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 چکیده 

الملل مطرح بوده و بینسیاسی و روابط  هاي مطالعه در حوزه علوم  ترین بخشخارجی به عنوان یکی از محوري توجه به سیاست

اینکه    .مداران گذشته اهمیت بسزایی داردهاي علمی سیاستلیلبسط گستره تفسیرها و تح از  باتوجه به  دکتر محمد مصدق 

چهره  میبزرگترین  شمار  به  ایران  معاصر  تاریخ  سیاسی  دکتر   آید هاي  منفی  موازنه  اصول  واکاوي  و  تحلیل  مقاله  این  هدف 

 استفاده شد. بررسی ها حاکی از آن بود که؛ اساس سیاست   روش کتابخانه اي  در این راستا از  است.    خارجیمصدق در سیاست

گیري از رقابت آنها در  مصدق، خودداري از اتحاد سیاسی و نظامی با یکی از دو ابر قدرت انگلیس و شوروي و کوشش براي بهره

اعالم کرد؛ یعنی نه تنها به شوروي امتیاز   منفی  موازنه ر برقراري  جهت تأمین حداکثر منافع ایران بود. مصدق نفع کشور را د 

کنیم. دکتر مصدق پس از اینکه  دهیم بلکه حقوق ایران را نسبت به نفت جنوب نیز که در اختیار انگلیس است، استیفا مینمی

از نتایج    ان زد.شوروي و امریکا در ایر  توانست نفوذ انگلستان را در ایران مسدود کند، دست به اقداماتی براي ایجاد تعادل میان

توان به تعیین هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران بالفاصله پس از رسیدن به  اعمال موازنه منفی توسط دکتر مصدق می

گریهاي ، شرکت در جلسات شوراي امنیت و قطع رابطه با انگلستان و انحالل کنسول 1330وزیري در اردیبهشت  مقام نخست

 .لیس اشاره نمودانگ

 

 سیاست خارجی، موازنه منفی، دکتر مصدق، ملی شدن صنعت نفت لیدی:  های کواژه
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 مقدمه 

محوري سیاست از  یکی  بخشخارجی  علومترین  مطالعه  بین  هاي  روابط  و  از  سیاسی  درستی  تصویر  آن  بررسی  و  است  الملل 

بین نشان میسیاست  معین  زمان  یک  در  را  سیاستالملل  دشواري دهد.  با  بسیاخارجی  با  هاي  بنابراین  و  دارد  کار  و  سر  ري 

که پاي کشور یا کشورهاي دیگر نیز در میان است. اصل حق حاکمیت و  گیري یک جانبه ملی قابل حل نیست؛ چرا  تصمیم

دهد که هر یک راهی را در پیش بگیرند که مقتضی و متناسب با احتیاجات مردم خود تعقیب منافع ملی به کشورها اجازه می

تصمی  . سیاستمیمدانند  حوزه  در  ارزشگیري  و  مقاصد  برگیرنده  در  اساس  خارجی  این  بر  است  تواند  خارجی میسیاستها 

باشد. سیاست   داشته  متفاوتی  ارزشهاي  و  یا جریانریشه در مقاصد  قدرتها  میان  توازن  ایجاد  اساس  بر  یا  موازنه  داخلی  هاي 

ه و کشور مورد رقابت در جهت تأمین منافع و مصالح خود و در امان  المللی است که در عرصه یک کشور در حال رقابت بودبین

منفی  موازنه نماید و به دو نوع سیاست مدهاي این قبیل رقابتها، اقدام به ایجاد توازن و عملکرد یکسان میان آنها میماندن از پیا

 شود. موازنه مثبت تقسیم میو سیاست 

قدرتهاسیاست با  رابطه  در  ایران  بزرگ در دوران سیاستمدارانی چون مصدخارجی  برخورد  ي  نوع  و  واقعه مهم ملی    ويق  با 

دکتر مصدق در سراسر زندگی خود، با  خارجی این مرز و بوم است.  از بحث انگیزترین مباحث سیاست یکی  ن صنعت نفت  شد

استون کی(. لذا چنانکه  251:  1381گار،  نمنفی بود. )بسته  موازنه   پیروي از اسالفش، نظیر فراهانی و امیرکبیر، هوادار سیاست

منفی پیروي کرده و در مقابل تجاوزات و    موازنه   دهد که هروقت دولتهاي ما از سیاستتاریخ اخیر ایران نشان می"  نویسد: می

مقاومت کرده تبعیض  بدون  موفقیتتحمیالت همسایگان  راضاند  و  بیشتر ساکت  نیز  و همسایگان  آنان گردید  نصیب  ی  هایی 

اند،  العمل شدید قوه دیگر شدهاند دچار عکسوسته اند و بالعکس هر وقت از این اصل عدول کرده و به یکی از این دو قوه پیبوده

منفی راجع به مواقعی است که دو یا چند دولت در مملکت نفوذ پیدا کنند و با هم رقابت نمایند وقتی  موازنه   تعقیب از سیاست

استون ،  کند )کیدا نمیا هم بسازند و یا سیاست منحصر به فرد  شود البته پیروي از این طریقه مورد پینفوذ ب که دولتهاي ذي

منفی پیروي کنند و    نمایندگان آشنا به سیاست تصمیم گرفتند که از سیاست موازنه   1320(. بعد از وقایع شهریور  14:  1327

که  طوري    بل توجه نمودند ولی با این حال دو امرسبب شد که نتوانند بهتا اواخر دوره چهاردهم، هم از این روش استفاداتی قا 

از حوادثی که بعداً دچار آن شد حفظ نمایند.    باید و  را  پانزدهم اعمال نظرکنند و مملکت  سوء  (  1  شاید در تشکیل مجلس 

نی همان دولت مورد توجه سیاست سیاست همسایه شمالی در نتیجه تقاضاي امتیاز نفت و کارهایی که از ناحیه دولت قوام یع

از    قانون تحریم انتخابات که براي جلوگیري(  2  ره چهارده به وقوع پیوست.شمال و متمایلین به آن سیاست در روزهاي آخر دو

 (. 14:  1327استوان، )کی  "دوره فترت کاري نکرد

زرگ آن زمان )انگلیس، شوروي و امریکا( در امور هاي بقدرت   هاي مهم مناسبات خارجی ایران در این دوران مداخلهاز ویژگی

رجال ایرانی به این مداخالت بوده است، به طور عمده علت این مداخالت اهمیت استراتژیک    متنوع هاي  داخلی کشور و واکنش

انروایان ایران به  هاي بزرگ و نیز نیاز فرمرقابت قدرت  نفت در حوزه  و اقتصادي فزاینده ایران به عنوان یک کشور تولید کننده 

شود  سعی میپژوهش  ؤثر در چنین شرایطی بوده است. دراین  اي متضمین استمرار حکومت خویش و اداره امور کشور به گونه

 پرداخته شود.طی دو دوره نخست وزیري او  خارجیبه تحلیل و واکاوي اصول موازنه منفی دکتر مصدق در سیاست
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 روش تحقیق 

با استفاده از  اطالعات گردآوري تحلیلی و به لحاظ روش کتابخانه اي است.  -صیفیري، به لحاظ ماهیت تومقاله حاضر از نوع نظ

   . انجام شداینترنت  ها وروزنامه ،تنشریا کتب،

 

 وزيری مصدق  دوره اول نخست

 مصدق و اجراي قانون ملی کردن نفت

أت  ود را براي تشکیل هی ي ملی شدن نفت نمایندگان خملی و سنا، طبق قانون اجرا، مجلس شوراي  1330اردیبهشت    22روز  

اردیبهشت نخست وزیر طی بخشنامه اي انحالل شرکت نفت انگلیس و ایران را به کلیه ادارات و   24مختلط انتخاب کردند. در  

اما آنکه هنوز رقابت بین کمپانیسازمان هاي دولتی اعالم کرد. ب  انگلیسی و  بر سر نفت و مساهاي  ت مربوط به  نفل  ئریکایی 

م  ئ خاورمیانه، شدید بود، معهذا در قبال تصمیم به اجراي ملی شدن که متعاقب آن خلع ید از شرکت سابق عنوان می شد، عال

روز   گردید.  آشکار  واشنگتن  و  لندن  بین  ایران،  دولت  اقدامات  علیه  همکاري  آثار  انگلستان   27و  کبیر  سفیر  اردیبهشت 

 (.  153: 1364اي راجع به ایران منتشر ساخت )نجاتی، کا بیانیهکرد. و روز بعد دولت امری اي تسلیم دولت ایرانکاریهتذ

دولت براي جلوگیري از دفع الوقت شرکت سابق نفت و به منظور اجراي قانون ملی شدن صنعت نفت دست به اقدامات الزم زد.  

یب به اتفاق ادارات قدرت و اکثریت قرمرکزي بیدر خوزستان، تقریبا حکومت  از آن جمله چون طی سالها نفوذ شرکت نفت  

ههاي حکومتی تحت نفوذ شرکت نفت بودند، دکتر مصدق با یک اقدام ضربتی نقل و انتقال همه  ئوالن مؤثر دستگادولتی و مس

شد.  ي آن در مطبوعات و مجلسین  اي در دستگاههاي مؤثر دولتی انجام داد که این باعث خشم شرکت نفت و سر و صداجانبه

ی را با سمت وزارت اقتصاد ملی، براي مدت یک ماه، به عنوان الدین عالئ طی حکمی دکتر شمس  از سوي دیگر دکتر مصدق 

مأمور فوق العاده دولت در خوزستان تعیین کرد تا در کلیه امور مربوط به استان نظارت و از تمام اختیارات استاندار استفاده  

 .     (478: 1371فري، کند )س

نماینده جدید شرکت نفت اعالم کرد که چون  1330داد  خر  2روز   به ریچارد سدان،  نامه اي  ، باقر کاظمی، وزیر دارایی طی 

خرداد     8نمایندگان خود را براي ترتیب اجراي قانون ملی شدن، معرفی نکرده است، چنانچه ظرف یک هفته، یعنی تا آخر روز  

  1329اسفند  29و  24نی خود، بر طبق مقررات قوانین ناگزیر است به وظایف قانو معرفی و اعزام نشوند، دولتنمایندگان مزبور 

 (. 293: 1377عمل نماید )نجاتی،  1330اردیبهشت  9و 

ت و  خرداد، دولت انگلیس به دولت ایران اطالع داد که آن دولت، علیه دولت ایران به دیوان داوري الهه شکایت کرده اس  6روز  

اي از دیوان (. در این دادخواست چهار ماده40:  1377ایران رسانید )نجمی،  شکایت آن دولت را به اطالعدیوان داوري الهه نیز  

شود، مغایر  می  1933خواسته شده بود اعالم دارد که اجراي قانون ملی کردن نفت در ایران که موجب الغاي یک جانبه قرارداد  

د قرارداد مزبور را بدون موافقت شرکت نفت لغو و یا توانلت ایران قانوناً نمی؛ همچنین اعالم دارد که دوالمللی استبا قوانین بین

را محدود ساخته،   عملیات شرکت  اقداماتی که  به  نسبت  و  را جلب کند  رضایت کامل شرکت  باید  تغییر دهد؛  را  آن  شرایط 

)نجاتی،   بپردازد  کوشش293:  1377غرامت  دنبال  به  میانجیهاي  (.  براي  دامریکا  اطالگري   ایران  به  بریتانیا  که ولت  داد  ع 

 نمایندگان خود را براي مذاکره اعزام خواهد کرد. 
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 مذاکره جکسون نماينده کمپانی با دولت مصدق  

هیأتی به ریاست جکسون که در آن زمان معاون هیأت مدیره شرکت سابق نفت انگلیس و ایران بود برراي   1330خرداد    20در  

ت نمایندگی اعزامی شررکت سرابق، در نخسرتین روز ورود بره تهرران، تهران شد. جکسون رئیس هیا مذاکره با دولت ایران وارد

ضمن مصاحبه با خبرنگاران جراید، آمادگی شرکت را به شناسایی نوعی ملی شدن که شرکت نیز در آن محلری داشرته باشرد و 

ت، ایرران را ترر  ناسران و کارکنران خرارجی شررکزود، در غیر این صورت کارشپنجاه اعالم کرد و اف  -برقراري سیستم پنجاه  

خواهند کرد. جکسون در مذاکره با دکتر مصدق نیز، نوعی ملی شدن را عنوان کرد ولی دکترر مصردق در پاسرخ ایشران خراطر 

ا هیرأت نماینردگی نشان ساخت که یک نوع ملی شدن وجود دارد و آن، نوعی واقعی است. جکسون طی سه جلسره مرذاکره بر

ار، دکتر شایگان، مهندس حسیبی پیشنهادي مطرح کرد که به هیچ وجه با قانون ملری ل وارسته، سنجابی، یوسف مشایران شام

 (.      45-46: 1377کرد و مذاکرات قطع شد )نجمی،  شدن نفت تطبیق نمی

الً به دست گرفت تام و تمام قانون را مستق ید مسلم گشت،  دولت اجرايچون سوء نیت شرکت سابق در جلوگیري از عمل خلع

دستور اجراي خلع ید را به نمایندگان خود در آبرادان مخرابره نمرود. در نتیجره مراقبرت   1330خرداد    29ه یعنی در  و بالفاصل

نرد برا ت براي همین امر به خوزستان اعزام شده بودأ ت مختلط نفت که مخصوصاً از طرف آن هیأ ماموران دولت و نمایندگان هی

پرست خوزستان عمل خلع ید برا موفقیرت دان مناطق نفت خیز و اهالی وطنامل قاطبه کارگران و کارمنپشتیبانی و همکاري ک

 (.  171-172: 1384درخشان و بدون اند  وقفه یا پیشامد سوئی انجام گردید )هوشنگ مهدوي،  

به منظور حفظ حقوق خود   نیمیأ رد و خواستار اقدامات تالمللی شکایت کخرداد به دیوان دادگستري بین  31دولت انگلیس در  

مینیره برراي جلروگیري از أ قراري به عنوان اقردامات ت  1330تیر    13(. سرانجام دیوان مزبور در  300:  1368در ایران شد )بیل،  

اي اجرراي آن قررار اجراي خلع ید که دولت ایران شروع به آن نموده بود صادر کرد و رئیس جمهور سابق امریکا نیز ضمن نامه

(. دولت ایران این قررار را رد کررد و عردم صرالحیت دیروان را در 173:  1384نگ مهدوي،  به ایران توصیه نمود )هوش  موقت را

 ها اعالم کرد.گونه درخواسترسیدگی به این

 

 کنفرانس صاحبقرانیه 

تالف در ت حرل اخرراهی جهداد که براي یافتن ترومن از طریق سفیرکبیر خود در تهران به مصدق اطالع   1330تیرماه    17در  

 (.  181: 1384آقاي هریمن را به عنوان مذاکره کننده به تهران روانه کند )راسخی لنگرودي، نظر دارد 

اي، فرمولی جهت ادامره مرذاکره برا دولرت انگلسرتان بره ت مختلط پس از تشکیل جلسهأ ت وزیران با هیأ تیر هی 31باالخره در 

شدن صرنعت نفرت، تصرریح کردنرد در صرورتی کره ن نمودن مقصود خود از ملی دند که در آن عالوه بر روشهریمن تسلیم کر

دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران بپرذیرد، دولرت ایرران 

 ارد مذاکره شود. حاضر است با نمایندگان دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق و

تصمیم گرفت به لندن مسافرت کند. فرانسیس شپرد سفیر انگلیس در ایران نیز براي همراهری او برا همران   مرداد  4  هریمن در

تی بره سرپرسرتی ریچرارد اسرتوکس أ وزیر و وزیر خارجه با اعزام هیهواپیما عازم لندن شد. نتیجه این مسافرت، موافقت نخست

پرس از چنرد روز اقامرت در ایرران و دیردار برا ن بود. استوکس و همراهانش  بق فرمول مورد بحث به ایرادار سلطنتی بر طمهره

(. در 558:  1352ماده به نمایندگان دولت تسرلیم کررد )فراتح،    8مرداد طرح پیشنهادي خود را در    21مقامات ایرانی در تاریخ  

بره خرید مطرح شد. این سرازمان یک بار دیگر مسئله سازمان این پیشنهاد که با طرح پیشنهادي جکسون فرق اساسی نداشت، 
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شرود خره قرار میگرفت. در جلسه هیات وزیران، باألشد و اختیار صدور نفت ایران را به دست میوسیله شرکت نفت کنترل می

مه مرذاکرات ارائره دکتر مصدق شخص استوکس را بخواهد و ضمن رد پیشنهاد او، پیشنهاد ایران را در سه موضوع زیر جهت ادا

 نماید:

 ضوع غرامت و ادعاي طرفین؛وم .1

 موضوع استخدام کارمندان انگلیسی در شرکت ملی نفت ایران؛ .2

مسئله فروش نفت به دولت انگلیس با نرخ بین الملل به مقداري که مصرف آن دولت اسرت. اسرتوکس پرس از نپرذیرفتن  .3

آن تهران را تر  کرد. هریمن هرم فررداي  مرداد 31مواجه نمود و متعاقب آن در این نظرات، ادامه مذاکرات را عمالً با شکست 

 (.203:  1352روز اقدام به تر  تهران کرد )روحانی،

 

 شورای امنیت 

ت مختلط شامل دکتر سنجابی، دکتر مظفرر بقرایی، بوشرهري وزیرر أ تی متشکل از نمایندگان عضو هیأ س هیأدکتر مصدق در ر

در هلنرد در چهراردهم ولت، و حسین نواب وزیر مخترار ایرران معاون سیاسی و پارلمانی و سخنگوي د  راه، دکتر حسین فاطمی

مهر نخستین جلسه شوراي امنیت براي رسیدگی به شکایت انگلیس تشکیل شرد. ابتردا   22عازم نیویور  شد. روز    1330مهر  

ه دولرت ز حقانیرت ایرران و رد ادعاهراي ظالمانرسرگالودین دادخواست دولت انگلیس را قرائت کرد و سپس مصدق بره دفراع ا

مشروح تعدیات شرکت سابق را در ایران، مداخله در امور داخلری، غرارت عوایرد نفرت و محرروم انگلیس پرداخت و طی بیاناتی  

 (. 282: 1387ساختن مردم ایران بر شمرد )هوشنگ مهدوي،  

بریتانیا از ایران در شوراي   داد که به موجب آن موضوع شکایت دولتخره شورا پیشنهاد نماینده فرانسه را مورد تصویب قرار  باأل

المللی درباره صالحیت خود در مورد رسیدگی به مسئله نفرت ایرران تصرمیم قراطع و مسکوت گذارده شود تا دیوان بینامنیت  

 (.282: 1372مقتضی اتخاذ نماید )ذوقی،  

 

 مذاکرات در آمريکا و طرح بانک جهانی 

 30بررد، حردود ریکا بره سرر میاي شرکت در جلسات شوراي امنیت در امدکتر مصدق و هیات نمایندگی ایران بردر زمانی که  

پیشنهاد براي حل بحران نفت دریافت کرد که مهمترین آنها طرح بانک جهرانی اسرت. رابررت گرارنر معراون بانرک جهرانی در 

 :ایران و انگلیس به این شرح مطرح کردمالقاتی که با مصدق داشت، پیشنهادي جهت حل بحران نفتی بین 

 بانک جهانی فقط به عنوان واسطه و بی طرف و موقت وارد عمل می شود؛ .1

مداخله بانک جهانی بر این اساس باشد که طی مدت دو سال یا بیشتر نفت ایران را به نحوي به جریان اندازد ترا طررفین  .2

 اختالفات خود را حل و فصل نمایند؛

 ده شود؛دیران و تکنیسینهاي غیرایرانی استفادر صورت لزوم از م .3

سنت به عنوان هزینه نگه داشرته شرود و  80سنت به فروش برساند که از این مقدار  75نفت خام را بشکه اي یک دالر و  .4

 (.204: 1384سنت به ایران تعلق گیرد )ازغندي،   37سنت به انگلستان و   58

صرادر کردنرد  1330اسرفند  25رکی کره در ی به توافق نرسیدند و در اعالمیه مشرتخره دولت ایران و نمایندگان بانک جهانباأل

گفتند که اگر پیشرفت هاي دیگري در مذاکرات ممکن باشد نمایندگان بانک حاضر خواهند بود دوباره به ایران بیایند و به ایرن 
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انطور کره مالحظره شرد، پیشرنهاد بانرک (. هم90:    1372ترتیب دخالت بانک جهانی با شکست مواجه شد )همایون کاتوزیان،  

خواسرت از یر نبود چرا که ایران ضمن استفاده از منابع طبیعری خرود در حقیقرت میپذانی و قبول آن از طرف ایران امکانجه

 نفوذ تجاري بیگانه نیز رها شود. 

 

 قیام سی تیر و سقوط کابینه قوام 

خبر فیصله یافتن مشکل نفرت (. پس از انتشار 359: 1374ود، بهنتیر، حادثه بزرگی بود. این روز نهضت رنگ خون گرفت )  30

فع ایران دسته هایی از گروه هاي چپ، دست به راهپیمایی زدند که به تصادم بین ماموران انتظامی و راهپیمایان منجر شرد به ن

 (.  8: 1385چپ متفقاً دولت مصدق را مورد حمله و انتقاد قرار دادند )فربد،  و بالفاصله عناصر شناخته شده راست و 

وزیري اسرتعفاء داد و بره به علت مخالفت شاه برا سرپردن پسرت وزارت جنرگ بره او از نخسرت  1331تیر    25ر  دکتر مصدق د

اي صادرکرد و نه طرفرداران میهگفت، نه اعالاش رفت. دکتر مصدق در آن چند روز پس از استعفایش، نه با مردم سخن میخانه

اهلل کاشرانی و دکترر بقرایی و حسرین مکری و حسریبی در جه اول، آیرتخود را علیه قوام به میدان فرستاد، ولی یاران او در در

 (.  466  - 474: 1378دم علیه قوام سنگ تمام گذاشتند )موحد،  طرفداري از وي و بسیج مر

صله اعالمیه تهدیدآمیزي در مخالفت خود با ملری کرردن صرنعت نفرت و خلرع یرد و وزیري بالفاقوام پس از رسیدن به نخست

اعالمیه اي مبنری برر  تیر پاسخ قوام را با 30اهلل کاشانی به همراه فراکسیون نهضت ملی در ق انتشار داد. آیتسیاست هاي مصد

روهاي مسرلح و کشرتار تعردادي از مرردم، اعتصاب همه جانبه خطاب به ملت صادر کرد. پس از ساعتها درگیري بین مردم و نی

قوام برکنار و مصدق ظرف کمتر از شرش روز از اسرتعفایش برا امتیرازات   سرانجام شاه، دربار و نمایندگان مجلس تسلیم شدند.

 ( .107: 1378وزیري رسید )جلیلی، قابل توجهی به نخست

 

 وزيری مصدق  دوره دوم نخست

 فشار اقتصادی علیه ايران 

بسرت ها وسریله رفرع بنیوس شدن از حل مسئله نفت از راه مذاکره با دولت ایران، سقوط مصدق را تنأ لستان پس از مدولت انگ

ردن ملت ایران، درصدد اعمال فشار اقتصادي برآمرد، ولری اجرراي ایرن منظور براي به زانو درآومشکل نفت تشخیص داد. بدین

رسید. در جریان خلع ید از شرکت سرابق و طری مرذاکرات هیئرت لوب نمیطرح جز با همکاري مؤثر دولت امریکا به نتیجه مط

ه نحروي هاي گذشته به ایران را بکرد کمکمتحده سعی می طور جدي مداخله داشت، ایاالتدر آن بهاستوکس، که هریمن نیز  

 (.  136:  1384که دولت انگلستان آزرده خاطر نشود، ادامه دهد )امینی، 

کره کردن طرح انگلستان در زمینه فشار اقتصادي علیه ایرران سرعی داشرت واشرینگتن را قرانع کنرد   دکتر مصدق براي خنثی

وزیر کننرد. نخسرتبرداري میان بهرهها از طریق ایادي خود و حزب توده، از مشکالت اقتصادي ناشی از اقدامات انگلستشوروي

کمونیسم در ایران و خاورمیانه جلب نماید. امرا محاسربه و پریش امیدوار بود توجه ایاالت متحده امریکا را به اهمیت خطر نفوذ  

: 1384ی، ه ایاالت متحده، با خطر افزایش نفوذ کمونیسم در ایران، نتیجه معکروس بره برار آورد )امینربینی او درباره نحوه مقابل

137.) 

خواه به رهبرري آیزنهراور را بره جمهوري  کار آمدن جمهوري خواهان در امریکا، انگلیسیها توانسته بودند نظر دولت  پس از روي

(. پس از قطع صدور نفت، مشکالت مالی ایران بتدریج افزایش یافرت. 71:  1377اعاده دیکتاتوري در ایران جلب نمایند )امینی،  
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یکا و بانرک هاي ایران در لندن جلوگیري کرد و نیز با رد درخواست وام از دولت امرلستان از تسعیر موجودي لیرهداري انگخزانه

 (.  137: 1384گرفت )امینی،  المللی براي خرید کاالهاي مورد نیاز، دکتر مصدق در تنگنا قرار صادرات بین

 

 المللی الهه رای ديوان بین

حال شرکت سابق نفت و دولت انگلسرتان علیره ایرران را براي رسیدگی به عرض  1331خرداد    19المللی دادگستري  دیوان بین

برخرورداري از اي به حضرور در دیروان نداشرت، برا توصریه همکراران و دوسرتان و تر مصدق به رغم اینکه عالقهتعیین کرد. دک

دال بر عدم صالحیت دیروان در اوایرل خررداد برا آوري اسناد و مدار  الزم جهت ارائه دلیل  پشتیبانی مردم ایران پس از جمع

سی در مورد مدافعات وکالي ایران و انگلستان به این نتیجه رسید که جلسه بحث و برر  12تی عازم الهه شد. دادگاه پس از  أ هی

بره به شکایتی را که دولت انگلستان مطرح نموده است، نردارد و ورود در مسرائل صرالحیت رسریدگی توان صالحیت رسیدگی  

 (.216–217: 1384شکایتی را هم که در صالحیت دیوان طرح شده است ضروري نمی داند )ازغندي،  

بلکه قرار قبلی خود را هم اد ي دأالمللی الهه نه تنها به عدم صالحیت خود در رسیدگی به شکایت انگلیس رسرانجام دیوان بین

مینیه صادر کرده و در معنا از دولت ایران خواسته بود که اقدامات مربوط به ملی کردن نفرت را أ که اصطالحاً در مورد اقدامات ت

 د و تصریح نمود که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ گونه اثري برر آن مترترب نخواهردمتوقف کند منتفی اعالم کر

هراي غربری شود. روزنامهمیترتیب ایران پیروز این چالش و انگلیس بازنده فاحش آن محسوب   ( بدین151:  1365بود )لپینگ،  

 ی کردند و این عمل در دنیا با تحسین بزرگی مواجه شد.  ت حاکمه ایران معرفأ ترین و نافذترین فرد هیمصدق را نیرومند

 

 چرچیل    –پیشنهاد مشترک ترومن  

پیام مشترکی از سوي ترومن و چروچیل توسط لوئی هندرسن سفیر امریکا و میدلتون کراردار   1953/ اوت    1331یورشهر  8در  

(. ایرن پیرام متضرمن پیشرنهادهاي ترازه اي 285: 1387موقت سفارت بریتانیا در تهران تسلیم دولت دکتر مصدق شد )ذوقی، 

خرید نفت از طرف شرکت نفت انگلیس و همچنرین پرداخرت فروري ده براي تجدید مذاکرات بین ایران و شرکت سابق نفت و  

ف دولت امریکا براي رفع مشکالت مالی ایران بود. دکتر مصدق پس از قرائت پیام  گفت کره  میلیون دالر به طور بالعوض از طر

این پیام و پیشنهادهاي منضم بر آن منطبق با انتظارات ملت ایران و مفاد قانون ملی شدن نیست. دکترر مصردق متعاقبراً طری 

وزیر انگلستان و پیشنهادهاي منضرم برر آن برراي گزارشی به مجلس شوراي ملی نوشت که  پیام رئیس جمهور امریکا و نخست

: 1384ابلی براي حل اختالف بر اساس قانون ملی شدن نفت ارائه نمرود )طلروعی،  دولت ایران قابل قبول نیست و پیشنهاد متق

277 .) 

معقول و غیر قابرل قبرولخ خوانرد و حاضرر بره با توجه به اینکه دولت انگلستان در پاسخ به پیشنهادهاي دکتر مصدق آن را »نا

قطع روابط سیاسی خرود برا ایرن کشرور تشرخیص داد  هاي بحق ایران نشد، لذا دولت ایران تنها راه عالج را درپذیرش خواسته

 (.207: 1384)ازغندي،  

 

 قطع رابطه ايران و انگلیس 

دولت مصدق اعالم کرد که در کابینه تغییر مهمی داده شده است و آن انتصاب دکترر سرید حسرین   1331روز نوزدهم مهرماه  

(. علت این اقدام مصردق 22: 1381امور خارجه بود )حکیمی،  فاطمی نماینده مجلس و مدیر روزنامه باختر امروز به عنوان وزیر
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دق و یارانش تصمیم به قطع رابطه سیاسی با دولت انگلسرتان گرفتنرد کره حسرین این بود که در آن لحظات بحرانی دکتر مص

زیرر برار آن   نواب وزیرخارجه وقت که آن روحیه مستقل اعضاي جبهه ملی را نداشت و تحت تأثیر سیاستهاي غربی قرار داشت

: 1385یر خارجه معرفی کنرد )شریفته، نرفت. دکتر مصدق ناگزیر شد وي را از کابینه خارج سازد و دکتر فاطمی را به عنوان وز

264  .) 

طی یادداشتی به سفارت انگلیس تصمیم دولت را به قطع رابطه سیاسی با دولت انگلسرتان  1331مهر  30وزیرخارجه جدید در 

ن را خودداري انگلستان از کمک به حل اختالف و حمایت غیرقانونی از شرکت سرابق و مرداخالت مرأمورین اعالم کرد و علت ا

(. قطرع رابطره ایرران برا 147:  1384رسمی آن دولت در ایجاد تحریکات و اخالل نظم و آرامش آن کشور بیان نمرود )امینری،  

ن نتیجه مستقیم مذاکرات نفت و بدبینی ملیون به سیاسرت آید و آانگلیس نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور به حساب می

  (.54: 1365نگ، ید )لپهاي آن کشور بوانگلیس و توطئه

 

 پیشنهاد مشترک انگلیس و امريکا 

خبري توسط خبرگزاري ها منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه جدید امریکا جان فاسرتر دالرس   1331در اواسط بهمن  

یجه این وزیر و ایدن وزیر خارجه انگلستان درباره مسأله نفت مذاکراتی نموده است. نتکرد و با چرچیل نخستبه لندن مسافرت  

مالقات موافقت طرفین به تهیه دومین طرح مشتر  براي یافتن راه حل اختالف درباره نفت و تسلیم آن به دولرت ایرران برود. 

اد قبلی دولت نداشت و بر اساس حفظ منافع شررکتهاي نفتری امریکرا و پیشنهاد جدید که محتواي آن تفاوت چندانی با پیشنه

 (.  207:   1384تسلیم دکتر مصدق شد )ازغندي،  1331/1953شده بود، در اول اسفندهمکاري با دولت انگلستان تنظیم  

و آزادي عمل ایرران در   تنها تفاوتی که این طرح با پیشنهادهاي قبلی داشت این بود که نظرات کامل ایران بر اداره صنعت نفت

مت همچنان در پرده ابهام باقی مانده برود. دکترر فروش مستقیم قسمتی از تولیدات نفتی خود را پذیرفته بودند، ولی مسئله غرا

ها در موضروع به مناسبت دومین سالگرد ملی شدن نفت انگلیس گفت که انگلیسری  1331اسفند    29مصدق طی نطقی در روز  

ر النفع، یعنی زیان حاصله بر اثر از دست رفتن کسب و کار شرکت سابق اصرار می ورزند و »هموطنان عزیرغرامت بر اصل عدم  

فرمایند که اگر اساس غرامت را ارزش اموال و تأسیسات شرکت سابق در ایران قرار دهند، این تنها غرامتی برود کره تصدیق می

تین امریکرا و انگلسرتان سرخنان دکترر مصردق را بره منزلره طررح . دولختوانست قبول کندطبق اصول مقرره جهانی ایران می

 .  (279: 1384و حاضر به ادامه مذاکره با دولت ایران نشدند )طلوعی،    پیشنهادي خود از طرف ایران تلقی نمودند

 

 مرداد و نقش انگیس و امريکا در آن  28کودتای  

له نفت ناکام ماندند، درصدد برآمدند تا طرحری را أ مناسب براي مسپس از اینکه دولتهاي انگلیس و امریکا از رسیدن به راه حل  

(. انگلیسی ها توصیه کردنرد کره کریم روزولرت 36: 1367مرحله اجرا گذارند )وود هاوس،  به منظور سرنگونی مصدق تهیه و به

 (.233: 1380تصدي هرگونه عملیات را بر عهده بگیرد و براي کشف امکانات به ایران عازم شود )آهنجیده،  

( به صورت نهایی مورد تأیید ایدن و چرچیل قرار گرفرت. 1953)مارس 32طرح امریکایی، انگلیسی آژاکس در اواخر اردیبهشت  

براي انجام موفقیت آمیز طرح آژاکس، اینتلیجنس سرویس، ماموران خود و عناصر ایرانی انگلستان از جمله برادران رشیدیان را 

 (.  237: 1384زغندي،  در اختیار سیا قرار داد )ا
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به اجرا درآمد. همه چیرز بره خروبی پریش   1332سرانجام عملیات طراحی شده کودتا در آخرین ساعات بیست و چهارم مرداد  

رفت تا اینکه یکی از افراد گارد سلطنتی که احتماالً از اعضاي حزب توده بود، رهبران این حزب را از نقشه کودتا آگراه کررد. می

الع دکتر مصدق رسید. سرتیپ ریاحی قواي کمکی را به منزل نخست وزیر اعزام کرد و سرهنگ نصریري وع به اطبالفاصله موض

 (.   46-47: 1382دستگیر شد )بیگدلی،  

مررداد   25ها با وجود اینکره امیردواري زیرادي بره پیرروزي کودتراي  ها و انگلیسیرغم همه فعالیتهاي حساب شده امریکاییبه

ت آژاکس با ناکامی روبرو شد. با این حال کرمیرت روزولرت ایرران را ترر  نکررد و برا اسرتفاده از ین عملیارفت، طرح نخستمی

طلبان و عوامل ساده لوح و ناآگراه پرس از ایجراد درگیریهراي ضعفهاي سازمان هاي اجرایی و آوردن نظامیان اخراجی، سلطنت

ه را به یک کودتاي پیروز تبدیل کند و حکومت مصردق کست خوردمرداد توانست کودتاي ش  28خیابانی، سه روز بعد، یعنی در  

 (.239:  1384را براندازد )ازغندي، 

 

 روابط ايران و انگلیس 

منصربان ها به ایران باز شرد صاحبایران هرگز رسماً جزء امپراتوري بریتانیا نبوده است. از ابتداي قرن نوزدهم که پاي انگلیسی

وقت پا به سرزمین ما نگذاشتند. اما در نیروهاي مسلح و واحدهاي اعزامی ارتش هند که نه تنهرا   وزارت مستعمرات بریتانیا هیچ

جهانی بلکه تا مدتهاي مدیدي در زمان صلح قویاً از منرافع انگلریس حراسرت مری کردنرد، عوامرل   در طول جنگهاي اول و دوم

 (. 190:  1377حکومت انگلیسی هند وجود داشتند )هوشنگ مهدوي،  

خارجی انگلسرتان ز تصویب ملی کردن صنعت نفت، نخست وزیري مصدق دومین شکست فاحش و تعیین کننده سیاسرتپس ا

شد و این در حالی بود که آن کشور تمام تالش خود را در جهت جلوگیري از بره قردرت رسریدن مصردق در ایران محسوب می

 انگلستان در مقابله با مصدق شامل پنج مرحله بود:  هاي  (. به طور کلی برنامه212:  1384انجام داده بود )ازغندي، 

شردن صرنعت نفرت در زین و مغرایر قرانون ملیجانبه با ملی شدن نفت و تالش براي ایجاد نهادهاي جرایگ  مخالفت همه .1

 قالبهاي مختلف؛

 شدن صنعت نفت؛المللی به منظور غیر قانونی شناساندن ملی  توسل به مجامع بین .2

 وگیري از صدور نفت؛محاصره اقتصادي و جل .3

 طرفی منفی و سرانجام به سمت مخالفت با حکومت مصدق؛طرفی مثبت به بیکشاندن آمریکا از حالت بی .4

 (.89: 1377چی،  دامات پنهانی براي برانداختن حکومت ملی مصدق )مدیرشانهاق .5

 

دادند و منظورشران تلف به ایران ارائه میها در قالبهاي مخدکتر مصدق با هوشیاري فراوان پیشنهادهاي مشابهی را که انگلیسی

امنیرت سرازمان ملرل لمللی مانند شوراي  اتیشه زدن به ریشه قانون ملی شدن صنعت نفت بود مردود شناخت و در جوامع بین

شدن صنعت نفرت عقریم سراخت و برا المللی تالشهاي انگلستان را براي غیرقانونی شناختن ملی متحد و دیوان دادگستري بین

کوشریدند بره کمرک عوامرل ایرانری خرود انرواع ها میحاصره اقتصادي انگلستان به مبارزه برخاست. در ایرن مردت انگلیسریم

 (.191–192:  1384ها را بر ضد حکومت ملی نمایند )هوشنگ مهدوي،  کارشکنی
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کار چرچیل حکومت محافظه که ژنرال آیزنهاور از حزب جمهوري خواه زمام امور را به دست گرفت،  1331از سوي دیگر در دي  

: 1384آورد )ازغنردي،  با برخورداري بیشتر از حمایتهاي آمریکا زمینه را براي اجراي طررح برانردازي حکومرت مصردق فرراهم

220 .) 

 

 روابط ايران و امريکا 

دند، مسئله نفرت میران کوشی(. اما می104: 1371شدن نفت در ایران اعالم داشتند )بیل، رهبران امریکا موافقت خود را با ملی  

أمین شود. امریکرا در ایران و انگلستان به نحوي حل شود که منافع شرکتهاي بزرگ نفتی ازجمله شرکت نفت انگلیس و ایران ت

 زمان ترومن به طور مشخص دو هدف اساسی را در قبال ایران در پیش گرفت:  

هراي د. موقعیت استراتژیک ایران میان اتحاد شروروي و حوزههر قیمتی که باشد ایران را در جرگه غرب نگه دارآنکه به  نخست

کرد که نه تنها از سقوط ایران به دامان شوروي جلوگیري کند بلکه آن کشور را از اتخاذ یرک روش نفتی خلیج فارس، حکم می

 طرف گرایانه باز دارد.بی

آسیب وارد آورد و امنیت امریکا و اروپراي براختري را  که امکان داشت یک بحران نفتی دراز مدت به اقتصاد امریکا  از آنجا  دوم، 

متحده ابتدا بدون آنکه شد.  براي دستیابی به این دو هدف، ایاالتبایست ثبات بازار جهانی نفت تأمین میبه مخاطره اندازد، می

زمران اجرراي خلرع یرد ته باشد از حکومت دکتر مصدق حمایت کرد. اما این رویه تا  موضعی خصمانه در مقابل نهضت ملی دش

بیشتر ادامه نیافت. از آن پس سعی کرد با ایفاي نقش میانجی در حل و فصل اختالفات نفتی ایران و انگلستان، نفوذ خرود را در 

او را به مصالحه و آشتی برا انگلسرتان وادارنرد منطقه خاورمیانه گسترش دهد، سیاستمداران امریکا کوشیدند تا مصدق و دولت  

پذیري و سرسختی دکتر مصدق در اجراي قانون ملی کردن نفت و مخالفت وي با هرگونره طررح جرایگزینی قرانون ناولی آشتی

 (.40-41: 1380پور، مزبور، سیاست میانجیگري امریکا را با ناکامی مواجه ساخت )رسولی

مریکا در ایرران و جررج  مرک گری ن عالی رتبه طرفداران نهضت ملی مانند هنري گریدي، سفیر اامریکا با برکناري سیاستمدارا

چی، معاون وزارت امور خارجه امریکا از سمتهاي خود هر چه بیشتر به سمت مخالفت با حکومت مصدق کشیده شد )مدیرشرانه

1377 :91  .) 

ت وزیري دکتر مصدق باید به یک نکته مهم اشاره کرد: سیاسرستخارجی ایران نسبت به امریکا در دوره نخدر رابطه با سیاست

: 1375موازنه منفی مصدق بر این اصل استوار بود که ضمن دوستی با امریکا، مانع دخالت آن دولت در ایران شود )علی بابرایی، 

وي از این سیاسرت برود. در به دلیل پیر  1330خرداد    4(. بنابراین اعتراض شدید دکتر مصدق به پیشنهاد امریکا در  101-100

رسیدند که ثبات سیاسی ایران توسط حکومت مصدق امکان پرذیر نیسرت و در نهایرت تصرمیم نهایت امریکاییها به این نتیجه  

 گرفتند به حکومت دکتر مصدق پایان دهند.  

 

 روابط ايران و شوروی 

ی موارد با سعه صدر و روي خروش نشران دادن، روش شوروي نسبت به ملی کردن صنعت نفت، بی اعتنایی، بدگمانی و در برخ

ورد رهبري حزب توده، ناپایدار، مبهم و به طور کلی مخالفت با ملی کرردن صرنعت نفرت بروده اسرت )ازغنردي، توأم بود و برخ

را (. روسها اطمینان چندانی به وفاداري مصدق نداشتند تا منرافع خرود را در دفراع از وي بره مخراطره اندازنرد؛ زیر222:  1384
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نگان را پیشنهاد کررده برود و مرانع از دادن امتیراز نفرت شرمال بره قانون منع اعطاي امتیاز نفت به بیگا  1323مصدق در سال  

 (.  173:  1378شوروي گردیده بود )عطار زاده،  

سریده دکتر مصدق به سادچیکف سفیر شوروي اطالع داد که مدت قرارداد شیالت دریاي خزر بره پایران ر  1331در نهم بهمن  

س قدرت شوروي بود دولت شوروي سیاست بری أوقتی که استالین در ر  است و دولت ایران حاضر به تمدید امتیاز آن نیست. تا

آمیز و بهبرود اعتنایی  و انتظار را نسبت به جنبش ملی ایران پیش گرفته بود اما بعد از مرگ استالین شعار همزیستی مسرالمت

نی جدید قاد یک موفقنامه بازرگاسادچیکف مذاکراتی را درباره انع 1332مناسبات با کشورهاي همجوار مطرح شد. از اوایل سال  

داد، امضا کرد، اما از پرداخت یازده تن طالي ایران خودداري کرد )هوشنگ مهردوي، که حجم مبادالت را تا دو برابر افزایش می

(. 225:  1384به طور کامل در اختیار کابینه زاهدي قرار گرفت )ازغندي،   1332(، که پس از کودتاي مرداد  203-202:  1384

باشرد. ولری موفقیرت منفری می موازنرهزمامداري دکتر مصدق در راستاي اجراي دقیرق سیاسرت دون شک بیست و هفت ماه  ب

بر همبستگی دو کشور انگلستان و باشد. بنابراین عالوه المللی و وحدت در داخل میاستراتژي منفی در گرو تعارض در نظام بین

ام داخلی و عدم همبستگی نیروهاي سیاسی و اجتمراعی و ثباتی سیاسی نظمچون بیاعتنایی شوروي عوامل دیگر هامریکا و بی

همکاري نظامیان و سیاستمداران مخالف دکتر مصدق نیز به روند موفقیت در براندازي حکومت دکترر مصردق کمرک بسریاري 

 کرد.  

 

 نتیجه گیری

بارزترین ویژگی دکتر مصدق این  ابانی قرار دارد.  دکتر محمد مصدق به عنوان یک فرد ایده آلیست، و طرفدار سیاست هاي خی

طرفی ایران، خودداري از اتحاد سیاسی و نظامی با یکی از دو ابرقدرت انگلیس و  اش، هوادار سیاست بیبود که در سراسر زندگی

بهره براي  کوشش  و  تشوروي  جهت  در  آنها  رقابت  از  بودأ گیري  ایران  منافع  حداکثر  را  .مین  کشور  نفع  برقراري   مصدق  در 

دانست و بر این باور بود که نباید هیچ امتیازي به دولتهاي خارجی داده شود  مصدق در  تژي معروف به موازنه منفی میاسترا

نخست  هیچ  برگزید.  را  دیپلماتیک  روش  انگلستان،  با  خصمانه مواجهه  سیاستهاي  با  رویارویی  پیگیر  مصدق  همانند  وزیري 

دق و جنبش ملی بود. رفتن مصدق به دادگاه بین المللی الهه موفقیت و  م به شکست دادن مصانگلیس نبود. انگلستان مصم

المللی صالحیت آن دادگاه را الملل در یک دادگاه بینابتکاري بود که به وسیله ایران انجام شد و با استفاده از سالح حقوق بین

دکتر مصدق چنین اشاره نمود که ملی    .به چالش کشید  براي بررسی موضوع اختالف ایران و انگلیس بر سر ملی شدن نفت

شدن نفت یک رنسانس سیاسی بوده و صرفا مسئله اقتصادي نیست. او معتقد بود که انگلستان در روند داخلی ایران دخالت  

باشدمی می  نیز  اقتصادي  و  سیاسی  استقالل  به  رسیدن  بلکه  استعمار  نفوذ  پایان  تنها  نه  ملی شدن  بنابراین  بعد    کند.  لذا  و 

منفی جامه  موازنه  وزیري خود به سیاست  ی بر بعد اقتصادي اولویت دارد، تا اینکه در نهایت وي توانست در دوران نخست سیاس

عمل پوشاند و بدین سان، با خلع ید از شرکت غاصب نفت جنوب و نیز شرکت شیالت شمال به عمر دو امتیاز مهم استعماري 

پس از کودتاي    .منفی شدموازنه  طور عملی وارد دوران پیروي از سیاست  و ایران به    ن خاتمه داده شد بریتانیا و روسیه در ایرا

مثبت خود را در برابر ناسیونالیسم منفی دکتر مصدق قرار داد و به مخالفت با آن برخاست.  ناسیونالیسم   مرداد، شاه سیاست 28

طرفی  ر مهم دیگري هم بود که در آن ایام تحت عنوان بیی واجد بعد بسیاخارجی دکتر مصدق عالوه بر بعد موازنه منفسیاست

 تعهد معروف شد.  مثبت و بعدها جنبش عدم
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Abstract 

Foreign policy has been taken into account as one of the most pivotal sections of research in the area of the 

political sciences and international relations and it is of a great importance to expand the realm of the past 

politicians’ scientific interpretations and analyses. Considering the fact that Dr. Mosaddeq is enumerated 

amongst the greatest political figures in Iran’s contemporary history, the present article aims at analyzing and 

exploring Dr. Mosaddeq’s principles of negative balance in foreign policy. In line with this, a library research 

method has been applied. The investigations signified that Mosaddeq’s policy has essentially been avoiding the 

political and military uniting with one of the superpowers of England and Soviet Union as well as making effort 

for taking advantage of their competitions and rivalry in supplying themselves with the maximum amount of 

Iran’s wealth and interest. Mosaddeq announced negative balance as the country’s best interest meaning that not 

only Soviet Union was provided with no privileges but also Iran’s rights of southern oil that was in the hands of 

the English had to be taken back. After being able to block the way to England’s expansion of its influence in 

Iran, Mosaddeq took measures parallel to creation of balance between Soviet Union and the USA in Iran. 

Amongst the results of Dr. Mosaddeq’s use of negative balance, appointment of a temporary board of directors 

for Iran’s national petroleum company immediately after becoming the prime minister in May, 1951, 

participation in the sessions held by the Security Council and cessation of all relationships with the England and 

dissolution of the English consuls can be pointed out. 
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