
جنگ جهانی دوم نتایجی همچون سامان یافنت اقتصادآمریکا، تضعیف 

قدرت انگلیس، و توجه دولت های قدرمتند به ایران، به دلیل موقعیت 

اسرتاتژیک و منابع نفتی را به همراه داشت  که برای ایران به  بی ثباتی 

در همۀ زمینه ها منجر شد. درسال های1320-1332، آمریکا و انگلیس 

با حامیت از دولت هایی همچون قوام و رزم آرا، و عنارص وابسته با انواع 

اقدامات فرهنگی، به ایجاد تفرقه افکنی درگروه های مبارز پرداختند. در 

جریان ملی شدن صنعت نفت و تا زمانی که نیروهای ملی-مذهبی 

به رهربی آیت الله کاشانی و دکرت مصدق با هدف بیگانه ستیزی متحد 

بودند، آنها نتوانستند به اهداف خود برسند؛ اما تفرقۀ بین آنها باعث 

شد، آمریکا، دو رقیب بین املللی را از تسلط بر ایران کنار زند و رسانجام 

با کودتای 28مرداد1953/1332 ایران را تحت نفوذ خود درآورد.

هدف:  بررسی نقش آمریکا در تفرقه افکنی و بحران آفرینی در دورۀ 
زمانی1320-1941/1332-1953 می باشد.

فرضیۀ پژوهش: »سیاست تفرقه افکنی بین گروه ها و نهادهای ایرانی 
ابزاری مؤثر برای رسیدن آمریکا به اهدافش در سال های مورد بحث 

بود«.

یافته های پژوهش: با کودتای 28 مرداد، آمریکا توانست رقبای 
بین املللی اش را کنار بزند و بر ایران مسلط شود. با توجه به این موضوع 

می توان نتیجه گرفت که تفرقه افکنی توسط مخالفان، یکی از کم 

هزینه ترین و درعین حال مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف مورد 

استفاده قرار گرفته است.

ڪلیدواژه ها 

آمریکا، تفرقه افکنی، ایران، انگلیس، شوروی.
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نقش آمریکا در تفرقه افکنی در ایران در 
سال های1953-1941/1332-1320

مقدمه
سابقة روابط ایران و آمریکا به دورة قاجار باز می گردد. عملکرد این دولت در ایران، در دورة 
قاجار، و حتی در زمان پهلوی به گونه ای نبود که تصویری سلطه جویانه برای مردم ایران از 
آمریکا ایجاد شود. این موضوع دالیل متعددی دارد که مجال پرداختن به آنها در این پژوهش 
نیست، ولی این ویژگی از دالیل اصلی حضور بدون چالش برای آمریکا در ایران بود. 
آمریکایی ها، قبل از جنگ دوم جهانی، در حاشیة روسیه و انگلیس، و با سابقة منفعت طلبانه 
در ایران حضور داشتند و بعد از پیروزی در جنگ به عنوان قدرت برتر در عرصة بین المللی 
ظاهرشدند. پس از این تاریخ و برای دستیابی به منافع کالن در ایران و نیز منابع نفتی حضور 
جدی تری با رویکردی تفرقه افکنانه پیدا کردند و سرانجام با کودتای 28مرداد1332 به این 
اهداف خود سامان بخشیدند. در واقع، کودتای 28 مرداد نتیجة یک دهه تالش آمریکایی ها 
در ایران با راهبرد تفرقه بود. آمریکایی ها در این دهه تالش کردند با استفاده از رویکردهای 
جدید سلطة بین المللی، و با ایجاد تفرقه در عناصر مؤثر در ایران زمینة سلطة پیوسته خود را 

فراهم نمایند، هدفی که بعد از کودتا تحقق یافت.
انگیزه و هدف اصلی تدوین این پژوهش، بررسی و تحلیل اصلی ترین رویکرد سیاست 
خارجی آمریکا در طول دوران روابطش با ایران است. این سیاست، که به تأسی از عملکرد 
اروپاییان از روزگار پیش از این در ایران بود، سیاست »تفرقه بینداز و حکومت کن« بود 
که به نظر می رسد در تمام دکترین های آمریکا در روابطش با ایران دیده می شود. توجه به 

1.  دانشیار تاریخ، دانشگاه اصفهان، 

اصفهان، ایران)نویسندۀ مسئول(

a.jafari2348@yahoo.com

2.  کارشناس ارشد تاریخ، دانشگاه اصفهان، 

اصفهان، ایران

Apayandeh31@yahoo.com
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این توطئه ها و بررسی چگونگی تفرقه افکنی در ایران به وسیلة آمریکا در سال های 1320-
1941/1332-1953 به دلیل استمرار این سیاست ضروری به نظر می رسد؛ زیرا با آگاهی، 
کیاست، دقت، پرهیز از خودخواهی، و ساده پنداری می توان در مقابل این سیاست، تدبیر 
نمود. این پژوهش برآن است تا با بررسی این موضوع، به پرسش هایی نظیر چرایی و 
انگیزه های آمریکا از تفرقه افکنی در ایران، چگونگی ایجاد تفرقه در ایران در فاصلة سال های 

1320-1941/1332-1953 پاسخ گوید.

پیشینۀ پژوهش
پیرامون دخالت های آمریکا در ایران از بعد از سال 1941/1320، منابع داخلی و خارجی 
متعددی وجود دارد؛ اما با توجه به محرمانه بودن اسناد آمریکا و انگلیس به خصوص در 
مورد کودتای 28 مرداد و منتشر نشدن یا از بین بردن این اسناد توسط آمریکا، بیشتر این 
منابع ناقص اند یا با جانبداری نوشته شده اند. بعد از انقالب اسالمی، با همت وزارت 
اطالعات بسیاری از این اسناد منتشر شد، اما هنوز هم اسناد بسیاری در آرشیو سیا موجود 
است.کتاب کودتا نوشتة یرواند آبراهامیان، بسیاری از اقدامات پشت پردة آمریکا را در 
تفرقه افکنی در ایران آشکار می کند؛ اما در مورد آیت اهلل کاشانی اطالعات نادرست و 
مبهمی ارائه می دهد، مجموعة صوتی»ظهور و سقوط مصدق« و خاطرات خانوادة آیت اهلل 
کاشانی در این موضوع به دلیل اینکه مرعوب تبلیغات نشده و گوشه های ظریفی از فضای 
آن زمان به ویژه پیرامون آیت اهلل کاشانی ارائه داده اند، از جایگاه مناسبی در اینگونه مطالعات 
برخوردارند. باوجود این، پژوهش های انجام شده پیرامون دخالت و نفوذ سیاسی، اقتصادی، 
و فرهنگی آمریکا در ایران است و بحث عملکرد عمومی آمریکا را مورد مطالعه قرار 

داده اند و از اینکه پشت این اقدامات، سیاست»تفرقه افکنی« وجود داشته، غافل بوده اند.

مروری کوتاه بر وضعیت ایران و جهان در آستانۀ جنگ جهانی دوم
جهان در آستانة جنگ بین المللی دوم، به دو قطب کمونیستی و سرمایه داری تقسیم شده 
بود. انگلیس، آلمان، ایالت متحده آمریکا، ژاپن، و اتحاد جماهیر شوروی پنج قدرت اصلی 
جهان به شمار می رفتند. بحران اقتصادی 1929/1308در جهان سرمایه داری که از آمریکا 
آغاز شد و دامنة آن به فرانسه و انگلیس هم رسید، به شوروی فرصت داد تا به عنوان 
حمایت از طبقة کارگر و مبارزه با سرمایه داری، دست به تبلیغات وسیعی بزند. جهان 
غرب نیز برای نجات خویش در مقابل شوروی، کمک  های فراوان مالی خود را به هیتلر 
در آلمان آغاز کرد و سرانجام هم او را به جنگ طلبی و یورش به شوروی تحریک نمود.

علی اکبر جعفری 
عظیمه پاینده
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آمریکا با رویارو قراردادن آلمان و شوروی، رقیب را تضعیف کرد و با افزایش 
را  نابسامان خود  اقتصاد  و  نمود  را جذب  بیکار  کثیری  نظامی خود، گروه  تولیدات 
سبب  دوم  جهانی  جنگ  صص2و3(.   ،1364 اسکراین،  و  می داد)بوالرد  سروسامان 
شکوفایی اقتصاد آمریکا و به زیان کشورهای اروپایی به پایان رسید، به طوری که در سال 
1939/1318 آمریکا توانست تمام عوارض بحران اقتصادی اش را جبران کند. طبیعی 
نمی توانست سرویس های جاسوسی  نابسامان، دیگر  اقتصادی  با  انگلستان،  است که 
خود را تأمین کند و لذا آن را به آمریکا تحویل داد)مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاسی،1370، ج 2، صص 206-208(. البته، تأسیس و آغاز به کار سازمان اطالعاتی 
آمریکا از سال 1156/ 1777 است، اما دوران جاسوسی حرفه ای همزمان با آغاز جنگ 
جهانی دوم است که روزولت، رئیس جمهور آمریکا، سرهنگ ویلیام دونوان را مأمور 
فعالیت اطالعاتی  را گردآوری کند. درواقع،  استراتژیک  تمامی اطالعات  ساخت که 
سیا، به ریاست هلمز، با تأسیس خدمات استراتژیک اُ.اس.اس. توسط ویلیام دونوان 
صص203-202.  ج2،   ،1370 سیاسی،  پژوهش های  و  مطالعات  شد)مؤسسه  آغاز 

.)www.ir-psri.com 31/1/94 فاتح،1335،صص502-501؛
در چنین شرایط بین المللی، انگلیسی ها همچنان از سیاست تقویت دولت مرکزی 
ایران پیروی می کردند و به تقویت رضاشاه می پرداختند)کاتوزیان، 1380، صص230-234و 
305؛ نجفی و فقیه حقانی، 1384، ص433(. اندیشة به اصطالح نوگرایی، سکوالریسم، و 
تجددطلبانة رضاشاه، ارزش های اجتماعی و روش های تولیدی سنتی را علل عقب ماندگی و 
سرچشمة شرمساری ملی می پنداشت و صنعتی شدن را نه یک وسیله که هدف غایی به شمار 
می آورد)نجفی، 1378، ص؛182؛ کاتوزیان،1380، ص439(. رضاشاه، این نوع سیاست را که نه 
مدرنیسم جامعة اروپایی بلکه شبه مدرنیسم در جامعة ایرانی با سابقة فرهنگی و دینی متفاوت با 
جامعة اروپایی بود- با حکومت استبدادی درآمیخته بود. تأسیس دانشگاه تهران با سرمایه گذاری 
دولتی در آموزش علمی پرهزینه، نه تنها اقدام مهمی در جهت ارتقای علمی نبود، بلکه بی سواد 
بودن 85 تا 90 درصد مردم در آستانة سقوط رضاشاه را در ایران می توان دید. راه آهن تأسیس 
شد، اما هیچ سود اقتصادی، جبران هزینة تأسیس آن را نکرد. درآمد روز افزون غرب به بهای 
غفلت از کشاورزی و روستاها، باعث سرمایه گذاری های دولتی در صنایع و زیرساخت ها شد. 
رشد صنایع کارخانه ای، هرچند باعث افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، افزایش مهاجرت از 
روستاها به شهرها، و باال رفتن سطح بهداشت شد؛ اما آن امکانات فقط مخصوص قشر خاص 
و محدودی بود. ارتش، با آن همه سرمایه گذاری کالنی که برای تشکیل و تقویتش صورت 
پذیرفته بود، درزمان استعفای رضاشاه نتوانست از عهدة دفاع از مرزها برآید. سیاسِت همراه با 

نقش آمریکا در تفرقه افکنی 
در ایران درسال های

1953-1941/1332-1320 
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خشونِت کشف حجاب در جامعة مذهبی ایران، زخم های عمیقی بر روح زنان ایرانی گذاشت. 
رشد ظاهری سیستم صنایع اداری باعث تورم دستگاه اداری شد. اصالحات قضایی داور، با 
هدف تحقیر و تضعیف روحانیت و جدایی دین از سیاست در ایران، بدون هیچ جایگزینی برای 
مذهب صورت گرفت. سیاست اسکان عشایر رضاشاه، که پیرو سیاست تمرکزگرایی انگلیس 
برای مقابله با شوروی و در راستای منافع غرب بود، اثرات ویران کننده ای بر تولید شبانکارگی 
چادرنشینی و دامداری گذاشت و باعث تلفات انسانی شد)کاتوزیان، 1380،صص 440-446و 
فوران،1390، ص351؛آبراهامیان، 1392،  فقیه حقانی، 1384،ص433؛  و  نجفی  291و427؛ 
ص175(. عالقة رضاشاه به زمین و مصادرة مستقیم، فروش های اجباری و طرح ادعاهای 
مشکوک مبنی بر تعلق زمین ها به امالک سلطنتی، باعث شد که نه تنها او از یک سردار سپه و 
فرماندة نظامی در سال 1920/1300 به ثروتمندترین مرد ایران در زمان استعفا تبدیل شود، بلکه 
باعث تقویت قشر سرمایه دار و تضعیف و نارضایتی بیشتر جامعة ایرانی شد)آبراهامیان،1392، 
صص188و171(. نتیجة سیاست رضاشاه این بود که زمین دار بودن، دیگر جزئی از یک اقتصاد 
یکپارچة ملی نبود، بلکه سوددهی بر اساس اتکا به بازارهای خارجی شده بود. کشاورزان 
به صورت بردگانی درآمدند که فرآورده های کشاورزی را جهت مصرف خود و زمین داران 
تولید نمی کردند، بلکه هدف از این تولید پر کردن جیب زمین داران از محل صادرات بود)آوری، 
1369، ج1، ص189(. ایجاد فاصلة زیاد بین دوطبقة ثروتمند و فقیر در داخل ایران از دیگر 
نتایج این اقدام بود. نظارت بر مجلس، تعطیلی روزنامه ها، از بین بردن احزاب و گروه ها، و حتی 
از بین بردن و منزوی کردن حامیانش باعث شد که این گروه ها، به آتش زیر خاکستر تبدیل 
شوند)آوری، 1379، ج1، صص172و173؛ فوران، 1390، صص357-358(. در این شرایط که 
آمریکا و انگلیس به دنبال سیاست های سلطه جویانة خود، آلمان راتقویت کردند، رضاشاه نیز یا 
بدون توجه به این سیاست یا پیرو سیاست های آمریکا و انگلیس، روی به جانب آلمان آورد؛ 
به گونه ای که روابط ایران و آلمان به طور چشمگیری افزایش یافت و باعث وابستگی ایران به 
داد وستد با آلمان شد)بوالرد، اسکراین، 1364، ص5؛ استوارت، 1370، صص15-18؛ فوران، 
1390، صص380-383(. مدتی بعد و با تغییر سیاست هیتلر نسبت به آمریکا و انگلیس، موضع 
آمریکا و انگلیس و فرانسه هم نسبت به آلمان تغییر کرد)بوالرد، اسکراین، 1365، ص52(. این 
موضوع، به طور کلی معادالت پیش بینی شدة جنگ را بر هم زد. در چنین شرایطی، موقعیت 
استراتژیک ایران و منابع نفتی ایران باعث شد که متفقین بدون توجه به اعالم بی طرفی ایران به 
بهانة خارج نشدن نیروهای آلمانی از ایران وارد ایران شدند و رضاشاه را مجبور به برکناری و 
سرانجام تبعید کردند)روبین،1363، ص127 و 23-24 ؛ کاتوزیان، 1380، ص362(. این شرایط 

جدید زمینة اصلی حضور پر رنگ آمریکا را در ایران فراهم نمود.
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سابقۀ نفوذ آمریکا در ایران
مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و آمریکا در1883/1262 برقرار شد. در دوران 
سلطنت ناصرالدین شاه، اسپنسر پرات، سفیر آمریکا در ایران در 1886/1265 قراردادی 
در خصوص تأسیس بانک و احداث راه  آهن و بستن سد بر روی رودخانه ها و استخراج 
معادن بین ایاالت متحده و ایران منعقد کرد که آغاز سیاست های منفعت طلبانة آمریکا در 
ایران بود)دلدم، بی تا، ص 79(. نفوذ فرهنگی آمریکا در ایران با اعزام مبلغان مسیحی توسط 
آمریکا به ایران آغاز شد. در سال 1910/1289، انجمن تربیتی ایران وآمریکا با هدف آموزش 
کودکان ایران با شعار بشر دوستی و برادری و اتحاد اعالم وجود کرد)روبین، 1363، صص9 
و10؛ موجانی، 1375، ص447؛ کینزر، 1382، ص128(. درسال 1911/1290، آمریکا، ایران 
را به دلیل وجود معادنی که به دلیل جاده های نامناسب دست نخورده باقی مانده بود، برای 
سرمایه گذاری مناسب دانست)موجانی، 1375، ص445(. با استقرار حکومت مشروطه در 
ایران، آمریکا  درصدد برقراری روابط تولیدی وسرمایه داری در ایران برآمد)موجانی، 1375،  
ص445(.جنگ جهانی اول باعث بهبود موقعیت آمریکا شد؛ زیرا آمریکا در این مقطع به طور 
علنی خود را درگیر رقابت با دو ابرقدرت روس و انگلیس نمود و در امور داخلی ایران 

دارای مناصبی شد)غضنفری، 1380، ص21(.
عالقة آمریکایی ها به نفت خاورمیانه از سال های بعد از جنگ جهانی اول آغاز شد. 
شرکت های نفتی آمریکایی از دهة 1920/1300 برای دستیابی به امتیازاتی در ایران تالش 
کردند. کمپانی »استاندارد اویل« که از شرکت های بزرگ آمریکایی بود، در1920/1300، 
برای کسب امتیاز نفت شمال ایران مذاکراتی را آغاز نمود که مخالفت انگلیسی ها شرکت 
را از عمل منصرف کرد. در 1923/1302، کمپانی نفتی »سینکلر« نیز گفت وگوهای مشابهی 
انجام داد که این بار به علت قتل ایمبری، کنسول آمریکا در تهران منتفی شد. آمریکا، در 
1936/1315، دوباره هیئتی برای مذاکرات نفت شمال فرستاد؛ ولی این بار نیز به دلیل فشار 
از شعبه های  یکی  مهدوی، 1368، صص100-101(.  ماند)هوشنگ  انگلستان مسکوت 
کمپانی نفتِی »سی بورد«، در 1937/1316؛ و کمپانی نفتی »استاندارد واکیوم« 1940/1319 در 
همین زمینه تالش نمودند. حضور فزایندة آمریکا در اوایل دهة 1940/1319، تشنج موجود 
میان آمریکا و انگلیس را به شدت افزایش داد. تالش کمپانی های آمریکا به شکست انجامید، 
اما عالقه مندی آمریکا برای کسب امتیاز در طول این دورة بیست ساله، همچنان وجود 
داشت)غضنفری، 1380، صص21-22(. در طول جنگ جهانی دوم، مواضع آمریکا در مورد 
نفت ایران مستحکم نبود و انگلیس بر منابع نفتی ایران مسلط بود. باوجود این، شرکت های 
نفتی آمریکایی برای اینکه در نفت جنوب ایران دستی یابند، مسئله را در کنگره و دولت 
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آمریکا مطرح کردند. در 1943/1322، شرکت های سینکلر و سوکونی واکیوم آمریکایی و 
رویال داچ شل، امتیاز نفت بلوچستان را خواستار شدند که این بار با رقابت شوروی روبه رو 
شدند. کمپانی های عظیم نفتی آمریکا از انحصار نفت ایران توسط شرکت نفت انگلیس 
خشنود نبودند و به تسخیر آن طمع داشتند. این رقابت ها ادامه داشت تا اینکه با کودتای 28 
مرداد، آمریکا جای انگلیس را با تسلط بر منابع نفتی ایران گرفت)هوشنگ مهدوی، 1368، 

صص102-103؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1370، ج 2، ص 176(.

نقش آمریکا در تفرقه افکنی در ایران از سال 1320-1327ش
سـاله  شـانـزده  شـدة  سرکـوب  نارضایتـی های  ایـران،  از  رضاشـاه  تبعیـد  و  استعفا 
رافروریخت)آبراهامیان،1392، ص207(. در شرایطی که سکوت افسران، ایالت و عشایر، 
سیاستمداران، رهبران مذهبی، و سایر احزاب و گروه ها شکسته شد؛ در داخل ایران، قدرت 
بین دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی، و مردم تقسیم شد. مجلس نیز به جناح های 
مختلف همچنین گروه های طرفدار انگلیس، آمریکا، و شوروی تقسیم شده بود)آبراهامیان، 
1392 ، ص 208(.در چنین شرایط آشفته ای، که شاه فقط نگران تاج و تخت و جان خود 
بود، قدرت های خارجی بر سر منابع نفتی، ایران را صحنة رقابت های خود نمودند. دولت 
و جناح های مجلس نیز باید طبق سیاست های ابرقدرت ها عمل می نمودند)آوری، 1369، 
و  روزولت  22مرداد14/1320آگوست1941،  در   .)208 ص  آبراهامیان، 1392،  ص249؛ 
چرچیل در پیمان آتالنتیک شمالی، نظم جدید جهانی بعد از جنگ و سلطة قاطع آمریکا بر 
انگلیس را به ثبت رساندند که هستة اصلی روابط دوستانة انگلیس و آمریکا بود)دلدم، بی تا، 
ص162؛ کینزر، 1382، ص127؛ میلسپو، 1370، ص 73(. به دلیل اهمیت استراتژیک خاورمیانه 
و به خصوص ایران و وجود نفت دراین کشورها، آمریکا درصدد رخنه و قدرت طلبی و سلطه 
بر خاورمیانه برآمد)روزولت، بی تا، صص14-15؛ هوشنگ مهدوی، 1368، ص  31؛ لسانی، 
1357، ص385(. در 1943/1322، کوردن هان، وزیر خارجة آمریکا، در نامه ای به روزولت، 
رئیس جمهور ، منافع آمریکا در ایران را مطرح و بعد از بر شمردن دالیل حضور و نفوذ 
آمریکا در ایران برای خنثی کردن حضور قدرتمندانة انگلیس و روسیه تصریح کرد که به 
نفع منافع دراز مدت آمریکاست که در ایران- که در مقابل مجتمع نفتی آمریکا در عربستان 
سعودی قرار گرفته است- قدرت بزرگی مستقر نشود)واعظی، 1381، ص55؛ آبراهامیان، 
1392، ص140(. از جمله اهداف بلندمدت آمریکا در ایران که بعدها در سال1971/1350 به 
آن دست یافت، این بود که ایران را به عامل مهم  ثبات در منطقة حساس و نفت خیز خلیج 
فارس تبدیل کند و از نظر نظامی هم ایران را چنان تقویت کند که به ژاندارم منطقه تبدیل 

علی اکبر جعفری 
عظیمه پاینده



35
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  101

شود)روبین،1363، ص127(. سیاستمداران آمریکایی مدعی بودند افزایش برنامة کمک های 
نظامی برای حفظ امنیت ملی آمریکا بسیار ضروری است، چراکه امنیت ملی آمریکا وابسته 
به ادامة حیات جهان سرمایه داری است که با آنها در دفاع عمومی)قانون امنیت مشترک1( 
علیه سلطة شوروی متحد و همراه هستند) استادوخ، 165-19-9/13-1329(. به همین دلیل، 
برنامة کمک های ایاالت متحده در جهت حفظ منافع مّلی و استراتژیک آن کشور طراحی و 
عملیاتی شده بود و با ظاهری دوستانه برای مبارزه با سلطة شوروی پشتوانة منافع ملی آن 
کشور شد)استادوخ، 193-19-9/13-1329(. از طرف دیگر، از جنگ جهانی دوم به بعد، 
صهیونیسم در صحنة سیاست آمریکا به  عنصری قوی و تأثیر گذار تبدیل شد)والیتی،1383، 
صص 35-36؛  محمدی، 1366، ص68(. آمریکا می خواست با سلطه بر خلیج فارس، 
نفت ارزان قیمت را از خلیج فارس به اروپا و اسرائیل منتقل و از این راه سود عایدش 

شود)دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، بي تا، ج8، ص110(.
در راستای این منافع، سیاست تفرقه افکنی آمریکا در ایران طبق گفتة لوئیس دریفوس2 ، 
با هدف معرفی آمریکا    به عنوان دوست ایران آغاز شد. آمریکا، این سیاست به ظاهر دوستانة 
خود را با سیاست تقبیح انگلیس و شوروی همراه کرد)واعظی، 1381، ص 55؛ فاتح، 1335، 

ص504(. 
اوضاع ایران بعد از شهریور 1941/1320 بحرانی بود و با دخالت های آمریکا، انگلیس، 
و شوروی بحرانی تر هم شد)آبراهامیان، 1391، ص209(. یکی از کانون های سیاسی ایران 
که متفقین)از جمله آمریکا( در آن به دخالت و تفرقه افکنی پرداختند، مجلس بود. مجلس 
سیزدهم از فراکسیون های اتحاد ملی، میهن، آذربایجان، و عدالت تشکیل شده بود که هر 
چهار فراکسیون به طریقی تحت نفوذ آمریکا بودند)آبراهامیان، 1391، صص223-220(. 
مجلس، سهیلی را که حامی سیاست های آمریکا بود، بعد از فروغی به عنوان نخست وزیر 
انتخاب کرد. یکی از اقدامات سهیلی در راستای منافع متفقین از جمله آمریکا این بود که 
نه به خاطر امنیت عشایر ایران، بلکه به خاطر اینکه متفقین معتقد بودند بدون حصول توافق 
دولت مرکزی با عشایر شورشی، خطوط ارتباطی آنها امن نخواهد شد، با عشایر توافق و 
اعالم کرد که کوچ های ساالنه را مجاز، مجریان بی انصاف را مجازات، اهمال کاری های 
گذشته را جبران، و برای امور ایالت و عشایر یک شورای دائمی تعیین کند و زمین هایی 
را که رضاشاه مصادره کرده بود بازگرداند. این اقدام سهیلی باعث مخالفت مالکان جدید و 
همچنین فرماندهان نظامی شد)آبراهامیان،1391، ص224(. در دوران اشغال ایران، متفقین با 
بهانة کمبود کشتی های باری، بیشتر احتیاجات خود، به خصوص غالت را با حداقل قیمت 
در داخل ایران تأمین می کردند)عتیق پور، 1379، ص12(. قحطی، شیوع بیماری های مختلف، 

1.  Mutual security act)MSA(

2. وزیر مختار آمریکا در ایران در 

سال های19401-1944/1323-1319
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کاهش ارزش پول و رکود صادرات، ناامنی، تورم، افزایش مصرف، کمبود مواد غذایی و 
کاالهای اساسی ، فقر، و گرسنگی، از مهم ترین پیامدهای حضور متفقین در ایران بود. در 
این دورة زمانی کمبود نان مهم ترین مشکل مردم ایران بود و اعتراض های مردم را در پی 
داشت)مدنی، 1387، ج1، ص279؛ فوران، 1390، صص399-400(. دخالت های نابه جای 
متفقین در مسائل داخلی ایران، باعث بی ثباتی سیاسی و سرانجام هم تفرقه و آشوب داخل 
ایران شد)آبراهامیان، 1391، ص 224(. دولت های وابسته به بیگانه هم نه تنها برای منافع ایران 
اقدامی انجام نمی دادند، بلکه در راستای سیاست های بیگانه اعتراض های مردمی را سرکوب 
می کردند. بر اساس اسناد، نمونة آن سرکوب اعتراض مردم در بلوای نان به فرمان قوام 
و اجرای امیراحمدی بود)عتیق پور، 1379، صص139-140(.استخدام میلسپوی آمریکایی 
توسط قوام در 1942/1321 نیز نه تنها اقتصاد ایران را سر وسامان نداد، بلکه میلسپو با تحت 
کنترل گرفتن امور مالی ایران در راستای اهداف و منافع آمریکا برای آماده سازی ایران بعد 
ازجنگ، اقتصاد ایران را به سمت ورشکستگی کشاند و باعث تفرقه و اختالف و اعتراض 
نمایندگان مجلس شد)مدنی، 1387، صص281-282؛ یمگانی،1357،ج1، ص82؛ میلسپو، 

1370، صص71-72 ، 77 و150(.

درخواست امتیاز نفتی
از تیر 1322/ ژوئیه 1943، آمریکا در رقابت بر سر ذخایر نفتی خلیج فارس حضور 
جدی پیدا کرد و سازمانی به نام »سازمان ذخایر نفتی« با وظیفه و تعهد تهیة منابع و 
ذخایر جدید نفتی در خارج از مرزهای ایاالت متحده به وجود آورد) دلدم، بی تا،225(. 
شرکت های  و  ساعد،  ایران،  نخست وزیر  میان  پنهانی  گفت وگوهای  سال،  همان  در 
نفتی آمریکایی و انگلیسی انجام شد. در مرداد1323 / آگوست 1944 رادمنش، نمایندة 
فراکسیون حزب توده، این گفت وگوها را در مجلس افشا نمود. این بحران نفتی، جنگ 
سرد را، پیش از آغاز آن در اروپا، در ایران به راه انداخت. تفرقه و اختالف بین نمایندگان 
مجلس آغاز و به شورش های خیابانی حزب توده برای تقاضای امتیاز نفتی مشابه برای 
شوروی ادامه یافت و سرانجام هم »کافتارادزه«، معاون وزارت خارجه شوروی، برای 
طرح امتیاز نفت شمال در رقابت با شرکت های آمریکایی به ایران آمد. بعد از حضور 
کافتارادزه در 11شهریور 1323/ 2 سپتامبر 1944 در دولت ساعد تصمیم گرفته شد که 
تا قبل از خاتمة جنگ و تخلیة ایران از قوای نظامی بیگانه، هیچ گونه مذاکره و قراردادی 
در مورد اعطای امتیازات نفتی با کشورهای خارجی صورت نگیرد. البته، این موضوع 
صرفاً مصوبة دولت بود و در مجلس مطرح نشد. آنچه در مجلس مطرح شد، طرحی 
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بود با همین محتوا که با تصویب نمایندگان به صورت الزم االجرا درآمد)یمگانی،1357، 
ج1، صص 35و 41؛ طبری، 1366، ص29؛ مدنی، 1387، ص 289. 

 درنتیجة مسکوت گذاشتن امتیاز نفت شمال در مجلس، شوروی این اقدام مجلس را 
رویه ای در تیرگی روابط دو کشور توصیف و به تحریک و تقویت فرقة دموکرات آذربایجان 
پرداخت)مدنی، 1387، ص289؛ خلعت بری، 1373، ص62(. در 1945/1324، فرقة دموکرات 
آذربایجان، پس از مالقات پیشه وری با صالحدید شوروی و مساعدت مالی همین دولت، 
ضمن اتحاد با شاخه ای از حزب توده تشکیل و برای قیامی مسلحانه آماده شد. در مهاباد نیز 
ناسیونالیست های کرد به تشویق شوروی، فرقة دموکرات کردستان را تشکیل دادند)مدنی، 

1387، ص292؛ آبراهامیان، 1392، ص 268(.
سرویس اطالعاتی انگلیس توسط جاسوسان برجسته ای چون آلن چارلز ترات، آن 
لمبتون، و ارنست پرون شبکه های بومی وسیع خود را بازسازی کرد1. در همین زمان »اداره 
خاورمیانه« سرویس اطالعاتی آمریکا، به ریاست کرمیت روزولت، نخستین شبکه های 
خود را تنیده بود. هر دو سرویس جاسوسی، فعالیت های توطئه گرانة پیچیده و موروثی 
را، به ویژه در بحبوحة سال های1324-1325 به فرجام رسانده بودند. از جملة این توطئه ها، 
تحریک سران عشایر جنوب، ناصر و خسرو قشقایی، و ملک منصور، با همکاری فضل اهلل 
زاهدی و حمایت پشت پردة قوام توسط روزولت و جاسوسان انگلیسی بود. هدف آنها 
این بود که شورشی مشابه فرقة دموکرات آذربایجان ایجاد کنند و خواستار خودمختاری 
فارس شوند. هدف انگلیس و آمریکا این بود که در رقابت با شوروی، برتری قوا را به 
سود خویش حفظ کنند)مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1370،ج2،صص51-49، 
178 و219؛ فردوست، 1370، ج1، ص505؛ روزولت، بی تا، ص 120؛ میلسپو، 1370، 
ص71(. این جاسوسی ها، آثاری از جمله ناامنی، بی ثباتی سیاسی، و تفرقه در مجلس را در 
برداشت)آبراهامیان، 1392، صص 269-276(. هرقدر فشار آمریکا و انگلیس به شوروی 
بیشتر می شد، فشار شوروی به ایران نیز شدت بیشتری می گرفت. روزنامه های توده ای، 
تبلیغات شدیدی کرده و از دولت تقاضا می کردند که پیشنهادهای روسیه را بپذیرد)فاتح، 
1335، صص 372-375(.ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در 1946/1325، به استالین در 
مورد تخلیة ایران اولتیماتومی صادر و هدف خود را نجات ایران از گسترش کمونیسم بیان 
نمود)هوشنگ مهدوی، 1368 ، ص35(.آمریکا، با این اولتیماتوم نمایشی می خواست خود 
را قهرمان استقالل ملل شرق نشان دهد. چون سفیر آمریکا در تهران در مالقات با شاه گفته 
بود به خاطر آذربایجان با دولت شوروی جنگ نمی کند)دلدم،بی تا، ص181(. دلیل آن هم 
کنفرانس یالتا 1324/1945 بود که در آن سه دولت شوروی، انگلیس و آمریکا برای نفت ایران 

1. با توجه به تاریخ استعامر بریتانیا در 

هند، به گفته فردوست، سیستم جذب 

دستگاه اطالعاتی انگلیس یک سیستم 

دودمانی و موروثی است. خانوادۀ 

ریپورتر هم به صورت دودمانی و 

موروثی از اعضای این دستگاه اطالعاتی 

بوده اند. در ادامُه در مورد اقدامات 

شاپور ریپورتر در تفرقه افکنی در ایران 

در سال های 1320-1332 توضیح داده 

می شود. جهت مطالعات بیشرت به 

دوجلد کتاب ظهور و سقوط سلطنت 

پهلوی مراجعه شود.
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تفاهم کرده بودند که کافتارزاده برای مذاکرات نفت به ایران برود)فاتح، 1335، ص 364(.
آمریکا، از یک طرف سیاست تهدید را به کار گرفته بود و از طرف دیگر، از نخست وزیری 
قوام حمایت مالی وسیاسی می نمود. قوام، با وعدة امتیاز نفت به شوروی آنها را به خارج 
کردن قوایشان از ایران تشویق کرد، با حزب توده در کابینه اش ائتالف کرد، و با تشکیل اسکی1 
تالش کرد قدرت اتحادیه های حزب توده را بشکند. مجلس، امتیاز نفت شمال را تصویب 
نکرد؛ و سرانجام هم به ارتش اجازه داد آذربایجان و کردستان را تصرف کند)کاتوزیان، 1372 
، صص 198-201و 295؛ هوشنگ مهدوی، 1368، صص 38و24؛ طبری، 1366، ص 46(.
رقابت های دولت های بزرگ یکبار دیگر باعث اختالف و تفرقه داخل ایران شد، آن هم زمانی 
که انگلیس متوجه شد قوام در راستای سیاست های آمریکا قدم بر می دارد. بنابراین، از طریق 
روزنامه های داخلی و رادیو های خارجی، مبارزة تبلیغاتی وسیعی را علیه قوام آغاز کرد. نتیجة 
این تبلیغات، ایجاد تفرقه در مجلس بود که سرانجام هم رأی عدم اعتماد به قوام و استعفای 
او را به همراه داشت )هوشنگ مهدوی، 1368، ص24(. اگر درخواست امتیاز نفتی آمریکا از 
ایران فقط با قصد منفعت طلبی اقتصادی انجام شده بود، در ردة توطئه های آمریکا برای تفرقه 
افکنی در ایران قرار نمی گرفت، اما چگونگی تالش آمریکا برای کسب این امتیاز نشان از 
بهره وری این دولت از سیاست تفرقه افکنی دارد. با وجود این اقدامات تفرقه انگیز، آمریکا در 
این جریان، خود را قدرتمند و شوروی را عامل تفرقه نشان داد و وانمود کرد که ایران را از 

تجاوز شوروی نجات داده است) فاتح، 1335، ص338؛ فردوست، 1370، ج1، ص149(.

نقش آمریکا در تفرقه افکنی در ایران از سال1327 تا 1332ش
با  اما درواقع  نشان می داد؛  پادشاه مشروطه  را  در 1947/1326، محمدرضاشاه، خود 
کمک آمریکایی ها ارتش را تقویت می کرد. شرط کمک های مالی آمریکا به شاه آن 
بود که نحوة خرج کردن آن به تصویب آمریکا برسد. در همین سال، موافقتنامة اعزام 
مستشاران آمریکایی بین ایران و آمریکا بسته شد)آبراهامیان، 1392، ص303؛ هوشنگ 

مهدوی، 1368 ، صص30 و 44-43(.
مخالفت های آیت اهلل کاشانی با استعمار و حمایت ایشان از مردم فلسطین و فعالیت های 
حزب توده برای منافع آمریکا مانع محسوب می شد؛ لذا در 1947/1326، دولت حکیمی 
به توصیة وزارت خارجة آمریکا طرحی برای توقیف عناصر آزادیخواه ایران تدوین و به 
تصویب کمیسیون امنیت ستاد ارتش رساند. به دنبال این توطئه ها، در جریان سوء قصد به شاه 
در 1327، شاه عامل سوء قصد را اعضای حزب توده و گروه طرفدار آیت اهلل کاشانی)هرچند 
هیچ نقشی در سوء قصد نداشت( معرفی و آنها را دستگیر نمود)مدنی، 1387، صص333-

1. اسکی، اتحادیه سندیکاهای کارگری 

ایران بود که توسط عوامل انگلیس در 

رقابت با شورای متحده مرکزی کارگران و 

زحمت کشان ایران تأسیس شد. با ارشف 

پهلوی، رزم آرا، رشیف امامی، مهیمن 

روابط نزدیک داشت.اتحادیه های اسکی 

از طریق واسطه خرسو هدایت به ارشف 

پهلوی مربوط بود)مؤسسه مطالعات 

و پژوهش های سیاسی، 1370، ج2، 

صص399-400. طربی،1363: ص29(.
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334 و 341-342؛ پژوهش گروهی، 1371، ص501؛ کاتوزیان،1372، ص291(.
آمریکا، به دالیلی، از جمله اعالم بی طرفی ایران، موقعیت استراتژیک، اهمیت منابع نفتی 
خلیج فارس، ترس از بحران نفتی دراز مدت در ایاالت متحده و آسیب رسیدن به اقتصاد و 
امنیت آمریکا و اروپای باختری، و ترس از الگو گرفتن کشورهای دیگر از مّلی شدن صنعت 
نفت ایران، مخالف ملی شدن صنعت نفت بود؛ اما با توجه به فضای ضد انگلیسی مردم ایران، 
چهرة به ظاهر مّلی به خود گرفت و با تبلیغات گسترده در داخل و خارج ایران علیه انگلیس، 
نقش میانجی بین ایران و انگلیس ایفا کرد و با اجرای سیاستی دوگانه خواستار برهم خوردن 
وضع موجود در صنعت نفت ایران و پیدا شدن راهی برای نفوذ و ورود خود در این عرصه 
بود)گازیوروسکی، 1371، ص 165؛ بیل، بی تا، صص 109 و 110و 100؛ کینزر، 1382، 
ص 165؛ ساکما،240/15172(. به این منظور، تشکل های ایران را به صورت غیر مستقیم تحت 
نظر و جاسوسی قرار داد و با تقویت چماق داران و لومپن ها به سردستگی افرادی همچون 
شعبان جعفری، و گروه های سومکا و پان ایرانیست و زحمتکشان به تفرقه افکنی در ایران برای 

تضعیف نهضت مّلی ایران پرداخت)زاده محمدی، 1385، ص138(.
در این دورة زمانی،گروه های اجتماعی ایران از نظر فکری وسیاسی اختالفات زیادی 
با هم داشتند. اما مخالفت با انگلیس و مسئلة نفت باعث شد این گروه ها با هم متحد 
شوند. از جملة این گروه ها، جبهة ملی بود که در 1949/1328 با هدف اصالح انتخابات 
به دبیرکلی مصدق و گروهی از افراد ضد دربار، سیاستمداران وابسته به بازار، و شماری از 
جوانان تحصیل کردة غرب تشکیل شد)آبراهامیان، 1392، ص311(. جبهة آزادی خواهان نیز 
با هدف حفظ مشروطه، برقراری استقالل ملی، خلع ید از اشراف زمین دار، و استقرار جامعة 
سوسیالیستی اعالم وجود نمود. حزب زحمتکشان را بقایی، دموکرات پیشین و خلیل ملکی، 
روشنفکر مارکسیستی که حزب توده را به دلیل اختالفات سیاسی با رهبران آن ترک کرده بود، 
تشکیل دادند)آبراهامیان، 1392، صص311-313(. حزب ملت ایران، که مؤسس آن داریوش 
فروهر بود، به شدت ضد دربار، ضد کمونیست، ضد سرمایه داری، ضد یهود، و حتی ضد 
روحانیان بود. از دیگر گروه های مهم و اثرگذار، جامعة مجاهدین اسالم، به رهبری آیت اهلل 
کاشانی و سازمان فداییان اسالم بود که با آیت اهلل کاشانی رابطه داشت. این سازمان، برای 
مبارزه با تمام اشکال بی دینی ایجاد شده بود)آبراهامیان،1392، صص311-318(. به گروه های 
اسالمی گروهی دیگر از روحانیان بی تفاوت نسبت به سیاست  درباری و ساده اندیش هم 
اضافه شدند)گازیوروسکی، بی تا، صص7 و8(. مالحظه می شود که نه تنها بین گروه های 
جبهة ملی، بلکه بین گروه های اسالمی اختالفاتی وجود داشت و در این بین، اختالفات 
بین جبهة ملی و گروه های اسالمی شفاف تر بود. با توجه به اختالفات این گروه ها، آمریکا 
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و انگلیس تا توانستند به این تفرقه ها دامن زدند تا اتحاد این گروه ها گسسته شود. برای این 
توطئه ها، نخست وزیرانی همچون قوام و رزم آرا عوامل خوبی بودند.

در 1950/1329، رزم آرا، که سیاست انگلیس و آمریکا و شوروی او را تأیید کرده بودند، 
نخست وزیر شد )آبراهامیان، 1392، ص 324؛  مدنی، 1387، صص350. 351؛ فاتح، 1335، 
ص505(. رزم آرا انتخاب شده بود تا نقش قوام را ایفا کند. او برای انتقاد آشکار از ثروتمندان، 
نزدیکی به روشنفکران رادیکال و درنتیجه عمیق تر کردن شکاف میان حزب توده و جبهة 
ملی آمادگی داشت)آبراهامیان، 1392، ص324؛ کاتوزیان،1372، ص165(. از طرف دیگر، 
رزم آرا مأمور بود »قرارداد الحاقی گس-گلشاییان« را نزد مردم کم اهمیت نشان دهد)مؤسسه 
فرهنگی قدر والیت،1377، ص40(. با ترور رزم آرا توسط فداییان اسالم، این توطئه ها به 
بن بست رسید. پس از قتل رزم آرا، شرکت های نفت آمریکایی که چشم به اوضاع ایران دوخته 
بودند، نرمش نشان دادند. روزنامه های مربوط به این شرکت ها بحث هایی داشتند که اگر ایران 
با شرکت های آمریکایی مذاکره کند می تواند تا هفتاد درصد سود خالص را ببرد. از همان 
تاریخ، یک خط کمرنگ متمایل به آمریکا با پوشش ملی به چشم می خورد، ولی کسی به آن 

توجه نداشت)مدنی،1387، ج1، ص357(.
در 1951/1330، مصدق نخست وزیر شد. مصدق و بیشتر مشاورانش تحصیل کردة 
غرب بودند. مشاور اصلی مصدق »صالح« بود که در کابینه های مختلف حضور داشت و سفیر 
ایران در واشنگتن و تحصیل کردة آمریکا بود)آبراهامیان، 1392، صص 85-88؛ آوری، بی تا، 
صص366-367(. مصدق، در جریان ملی شدن صنعت نفت در کنار گروه مذهبی و آیت اهلل 
کاشانی قرار گرفت)آبراهامیان، 1392، ص193(. »به کمک او )آیت اهلل کاشانی(دکتر مصّدق 
و دیگر سراِن نهضت ملی شدن صنعت نفت توانستند حمایت مردم را به این حرکت جلب 

کنند؛ واالّ حمایت مردم جلب نمی شد»)خامنه ای، 1380(.
در زمان انتخاب مصدق به نخست وزیری، بودجة ساالنة برنامة بدامن به حدود یک 
میلیون دالر افزایش یافت) گازیوروسکی، 1371، ص 170(.آمریکا، ضمن نگرانی از ملی 
شدن صنعت نفت و قرار گرفتن کنترل نفت ایران در اختیار ایرانی ها، پذیرش لفظی اصل 
ملی شدن با اتخاذ ترتیباتی که کنترل آن در اختیار ایران نباشد را مصلحت دانست. براساس 
توضیح یک نمایندة آمریکایی، اصطالح »ملی شدن« مسئلة چندان مهمی نیست؛ زیرا طبق 
آنچه که آنان در سر دارند، »کنترل عملیات« همچنان در اختیار شرکت نفت باقی خواهد 
ماند. اسناد موجود نشان می دهد که در این دعواها آمریکا کاماًل با انگلیس هماهنگ بود 1  
)آبراهامیان، 1392، صص 129-130؛ گازیوروسکی، 1371، ص167. ساکما، 240/15172(. 
آمریکا، خیلی بیشتر از انگلیس نگران ملی شدن صنعت نفت بود. پیش از نخست وزیری 

1. به نامۀ گریدی به مصدق در 

پیوست ها دقت شود.
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مصدق، مک گی، معاون وزیر خارجة آمریکا، با عجله عازم تهران شده بود تا به انگلیس 
توصیه کند با ارائة »پیشنهادهای سخاوتمندانه« از »پیامدهای ناخواسته« از جمله »ملی شدن« 
به »هر شکلی« جلوگیری کند. او حتی به سفیر انگلیس توضیح داده بود که خود »برای 
کمک در مبارزه با ایدة ملی شدن« در صحنه حضور دارد) آبراهامیان، 1392، ص138(. 
یکی از اقدامات آمریکا در راستای منافعش در ایران توسل به اقدامات سیاسی محرمانه بود. 
ترکیب اصلی این کار، برادران رشیدیان از اوایل 1940/1319، یعنی اوایل جنگ جهانی 
دوم بود. تفرقه و اختالف بین اعضای جبهة ملی از جمله اقدامات برادران رشیدیان بود 
)گازیوروسکی، بی تا، صص 19و 21(. بیشتر منابع، برادران رشیدیان را عوامل انگلیس در 
ایران می دانند؛ اما طبق اسناد منتشر شده در آبان1330/نوامبر1951 این عوامل جاسوسی 
توسط دستگاه جاسوسی انگلیس)MI-6( در اختیار سیا قرار گرفتند)گازیوروسکی، بی تا، 
صص19و21(. از جمله اقدامات رشیدیان در تفرقه افکنی، دادن رشوه به نمایندگان مجلس، 
نفوذ در بازار، ایجاد تفرقه در بین مردم، گردآوری اراذل و اوباش، نفوذ در ارتش و اغتشاش 
توسط سربازان بود)وودهاوس، 1364، ص 21؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 

1370، ج2، ص342؛ کینزر، 1382، ص16(.
از دیگر ابزارهای آنها، ترور شخصیت و تبلیغات فرهنگی گسترده در داخل و خارج از 
ایران بود. آنها در روزنامه ها و مجالت، مصدق را تمسخر و بدنام می نمودند)کینزر، 1382، 
ص16(. در راستای فعالیت های تفرقه افکنانه، در مذاکراتی که با آیت اهلل کاشانی انجام دادند 
به ایشان گفتند در صورت همکاری، ایشان را رئیس مسلمین خاورمیانه می کنند و اگر قبول 
نکرد ایشان را از هواخواهان کمونیسم خواهند دانست)قشقایی، 1366، ص61(.چون در 
تالش خود موفق نشدند، با نفوذ در حزب توده از طریق روزنامه های وابسته به حزب، انواع 
دشنام ها و تهمت ها را نثار آیت اهلل کاشانی کردند. آنها برای بی اعتبار کردن روحانیت، که 
عامل اتحاد مردم در نهضت ملی بود، همة رسانه های گروهی و دستگاه های تبلیغاتی را به کار 
گرفتند)گروهی از هواداران نهضت اسالمی ایران و اروپا، بی تا، ص31(. این ابزار تبلیغاتی در 
تفرقه در داخل و خارج ایران بسیار تأثیر گذار بود و با نزدیک شدن به کودتای 28 مرداد اوج 

گرفت)وودهاوس،1364، صص26-25(.
حمالت فرهنگی آمریکا و انگلیس علیه آیت اهلل کاشانی و مصدق چنان مؤثر بود 
که حتی بسیاری از تاریخ دانان امروزی نیز بدون هیچ تعمقی آن را نقل می کنند. در مورد 
مصدق، بعد از اینکه مصدق به آمریکا اعتماد کرد همة آن تبلیغات برعکس شد و از مصدق 

یک چهرة ملی ناسیونالیست قهرمان برجای ماند.
تفرقه افکنی آمریکا در ایران اینگونه مشخص می شود که آمریکا از یک طرف هریمن 
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را برای میانجی گری بین ایران و انگلیس به ایران می فرستد؛ و از طرف دیگر، سیا، گروهی 
را به ظاهر به اسم حزب توده- و درواقع پوششی از حزب توده- توسط گروهی از اعضای 
حزب زحمتکشان ترغیب می کند، تا همزمان با ورود هریمن شورش کند)آبراهامیان، 1392، 
صص170-171؛ نجاتی،1371، ص19(.  هدف آمریکا تفرقه افکنی بین گروه های درون جبهة 
ملی از جمله طرفداران مصدق و بقایی و ایجاد رعب و وحشت مردم از کمونیست شدن ایران 
در صورت ادامة نخست وزیری مصدق بود. طرح شکایت انگلیس در سازمان ملل باعث شد 
مصدق با هیئتی که متین دفتری  هم عضو آن بود، در 1951/1330 به نیویورک برود. در سازمان 
ملل، ابتدا به نفع منافع ایران رأی دادند. مصدق آن را پیروزی برای ایران و کشورهای جهان سوم 
تلقی کرد. در طول سفر مصدق در واشنگتن، وزیر امور خارجة آمریکا به ترومن مشاوره ای داد 
که در گفت وگو با مصدق کلیاتی مبهم مانند خطرات کمونیسم، دوستی آمریکا برای ایران، و 
دغدغة بی طرفانة آمریکا در بحران نفتی را مطرح کند. آنها در این مذاکرات پیشرفت کردند. آنها 
به جز اینکه با مصدق مبهم صحبت نمودند، ضمن صحبت با   متین دفتری از او قول گرفتند که 
حداکثر نفوذ خود را روی نخست وزیر به کار برد تا مصدق پیشنهادهای آنها را رد نکند. آنها، 
در قبال این همکاری های دفتری به او پول می دادند)آبراهامیان، 1392، صص180-185؛ رائین، 
1358، صص252-253(. این مسائل نشان می دهد که آمریکا برای کسب موقعیت برتر در ایران، 
در مواردی، و البته به ظاهر، خود را مدافع مصدق نشان می داد و از اوحمایت می کرد اگرچه 
وجود این دولت مّلی در میان مدت هم نمی توانست مورد حمایت آمریکا قرار گیرد و حمایت 

و دفاع آمریکا از مصدق  اقدامی مقطعی بود.
مصدق می خواست از کمک های آمریکا به عنوان اهرمی برای اعمال فشار به انگلیسی ها 
استفاده کند، اما به  بازیچه ای در دست آمریکایی ها تبدیل شد)دلدم، بی تا، ص 264(. از همین 
زمان »دکتر مصدق به آمریکاییها اعتماد کرد«)خامنه ای، 1392(. مصدق، به دلیل عدم موافقت شاه 
با اعطای سمت وزارت جنگ به او، از نخست وزیری استعفا داد. انحالل مجلس هفدهم نیز 
که تنها ارگان رسمی حامی مردم بود، از جمله اقدامات مصدق بود که بعد از اعتماد به آمریکا 
انجام شد)گروهی از هواداران نهضت اسالمی ایران واروپا، بی تا، ص 31؛ کاتوزیان، 1372، 
صص221و 223(. براساس اسناد موجود، آمریکا قصد داشت بعد از کودتا، از طریق قانونی به 
اهدافی که به آن رسید، برسد. از جملة این تالش ها می توان به گفتگو با شاه و حمایت از قوام 
و اصرار به برکناری مصدق اشاره نمود که نتیجة آن استعفای مصدق در اواخر تیر 1331 بود. 
این توطئه با حمایت آیت اهلل کاشانی و رهبری مردم در قیام 1331/4/30 و نخست وزیری مجدد 
مصدق خنثی شد)آبراهامیان،1392، صص 192-198(. توطئة دیگر، انحالل مجلس هفدهم با 
رفراندوم مصدق بود)کاشانی، 1393، ص2(. این توطئة آمریکا و انگلیس، با اقدامات تفرقه انگیز 
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توسط نمایندگان طرفدار مصدق در مجلس از جمله خسرو و محمدحسین قشقایی و حزب 
توده همراه بود)آبراهامیان، 1392، ص 193؛ کاشانی، 1393، ص2(.

در این زمان، آمریکا، با گفت وگو با شاه و دادن پول برای حمایت از قوام، اصرار داشت 
مصدق کنار برود و قوام جای او را بگیرد که سرانجام با استعفای مصدق این اتفاق افتاد 
»اما حمایت آیت اهلل کاشانی از مصدق و رهبری مردم در قیام 1952/1331 باعث بازگشت 

مصدق به نخست وزیری شد)آبراهامیان، 1392، صص192 و 195 و 198(.
اعتماد مصدق به آمریکا برای مقابله با انگلیس مثل یک شمشیر دو لبه برعلیه دولت 
او و نهضت ملی عمل کرد و به سود حریف تمام شد. انگلیس از این حربه به خوبی 
بهره گرفت)رحمانیان،1391،ص 438(. آمریکا و دستگاه های جاسوسی انگلیس راه اصلی 
شکست نهضت ملی صنعت نفت را جدا کردن »سیاسیّون وسردمداران دولتی از روحانیت 
و دین دانستند)خامنه ای، 1380(. »در این یک سال و یک ماه، با وساطت ایادی ضّد 
استقالل این کشور و با توطئه دشمنان این ملت، دکتر مصدق مرتب فاصله خود را با آقای 
کاشانی زیادکرد«)خامنه ای،1380(. از جمله  اقدامات آمریکا و انگلیس برای فاصله انداختن 
بین مصدق و روحانیت، مطرح کردن کمونیستی شدن ایران بود چون آنها پیش بینی کرده 
بودند با نزدیک شدن حزب توده به مصدق روحانیت از او فاصله می گیرد)روزولت، بی 

تا، صص98و 99(.

نقش شبکه های جاسوسی آمریکا و انگلیس و عنارص آن در تفرقه افکنی
تفرقه افکنی در ایران، سال ها قبل از کودتا توسط شبکه های جاسوسی آمریکا و انگلیس 
آغاز شده بود. شاپور ریپورتر، در دوران مورد بحث با پوشش وابستة مطبوعاتی سفارت 
آمریکا در تهران حضور داشت و تا زمان کودتا به طور رسمی رئیس دارالترجمة سفارت 
آمریکا و رایزن سیاسی این سفارت بود. وی، به عنوان رئیس یک شبکة مستقل اطالعاتی 
که در لندن توسط لرد ویکتور روچیلد هدایت می شد، عمل می کرد. روچیلدها، ثروتمندان 
صهیونیستی و عوامل وحدت بخش عملیات سرویس های اطالعاتی آمریکا و انگلیس 
بودند و این وحدت در ایران، در سیمای شاپور جی. ریپورتر تبلور می یافت. اسداهلل َعلم 
نیز از جاسوسان این شبکه ها بود. شبکة  امیراسداهلل علم، شبکة جاسوسی مهم دیگری  
بود که تحت کنترل روچیلدها قرار داشت و کارکرد اساسی آن در دو بعد تبلیغی و 
سیاسی)به ویژه در حزب توده( خالصه می شد. شبکة َعلم کارآیی باالی اطالعاتی خود را 
طی سال های 1320-1327 نشان داده بود. این شبکه، عناصر روشنفکر و مطبوعاتی قابل 
اعتنایی را پیرامون خود گرد آورده بود که بسیاری از آنها حول وحوش احزاب و گروه های 
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سیاسی و به ویژه حزب توده معلومات کافی و تجربة غنی اندوخته بود)مؤسسة مطالعات 
و پژوهش های سیاسی، 1370، ج2، صص180 و 179-178(.

شبکة  بدامن، با همکاری اینتلیجنت سرویس و سازمان نوبنیاد سیا برمبنای امکانات 
غنی بومی MI6 و بودجة کالن سیا تأسیس شد و مسئولیت ادارة آن بر عهدة شاپور ریپورتر 
قرار گرفت. او در همکاری با اسداهلل علم اجرای پروژه را شروع کرد)مؤسسة مطالعات و 
پژوهش های سیاسی،1370،ج 2، ص180(. این شبکه، که یک برنامة تبلیغاتی و سیاسی بود، 
از طریق شبکه ای به سرپرستی دو ایرانی به نام های رمزی »نرن«1  و  »سیلی«2  اداره می شد و 
ظاهراً بودجة ساالنه ای معادل یک میلیون دالر داشت. در بخش تبلیغات، با جعلیات بر محور 
بزرگنمایی خطر کمونیسم، مقاالت و کاریکاتورهای ضد کمونیستی تهیه و در اختیار جراید 
ایران می گذاشت. بدامن، جهت تضعیف جبهة ملی، که پایگاه مردمی  اش حزب زحمتکشان 
و پان ایرانیسم، و گروه هایی به رهبری آیت اهلل کاشانی استوار بود، فعالیت می کرد. از جمله 
اقدامات آنها تالش برای جدایی آیت اهلل کاشانی و هوادارانش از جبهة ملی به تحریک 
روحانیان ساده اندیش و غیر سیاسی و تودة مردم علیه وضع موجود و جلب همدردی آنها 
با شاه به عنوان تضمین کنندة  کشور در مقابل کمونیسم بود. به یکی از روحانیان وابسته پول 
داده شده بود تا یک سازمان مذهبی، در رقابت با آیت اهلل کاشانی ایجاد کند. کوشش هایی 
در جهت برانگیختن حزب زحمتکشان و پان ایرانیسم علیه مصدق و نیز تفرقه میان احزاب 
مزبور به عمل آمد. از دیگر اقدامات بدامن تضعیف موقعیت انگلستان در ایران بود. تحریک 
و تطمیع قبایل بختیاری برای آشوب و اعالم خودمختاری نیز به تحریک بدامن و توسط 
زاهدی انجام می شد)مؤسسة مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1370، ج2، صص181 و 186؛ 
گازیوروسکی،بی تا، صص27-31(. بدامن، از طریق درگیری مسلحانة مستقیم با همدستان 
شوروی در ایران، استخدام آشوب طلبان برای برهم زدن گردهمایی های حزب توده، دادن پول 
به گروه های ضدکمونیستی، رخنه در عامالن تحریک در تظاهرات حزب توده، و اقدام های 
ناپسند، باعنوان »عملیات سیاه« در ایران تفرقه ایجاد می کرد. این شبکه های جاسوسی، اقدام به 
تشکیل شبکه هایی در میان عشایر و ایاالت جنوب کردند که در صورت اشغال ایران توسط 
شوروی به جنگ های چریکی مبادرت کنند. عملیات برون مرزی جاسوسی و خرابکاری، 
در داخل شوروی، با استفاده از عنصر ارامنة آذربایجانی و دیگر اقوامی که در دو سوی 
مرزهای ایران و شوروی زندگی می کردند، از دیگر اقدامات آنها بود)گازیوروسکی، 1371، 

صص169-170؛ گازیوروسکی، بی تا، ص28(.
با آغاز مرداد ماه، تبلیغات ضد نهضت ملی توسط این سازمان های جاسوسی به اوج 
رسید. سازمان سیا مأموریتی ساختگی در لبنان، پاکستان، و مصر به شوارتسکف)سرهنگ 
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نظامی ژاندارمری( داد تا توقف تصادفی او در تهران را توجیه کند. شوارتسکف، با کیسه های 
دالر به ایران آمد و آن را بین ایرانیان دست اندرکار کودتا توزیع کرد. مالقات روزوولت با 
شاه و  همراهی در توطئة کودتا از دیگر اقدامات روزولت بود)کینزر، 1382، صص30-16(.
سرانجامِ این تفرقه افکنی ها شکست صنعت ملی نفت و کودتای 28 مرداد بود و آمریکا 
به شکلی تازه نفس به سیطره و نفوذ و سلطه پرداخت و این سهم را از مبارزات خونین ملی 
شدن صنعت نفت به دست آورد)مدنی، 1387،ج1، ص542(. این نتیجه با کمترین هزینه و 

فقط با تفرقه افکنی برای آمریکا به دست آمد.

نتیجه گیری
تفرقه افکنی در ایران توسط آمریکا در جنگ جهانی دوم با تضعیف موقعیت انگلستان 
و اتحاد سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس آغاز شد. موقعیت استراتژیک ایران و 
منابع غنی نفتی آن از مهم ترین دالیلی بود که سیاستمداران و شرکت های آمریکایی را 
به ایران متوجه نمود. ملی شدن صنعت نفت خطری بالقوه برای منافع آمریکا به حساب 
می آمد. آمریکا در دورة زمانی مورد پژوهش با ظاهری دوستانه و موجه، اما با سیاست های 
تفرقه برانگیز می خواست با به حاشیه راندن رقبا به اهدافش دست یابد و در این راستا 
از ترور شخصیت، تبلیغات دروغین، تفرقه های درون گروهی، و اقدامات تفرقه انگیزانة 
دیگری استفاده کرد. در این میان، ساده پنداری و جاه طلبی برخی عناصر داخلی کمک 
بسیاری به این اقدامات تفرقه افکن نمود. در هر صورت، ملی شدن صنعت نفت حاصل 
اتحاد و هوشیاری گروه ها و کودتای 28 مرداد، حاصل ساده پنداری، حرص برخی افراد، 
و اختالفات درون گروهی بود. با کودتای 28 مرداد، آمریکا توانست رقبای بین المللی اش 
را کنار بزند و بر ایران مسلط شود. با توجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت که 
تفرقه افکنی توسط مخالفان، یکی از کم هزینه ترین و درعین حال مؤثرترین ابزار برای 
رسیدن به اهداف است؛ و اتحاد، وفاداری به آرمان ها و اهداف، و هوشیاری از مهم ترین 

راه های مقابله با این اقدامات و تبلیغات تفرقه برانگیز است.
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دلدم، اسکندر)بی تا(. حاجی واشنگتن. بی جا: بی نا.
رائین، اسمائیل)1358(. اسرار خانه سدان. تهران: امیرکبیر. 

رحمانیان، داریوش)1391(. ایران بین دو کودتا. تهران: انتشارات سمت.
روبین، باری)1363(. جنگ قدرت ها در ایران)محمود مشرقی، مترجم(. بی جا: انتشارات هفته.

روزولت)بی تا(. کودتا در کودتا. بی جا: بی نا.
زاده محمدی، مجتبی)1385(. لومپن ها در سیاست عصر پهلوی. تهران: مرکز.

طالع، هوشنگ، حریقی، پیمان)1389(. گوشه های پنهان توطئه برای تجزیه مهاباد. لنگرود: سمرقند، 
طبری، احسان)1366(.کژراهه)چ2(. تهران: امیرکبیر.
عتیق پور، محمد)1379(. بلوای نان. تهران: شریف.

فردوست، حسین)1370(. ظهور وسقوط پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست)چ3(. تهران: 
اطالعات.

فقیه حقانی، موسی، نجفی، موسی)1384(.تاریخ تحوالت سیاسی ایران)بررسی مؤلفه های دین، حاکمیت، مدنیت 
و تکوین دولت- ملت در گستره هویت ملی ایران)چ4(. تهران: مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران.

فاتح، مصطفی)1335(. پنجاه سال نفت ایران. تهران: بی نا.
فوران، جان)1390(. مقاومت شکننده)چ11(.)احمد تدین، مترجم(. تهران:رسا.

تهران: مؤسسة  سال های بحران)چ2(.) نصراهلل حدادی، مصحح(.  قشقایی، محمدناصر صولت)1366(. 
خدمات فرهنگی رسا.

علی اکبر جعفری 
عظیمه پاینده
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کاتوزیان، محمد علی همایون)1372(. اقتصاد سیاسی در ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی)چ3(.
)محمدرضا نفیسی، کامبیز عزیزی، مترجمان(. تهران: نشرمرکز.

__________________)1372(. مصدق و نبرد قدرت)چ2(.) احمد تدین، مترجم(. تهران: مؤسسه 
خدمات فرهنگی. 

_________________)1380(. دولت و جامعه در ایران)چ2(.) حسن افشار، مترجم(. تهران: نشرمرکز.
کینزر، استیون)1382(. همه ی آدم های شاه)منیژه شیخ جوادی، مترجم(. تهران: پیکان.

گازیوروسکی، مارک )بی نا (. کودتای 28 مرداد 1332)غالمرضا نجاتی، مترجم(. بی جا: بی نا.
____________)1371(. سیاست خارجی آمریکا و شاه. تهران: رسا.

گروه پژوهش جامی )1371(.گذشته چراغ راه آینده است.)چ2(.تهران: نیلوفر.
گروهی از هواداران نهضت اسالمی ایران و اروپا)بی تا (. روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی 

صنعت نفت. قم: دارالفکر.
لسانی، ابوالفضل)1357(.طالی سیاه یا بالی ایران)چ2(.تهران: امیرکبیر.

مدنی، سید جالل الدین)1387(.تاریخ سیاسی معاصر ایران. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعة 
مدرسین حوزة علمیه قم.

محمدی، 1366منوچهر)1366(. اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. تهران:امیرکبیر.
موجانی، حمیدعلی)1375(. گزیده اسناد روابط ایران و آمریکا)1851-1925(. "سند شمارة 111، فرستنده: 
انجمن تربیتی ایران و آمریکا، گیرنده: وزارت امورخارجه آمریکا، موضوع: ترجمة گزارش ساالنه 
انجمن در خصوص فعالیت در ایران، 16 ژوئن 1911" ، همچنین سند 116،تهران: ادارة انتشاراسناد 

دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی.
مؤسسه فرهنگی قدر والیت)1377(. قصه ها و غصه ها)ج2(. بی جا: مؤسسه فرهنگی قدر والیت.

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)1370(. ظهور و سقوط پهلوی،جستارهایی در تاریخ معاصر 
ایران)چ3(.)ج2(. تهران: اطالعات.

میلسپو، آرتور)1370(.آمریکاییها در ایران)عبدالرضا هوشنگ مهدوی، مترجم(. تهران: البرز.
نجفی، موسی)1378(. مقدمه ی تحلیلی تاریخ تحوالت سیاسی ایران)دین، دولت، تجدد(.تهران: مرکز 

فرهنگی انتشاراتی منیر.
نجاتی، غالمرضا)1371(. تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ی ایران. تهران: رسا، ، چ اول.

واعظی، حسن)1381(. ایران و آمریکا، بررسی سیاست های آمریکا در ایران)چ3(. تهران: سروش.
والیتی، علی اکبر)1383(.بررسی ماهیت قدرت وسیاست خارجی آمریکا و موضوع برقراری رابطه)چ2(. 

قم: دفتر نشر معارف.
وود هاوس، سی.ام)1364(.عملیات چکمه)فرحناز شکوری، مترجم(. تهران: نو.

نقش آمریکا در تفرقه افکنی 
در ایران درسال های
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هوشنگ مهدوی، عبدالرضا)1368(. تاریخ روابط خارجی ایران. بی جا: مولف.
یمگانی، پارسا)1357(. کارنامه مصدق)ج1(. تهران: رواق.

مقاالت

کاشانی، سید محمود)1393("پیشگیری از اعدام افسران توده ای در سال های 1333 و 1334"، فصلنامه 
ایران شناسی، چاپ مریلن آمریکا، 26)1(.

هوشنگ مهدوی، عبدالرضا)1368(."افسانه ی رضاشاه و هیتلر". تاریخ معاصر ایران،کتاب هشتم، مجموعة 
مقاالت، تهران:مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی،صص26-11.

منابع الکرتونیکی

خامنه ای، سید علی)مقام معظم رهبری(، مجموعة صوتی ظهور و سقوط مصدق، دیدار با دانش آموزان و 
دانشجویان، 1392/8/12، از:

Htpp://farsi.khmenei.ir.

با مردم کاشان  دیدار  خامنه ای، سیدعلی)مقام معظم رهبری(، مجموعة صوتی ظهور وسقوط مصدق، 
1380/8/20 ، از:

Htpp://farsi.khmenei.ir.

www.ir-psri.com  94/1/31 .  
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