــون ضـــد
تراست» ،ســـهمی  ۵درصدی از سهام خود
را بـــه کمپانیهـــای نفتی کوچـــک امریکایی
واگذار و آنان را در قرارداد نفت ایران ســـهیم
کننـــد ،ولی در طول دهههای پســـین فرآیند
ادغام کمپانیهـــا و ظهور غولهـــای بزرگ
نفت و گاز ازسرگرفته شد .امروزه ۵ ،کمپانی
امریکایی اصلی عضو کنسرسیوم ،به همراه
کمپانیهای دیگر ،به دو غول بزرگ شورون
و اکسون -موبیل تبدیل شدهاند.
ëëآیا قـــوام ،در صـــورت تثبیـــت پنجمین
دولتش در سال  ،۱۳۳۱میتوانست بحران
نفترابهسودایرانحلکند؟
قوام پیچیدگیهای جهان غرب و راهکارهای
بهرهگیری از آن را خوب میشـــناخت .او در
دومین دولت خود ،در خرداد  ،۱۳۰۱سینکلر
اویل ،متعلق به هری فورد سینکلر ،ثروتمند
امریکایـــی ،را بهعنـــوان رقیـــب در مقابل دو
غول نفتی رویال داچ شـــل و استاندارد اویل
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قوامالســـلطنه از تبار دیوانســـاالران سنتی
ایرانـــی ،حامـــل میـــراث دولتمـــردی و
حکومتگری ایشـــان و آخریـــن بازمانده این
ســـنت ،با تمامی محاســـن و معایـــب آن،
اســـت .در صفآرایـــی دنیای پـــس از ظهور
اتحاد شوروی ،قوام ایران را در جبهه «بلوک
غرب» ،بـــه رهبری ایاالت متحـــده امریکا و
بریتانیا ،میخواســـت ،ولی رویه وابســـتگی
و سرســـپردگی را ،که بســـیاری از دولتمردان
پهلوی نماد بـــارز آن بودنـــد ،برنمیتافت.
محمدرضا شاه جوان ،به تأسی از پدر ،از بدو
ســـلطنت ،گرایش قوی به رجال نوکرمنش
داشت و پذیرش دولتمردی مقتدر و مستقل
چون قوام برایش دشوار بود .به دلیل چنین
رفتارهایی اســـت که «آن کاترین لمبتون»،
دیپلمات برجســـته و صاحبنظر انگلیسی،
شاه را «موجود بیهودهای» توصیف میکرد
که «نه خود قادر به حکومت کردن اســـت و
نه میگذارد دیگران حکومت کنند ».و علی
دشتی ،که در سالهای پس از شهریور ۱۳۲۰
از فعالترین دشـــمنان قوامالســـلطنه بود،
نگاه شـــاه به قوام را اینگونه میدید« :شاه از
لیاقت قوامالسلطنه و اینکه نمیتواند چون
اوتدابیریمنطقیبیندیشد،اندیشناکبودو
عقدههایی بسیار از او در دل داشت؛ چنانکه
از مصدق… او میخواست هم دکتر مصدق
باشدهمقوامالسلطنه،همرئیسجمهوری
امریکا و هم شاهنشاه آریامهر».
ëëکارنامهیکسیاستمدارحرفهای
احمـــد قوام پنـــج دوره ریاســـت دولت را به
دست گرفت در دشـــوارترین مقاطع تاریخ
معاصر ایران :دو دوره در ســـالهای  ۱۳۰۰و
 ۱۳۰۱و ســـه دوره در سالهای .۱۳۳۱ -۱۳۲۱
در تمامـــی ایـــن ادوار ،قـــوام بـــا توطئههای
سهمگین از ســـوی رضا خان ســـردار سپه و
سپس پسرش محمدرضا شاه و کانونهای
حامی ایشـــان ،مواجه بود .در دوران صعود
و اقتدار رضا خـــان ،کار قوام به اخراج هفت
ســـاله از ایران و ســـپس خانهنشـــینی یازده
ساله در الهیجان کشید و در دوران سلطنت
محمدرضـــا پهلوی ،نخســـتین دولـــت او با
«بلوای نان» ( 17 -19آذر  )۱۳۲۱با چالشـــی
بزرگ مواجه شـــد .در «بلوای نـــان» اوباش
ســـازمانیافته ،با شـــعارهایی چـــون «نان و
پنیر و پونه ،قوام گشـــنمونه» و «قوام فراری
شـــده ،ســـوار گاری شـــده» ،تأثیر خـــود را بر
حیات سیاســـی ایران آزمودنـــد .در کودتای
 ۲۸مـــرداد  ۱۳۳۲کارکرد سیاســـی «اوباش
سازمانیافته» به اوج خود رسید.
مهمتریـــن دوره زمامداری قوام ســـالهای
 ۱۳۲4 -۱۳۲6اســـت کـــه ایـــران بـــا بحـــران
آذربایجـــان و کردســـتان مواجـــه بـــود.
سیاســـت و درایت مثالزدنی قوام توانست
ژوزف استالین را به خروج نیروهای نظامی
شـــوروی از ایـــران قانع کند و بدین ســـان به
غائله پایان دهـــد در ازای قولی که ،خوب یا
بد ،هیچگاه تحقـــق نیافت :اعطـــای امتیاز
نفت شـــمال ایران که شوروی برای بازسازی
اقتصاد ویران از جنگ جهانی دوم ســـخت
بدان نیاز داشت.

این بـــار نیز دولت قوام با توطئههای شـــاه و
«جناح انگلوفیل» همبسته با او مواجه بود و
به این دلیل سقوط کرد .خدمت بزرگ قوام
در حـــل خردمندانه معضـــل آذربایجان و
کردستان به تنهایی کافی است تا بر سیئات او
به دیده اغماض بنگریم و نامش را در تاریخ
به نیکی ثبت کنیم.
شاه از این دســـتاورد بزرگ قوام در رنج بود
و با توهین به قوام میکوشـــید حقارت خود
را مســـتور کند .قوام در  ۲۵خرداد  ،۱۳۲۹در
بســـتر بیماری در لندن ،در نامهای که یادآور
نثر فاخر دیوانیان بزرگ ایرانی است ،به شاه
دسیسهگر و ناسپاس پاسخی شایسته داد .او
نوشت« :افســـوس و هزار افسوس که نتیجه
جانبازیهـــا و فداکاریهای فدوی را با کمال
بیرحمـــی و بیانصافی تلقـــی فرمودهاند.
پـــس ناچارم برخالف مســـلک و رویه خود،
که هیچوقت دعوی خدمت نکـــردهام و هر
خدمتی را وظیفه ملی و وطنپرســـتی خود
دانســـتهام ،در این مورد با کمال جســـارت و
با رقت قلب و سوز دل به عرض برسانم که
به خـــدای الیزال قســـم روزی که تقدیرنامه
اعلیحضرت به خط مبارک به افتخار فدوی
رســـید ،که ضمن تحسین و ستایش فرموده
بودند سهم مهم اصالح امور آذربایجان به
وسیله فدوی انجام یافته است ،متحیر بودم
که چگونـــه افتخار ضبط و قبـــول آن را حائز
شـــوم زیرا غیر از خود بـــرای احدی در انجام
امور آذربایجان ســـهم و حقی قائل نبودم و
فقط نتیجه تدبیر و سیاســـت این فدوی بود
که بحمداهلل مشکل آذربایجان حل شد»...
واپســـین دولت قوام فقط چهار روز به درازا
کشـــید؛ از صبح جمعه  ۲۷تیـــر  ۱۳۳۱که در
پی ابراز تمایل اکثریت مجلس در روز قبل،
شاه حکم نخســـتوزیری او را صادر کرد ،تا
ســـاعت  ۵بعد از ظهر دوشنبه  ۳۰تیر که به
دلیل آشوبهای خونین خیابانی استعفای
خود را به شـــاه تقدیم کـــرد .از فردای  ۳۰تیر
کاشـــانی و مصـــدق خـــود را بر فـــراز موجی
بزرگ یافتند که خود نمیدانســـتند به کدام
ســـو میرود.در چهارشنبه ۲۵ ،تیر ۱۶ /۱۳۳۱
ژوئیـــه  ،۱۹۵۲که دکتر مصدق اســـتعفا داد،
درواقـــع نقـــش تاریخـــی او در جنبش ملی
شدن نفت ایران به اتمام رسیده بود.
 9ماه پیش ،در  ۳آبان  ۲۶ /۱۳۳۰اکتبر ،۱۹۵۱
در بریتانیا دولـــت کلمنت اَتلی ،رهبر حزب
کارگـــر ،کنار رفته و ســـر وینســـتون چرچیل،
رهبر حزب محافظهکار ،قدرت را به دســـت
گرفته بود .اتلی در قبال جنبش ملی شـــدن
نفـــت ایـــران رویکـــردی معتدل داشـــت و
راهکارهـــای خشـــونتآمیز را برنمیتافت.
ویلیام راجر لویس بدرســـتی مینویسد« :از
ابتدای بحـــران در  ۱۹۵۱آنـــان [دولت اتلی]
آمـــاده پذیرفتن اصـــل ملی شـــدن بودند.
حکومت حزب کارگر ،که برنامه خود را وقف
ملی کردن [در داخل بریتانیا] کرده بود ،کار
دیگری نمیتوانست بکند ،اما اصرار داشت
که شـــرکت نفت انگلیس و ایران مســـتحق
دریافـــت غرامتی منصفانه اســـت ».به تبع
این نگرش ،اتلی با طرح «عملیات باکانیر»

(دزد دریایـــی) موافقت نکـــرد .این طرح را
جرج کندی یانگ ،رئیس شعبه خاورمیانه
در ســـرویس اطالعاتـــی بریتانیـــا (ام .آی.
سیکس) ،برای ساقط کردن دولت مصدق
تهیـــه کـــرده بـــود .مدتـــی بعـــد ،در دولت
م مقام ام.
چرچیل ،یانـــگ ،در مقام قائـــ 
آی .ســـیکس ،نقش اصلـــی را در طراحی و
هدایـــت عملیات کودتـــای  25 -28مرداد
 ۱۳۳۲ایفا کرد.
چرچیـــل خـــود از معمـــاران جغرافیـــای
سیاســـی جدیـــد خاورمیانه بـــود و پیوندی
تاریخـــی با ایـــران و نفت ایـــران در کارنامه
داشـــت .او در ســـال  ،۱۹۱۳اندکـــی پیش از
شـــروع جنگ جهانی اول ،در مقام لرد اول
دریاداری ،با داللی ِســـر مارکوس ساموئل،
یکـــی از دو بنیانگذار و رئیس کمپانی رویال
داچ شل ،بخش عمده سهام کمپانی نفت
انگلیس و ایران را برای دولت بریتانیا خرید.
بدین سان ،او توانست با اتکا بر ذخایر ایران و
پاالیشگاه آبادان ،که از زمان ساخت ()۱۹۱۳
به مدت پنجاه ســـال بزرگترین پاالیشگاه
نفت جهان بود ،سوخت کشتیهای بریتانیا
را از زغال سنگ به نفت تغییر دهد و تفوق
نظامی بریتانیا را در جنـــگ تأمین کند .در
سالهای پس از جنگ جهانی اول ،چرچیل
در مقام وزیر جنگ ،با ابالغ دستور کودتای
 ۳اســـفند  ۲۱ /۱۲۹۹فوریـــه  ۱۹۲۱بـــه ژنرال
آیرونساید ،فرمانده قشون بریتانیا در شمال
ایران (نورپرسفورس) ،در تحوالت داخلی
ایران نقشی بزرگ ایفا کرد و سپس در مقام
وزیر مستعمرات به ایجاد دولتهای جدید
عربی بر ویرانه امپراتوری عثمانی پرداخت.
در گذشته مورخان عموماً گمان میبردند
که صعود چرچیل زمانی کامل شد و آرایش
سیاسی جدید دو قدرت بزرگ غربی علیه
نهضت ملـــی ایران شـــکل نهایـــی یافت،
کـــه در انتخابـــات  ۴نوامبـــر  ۱۳ /۱۹۵۲آبان
 ۱۳۳۱حزب جمهوریخواه به پیروزی رسید
و در  ۲۰ژانویـــه  ۳۰ /۱۹۵۳دی  ۱۳۳۱ژنرال
دوایت آیزنهاور قدرت را به دســـت گرفت؛
زیـــرا دولت جدید امریـــکا ،برخالف دولت
دموکرات هری ترومن ،که به ناسیونالیسم
مصدق بهعنوان ســـدی در برابر کمونیسم
مینگریســـت ،از نظرات کسانی چون والتر
الکوئر متأثر بود که ناسیونالیسم خاورمیانه
را بهطور قطع راهگشـــای سلطه کمونیسم
میدانستند.
ëëاسنادجدیدچهمیگویند؟
اســـناد جدیـــد علنیشـــده وزارت خارجـــه
امریکا ،که مشـــتمل بر اســـنادی از شـــورای
امنیـــت ملـــی و آژانس مرکـــزی اطالعات
امریـــکا (ســـیا) نیـــز هســـت و در  ۱۵ژوئـــن
 ۲۵ /۲۰۱۷خرداد  ۱۳۹۶منتشـــر شد ،ماجرا
را به گونه دیگر نشان میدهد .چرخش در
رویکرد دولت امریکا به جنبش ملی شدن
نفت و عملکرد مصدق پس از ۳۰تیر۱۳۳۱
و در دولت ترومن شـــکل گرفت و در اواخر
همان ســـال میراث آن به دولـــت آیزنهاور
انتقال یافت .این اسناد مؤید تحلیلی است
که فرانسیس گاوین در ســـال  ۱۹۹۹مطرح

احمد قوام در دوران جوانی

کرد .به نوشته گاوین ،در بهار و تابستان ۱۹۵۲
بســـیاری از اعضـــای دولت ترومـــن مواضع
خـــود را در قبال مصدق تغییر دادند .دولت
ترومن نگران بود که اقدامات مصدق سبب
تسریع در بحرانی شود که به سقوط ایران در
مدار شوروی بینجامد و سرانجام ،نگرانی از
تحوالت ایران در ســـند شماره  ۱۳۶٫۱شورای
امنیـــت ملی امریکا مـــورخ  ۲۰نوامبر /۱۹۵۲
 ۲۹آبان ( ۱۳۳۱سند  ۱۴۷در مجموعه اسناد
تازه منتشرشده) تجلی یافت که بیانگر عزم
دولت ترومـــن برای مداخلـــه حتی نظامی
در امور داخلی ایـــران به منظور جلوگیری از
ســـقوط ایران به دامان کمونیسم بود .اسناد
 ۹۷تـــا  ۱۴۷در مجموعه اســـناد جدید (از ۳۱
تیر تـــا  ۲۹آبان  )۱۳۳۱به روشـــنی این ســـیر
تحول را نشـــان میدهد .به عبارت دیگر ،در
پاییز و زمســـتان  ۱۳۳۱در مسأله ایران میان
سیاســـت دولت دموکرات ترومـــن و دولت
جمهوریخواه آیزنهاور تمایز جدی نمیتوان
دید .مبدأ این چرخـــش وقایع  ۳۰تیر ۱۳۳۱
است نه صعود دولت آیزنهاور.
پس از صـــدور حکم نخســـتوزیری ،در روز
جمعه ۲۷ ،تیر احمد قوام اعالمیهای صادر
کرد که در ســـاعت  ۲بعد ازظهر همان روز از
رادیو قرائت شد .نکته مهم ،تحریف عمدی
یا سهوی شـــعر مندرج در پایان این اعالمیه
در روزنامههـــای آن زمان اســـت .ســـید رضا
ســـجادی ،گوینـــده رادیو که اعالمیـــه فوق را
قرائـــت کـــرد ،در خاطراتـــش ( )۱۳۸۲ایـــن
شایعه را که حسن ارسنجانی یا مورخالدوله
ســـپهر نویســـنده اعالمیه فـــوق بودنـــد ،رد
میکنـــد و میگوید« :قـــوام مـــردی ادیب و
خوشـــنویس بود و احتیاج نداشـــت دیگری
برای او اعالمیه بنویسد ».سجادی میافزاید:
قوام اعالمیه را خودش نوشـــت ولی سپس
از مورخالدوله پرسید شعری به خاطر دارید

که برای تلطیف اعالمیه چاشـــنی آن شود؟
مورخالدوله این شـــعر را گفت از منوچهری
دامغانی« :عمـــر خوش دختران ُرز به ســـر
آمد /کشتنیان را سیاســـتی دگر آمد ».بدین
سان ،با تبدیل «کشـــتنیان» به «کشتیبان»
جمله تاریخی «کشـــتیبان را سیاســـتی دگر
آمد» به نام قوام شـــهرت یافت و این تصور
را پدید آورد که منظور از «کشتیبان» بریتانیا
است.
از صبـــح شـــنبه ۲۸ ،تیـــر  ۱۳۳۱انتشـــار
اعالمیههـــای مخالفت با دولت قـــوام آغاز
شد .آیتاهلل سید ابوالقاسم کاشانی و جبهه
ملی  ۳۰تیر را روز «اعتراض عمومی» اعالم
کردند و در صبح  ۲۹تیـــر حزب توده نیز ،در
پوشش «جمعیت ملی مبارزه با استعمار»،
مشـــارکت خود را در تظاهرات  ۳۰تیر اعالم
کرد.
از جملـــه عواملـــی که بر این مـــوج دامن زد
ادعای رادیو بی .بی .ســـی بـــود که گویا قوام
حکم بازداشـــت آیـــتاهلل کاشـــانی را در ۲۹
تیـــر صادر کرده اســـت .این در حالی اســـت
که کاشـــانی در نامه مورخ  ۲۹تیر به حســـین
عالء ،وزیر دربار ،به گفته حســـن ارسنجانی،
فرستاده قوام به نزد کاشانی ،استناد کرده که
قوام انتخاب  ۶وزیر کابینهاش را به او واگذار
کرده اســـت .به رغم این ،کاشـــانی مصرانه
خواستار برکناری قوام و بازگشت مصدق به
قدرت اســـت .او به عالء نوشـــت« :به عرض
اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت
دکتر مصدق تا فردا اقـــدام نفرمایید دهانه
تیـــز انقالب را بـــا جلوداری شـــخص خودم
متوجه دربار خواهم کرد».
موتور اصلی موج بزرگی که برانگیخته شـــد
آیتاهلل کاشـــانی بود کـــه در اعالمیه  ۲۸تیر
از «جنـــگ دو صف حـــق و باطـــل» گفت و
«اعمال احمد قوام» را «تنها برای جاهطلبی

کاظم حسیبی ،در این دیدار شاه نمایندگان
را بـــه حفظ نظم عمومی و تبعیت از دولت
قانونی قوام دعوت کـــرد ولی تمایل باطنی
خود را اینگونه بروز داد« :پی راه قانونی برای
برکناری قوام بگردید ».فضای حاکم بر این
دیـــدار به گونهای بود که ،به نوشـــته حســـن
ارســـنجانی ،نمایندگان جبهـــه ملی از ظهر
«بـــا پشـــتگرمی خاصی» بـــه فعالیت علیه
قوام پرداختند و غالباً با شهرستانها تماس
تلفنی گرفتند .بدین ســـان ،عجیب نیست
که ســـرگرد پرویز خسروانی (سپهبد بعدی)
و اعضای «باشـــگاه تاج» او را ،همانان که به
وابســـتگی به دربار شـــهره بودند و در آشوب
 ۹اســـفند  ۱۳۳۱و کودتای  ۲۸مـــرداد ۱۳۳۲
نقشـــی مهم ایفا کردند ،در  ۳۰تیر  ۱۳۳۱در
خیابانهای تهـــران مییابیـــم در حالی که
علیه قوام و به سود مصدق شعار میدهند.
عامل اصلی که دولت امریـــکا را به کودتای
 ۲۸مرداد  ۱۳۳۲برانگیخت ،دســـتاندازی
بر منابع نفتی ایران بود یا هراس از ســـلطه
کمونیســـم بر ایـــران؟ برای پاســـخ بـــه این
پرســـش بایـــد وضـــع کمپانی بـــزرگ نفتی
امریکایی آن زمان را شـــناخت که به «کارتل
بینالمللی نفت» شهرت داشتند.
ëëکارتلهاینفتیبهمیدانمیآیند
در اوایـــل دهـــه  ۱۹۵۰میـــادی ،مقـــارن بـــا
نهضت ملی شـــدن صنعت نفت در ایران،
«کارتـــل نفت» به دلیل نقـــض «قانون ضد
تراســـت» در عملیات خارج از خاک امریکا
تحت پیگرد بـــود و دادگاه عالی مصرانه در
پـــی آن بود کـــه این کمپانیهـــای امریکایی
را به اتهام جنایی محاکمـــه کند .این همان
قانونی است که در اوایل سده بیستم میالدی
غول نفتی اســـتاندارد اویل را ،که  ۸۸درصد
ذخایـــر نفت ایـــاالت متحـــده را در انحصار
داشت ،طبق حکم دادگاه عالی مجبور کرد
به چندین شـــرکت کوچکتر تجزیه شـــود.
«کارتـــل نفت» امریکا بشـــدت در پی مفری
بـــود تا نـــه تنها از شـــّر پرونـــده قضایی فوق
رهایی یابد بلکه حوزه فعالیتش را گسترش
دهـــد و در نفت ایران نیز شـــریک شـــود؛ که
اینک به دلیل ملی شـــدن و شکســـته شدن
انحصار کمپانـــی نفت انگلیـــس و ایران به
رویش گشوده بود .دولت ترومن طرحهایی
برای این مشـــارکت تدوین کـــرد که هر بار با
موانع قانونی مواجه شد.
بـــرای حل این معضـــل ،دو هفتـــه پیش از
انتقـــال دولت از ترومـــن به آیزنهـــاور ،در ۶
ژانویـــه  ۱۶ /۱۹۵۳دی  ،۱۳۳۱وزارتخان ههای
خارجه و دفاع و کشـــور و دادگستری گزارش
«بکلی ســـری» مفصلی به شـــورای امنیت
ملی امریکا ارســـال کردند و ضمن تأکید بر
اهمیت حیاتـــی نفت خاورمیانـــه و ونزوئال
بـــرای امریـــکا و ضـــرورت حضـــور فعـــال
کمپانیهای نفتـــی امریکایی در میدانهای
مهم نفتی جهان از منظر امنیتی و سیاسی و
اقتصادی ،خواستار متوقف شدن پیگردهای
قضایی کمپانیهای فـــوق از طریق مصوبه
شـــورای امنیـــت ملـــی و اختیـــارات رئیس
جمهـــوری و تشـــکیل کمیســـیونی دولتـــی

برای هماهنگ کـــردن و نظارت بر عملکرد
کمپانیهـــای امریکایـــی در خارج از کشـــور
شدند.
در گزارش فوق تأکید شـــده که ذخایر اثبات
شده نفت امریکا کمتر از یک سوم ذخایر کل
جهان اســـت و به دلیل تقاضای فزاینده به
نفت از سال  ۱۹۴۸امریکا به واردکننده نفت
خام تبدیل شـــده اســـت .بزرگترین ذخایر
شـــناخته شـــده نفت جهـــان در خاورمیانه
قـــرار دارد که میـــزان آن حداقل  ۵۲میلیارد
بشکه از  ۱۰۱میلیارد بشکه کل ذخایر جهان
تخمین زده میشـــود .در ســـند فوق ذخایر
نفتـــی ونزوئـــا و خاورمیانـــه بـــرای «تداوم
تالشهای کنونی اقتصادی و نظامی جهان
آزاد» ضـــروری ارزیابی و تأکید شـــده که اگر
کمپانیهـــای ایـــاالت متحـــده و بریتانیا به
هردلیل از ونزوئال و خاورمیانه اخراج شوند،
نفت این مناطق در مقیاسی جدی از دست
«جهان آزاد» خارج خواهد شـــد و از آنجا که
امریکا هماکنون و تـــا آینده قابل پیشبینی
بزرگتریـــن مصرفکننده نفـــت در جهان
است ( ۶۰درصد کل مصرف جهانی نفت)،
بســـیار مهم اســـت که عملیات میدانهای
بزرگ نفتی جهان حتیالمقدور در دســـت
کمپانیهـــای امریکایـــی باشـــد .در گزارش
فوق تأکید شـــده که عملیـــات کمپانیهای
نفتی امریکایی ابزاری اســـت برای سیاست
خارجی امریکا در کشورهای خاورمیانه که در
نزدیکی مرزهای اتحاد شوروی و در «یکی از
انفجارآمیزترین مناطق جهان» قرار دارند.
ایـــن گزارش تأکیـــد میکند کـــه در ونزوئال و
خاورمیانه امواج ناسیونالیســـم ضدغربی و
ضدامریکایی به وســـعت در حال گسترش
است که تحوالت ایران یک نمونه آن است و
در چنین فضایی «گزارش کمیسیون تجارت
فدرال» و اقدامات ضد تراست دادگاه عالی
امریکا علیـــه کمپانیهای نفتـــی امریکایی
بنزینی است که بر این آتش ریخته میشود.
این میراثی است که دولت ترومن در واپسین
روزهـــای موجودیتش بـــه دولـــت آیزنهاور
انتقال داد.
چنانکه میبینیـــم« ،کارتل نفـــت» امریکا،
هـــم به خاطـــر مختومه کـــردن پروندههای
قضایی موجود و هم برای گســـترش دامنه
فعالیتهایش در جهان و از جمله در ایران،
بدون مزاحمتهـــای آتی از ســـوی «قانون
ضد تراست» ،به آشفته کردن وضع داخلی و
بزرگنمایی و القای خطر سلطه قریبالوقوع
کمونیسم بر ایران نیاز مبرم داشت تا بتواند
حضـــورش در ایـــران را از منظـــر مصالـــح
سیاسی و امنیتی امریکا ضرور و حیاتی جلوه
دهد .استقرار و تثبیت دولت قوام ،اگر به حل
بحران نفت منجر میشـــد ،این دســـتاویز را
از میان میبرد .ســـقوط دولت قوام و بحران
یک ســـاله پســـین فضای مورد نیاز را فراهم
آورد ،در پـــی گزارش پیش گفتـــه ،ترومن در
 ۱۲ژانویه  ۱۹۵۳پیگرد کیفری «کارتل نفت»
را بـــه حقوقـــی تبدیل کرد و ســـرانجام طبق
مصوبه ۱۶۰مین جلسه شورای امنیت ملی
امریـــکا ( ۲۷اوت  ۵ /۱۹۵۳شـــهریور )۱۳۳۲

وارد ایران کرد تا امتیاز نفت شـــمال را به او
واگـــذار کند .با اخراج قوام از ایران و تســـلط
قطعـــی رضا خـــان ســـردار ســـپه ،ماجرای
ســـینکلر در ایران فرجامی تراژیک یافت و
به قتل ماژور رابرت ایمبری ،نایب کنســـول
ســـفارت امریکا در تهران و دالل ســـینکلر،
در ماجرای ســـقاخانه آشیخ هادی ( ۲۷تیر
 ۱۸ /۱۳۰۳ژوئیـــه  )۱۹۲۴انجامید .در ســـال
 ،۱۹۲۵ /۱۳۰۴همزمان با تأســـیس رســـمی
سلطنت پهلوی ،سینکلر اویل برای همیشه
از ایران خارج شد.
ظاهراً قوام در واپســـین دولت خود نقشـــه
مشابهی در سر داشت و میخواست با وارد
کردن ماجراجـــوی نفتی نامـــدار ایتالیایی،
انریکـــو ماتئی ،طرحی مشـــابه دنبـــال کند.
ماتیـــی در آن زمـــان رئیـــس کمپانی نفتی
ایتالیایی آجیپ بود و اندکی بعد ،در مارس
 ،۱۹۵۳ریاســـت کمپانی تازه تأسیس انی را
به دســـت گرفت .در دوران حیـــات ماتئی،
نام او با صنعت نفـــت ایتالیا چنان عجین
بود کـــه میگفتند «انی یعنی ماتئی ،ماتئی
یعنی انی ».شـــهرت ماتیی به دلیل تالش
سماجتآمیز و شـــگفت او علیه غولهای
بـــزرگ نفتـــی و بـــرای ورود بـــه حوزههای
انحصاری «ممنوعه» ایشان بود .ماتئی در
ایـــن راه از هیچ اقدامی ،حتی کمک مالی و
ایجـــاد پیوند با جنبشهای مســـلحانه ضد
استعماری و ضد غربی ،پروا نداشت .ماتئی
 ۵۶ساله در  ۵آبان  ۲۷ /۱۳۴۱اکتبر  ۱۹۶۲به
علت سقوط مرموز هواپیمایش ،احتماالً به
دلیل انفجار بمب ،کشته شد.
در  ۲۷تیـــر ،همـــان روز کـــه فرمـــان
نخســـتوزیری قوام صادر شد ،او را در حال
مذاکره خصوصـــی با «امیـــر احمد مهبد»
مییابیـــم .مهبد دالل پرتحـــرک ماتئی در
ایران بـــود .آنگونـــه که شـــرف عرضیهای
حســـین عالء ،وزیـــر دربار ،نشـــان میدهد،
تـــاش ماتئـــی بـــرای وارد کـــردن ایتالیا به
حـــوزه انحصاری غولهای بـــزرگ نفتی در
ایـــران ،کـــه اینـــک در قالب «کنسرســـیوم»
مجتمع بودند ،حداقل تا سال  ۱۳۳۹ادامه
داشـــت .برای مثال ،عالء در  ۱۹اردیبهشت
 ۱۳۳۹به شـــاه اینگونـــه گـــزارش میدهد:
«مهبد حقیقتاً مزاحم شده بسکه مغرور و
جاهطلب و متظاهر است .جراید و مجالت
را وادار به نوشتن مقاالت تند و حملهآور به
کنسرسیوممیکند».
قوام ناخدایی کارآزموده بود که میدانست
چگونه میتوان کشـــتی ایـــران را در طوفان
پرتالطم زمانه به سالمت به ساحل رسانید.
کاشـــانی بعدها ( ۱۸مهر  )۱۳۳۸در حضور
جمعی از اطرافیانش گفت« :اگر قوام روی
کار میآمـــد عمل دکتر مصدق به دســـت
نامبرده انجام میشد [و] در مقابل قوام به
وجود آوردن واقعه  ۲۸مرداد عمل سهل و
آسانی نبود».
٭«ایـــران» از نقـــد وارزیابـــی مقالـــه حاضر
اســـتقبال می کند وآمـــاده انتشـــار مقاالت
انتقادیصاحبنظراندراینعرصهاست.

