صلنیاد تدااای اایای با ی زللی
ییاوگیه ستیی یا ای ویرد ل ی
زیخه ا م-تا یا / 9310ص13 - 900

رابطه ایران و امریکا بین سالهای ( 0221-23بررسی اسناد) علل کودتای 32مرداد

علی جدیدی

1

چکیده
تاایخیم اصی اال ااای یی 0221-0223ش0590-0592 /م بااد یلیااع ا صاادی یت یسزااا
بلخوخییخ یا  .یت جنبد سیی ا م یوخه ا باوخ جنابم الا
ییایل

یو

ا داده یالی ای یخ لبای سا یاا

بلخاای عاویالی یاا
اک

ویو

اد بیعاای ترااال خوی االی ییایل

ا داده سالی اای یخ لبای الاای الیا اانص

ی ل اصدق گلییاد .بال خا م اوا وخ باد امال ازای خااد سالیت یت لادخ

خوی االی بااد یو ا

و وی انم

 .ییا اای اد بای تی ااد بال انای ا الای یالی ای یخ ادی

زواا اام یخ ییاالیا عیاااع ی االی تراااال اایااا
انیبا اک

ییالیا بالیی الای اایخ

اکا

ب اا ییی

خوت ی ا وا

سالی اای ااده بی ااد ربل ااد عیاااع یایااای یخ اااو

ی اال اصاادق یت جیاا ب سالی اای اولصاا

اااوق ی یاواای ییاالیا و اا ام اادا یخ

بویه یا  .یی اای د بای توجاد باد او او ااوخی ا ی صاد اد یخ راوته تایخیم اصی ال ییالیا

لاالیخ ییخی باال خوش تاایخی ی  -یااانییی یااا ویخ یااا .یت سایااییی ااد تاایاال خویباار ییاا یوخه باال
انیابی

ییلیا و یالی ی اایید ی ناده یاا

پالییخ

باد ییا ا ام الوخ

و یسزاا

خی ای خی اای

طلبد.
واژگان کلیدی :ییلیار یالی یر خویبر اایایرالی لیا نص

 1ییاویوی ی لی علوم اایای ییاوگیه ستیی یا ای ویرد

ل ی

اک ر ویتیی 32الییی 

jadidi.ali2008@yahoo.com
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مقدمه
الای ادا انص

اض

اکا

وا

ا وتیالی ی ال اصادقر اد یت خویادییسیی ا ام و بلج ا د

تیخیم اصی ل ییلیا بد زیخ ایخوادر تبادیع باد ی ای یت ولاییا ا ام پاز یت جناا ج ایای یوم گلییاد
و ییلیا خی ی ی یت یاوا سایی انیتعاد ی اایاای یو یبللادخ
یو ااای
خلیبا

اایسد ت

ا یی اایایاگلیاااد خااازی و الخااازی سالی اای و تدل اای

ییاالیا و یاگلاااز یخ جلااب اماال ییاایل

س ا ند.یخ یی ا اااد

ا دااده باالیی اواایخ

پا اااده یی لزیتا ا

و

باای خااوی و تایبااع باای ییگاالی

طاال ساای و خیهرااع ساایی ا صاادی و ا لکاای باالیی رااع انیلوااد اک ا

سالی اای یخی ااد ااای ااوی ااد سا
اایا ا

الق و الد تبادیع ازاوی .یخ طای ییا

یت اااوی

اادیم اااوخی لبااو ی اال اصاادق لاالیخ اگل ا  .یت یی ا خو طلیراایا

خاایخجی سالی اای باای اواایسده ای اایای خااوی یخ رااع یی ا لضااادر باای تو ااادس ای و یخ ااییی

یاگلا ی سی بد ییا ا ایاد خاااداد اد ب الی خیه راع بلیاادیتی ر واا
ااالیاییم یی ا تصاازام یخ  32ااالییی  0223بااد باایخ او ا

و ر وا ا

ی ال اصادق اایبی اد اد
ی اال اصاادق توااار یو ا

سالی یو یاگلاز ایلر گلیید.

 -0پیشینهی روابط سیاسي ايران و آمريکا؛ از آغاز تا ملي کردن صنعت نفت
یت س یت تای جنابم اوالوطد خاویسی :یایاای تای اازاد یو لالا ااوتیسم س انییی نادیای باا االیم
ییاالیا و ییاایل

ا دااده سالی اای ا ااب

تای خیا یاال باال باد عناویا ا
ت

بااد یو اای یو وااوخ وجااوی ادی ا  .اناایبا تاایخی ی یت اااالتی

ا ا یو زالیی اد یخ بللالیخی خویبار ااایا ییالیا و ییایل

ییی خی س یت لی ییی لیهیاد(سیاا ر .)972 :0233

ا داده

-3موضع آمريکا در قبال جنبش مشروطه خواهي ايران
بلخای ییدگیس یی یو یی خیخجی یخ لبای خویادیی اوالوطا ر ازییایا اای اایتی اد سال یا
یو اای بااد یل ضاایی اایااا

و اناای ا خااوی اوی ااا و خوی االیی خاای

یت سا

یت اای لیاااد .یخ ا ضاا

اولوطد خویسی یخ یالی ای بالخ م یاگل ا یا و خوااادر سالی ای اد تایته ویخی ادند اایاا

ییالیا

رابطه ایران و امریکا بین سالهای49 / ...
ده بویر یاا لیتژی او صای ادی ا  .بای ییا وجاوی بییاد گکا
اض

رزیی

اولوطا

اد یو ا

سالی ای ب اوخ خاازی یت

ا لی.


-2روابط دو کشور از جنگ جهاني اول تا شهريور0231
 یو

ییلیا د یخ ا اید جناا ی ایخ خ ایخی

و ادای

لیویاای اده باد اداك یین اد نکالیاز

لح یخ ژیاویاد 0505م0227/ق یخ وخاایی توا اع اد تصازام گل ا

خییاا

اواایوخی زل

سااا

ازیینادگی ییالیا باد

یاصایخی وتیاال یاوخخیخجاد عا یم و خویاا دساایی خاوی خی بااد یطا

یو اایتح

بلایاد.

 -4جنگ جهاني دوم
بیید گک

یخ ییا اای ی (یوییاع یساد 31ش) سالی ای ب ادخیس ااصی اای الی ای ویه ادیخلاد خاوی خی

یخ یاوخ ییخلی ییالیا و یخ یبصایی اایاایر یل صاییی و امایای الیسم ازییاد .باد عبایخ
ای یی ی ری ر ییلیا باد ااادیا انیاابی بالیی « ا یخ یا اایتی

ییگالر یخ ییا

اکا » (علامر  )24 :0277تبادیع اده

بوی.

 -9سیاست آمريکا در قبال ايران در سالهای اولیه جنگ سرد
باای پییاایا یاای

جنااا ج اایای یومر یخ ااای 0232ش0549 /م و خااویییخی ااوخوی یت خاالو

االوسیی خوی ر یو
ییی « .رزیی ا
ای خ

.)303

ییالیا بای پوا ابیای و رزییا

سالی ایر ا االد خی باد اایتایا الاع ا داد یخجای

سالی اای یت ییاالیا یخ ااایتایا الااع اا ااد ع کاای یخ خااراواای ییاایل

تیلی الس یت گذیخ یت ی

خار اوای یاکصای ی باد یا

اایاا

ا دااده بااد اازیخ

صیلااد» باوی ( یواا ر :0274
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آمريکااا و دولاات دکصاار موااد ؛ دورهی اول نخسااتوزيااری دکصاار موااد ( 03اريبهشاات
0221ش 3 /مه 0590م تا  33تیر 0220ش 07 /ژوئیه 0593م)
 -0آغاز رابطه با دولت دکصر مود
بال ابنایی ل ااد سایی اایاا زدیخیا سالی ایییر سا ای یخ یب ادیر و ااو باد اایسل یت ی ال اصاادق
لیاد؛ تیالی وی خی باد عناویا

رزیی

صاا ی اد یت پوا ابیا الیاای بلخاوخییخ یاا ر اایییا ا ند.

خوتایاد ااویوخك تییز یا دل اای الی « :یگال ییایل

ا داده یت اصادق پوا ابیا ا ناد راراا

سالی ای

یخ ییاالیا و الیااال خیوخاایاااد بااد خ اال ااایی ااد( .علاامر  )071 :0277بااد یاباای الاای اادا اک ا ر
اایا

سالی ی یخ لبی سا الیرع گوایگوای خی طی لی د یخ یب دی ایسلی جنبة رزیی ی یی

.

 -3مخالفت امريکايیها با جنگ انگلیس علیه ايران در پي اسصقالل در سیاست خارجي
یخ تالااایه0221ش/یویخاال ژو ا 0590مر بداالیا اک اای بااد یو خااوی خااااده بااوی .یخخویا ا ساایی
ییلیا و بلی یاای بلیی یت ای خیهراع ا ای ز سااا باد جاییی الاااد سز ناا ت دیادی

سالی ی یت یو

ا لّخ یاگلا ی سی ا ب
یو ا

بد ییلیار بیعی بدلیا یخ خویبر با اد ووخ ده بوی.

یاگل ا یا یخ ییا تااایا ت دیاد باد رزلاد اماایای باد ییالیا ازاوی ااد ی ب اد بای ا ی کا

یو ا

سالی ی خوبلو گلیید.

 -2حمايت امريکا از انگلیس در دادگاه بین المللي الهه
بصااد یت خی خ ی ییااویا لسااد یت اااوی ییاالیار یاگلا اایساای باالیی ا ولاان ااایخ
یجلییاای یو ا
یخخویا ا

یو ا

عزلااای

ییاالیا بااد سالی اای ا واااع ااداد .تاالوا یخ  2ژو اااد 0590م  07/تااال 0221ش بااد
یاگل ا یا یخ پااایای باالیی ی اال اصاادق تو اااد االی ااد پاواان یی ییااویا لسااد یت

اوی ییلیا اوخی توجد ویلا گلیی و یو

ییالیا سا خی لباو ازییاد ...« :باد ازی جادی تو ااد اای انم

رابطه ایران و امریکا بین سالهای49 / ...
تاای پاواان یی ییااویا خی بیا یی ا

)222-229

اااوخی ا رمااد لاالیخ یساااد( .»...ی

یل ا

اایادخ و س ا ااایا ر :0272

 -4خلع يد از شرکت نفت و موضع امريکا
بلیی ا

و خوت یو ا ال 0221

یاا وخ ییی یخ نایا یاگلا ای ال

اد یخ ییالیا رضاوخ

ی ل اصدق سخالی گایم خاوی خی یخ خلاا یاد یت ال
بد ساا

ادیله اولا

ییخاد االم یا

ال

سک اد ا لا

الای اکا

اایبف اکا
اواد .یو ا

ییخااد اد یت ییالیا خایخ

یاگل ا یا بالیی جلاوگالی یت

یی یال بیخ ییگل ییلیا خی ت دید باد رزلاد امایای ازاوی و ای تالوا خ ااز جز اوخ سالی ای بایخ ییگال
بی یی او و ا ی ک
ذی یو

ازوی و تأ ااد الی اد طال ا یخ

یاگل ا یا تصازام گل ا

ای

اد باد اوخیی یاناا

خاوی خی یت طلیاف ااذی له راع نناد.

اایتایا الاع ا یی

خیخجی سالی یر :0222اند .)229 -223 :57

ناد( .یاانیی خویبار

 -9حضور دکصر مود در امريکا و فرصت مذاکره برای امريکايیها
ی اال اصاادق یخ خ ا
وی ااانگ

یخیی ا

جل اای

االیه بااوی و جاال ا ا گاایر اصاایوا وتیلخیخجااد سالی اای یخ ااویااوخك بااد ی اال

اصاادق گک ااد بااوی « :پلتیاادا
ابیرری

ااوخیی یانا ا

یعااو ایااادیی یت ا ص تاالوا باالیی رضااوخ یخ

تاالوا و ییاا س

وخیی یانا ر بی یو یخ وی نگ

ااوا وتیاال خیخجااد یا ماایخ ییخااادر پااز یت پییاایا

ییدیخ نند»( .علمر )323 :0277

 -3نخست وزيری چرچیل و تالش برای نزديک کردن امريکا به انگلیس
تایای د ی ل اصدق یخ یالی ای باد اال اای بالی ر را د ادی ماد ایخ یخ یا یبای
پالوت اد و وین ا وا ل ااع تاایم یااوخ خی باد یاا

پیخ زایای بلی یااای

گل ا  .وی یخ یو اا ا اف خاوی یخ پیخ زایا

گک ...« :ای ازی تاویاام خ ایخ ایانیاابی خی اد یخ ااوخی اکا

ییالیا ا اب

باد اای اده یاا ر تدزاع
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نااام( .»...خوراایایر  )052 :0293سز نااا ر سا ااوای ییاادا بااد عنااویا وتیاال یاوخخیخجااد یاگلاااز
انصود گلیید د بنیی ی لی اایاا
خصزیاد و ی ازنی ا اب

بد ری

لاز ی د بی در ای ی یت اایا

خاوی خی ابنای بال خایخ

الیا سالی ای یت ری ا

ااایاییگالی

باد ییالیا لالیخ ییی .باد امال یو س ا ی و توی اف بای اصادق باد سال

یخایادگی بوی( .ییدار )322 :0297

 -7نقش امريکا در وقايع سي تیر
یخ س اایت ااای  0220ش /اازااد یو  0593م و ااا ی اال اصاادق بااد داایخ ییخلاای و خاایخجی بااد
یا د یم اایبف اباوی .تل ااب ایلاز سکادسم باد اد

باد تیایا یو باویر ب ام ب خگای یت ا دادی

ااایبف یخ جب ااد الاای ی و خی تاالك گک ااد بویااادر یت اااایا لواالسیی یج زاایعی ااد پییگاایه ی اال اصاادق
بویاااد -یت جزلااد باایتیخ و

اابد -اادیسیی ا اای ن ااناده ااای ااد .و اامساایی اکاایق ی نیااادی

توطاد گلیا اا

اد اای و ااداد سیا یهلل ی ایای خی یت ی ال اصادق جادی نناد باد تادخیس یی ا

ازل ای او

و یی یو خسبل سل خوت باوا ل یت لباع یت سام ی الد اایگل ناد.یت ااوی ییگالر ادی اع

سالی ییی بی لیر

خوتی وای عدم خ یی

باد

خوی خی یت خوش ی ل اصدق یع م اییی ند .

د)آمريکااا و دولاات دکصاار موااد ؛ دورهی دوم نخسااتوزيااری دکصاار موااد ( 21تیاار
0220ش 30 /ژوئیه 0593م تا  32مرداد 0223ش 05/اوت 0592م)
یت ییناالور ا
و بیتگوا

ا ا خسنزااوی اایااای پااز یت خویاادیی ااای تااال 0220ش 30 /ژو اااد 0593م

و یییاااد یو ا

ی اال اصاادقر اواایایسنادهی اگلیااای عزاااف یو ا

سالی اای یخ ییا تااایا

ایبی د ...« :بل یال خویدییسیی سک د گذ د بد امل اای ناا اای خااد اد باد و او اولصاا
بد خو نی یخ اایبع یهر ایلز و تویه الیم یینا
ییلیا یخ سوخیاع 0590ر تویازنادتل اده یاا

اصادق

باام یت سال تاایا ییگال یت تایخیم الای ادا اکا
 »...سز ناا یخ ییا گا یخش اد باد تایخیم  33ژو ااد

 0593ایبی ادر اای تاویا اییااادی و یاأت خی یت جیااب اایاای

سالی اییی یت ایه ییاد ... « :باد امال

رابطه ایران و امریکا بین سالهای44 / ...
ایخاد بدتلی ی له سایی اای یخبایخه ی اایتویای ایه تأیااد اده اایبی اد یصنای یت ایه االب یع بایخ
( »...یانیی خویبر خیخجی سالی یر :0222اند .)325 -340 :022

ده یا

نصیجه گیری
ی ان) سا ااد تاای نااوا یخ ااوخی یب اادیی ییا یوخه خییااس بااویهر رزییا
اکا

بااوی .ی ااای باال یااایت ا ی صاای

تیاالی .0:یا ااایی یت اال
اکا

ازاای بی ااد .3اایاا

اکا

ااوخ

سالی اای یت الاای االیا اانص

گل ااد باد اماال ازاای خاااد رزاایی ی یخ بااا بااویه بی ااد

توااار اایااای

سالی ااییی بااد اصناای طل اادیخی یت الاای االیا اانص

باای طل اای ی اال اصادق سنااوت باالیی سالی اای یخ ییا یوخه خو ا اوااده

باوی.2تی ااد سالی ااییی سای باوا ل بال خوی یجاالیی للیخیییسایی تصاانان عوییاد() 91-91بااوی ااد الاای
الیا باد اصناایی ویلصای سا .4تالت سا اای یت ااو ییا ا ضا
نص
اایای

اک

اایاا یت طل ادیخی سا اای یت الای االیا

بویه یا  .9بل یایت یانیی اوجاوی یخ خیب اد بای ا لای

اایاای

یاگلازر سا گیه یت اصدق طل دیخی بد عزع اایاده یا .
د) طبااف یااانییر یت سزاایا یب اادی ربلیااادیتی اصاادق یخ س ا اایااای

یا

سالی اییی بای ایه و یای

یایااد باد اوخ

ویتایر بل اد باد ا لی اد یخ جلییاای

سالی ااییی وجااوی یی ا د

 21-39تاال یتکایق ی ایی.بای لادخ

گاالی باوا ل اصاادق بصاد یت  21تااال بااوی ااد سا ای سخیم سخیم باای اماال بلیاادیتی اصاادق بواااالد ویتاای
اوی ا

لیاد .سا ی ب وخ سم تایا سل یو خیه رع ویتی و اذی له خی پام ای بلیاد.
) ت دیااد زواا اام ب یاااد یی بااوی باالیی اکااو یخ اناایبا اک اای .یااانیی ااایتایا اااای و وتیخ

خیخجد سالی ی بد و او اوایا اادساد اد سا ای را د تاویه خی یلاد تویااییی بالیی باد یاا
لدخ

یخ ییالیا اای ییا ا ند .یخ ویلاا اایاا

سدم ی لیر یصنی ت لر بلانیبا اک ی بویه یا .

گاالی

سا ایر ب خگنزاییی ت دیاد زواا ام بالیی پو ام یییا

 /900فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره4زمستان9340

منابع
یم گااوی ر جازاا ر( )2831ااایید اصاادق و خویباار ییاالیا و سالی اای ر تلجزااد علاای ب ااایخی تییه ر
ت لیا ر اول ویل.
تکضلی ر ادزوی ر( )2833اصدق راک ر ویتی ر ت لیا یا ویخی
ر لاا

خوتو

یاال بال.

ر ویتی یخ ویتی ر تلجزد علی یا ای ر بی جی ر ل

یتح ر اص کی ر ()2833پنییه ای اک

ر بی تی.

ا یای خی

ییلیا ر ت لیا ر اول پایم.

خسنزی ر علی ر( )2831االوسیی اذسبی یخ ب ل رل

اض

الیر ت لیار یا ویخی

خوریای ر ویی ر( )2832تادگی اایای اصدق ر ت لیا ر یا ویخی

گیم او.

تویخ.

تس ید لی ر خرامر( )2831ی یاد ی اصدق ر ت لیا.
ر()2811جنا الی یخ ای یی 2411-2413رت لیارییاوگیه ت لیا.

اصییتزندریبوی د

ااانیل ر سناالی ر( )2838یی لزیااای ر تلجزااد یطزااد ااال یای ی اای و خ اای یااناای ر ت االیا ر
یط عی .
گیتیوخوا یر اایخكر( )2832اایاا

خایخجی سالی ای و ایهر تلجزاد لیادوا ایطزیر ت الیار اوال

ال .
ایااالیر اوااایخیر( )2811اکاا ر اایااا
ت لیار یا ویخی
ادایرااد ج

و ویتاای یخ خیوخاایااادر تلجزااد ادزااد خ اصاای ا لسباایییر

خایم.

ی دی ر( )2812تیخیم اایای اصی ل ییلیارلمری ل یا ویخی

ا ی ر ر ا ر ()2811تیخیم با

ای د ی ییلیا ر ت لیا ر یا ویخی

یا ای.

یاال بال.

اوردر ادزد علیر( )2833خوید س ک د اک ر ت لیار اول یخایاد.
ا دویر عبدی ل ی سو نار( )2831اایا

خیخجی ییلیا یخ یوخه پ لویر ت لیار اول پا یا.

ا اادویر عبدی ل اای سو اانار( )2813خویباار خاایخجی ییاالیا یت پییاایا جنااا ج اایای یوم تاای ااااو
خژیم پ لویر ت لیار بی ا.
اییتیر

ال یر ()2833اصدق؛ای یی ابیخته و اایوا ر 1جلدر ت لیار اول خای.

ایاوخیر اوخی دی ر( )2832خیطلی
اصدقر ادزدر( )2833خیطلی

و تیا

ایاوخیر ت لیار اول یط عی .
رت لیاراول علزی.

خیاد یی ر یاوخر( )2814یل صیی بدوا اک رت لیار ل

ا یای یا ویخ.

