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بررسی بازتاب عملکرد دکتر محمد مصدق در تحوالت سیاسی مصر در دههی
1950م
چکیده
ملی کردن صنعت نفت در ایران توسط دکتر محمد مصدق یکی از حوادث مهم تاریخ معاصر
خاورمیانه در دههی 1950م می باشد .این اقدام گامی بزرگ برای کوتاه کردن دست استعمار از
کشور ایران و کسب آزادی ملی بود .که عالوه بر بازتاب داخلی ،بازتابهای منطقهای و فرامنطقهای
وسیعی برجای گذاشت .بارزترین جلوههای این رخداد همانا از بین بردن تصور شکست ناپذیری
کشورهای استعماری و شکستن تابوی استعمار در منطقه خاورمیانه میباشد.
بیشترین تأثیر این جنبش ضد استعماری ایران ،در کشور مصر متجلی گردید .برای اینکه ملت
مصر نیز مانند ایرانیان طعم تلخ استعمار را در طول قرون متمادی چشیده بودند .بنابرین آزادی
خواهان مصر با الگو قرار دادن اقدامات ضد استعماری دکتر مصدق ،تالش مضاعفی را در راه نجات
کشورشان از استعمار خارجی و استبداد داخلی با شور و هیجان بیشتری دنبال نمودند؛ و در نهایت
موفق به الغاء سلطنت و برقراری حکومت جمهوری شدند .این شور و هیجان ملی با روی کار آمدن
سرهنگ جمال عبدالناصر دوچندان شد .وی با تاثیر پذیرفتن از دکتر مصدق اقدام به ملی کردن
کانال سوئز که در حقیقت شریان حیاتی مصر و تحت نفوذ و سلطه انگلیس و فرانسه بود ،کرد .البته
ناگفته پیداست که این اقدام جمال عبدالناصر ،بدون تردید به نوعی ادامه راه دکتر محمد مصدق بود
که دومین ضربهی بزرگ را بر پیکر استعمار وارد ساخت.
کلید واژه ها :مصدق ،ناصر ،مصر ،ملی کردن ،استعمار.
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مقدمه
با آنکه دوره حاکمیت مستقیم استعمار بر خاورمیانه نسبتاً کوتاه بود ،اما تأثیر بسیاری بر نظامهای
سیاسی منطقه گذاشت .به طوری که اثرات آن همچنان نیز وجود دارد .در فاصله جنگ جهانی اول و
دوم قدرت تسلط غرب تاثیر ماندگاری بر کل منطقه گذاشت .عالقه و دلبستگی استعمار گرران بره
منطقه خاورمیانه مسئله جدیدی نبود بلکه استعمارگران از مدتها پیش در فکر نفروذ در ایرن منطقره
بودند .عالوه بر آن تالش اروپائیان برای نفوذ در خاورمیانه عموماً با رقابت همراه برود و کشرورهای
انگلیس ،فرانسه و ایتالیا همواره برای تأمین منافع خود در منطقه در حال نزاع و جردال بودنرد .البتره
ناگفته نماند که تجربه استعمار منحصر به خاورمیانه نبود و اروپا که در عصر انقالب صنعتی نیازهای
سرمایه داری فراوانی داشت عالوه بر خاورمیانه مناطق دیگر جهان را مانند آفریقرا و جنروب شررقی
آسیا را هم مستعمره خود کرد.
کنترل جدی سیاسی و اقتصادی اروپا بر منطقه خاورمیانه از دهره 1880م برا اشرغال مصرر بره
دست بریتانیا شروع شد و پس از جنگ جهانی اول ،یعنی زمانی که بریتانیا و فرانسه با ترسیم دوباره
خطوط مرزی ،سرزمینهای تحت قیومت و تحتالحمایه ایجاد کردند و دولت ملتهرای جدیردی را
پدید آوردند به اوج خود رسید .از سال 1918م به بعد که قدرتهای استعماری ،خاورمیانره را عرصره
جاه طلبیهای خود قرار دادند ،منطقه دچار آشوب سیاسی شد .یکی از این کشورهای خاورمیانه مصر
بود .جمهوری عربی مصر از لحاظ ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ،جمعیرت و پیشررفت مهمتررین کشرور
عربی منطقه خاورمیانه میباشد و در تقاطع سه قاره آسیا ،آفریقا و اروپا قرار گرفته اسرت و موقعیرت
منحصر به فرد مصر نه تنها ناشی از این حقیقت است که سه قاره در اطراف مرزهای آن با یکردیگر
تالقی میکنند ،بلکه سواحل این کشور در دریای مدیترانه در شمال و دریای سرخ در شرق نیرز بره
آن اهمیت ویژهای میبخشد .این دریاها در حقیقت نقطهی آغازین روابط بینالمللی بودهاند؛ توجه به
موارد باال است که دیپلماسی نوین مصر را تشکیل میدهد .در اواخر قررن نروزدهم نیرز بریکفرایتی
خدیوهای مصر باعث نفوذ روزافزون انگلیس در آن کشور شد و با وجود کسرب اسرتقالل ظراهری
مصر ،همچنان نفوذ کشورهای استعماری در این سرزمین ادامه یافت.
در این بین رقابت بریتانیا و فرانسه بر سر مصر جالب توجه بود .ناپلئون در دهه 1870م با فرت
این کشور و بهره برداری از کانال سوئز ،فرانسه را در اسرتعمار آن پیشرگام سراخت .امرا بریتانیرا در
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1882م مصر را که در آستانه ورشکستگی بود اشغال نمود البته این کار با احساس انسران دوسرتانه
صورت نگرفت ،بلکه هدف بریتانیا دسترسی به کانال سوئز به منزله گذرگاهی به اطراف هندوستان و
ایجاد بازاری برای صادرات بریتانیا و رسیدن پنبه مرغوب برای کارخانههای این کشور بود.
پس از جنگ جهانی دوم و بیداری افکار عمومی منطقه و قیامهای ضداستعماری ،از جملره ملری
شدن صنعت نفت ایران در زمان نخست وزیری مصدق ،آزادیخواهان مصر نیز برای رهایی از یروغ
استعمار و کسب استقالل کامل به پا خاستند .از آنجایی که در این دوره در مصر نیرز هماننرد ایرران
زمزمههایی برای بیرون راندن انگلیس از کشور شنیده میشد و جنبشهایی هم در این راستا صورت
گرفته بود ،بنابرین در این مقاله سعی خواهد شد تا با توصیف و تحلیل حوادث تاریخی تأثیر پرذیری
ملت مصر و به ویژه سرهنگ جمال عبدالناصر ،رهبر و بنیانگذار مصر نوین از عملکررد دکترمحمرد
مصدق مورد کنکاش قرار گیرد.
اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی مصر در دهه 1950م
تقریباً تا اواسط قرن نوزدهم ،کشورهای اروپایی پیوندهای سیاسی و اقتصادی محکمی با منطقره
خاورمیانه و کشور مصر برقرار کرده بودند و کشور مصر نیز هماننرد بسریاری از کشرورهای در حرال
توسعه ،برای پیشرفت و توسعه نیاز روز افزون به تخصر

و تجرارت و ثرروت کشرورهای اروپرایی

داشت ،سرانجام این نیاز باعث ایجاد مشکالت مالی و اقتصادی فراگیر و نیز ورشکستگی مصر شرد.
در واقع میتوان این گونه گفت که همین بدهکاریهای مصر بود که باعث گردیرد ایرن کشرور بره
اشغال بریتانیا درآید .در این دوره بریتانیا به جای تضمین استقالل سیاسی ملت مصر ،بریش از همره
دغدغهی حفظ منافع راهبردی و اقتصادی و مالی خویش را داشت .هفتاد سال طول کشید تا اشرغال
به اصطالح موقت مصر پایان یابد و مهمتر اینکه تسلط مالی بریتانیا از بین برود .سیاست اسرتعماری
بریتانیا در مصر به منظور تشویق توسعه اقتصادی و ایجاد رفاهی که اروپائیان از آن بهررهمنرد مری-
شدند طراحی میشد .و از این رو نظام اقتصادی و سیاسی نیز در حمایت از این فرایند توسعه یافرت.
برای نمونه کانال سوئز منبع عالی درآمد برای انگلیس بود و چنانکه چارلز عیسوی 1اشراره دارد «،ترا
 1880بریتانیا مسئول  80درصد داد و ستد در کانال سوئز بود و تقریباً دو سوم تجرارتش در شررق
این کانال و از طریق آن انجام میگرفت .و عالوه بر این با خرید  44درصد از سهام سرمایه کانرال،
درآمد عمدهای کسب

میکرد»2.
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این وضعیت تقریباً تا نیمه دوم قرن بیستم ادامه داشت به گونرهای کره بره نقرل از

آگراریچف3،

محمد عوده 4روزنامه نگار معروف مصری ،پیرامون وضع مصرر در دهرهسرال 1950م مرینویسرد
جامعه مصر بعد از گذشت هفتاد سرال از اشرغال انگلیسریهرا ،جامعرهای برود فالحتری –جامعرهای
«جلباب» پوش -و در آن سه تا چهار میلیون نفر بدون زمین ،بدون کار ،و بدون امید زنردگی مری-
کردند .یک و نیم میلیون از کشاورزان آن تنها یک چهارم فدان 5،و نیم میلیون فقط یک فدان زمین
داشتند .این در حالی بود که  1000زمین دار بزرگ 20درصد اراضی قابل کشت مصرر را بره خرود
اختصاص داده بودند و بیشتر این افراد حتی با راه و رسم جامعه مصر هرم برار نیامرده بودنرد .وضرع
صنعت نیز تقریباً به همین شکل بود ،طبقه بورژوازی برزرگ مصرر از خرارجیهرا تشرکیل مریشرد
یهودیان ،یونانیان و ایتالیاییها .ولی هنگامی که مبارزه با سرلطه خرارجی دگرگرونیهرای اجتمراعی
چندی پدید آورد ،کشور شاهد وضع ویژهای

شد6.

به طور خالصه میتوان گفت ستم کشورهای خارجی بر طبقات ملی ،میراث ملری ،زبران ملری و
ارزشهای ملی مصر بر پایههای انقیراد اقتصرادی ملرت را در ایرن دوره تشرکیل مریداد .مزدهرای
دریافتی زحمتکشان مصری کمتر از دست مزد خارجیها بود و روشنفکرران مصرری تحرت ترأثیر
نفوذ ارزشهای فرهنگی غرب هویت خود را گم کرده بودند و در نتیجه از تودههای زحمتکش جدا
افتاده بودند .تحت این شرایط نه تنها سهم عظیم ثروت تولید شده توسط تودههای زحمتکش ملری
از طرف چند انحصار اروپای غصب میشد بلکه سرنوشت مصر نیز مستقیماً تحت انقیاد سیاستهای
انگلیس قرار میگرفت و از لندن تعیین میشد .مصر قلمرو نفوذ انگلیسیها و منقاد نیازهای نظامی و
استراتژیک بریتانیا و متحدانش بود .و فقط در ظاهر به عنوان کشوری مسرتقل برود 7.وضرعیتی کره
ایران این دهه نیز در آن قرار داشت و اگر در ایران صنعت نفت تحت تسلط استعمار خرارجی برود در
مصر نیز کانال سوئز به منظور تامین نیازهای کشورهای استعماری مورد استفاده قرار میگرفت.
تاثیر جنبش ملی ایران در بیداری مردم مصر
پیروزی انقالبهای جهانی و کامیابیهای که نخستین کشورهای انقالبی بره دسرت آوردنرد ،برر
نبرد رهایی بخش میهنی مصر ژرف ترین تاثیر را گذاشت .علت این بود که پرتو افکندن اندیشههای
انقالبی بر این سرزمین امید رهایی فوری از چیرگی بیگانگان را در دل مصریان بارور سراخت ،زیررا
بیدرنگ پس از جنبشهای رهایی بخش در کشورهای منطقه به خصروص ایرران ،گفرتوگوهرایی
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میان مردم مصر پراکنده گشت ،پیرامون اینکه که ارتش انگلیس به زودی بیرون خواهد رفت ،زمین-
ها میان کشاورزان تقسیم خواهد شد ،مالیاتهای کمر شکن لغو خواهد شد و تیولداران بیش از ایرن
نخواهند توانست از رنجبران بهرهکشی کنند 8.در این بین روزنامهی «اخبارالیوم» 9چرا قراهره نیرز
رویدادهای داغ خاورمیانه و اطراف آن را پوشش میداد و از جنگ یونان در تمامی بالکان ترا جنرگ
فلسطین از اول تا آخر ...از سریال کودتاهای نظامی در سوریه تا عملیات برزرگ تررور در منطقره ،و
نهضت دکتر مصدق در ایران مینوشت 10.خواندن و شنیدن این مبارزات ضد اسرتعماری احساسرات
مردم مصر را بر میانگیخت .مخالفت دکتر مصدق در تابستان سال  1951با انگلستان ،مصریها را
بیش از پیش برای دسترسی به اهداف خود ترغیب کرد و آنها نیز با الگو پذیری از ایرانیان با انگلیس
مخالفت کردند 11.زیرا ملی کردن صنعت نفت ایران تنها مبرارزه ضرد اسرتعماری نبرود ،بلکره از آن
گذشته ضربه بزرگی به پیکر امپریالیستها در سراسر جهان نیز به شمار میرفرت .بیشرترین واهمره
کشورهای استعماری از ملی شدن صنعت نفت ایران در این بود که این چنین ملی شدن صنعت نفت
ایران پایههای قدرت این کشورها را سست میکرد و خاورمیانه به دنبال ایران راه میگشود .نگرانری
کشورهای استعماری آنچنان بیهوده نبود ،زیرا تاثیری که این کار در برر انگیخرتن مرردم مسرتعمره
داشت به راستی بزرگ بود 12.جنبش ضد استعماری ملت ایران موجب بیرداری و حرکرت بسریاری از
کشورهای استعمار زده ،به خصوص در قارههای آسیا و آفریقا گردید و بیش از هر کشروری در مصرر
تاثیر بر جای گذاشت.
تاثیر ملی شدن نفت ایران در بین کشورهای منطقه و مصر را در واکنش سیاستمداران انگلیس
به وضوح می توان مشاهده کرد .ملی شدن صنعت نفرت در ایرران اسرتعمارگران شررق و غررب بره
خصوص بریتانیا را سخت نگران ساخت .آنتونی ایدن 13وزیر خارجه دولت کرارگری انگلریس دربراره
نتیجه ناشی از ملی شدن صنعت نفت در ایران و تأثیر آن در کشورهای خاورمیانه در طری سرخنانی
چنین گفته است « هنگامی که به وزارت خارجه رفتم از ایران اخراج شرده برودیم آبرادان را از دسرت
داده بودیم .نفوذ و اعتبار مان متزلزل شده بود .من باید در مقابله با این گونه آشفتگیها آماده مری-
شدم 14»....در واقع حضور انگلیس در ایران و پاالیشگاه آبادان نه تنها منبع ثروتی برای انگلیس بود،
بلکه نشانه نامحسوس حضور و اعتبار انگلیس در خاورمیانه نیز به شمار میرفت و محرروم شردن از
این انحصار به معنای شکست این کشور استعماری بود .اهمیت اتفراقهرای ایرران در ایرن دوره بره
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قدری بود که بنابر گفته «لرد وانسیتارت»« 15وقایع ایران در تعیین سرنوشت انگلیس تاثیر به سزایی
دارد و اهمال دولت انگلیس در این مورد به اضمحالل امپراتوری منجر خواهد

شد16».

نشریه فرانسوی «اومانیته» 17در مقالهای ملی شدن صنعت نفت ایران را به مثابره بمرب بزرگری
خواند که ملل شرق خاورمیانه را از خود متاثر خواهد ساخت .این نشریه نوشت ملری شردن صرنعت
نفت ایران عالوه بر نتایج مستقیم آن که قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی انگلستان از خاورمیانه اسرت،
باعث بیداری مردم خاورمیانه نیز خواهد شد .روزنامه «منچسترگاردین» 18هم در این مورد نوشت «
اقدام برای ملی شدن نفت ،سایر کشورهای خاورمیانه از جمله عراق و مصر را بیدار کرده

است19».

روزنامه «دیش دومیدی» 20چا فرانسه با عنوان «مسلمانان جهان چشم به ایرران دوخترهانرد»
چنین نوشت «اهمیت بین المللی وقایع ایران ،عالوه بر مساله نفت و موقعیت استراتژیکی ،بیداری و
جنبش مسلمانان جهان و تحول اساسی در سیاست و زندگی چهارصرد میلیرون مسرلمانان دنیاسرت.
تحوالتی که امروز در ایران به وقوع می پیوندد هر قدر وسریع و برزرگ باشرد جنرب و جروش ملرل
مسلمان به همان نسبت بزرگ و عظیم خواهد بود .پیروزی ایرانیها برانگلیس نراقوس مررگ یرک
دوران چند ساله خواهد بود 21».در واقع این نگرانیها بیمورد نبود به طوری که ایدن اشاره میکند«
مصر از دوران جنگ دوم جهانی تا این وقت کامالً آرام بود اما اینک در نتیجه حروادث ایرران مصرر
پرآشوب و غوغا شد .در مصر اغتشاشات ،تیراندازیها و حمله به سربازان مرا آغراز شرد» 22.پیرروزی
ایران در ملی کردن صنعت نفت و اخراج انگلیسیها از آبادان ،مردم مصر را بره هیجران آورده برود.
ناآرامی ها و شورش و تیر اندازی کماندوهای مصر به محل تمرکز نیروهای بریتانیا در سواحل کانال
سوئز به نحوی بیسابقه شدت یافته بود .دولت کارگری انگلیس به عنوان یکری از آخررین اقردامات
خویش مجبور شد تا پادگان سربازان خود را در مصر به دو تیپ افزایش

دهد23.

پیروزی درخشان دکتر مصدق در جریان نفت و اخراج انگلیسیها از موسسات نفتی آبادان نه تنها
سرمایه و ثروت بزرگی را از دست انگلیس خارج کرد بلکه اعتبار و حیثیت آنها را در سراسر خاورمیانه
از میان برد و زمینه را برای حوادث جدید آینده آماده کررد .بریش از یرک هفتره از اخرراج باقیمانرده
کارکنان و کارشناسان انگلیس از آبادان نگذشته بود که دولت مصر الیحهی الغراء قررارداد 1936م
بین مصر و انگلیس را به مجلس برد .دولت مصر تا قبل از پیروزی قطعی دولت ایران در قضیه نفت
جرات اقدام جسورانه در مورد الغاء قرارداد 1936م را در خود نمیدید ولی پیروزی ایران چنان قروت
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قلب و شهامتی به دولتهای خاورمیانه بخشید که دیگر واهمهای از تهدیردات انگلسرتان نداشرتند و
دولت مصر هم از همان راهی پیش رفت که دولت ایران رفته بود.
نهضتهای آزادی بخش سرکوب شده در خاورمیانه منتظر یک جنبش و حرکت و یک سرمشرق
بودند ،جنبش ملی ایران و پیروزی درخشان آن محرک و سرمشق ملل دیگر خاورمیانه واقرع شرد و
حاال دیگر هیچ قدرتی قادر به جلوگیری از این جنبشها نبود و صالح انگلیس و دولرتهرای غربری
نیز در این بود که حقوق ملل شرق را پیش از آنکه به زور از آنها بستانند برا رضرایت خراطر بدهنرد.
ناگفته نماند که در نتیجه پیروزی درخشان ملت ایران بود که عرالوه برر کشرور مصرر ،کشرور اردن
«کلو پاشا» 24فرمانده لژیون عرب را بیرون کرد و مراکش ،تونس و الجزایر زنجیر استعمار را پراره
کرند و مستقل

شدند25.

بعد از اقدام جسورانه مصدق در مقابله با انگلیس ایشان به اندازهای در بین مردم مصرر محبروب
شدند که در راه برگشت دکتر مصدق از ایاالت متحده آمریکا ،بنابر دعوت نخست وزیر مصر نحراس
پاشا 26،دکتر مصدق وارد قاهره پایتخت مصر شد .هم زمان با ورود او به قاهره ،دولرت نحراس پاشرا
برای فرونشاندن نا آرامیها و تسکین افکار عمومی خبر ابطال قرارداد انگلستان و مصر را که پرانزده
سال قبل آن را امضا کرده بود به اطالع پارلمان رسانید و نمایندگان مجلرس برا هلهلره و شرادی از
تصمیم دولت استقبال

کردند27.

دعوت نحاس پاشا از نخست وزیر ایران نیز اقدامی در جهت جلب بیشتر پشتیبانی افکار عمومی
مردم مصر و دیگر کشورهای عربی خاورمیانه بود 28.مصدق در هنگام ورود بره قراهره بره عنروان «
قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس» از سوی تعداد کثیری از دانشجویان و انبوه مردم قاهره با آغروش
باز مورد استقبال قرار گرفت .در هنگام ورود مصدق به قاهره مردم با فریادهای شادی از نخستوزیر
ایران استقبال کردند و جملگی فریاد میزدند «زنده باد دکتر مصردق قهرمران انقرالب خاورمیانره».
ابراهیم فرج پاشا 29معاون وزارت خارجه مصر ضمن ابراز خلوص نیت و تهنیرت ورود آقرای مصردق،
وی را «رهبر مشرق زمین» نامید .مصدق از دیدن این همه شور و هیجان مردم مصر در اسرتقبال از
وی ،به علت مبارزه با استعمار انگلیس رو به نحاس پاشا کرده و گفت که«برادر تو با این مردم بایرد
انگلیسی ها را از کانال سوئز بیرون

کنی»30.

مصدق در مصر مذاکراتی با نحاس پاشا به عمل آورد که منجر به عقد قررارداد دوسرتی برین دو

142
یکم

پژوهشنامه تاریخ -سال هشتم -شماره سی و

کشور گردید .و اعالمیهای مشترک با «نحاس پاشا» در تاکید بر لزوم گسترش مناسبات فرهنگری و
دوستانه دو کشور منتشر نمودند .در این قرارداد گفته شده برود « اتحراد ایرران و مصرر ،امپریالیسرم
بریتانیا را محو و نابود خواهد کرد».

31

در طول اقامت دکتر مصدق در قاهره سندیکای مطبوعات مصر هم از نخست وزیر ایرران بررای
ایراد سخنرانی دعوت به عمل آورد .همچنین طی مراسم باشکوهی در دانشگاه فواد 32،مراسم اهدای
دکترای افتخاری به ایشان برگزار شد .دکتر مصدق طی نطقی که از طریق رادیو قراهره خطراب بره
ملت مصر نمودند صحبت از رشتههای معنوی و اخالقی که ایران و مصر را به یکدیگر مربوط مری-
سازد نمودند و اظهار داشتند که ایران در مجاهدات مقدس مصر برای وحدت خود از آن کشور کامالً
پشتیبانی میکند .و نیز به قرار اطالعی که از قاهره میرسرید ،رئریس اتراق بازرگرانی اسرکندریه در
کمیسیون تغییر اسامی خیابانهای اسکندریه که اسامی انگلیسی داشرتند پیشرنهاد نمودنرد کره سره
خیابان بزرگ آن شهر اسامی «مصدق  ،کاشانی و آبرادان» داده شرود 33،و مصردق بعرد از سره روز
اقامت در مصر روز  22نوامبر  1951قاهره را باهمراهان خود ترک گفت و راهی ایران شد.
انقالب مصر ،اعالم جمهوری و روی کار آمدن جمال عبدالناصر

34

در دهه 1951م در کشور مصر در واقع دو جنبش موازی هم وجود داشت اولین آن ،که متوجره
اشغال گران بود که با پیش کشیدن مسائل مربوط به سازماندهی کمیتههای انقالبری و نظرامی در
روستا ،هماهنگ کردن عملیات تخریب و مبارزه در اطراف پایگاههای کانال و کسب یگانگی سیاسی
تمام جنبشهای میهن پرستانه ،با شتاب فزایندهای سازماندهی میشد .دومی مبارزه تودههای زحمت
کش علیه استثمار مستقیم بود هم چنین در آن زمان برای هردایت امرور مصرر و در دسرت گررفتن
قدرت سه نیروی دربار ،انگلستان و حزب وفد 35با یک دیگر مبارزه و کشمکش داشتند 36.در این بین
اگر چه حزب وفد به ادعای خویش ،حزب آزادی و استقالل بود و اعضای خود را در حول همرین دو
آرمان پیوند داده بود ،ولی این حزب برنامه اجتماعی مشخصی نداشت .وجه مشخصه وفد اخرتالط و
هرج و مرج بود .هنگامی که وفد در سال  1951همکراری برا کراخ سرلطنتی را پرذیرفت ،آخررین
امیدهای نیروهای انقالبی به یک راه حل مسالمتجویانه در مصر بر باد
سازش حزب وفد با کاخ سلطنتی و نداشتن برنامه مشخ

داد37.

باعث پیدایش جنربش آزادی بخرش
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گردید .شعارهای اصلی جنبش آزادی بخش عبارتند بودند از خروج نیروهای بیگانه ،سرنگونی رژیم-
های طرفدار جهانخواری ،اعاده استقالل ملی ،الغاء نظام زمینداری ،تکامرل اقتصراد ملری ،اعطرای
حقوق سیاسی و دمکراتیک به توده مردم و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی آنها 38.بنابرین در سرال
 1952یک سازمان سیاسی به نام سازمان افسران آزاد قدرت را بره چنرگ آورد کره یرک سرازمان
رسمی و از قبل نظام یافته یعنی ارتش بود .اگرچه اغلب نظامیان ،از جنبشی که افسران انقالبی برپرا
کرده بودند تبعیت نموده و پیروزی آن را تأمین کردند ،اما در واقع فرمانردهی واقعری قردرت در 23
ژوئیه  1952به دست یک سازمان سیاسی افتاد که به نام کمیته افسران آزاد بود .سرازمان افسرران
آزاد به ابتکار جمال عبدالناصر و همکار او مارشال عبدالحکیم به صورت مخفیانه در درون ارتش به
وجود آمد .کمیته سعی میکرد به خاطر ایجاد هماهنگی و نزدیکی نظریات مختلف ،همگی نیروهای
انقالبی را به گرد خود سازمان دهد .همین کمیته بود که بعداً هسته اولیه شورای انقالبی شد که پس
از کودتا نقش قدرت حاکمه را بازی

کرد39.

در نهایت در اثر اقدام تجاوز کارانه بریتانیا و سیاست متمایل برا انگلریس ملرک فراروق 40،کاسره
صبرمردم لبریز شد .روز  23ژوئیه  1952واحدهای نظرامی مصرر در پاسرخ بره نردائی از سروی «
انجمن سری افسران آزاد» 41به رهبری جمال عبدالناصرر سرر بره شرورش برداشرتند و در قراهره و
شهرهای دیگر قدرت را به دست گرفتند .شورای فرماندهی انقالب 42زمام امور را به دست گرفت .در
26ژوئیه ملک فاروق به نفع پسر هفت ماهاش استعفا داد .که این امر به منزله پایان رژیم پادشراهی
در مصر بود 18 .ژوئن  1953در مصر نظام جمهوری اعالم شد و ژنرال محمد نجیب 43به ریاسرت
جمهوری برگزیده شد .این انقالب همانند نهضت ضد استعماری مصدق ،ماهیرت ضرد امپریالیسرتی
داشت 44،مردم بعد از انقالب چشم امیدشان به افسران آزاد بود و انتظار داشتند که آنها مردم را برای
رسیدن به عقاید و سمبلهای ملی یاری دهند .عبدالناصر بهتر آن دید که در نخستین مرحله ژنررال
محمد نجیب را به روی صحنه بفرستد و خود از پشت پرده کارگردانی کند .نجیب فرمانروای ظاهری
کشور بود و رهبر اصلی ناصر بود وی در همه کارها به گونه کامل از شرورای انقرالب دسرتور مری-
گرفت45.

شورای فرماندهی انقالب به دنیا اعالم کرد که ایرن انقرالب در وقرع سره انقرالب برود در یرک
انقالب؛ انقالب فرانسه برای تشکیل جمهوری ،انقالب آمریکرا برر ضرد بریتانیرا در اشرغالگرری ،و
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انقالب ترکیهای کمالی برای تغییر شکل و اصالح جنبههای اجتماعی و اقتصادی فرهنرگ

کهنره46.

هدف اولیه کمیته عبارت بود از برقراری یک حکومت مردمی از نروع جمهروری برا توسرل بره قهرر
انقالبی .در عین حال نابودی تسلط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی فئودالها و دنبرال نمرودن اخرراج
انگلیسی ها از خاک مصر جزئی از اهداف آن

بود47.

انگلیسیها به خاطر ناآگاهی از واقعیت امر در ابتدای کار واکنشی محتاطانه از خود نشران دادنرد.
زیرا از یک سو ملک فاروق حتی از حداقل محبوبیت در بین مرردم برخروردار نبرود ترا انگلیسریهرا
بخواهند از او در مقابل کودتا حمایت کنند و از سوی دیگر نیز بهانهای موجه برای انگلیسیها وجرود
نداشت که بتوانند نیروی قهریه را برای بازگرداندن اوضاع به حالت قبل مورد استفاده قرار دهند .بره
این دلیل که رفتار افسران آزاد از همان ابتدای کار نشان از صرداقت قرول و قررارشران در تضرمین
امنیت جان و مال خارجیها و برقراری نظم عمومی داشت .گرفتاری انگلیسیها در ایران با مصردق
به حد کافی برایشان دردسر به وجود آورده بود .لذا آنقدر به صالح خود نمیدانستند اضافه برر ایرران
درگیری جدیدی با مصریها پیدا

کنند48.

تاثیر پذیری جمال عبدالناصر از دکتر مصدق در استکبار ستیزی
وقتی دکتر مصدق در سال  1951شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی نمود ،موجب برانگیختن
هیجان و احساسات تمامی اعراب گردید .او نخستین دولتمرد منطقه بود کره در برابرر قردرتهرای
بیگانه قد راست کرد .اما یک گروه از طرفداران انگلستان به کمک «سیا» حکومت وی را سررنگون
ساخت ،آنچه که موجب تشدید مخالفت آمریکا با مصدق و دخالت «سیا» در این ماجرا شد ،القائرات
انگلیس مبنی بر قدرت یافتن کمونیستها در ایران و خطر یک کودتای کمونیستی در این کشور بود
ولی این سرنگونی هم باعث تقویت اعتقاد بر وجود توطئه از طرف استعمارگران در تمرام پایتخرت-
های منطقه خاورمیانه ،گردید 49.جمال عبدالناصر برای کسب آگاهی از چگونگی مبارزات ملت ایران
و دکتر مصدق ،حوادث ایران را پیگیری میکرد .از جمله هنگامی که در یک دیدار با هیکل 50کتاب
وی درباره حوادث ملی کردن نفت در ایران بود را خواستار شد که عنوانش «ایران روی آتشفشران»
بود 51.زیرا در این دوره مبارزات دکتر مصدق در برابر انگلیس باعث شرده برود کره وی بره عنروان
شخصیت برجستهای نه تنها برای ایران بلکه سایر کشورها و دولت مردان درآیرد .بره گونرهای کره
جمال عبدالناصر که عرب ها به او به طور مطلق «الرئیس» میگفتند تصویر دکتر مصدق را در کنرار
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عکسهای

خروشچف 52،تیتو 53،نهرو54

و

سوکارنو55

گذاشته بوده

است56،

که میتوان مدعی شد این

محبوبیت خاص دکتر مصدق ناشی از ویژگی بارز وی در استعمار ستیزی بوده است.
ناصر هم مثل مصدق از همان اول مخالف دخالت انگلیس در امرور داخلری مصرر بروده اسرت .و
سعی می نمود از همان آغاز راه مانع از دخالت انگلیس در امرور داخلری کشرورش گرردد و خرود را از
وابستگی به این استعمار خارجی مبرا سازد .چنانچه هیکل روزنامهنگار معروف مصرری در دیردار برا
جمال عبدالناصر ،درباره رویدادهای کشور و نقش ارتش در آن بحث میکند و در جریران بحرث بره
عبدالناصر میگوید «یعنی چه؟ آیا ارتش نمیتواند به توهین پادشاه پاسخ دهد و از خود اعاده حیثیت
کند؟» ناصر در پاسخ میگوید «چه کاری از ارتش ساخته اسرت ،و آیرا هرگونره حرکرت منتهری بره
دخالت انگلستان نخواهد شد؟ لندن ملک فاروق را در نقش «خدیو توفیق» 57به صحنه براز نخواهرد
گرداند و تراژدی عرابی پاشا 58در مورد ارتش تکرار نخواهد شد؟» 59.هدف ناصر این بود که هرگونه
بهانه را برای دخالت انگلیس در امور مصر را از بین ببرد.
در واقع این استعمار ستیزی ویژگی بارز دکتر مصدق بود که در جمال عبدالناصر هم خود را نشان
میداد .جمال عبدالناصر هر جا فرصتی پیش میآمد در سخنرانیهرایش بره تراثیر پرذیرفتن خرود از
نهضت ملی ایران و مصدق در استعمار ستیزی اشاره میکرد و میگفت «مرن شراگرد مکترب ضرد
استعماری دکتر مصدقم ،از مکتب دکتر مصدق درس آموختم» 60.استعمار ستیزی و توجه بره عمروم
ملت در تمام جنبههای مبارزهی جمال عبدالناصر وجود دارد .وی میگفت من به هیچ وجه در فکرر
ایجاد امپراطوری نیستم .من میخواهم ملتی را از موجودیت خود آگاه کنم .بدین جهت هنگامی کره
جمال عبدالناصر و یاران او به قدرت رسیدند ،همگی بر این عقیرده اتفراق داشرتند کره از وابسرتگی
کامل به غرب احتراز کنند 61.همچنین جمال عبدالناصر دارای اصول شش گانهای بود که نمایانگرر
مخالفت وی با استعمار است« ،محو همره جانبره امپریالیسرم ،پایران دادن بره فئودالیسرم ،نرابودی
انحصارات و کنترل نفوذ سرمایهداری بر نظام دولت ،تشرکیل یرک ارترش نیرومنرد ملری ،برقرراری
عدالت اجتماعی و به وجود آوردن یک جامعه سالم دموکراتیک»

بود62.

تاثیر ملی 63کردن صنعت نفت ایران در ملی کردن کانال سوئز
مبارزه یک ملت با استعمار در جریان قرون و اعصار به ساختمانی شبیه است که آجر به آجر باال
می رود و همان طور که هر آجری بر روی آجر قبل از خود تکیره دارد هرر یرک از مراحرل حروادث
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تاریخی نیز برای حوادث بعد از آن تکیه گاه و تجربهای است 64.انقالب مصر تالش بررای حاکمیرت
بر خود و مقدرات خود بود .و اینک برای آنکه این تالش به ثمرهی خود که همان اسرتقالل واقعری
بود ،برسد باید یکی دیگر از منابعی که باعث نفوذ استعمار در مصر بود از بین برود و آن کانال سروئز
بود که در دست کشورهای استعماری قرار داشت.
در  23ژوئن 1956م قانون اساسی جمهوری مصر از راه همهپرسی استوار گردید .با ایرن کرار
دوران انتقالی که از  23ژوئیه 1952م آغاز شده بود به پایان رسید و جمال عبدالناصر بره عنروان
نخستین رئیس جمهور مصر برگزیده شد .قانون اساسی پر بهاترین دست آوردهای مردم مصرر را در
رهگذر پیکار و پویش ایشان به سوی استقالل موکد میداشت 65.که بایرد آخررین گرامهرا را در راه
استقالل کشور میپیمود .و قدم اول در این راه خارج کردن کانال سوئز از چنگال استعمار بود.
از همان زمان آغاز افتتاح کانال سوئز (1869م) در زمران نخسرت وزیرری دیزرائیلری 66دولرت
بریتانیا  44درصد سهام شرکت کانال سوئز را خریداری کرده بود و کانال را تحرت اسرتیالی خرود
درآورده بود .دولت مصر سرانجام به علت بدهی و قروض سنگین مجبور شد برای تهیه پرول سرهام
مصری کانال سوئز را نیز به فرانسه بفروشد و بدین ترتیب نظارت دو جانبره انگلریس و فرانسره برر
مصر برقرار شد 67.اما با روی کار آمدن ناصر ،وی میخواست عایدات کانرال سروئز را از کشرورهای
استعماری بگیرد و با آن سد آسوان 68را بسازد .ناصر قصد داشت تا یک کمپرانی برین المللری را کره
متعلق به مردم مصر بود را تصرف کند و درآمد حاصل از آن را در راه منظورهای داخلی خود مصرر
به مصرف برساند.
از آنجایی که کانال سوئز یکی از مهمترین کانالهای ارتباطی جهان به شمار میآمد ملی کرردن
این آّبراه منشا تحوالت نامطلوبی در اقتصاد داخلی و بازرگانی بین المللی اغلرب کشرورهای اروپرا،
آسیا ،افریقای شرقی و حتی آمریکا میگردید .و باعث طوالنی شدن مسیر و افزایش کرایره حمرل و
نقل دریایی به علت اجبار کشتیها به عبور از راه دماغه امید نیک و دور زدن قاره آفریقا میشد کره
عامل جدید و مهمی را به وجود میآورد که دولتهرای ذینفرع بره سرختی قرادر بره حرل و فصرل
مشکالت ناشی از آن بودند 69،با تمام اهمیتی کره ایرن کانرال در عرصرهی جهرانی داشرت ،جمرال
عبدالناصر اقدام به ملی کردن آن نمود .زیرا ملی کردن شررکتهرای خرارجی ،در کشرورهرایی کره
سال ها در زیر یوق استعمار به سر بردند در واقع ادامه و اثرر طبیعری اسرتقالل و تنهرا وسریله رشرد
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اقتصادی آنها

بود70.

بنابرین زمانی که آمریکاییها تعهد خود مبنی بر پرداختن وام به مصر در مورد ساختن سد آسوان
را لغو کردند ،انگلیس نیز به همین ترتیب عمل کرد .به دنبال ایرن وقرایع جمرال عبدالناصرردر 26
زوئیه 1956م در طی یک سخنرانی در اسکندریه ،ملی شدن کانال سروئز را اعرالم نمرود .دولرت
مزبور در سال 1956م شرکت عمومی کانال بحری سوئز 71را که اکثریت سهام آن در دست دولت-
ها یا افراد خارجی بود ملی کرد و کلیه دارایی و حقوق و دارایی و تعهدات شرکت را به ملرت منتقرل
کرد 72.ناصر اعالم کرد که «دولت مصر بره صراحبان شررکت و دارنردگان سرهام غرامرت خواهرد
پرداخت ،به قرارداد  1888درباره آزادی کشتیرانی در کانال سوئز وفرادار خواهرد مانرد و از درآمرد
کانال سوئز برای توسعه اقتصادی مصر استفاده خواهد کرد» اقدام ناصر یک اقدام قانونی برود ،زیررا
شرکت آبراه سوئز از نگاه رسمی یک شرکت مصری با مالکیت سرهمهرای آن از سروی بیگانگران
شمرده میشد 73.از سویی دیگر ناصر اصل پرداخت غرامت را پذیرفته بود 74.ناصر کراری نکررد کره
مخالف قوانین بینالمللی باشد .زیرا کانال از خاک مصر میگذشت .عرف بینالمللی موارد مشابهی را
به یاد دارد که در آن برخی کشورها دست به ملی کردن امالک خصوصی در خاک خود زدهانرد کره
نزدکترین مورد ملی شدن نفت ایران توسط دکتر مصدق

بود75.

این کار را میتوان تکمیل شکست انگلیس بعد از ملی شدن نفت ایران در خاورمیانه دانست .زیرا
بعد از ملی شدن نفت ایران دکتر مصدق به یک قهرمران ملری تبردیل شرد و مروج تظراهرات ضرد
امتیازات استعماری انگلیسی از اندونزی تا مصر بروز کرد .طوری که بعدها شخ

جمال عبدالناصرر،

رهبر انقالب گفته بود که سبب ملی شدن آب راه سوئز در مصر اخراج انگلیسیهرا از آبرادان توسرط
دکتر مصدق بود 76.ملی شدن صنعت نفت در ایران توسرط دکترر مصردق بره زیران کمپرانی نفرت
انگلیس ،رهبر مصر را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود .و چون کمپانی کانال سوئز در آن زمان نیرز
مظهر قدرت استعماری انگلستان شناخته میشد 77،او اقدام به ملی کردن کانال سوئز نمود تا ضربه-
ی دیگری بر پیکر استعمار پیر زده باشد .از این رو ملی کردن کانال سوئز از ملی کردن نفرت ایرران
تاثیر گرفته

بود78.

بعد از جنگ جهانی دوم در یک فاصله ده ساله از  1947تا  1956سره واقعره بسریار مهرم در
جهان اتفاق افتاد ،که هریک به سهم خود قسمتی از پایههای امپراتروری بریتانیرا را فروریخرت و در
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نهایت از آن شیری بییال و دم و اشکم بر جای نهاد اسرتقالل هنرد در  ،1947ملری شردن نفرت
ایران در  1951و جنگ کانال سوئز در  ،1956سه حادثه ای برود کره کمرر اسرتعمار انگلریس را
شکست و آفتاب عمر این کشور استعمارگر را بعد از یک قرن و نیم به لب بام رسانید.
آگاهان سیاسی عقیده دارند استقالل هند یال و کوپال شیر بریتانیا را ریخرت .ملری شردن نفرت
ایران باعث شد دندان های این شیر بریرزد و بحرران سروئز نیرز دمرش را بریرد .از آن بره بعرد هرم
امپراتوری بریتانیای کبیر چنان به سرعت رو به قهقرا رفت که حتی توان اداره امور مستعمرات خرود
در حاشیه جنوبی خلیج فارس را از دست داد .و حدود ده سال پس از مراجرای سروئز ناچرار از ادامره
حضور در این منطقه ثروت خیز چشم پوشید ( )1967و مهار کار را به دست آمریکاییها

سپرد79.

البته در طی مذاکرات برای اقدام به ملی کردن کانال دو تن از وزرای کابینره برا پریش کشریدن
مساله مصدق در ایران و اقدام او برای ملی کردن صنعت نفت کشور ،خراطر نشران سراختند « کرار
مصدق نتیجهای جز شکست به بار نیاورد» ولی ناصر در جواب آنها گفت « رمز پیروزی یرا شکسرت
مصر در ملی کردن کانال سوئز تنها در دو نکته خالصه میشرود اول اینکره اگرر بتروانیم طری 24
ساعت حداقل دو کاروان کشتی را-یکی از جهت شمال و دیگری از جهت جنروب -از کانرال عبرور
دهیم ،کار را تمام کردهایم .و دومی هم با کسب حمایت کشورهای دوست مصر در آفریقرا و آسریا از
اقدام خودمان به نتیجه دلخواه میرسیم .ولی رمز پیروزی مصدق چون فقط در فروش نفرت نهفتره
بود و مخالفانش نیز توانستند به سهولت مانع استفاده دیگران از نفت ایران شوند ،لذا او مروفقیتی در
بهره گیری از ثمرات اقدامش به دست نیاورد 80».ناصر به خوبی واقف بود که نباید از ابتدا کار عبور
کشتی از کانال متوقف شود زیرا به زیان کشور است .همان طور که توقف فروش نفت بره خرارج در
ایران باعث کاهش محبوبیت مصدق شد .و رهبر مصر این اشتباه را تکرار نکرد.
به دنبال این حوادث ملی کردن بانک ملی مصر و بانک مصر در فوریه  1960گام مهم دیگری
در جهت تکامل انقالب ژوئیه محسوب میشد و حاکی از این بود که هدفهای انقالب از حد منرافع
محدود بورژوازی فراتر رفته است .مشی ملی کردن به این معنی برود کره انقرالب در راه اصرالحات
اجتماعی و اقتصادی گام نهاده است .مدتی بعد دولت خطوط اتوبروسرانری قراهره و تجرارت دارو و
مواد شیمیایی اساسی را در اختیار خود گرفت و روزنامهها و چاپخانهها را به اتحادیره ملری سرپرد .در
آخر سال 1960شعبه بانک بلژیک سهم سهامداران بلژیکی در سایر شرکت ها و تجارتخانه مصرر
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جدید را ملی

کرد81.

اگرچه ملی کردن نفت در ایران و کانرال سروئز در مصرر دارای وجروه اشرتراک

می باشند ،ولی باید این نکته را در نظر داشت که سلسله جنبران جررات و جسرارت گسسرتن زنجیرر
استعمار در خاورمیانه ،ملت ایران و دکتر مصدق بود با اشاره به این که ملرت بررادر مصرر هرم جرزو
کشورهای ستم دیده دنیای سوم و در حقیقت هم زنجیر ایران

بود82.

تاثیر پذیری جمال عبدالناصر از مصدق و واکنش کشورهای استعماری در برابرر
اقدامات او
ترس از ظهور مصدقی دیگر به وضوح در اظهارات دولت مرردان کشرورهای اسرتعماری در ایرن
دوره آشکار است به گونهای که ایدن نخست وزیر انگلیس پس از ملی شدن کانال سوئز بره رئریس
جمهور آمریکا آیزونهاور 83نوشت «با دوستان و همکارانم پس از شنیدن خبر ملی شدن کانال سروئز
مشورت کردم همه ما در این عقیده اتفاق نظر داریم که به هیچ وجه نباید به ناصر اجازه داد به ایرن
شکل اعتبار و نفوذ ما را در خاورمیانه به بازی بگیرد و فکر میکنم اگرر ایرن تجراوز و اهانرت را برا
سکوت تحمل کنیم نه تنها به اعتبار ما لطمه خواهد خورد بلکه ناصر به صورت دشمن مرا در میران
توده عرب و خاور زمین قهرمان خواهد شد و ما کره ترازه برا مبرارزات طروالنی و تمهیرد و تجهیرز
نیروهای سیاسی و دوستانمان از شر یک قهرمان در خاور زمین خالص شده ایم 84،نمیتوانیم اجرازه
دهیم دوباره یک قدرت و قلدر مصری صاحب اختیار و سلطان قلبها بشود» 85.بدین منظور احتمال
داشت انگلستان از همان روشی که برای سرکوب اقدام مصدق در ایرران و در جریران ملری کرردن
نفت ایران به کار برده بود راجع به ناصر نیز به کار ببرد ولی برای موفقیرت در ایرن امرر بره کمرک
آمریکا نیاز

داشت86.

روزنامه معروف فرانس سورا 87در این مورد نوشت برای نابودی ناصر دو راه بیشتر نیست« ،یکی
هجوم نظامی و در هم کوفتن نیروی جنگی مصر و ساقط کردن حکومت ناصر ،که این راه عالوه بر
بد نامی سیاسی خطر مداخله روسها را در پی دارد .راه دوم راهی است که در ایران سه سرال پریش
آزمایش شده است و نتیجه خوبی داده است و آن اینکه دسرتگاه رهبرری انقرالب از داخرل شرکاف
بردارد .افرادی که در ملی کردن کانال سوئز هم کار و هم رزم ناصر بودند علیه غرور و خود پسندی
وی تحریک و به جانشینی او تطمیع شوند تا ذهن مردمی که هواخواه و پشتیبان ناصرر هسرتند بره
وسیله مخالفت همکاران نزدیک او مشوش شود و یکپارچگی نهضت و هیجان ملت جای خود را به
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تفرقه و پراکندگی بدهد در این صورت برا وارد شردن فشرارهای اقتصرادی 88و تجهیرز دسرتههرای
مخالفان میتوان بدون مداخله نظامی و جنگی موجبات غلبه رقبای سیاسی و سرقوط حکومرت او را
فراهم کرد 89».البته در این باره هم ناصر امیدوار بود که با کمک مردم و حمایت آنها ملت مصر را از
لحاظ سیاسی زنده کند و بیدار سازد .و با ایجاد حزبی وفرادار جلروی تفرقره افکنری اسرتعمارگران را
بگیرد ،زیرا حزب پشتیبان او مایه امیدی برای او بود تا به کمک آن بتواند سرپری در مقابرل ارترش
مصون دارد که خطر بزرگی برای قدرت او محسوب میشدند به همین دلیل همیشه سعی میکرد تا
از حمایت ارتش برخوردار باشد 90.چون ناصر آگاه بود که مصدق توسط یک کودتای نظرامی سرقوط
کرده است که نتیجه بیتوجهی به دشمنان داخلی بود .و رهبر مصر از این واقعه درس عبرت گرفتره
بود و نمیخواست اشتباه رهبر ایران را تکرار کند بدین طریق میخواست از جانب ارتش و تحریکات
داخلی خیالش راحت باشد.
جالب آن است که کشورهای استعماری برای بد نام کردن این دو قهرمان ملی یعنری مصردق و
ناصراز هر حربهای استفاده میکردند و حتی سعی کردند هر دو را با دادن القابی مشابه بردنام کننرد.
تبلیغ علیه ناصر و علیه اقدام جسورانه او به ملی کردن کانال سوئز که یکی از شاهرگهرای حیراتی
اقتصادی انگلیس بود جایی رسید که او را به هیتلر و کتاب «فلسفه انقالب» او را بره کتراب «نبررد
من» تشبیه کردند و اضافه کردند که اگر جلو این هیتلر شرقی در این مرحله گرفته نشود ،بعرد مثرل
هیتلر اصلی ،بالئی بر سر جهان خواهد آورد که جبران ناپذیر خواهد

بود91.

هنگامی هم که در ژوئیه  1952مصدق از مجلس تقاضای اختیارات فوق العاده کررد و تصرمیم
گرفت پست وزارت جنگ را شخصاً در اختیار بگیرد ،زیرا تا آن تاریخ وزیر جنگ همیشه از طرف شاه
انتخاب میشد این اقدام و روش جدید مصدق در آمریکا هم نگرانیهایی بره وجرود آورد و روزنامره
«نیویورک تایمز» 92در سر مقاله تندی به تاریخ  15ژوئیه  1952نوشت مصدق گرام دیگرری بره
سوی آشوب و تباهی بر میدارد ،آنچه او در نظر دارد یک کودتای قانونی است که از تاکتیرکهرای
هیتلر برای کسب قدرت مطلقه مایه

میگیرد93.

مصدق و ناصر در یک نگاه
هنگامی که مصدق و ناصر روی کار آمدند در واقع در هر دو کشور ایران و مصر یک نوع طاغوت
محلی وجود داشت که هدفش حفظ سلطنت بود و نه رفاه و آسایش مردم ،که این امر کامالً مغایر با
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دیدگاههای مصدق و ناصر بود و آنها نمیتوانستند این وضعیت را تحمل کنند .در واقرع هرر دو ایرن
شخصیتها مصلحت وطن و ملت را باالتر از مصال شخصی خویش قرار دادند و این بزرگترین وجه
تمایز آنها از سردمداران طاغوت بود 94.میتوان بزرگترین وجه تشابه این دو قهرمان ملی را مبارزه با
استعمار با به صحنه کشیدن خیل عظیم تودهها دانست .ناصر و مصدق اشخاصری بودنرد کره تروده
مردم را وارد عرصه ی سیاسی کشور نمودند و در همه حال از آنها برای پیشبرد مقاصرد خرویش کره
رهایی از چنگال استعمار و استقالل کشور بود استفاده نمودند.
دکتر مصدق در طول حکومت خویش توجه بسیاری به مردم داشتند و آنچره دکترر مصردق را از
بسیاری رجال دوران قاجار و پهلوی متمایز می سازد ،همین اعتقادات و مردم گرایی عملی

اوسرت95،

ناصر نیز در مورد مردم میگوید «بدون همکاری تمام اهالی سرزمین انقرالب و کشرور هریچ یرک
نیرومند نمیشود .در واقع هدف انقالب مرفه ساختن مردم است .رهایی انسان از هر نوع قیرد و بنرد
است .هدف انقالب سهل ساختن رشد انسانی فرد و تضمین برابری و عدالت اجتماعی برای اوست و
هدف ما از این انقالب پایان دادن به استثمار است .از این رو تالش مرا بررای گمراردن سررمایه در
خدمت مردم و قرار دادن اراضی در اختیار مردم به جای رها ساختن مردم در چنگال فئودالیستهای
صاحب اراضی است .تا زمانی که کشور از سلطه خارجیها نجات نیافته است سراکنان آن را نمری-
توان از نظامهای متعدد اجتماعی و استثمار رهاند 96.یکی از سخنان جالب و کلیدی ناصر این بود که
« اصل این نیست که کسانی را راضی یا ناراضی کنیم بلکه اصل این است که به منفعت کشور کرار
کنیم» 97.هدف ناصر و مصدق در اعاده و کسرب اسرتقالل ،آزادی سیاسری ملرت و اهرالی کشرور و
تضمین آزادی اجتماعی برای این دو بود.
مصدق در طول حیات سیاسی خویش همواره با مردم پیوند خاصی داشت و کارهای خالف میرل
آنها نکرد .بها دادن او به افکار عمومی باعث شد که بارها از سوی مخالفانش عوام فریب لقب گیررد
و حتی از دید بسیاری از رجال او منفی باف بود .بر اساس معرفری منرابع او را مریتروان شخصریتی
دانست که در مجموع از پاک ترین و مردمی ترین فرد میان رجال و اشراف دورهی خویش برود و او
را میتوان آبروی طبقه اعیان

دانست98.

دوره زمامداری مصدق به نوعی یک مرحله جدید از ناسیونالیسم 99مردم ایران به شرمار مریآیرد.
مبارزه مردم ،برای از میان بردن سلطهی بریتانیا بر حیات سیاسی و اقتصادی ایرران در واقرع تجلری
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یک ناسیونالیسم ایرانی بود که از خواب غفلت بیدار شده برود .و بره صرورت یرک مبرارزه برا نظرام
سلطنتی خودکامه و درخواست ایجاد حکومتی را داشت که از اندیشههای لیبرال و ترقی خواهی الهام
گرفته بود 100.ناصر نیز مثل مصدق وارث وضع پریشان و دشواری شده بود ،زیرا ملرت فاقرد شرور و
هیجان ملی گرایانه بودند ،کشاورزان و کارگران به مسائل و مشکالت کشور خویش عالقره و توجره
نداشتند و گرفتار گونهای تنبلی وکاهلی بودند 101و این ناصر بود که دوباره شور و هیجان ملری را در
آنها بیدار کرد و ناسیونالیسم مصری را دوباره بیدار سراخت .حتری در بررسری تجربیرات انگلریس برا
مصدق در سال  1951میتوان گفت که ناصر بیشتر احساس ملریگرائری را توسرعه داده

اسرت102.

مقابله با انگلیس و ملی کرد ن کانال سوئز ،و ایستادگی جسورانه در مقابل هجوم سره جانبره منزلرت
ناصر را به ارتفاع آسمان برد .یادآوری فتوحات بزرگ او در رادیوها و روزنامههای کثیراالنتشار قراهره
باعث شد که ناصر بیشتر مورد احترام قرار گیرد .آنها تکرار میکردند که از روزگار صلیبیون بره بعرد
هیچ عربی دیگری جرات نکرده بود با استعمار جنگ کند .تصویر ناصرر دیروار آرایشرگاه هرا ،دوایرر
دفتری ،اماکن عمومی ،را در سراسر کشور زینت داده بود .میتوان گفت که شخصیتی ظهرور کررده
بود که احساسات مشتعل توده عرب میتوانست در اطراف آن جمع شوند 103،و این همره محبوبیرت
ناصر ،ناشی از مبارزه متداوم وی بر علیه استعمار و رهایی ملت از چنگال استعمار بود .مبارزهای کره
به گفته شخ

ناصر با الهام گرفتن از جنبش ضد استعماری دکتر مصدق آغاز شده بود.
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نتیجهگیری
نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران ،در حقیقرت جرقرهی بیرداری کشرورهای خاورمیانره بره
خصوص کشور مصر ،از یوغ سلطه استعماری چندین ساله در منطقه میباشد .با اعرالم جمهروری و
روی کار آمدن جمال عبدالناصر ،در واقع مبارزه واقعی مرردم مصرر برر علیره اسرتعمار شرروع شرد.
ایستادگی و پایمردی مصدق در برابر کشور قدرتمند بریتانیا باعث دلگرمی ناصر در بیررون رانردن
استعمارگران از سرزمین فراعنه میباشد .در این نبرد ناصر نیز همانند دکترر مصردق اقردام بره ملری
کردن مهمترین شریان حیاتی کشورش یعنی کانال سوئز نمود و انگلیسیها را از مصر اخراج کرد .در
این راستا ناصر همانند دکتر مصدق توانست با کشاندن مردم به صحنه در مبارزه با استعمار پیرروزی
کسب نماید .در واقع میتوان گفت که جمال عبدالناصر با این اقردام خرود توانسرت سرناریویی کره
توسط دکتر مصدق نوشته شده بود تکمیل نماید .تنها وجه تمایزی که در ماجرا بود ،هوشیاری ناصرر
از جریانات بعد بود که وی برای مقابله با آن به تقویت نیروی نظامی پشتیبان خویش پرداخت و از
این طریق دست کشورهای استعماری را برای ایجاد تفرقه و نفاق و انجرام کودترا بررای سررنگونی
خویش کوتاه کرد.
مبارزات ضد استعماری جمال عبدالناصر هم همانند دکتر مصدق باعث محبوبیت زیاد وی گردید،
زیرا صرف نظر از شکستهای ناصر در سالهای بعد اقدامات وی در ملی کردن کانال سروئز هرگرز
فراموش نشد .اینکه آیا ناصر قادر بود خط و مشی روشن برای تعیین جایگراه و نقرش منطقره ای و
بین المللی عرضه کند مسئله ای مناقشه آمیز است اما وی مصمم بود برا تبیرین موقعیرت خرود ،بره
عنوان رهبر بزرگترین کشور عرب بر عرصه بین المللی تاثیر گذارد و مصر را پیشرگام جنربش عردم
تعهد معرفی کند .او به ویژه تحت تاثیر فضای حاکم بر جهان سروم و سیاسرت موازنره منفری دکترر
محمد مصدق بود ،سیاستی که از انعقاد پیمانهای ضد شرقی یا طرفداری از غرب اجتناب میورزیرد.
ناصر از این سیاست دکتر مصدق نیز استقبال کرد .میتوان گفت که ،قبل از تیتو ،ناصرر ،سروکارنو و
جواهر لعل نهرو سنگ زیربنای جنبش عدم تعهد توسط شخ

دکتر محمدمصدق گذاشته شده بود.

154
یکم

پژوهشنامه تاریخ -سال هشتم -شماره سی و

یادداشتها:

1

-Charles Issawi
 - 2عیسوی ،چارلز ،تاریخ اقتصادی ایران ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران گستره ،1388 ،ص .51
3
- A grachev
4
- Mohammed Oudeh
5
 واحد سط در مصر= )1 feddan = 24 kirat = 60 metre x 70 meter = 4200 square metres (m²
0.42 hectares = 1.038 acres
 -6آگاریچف ،آ ،زندگی سیاسی ناصر ،ترجمه محمد جواهر کالم ،تهران ویس ،1368 ،ص .121
 -7حسین ،محمود ،تضاد طبقاتی در مصر ،ترجمه ر .سلطانی و ج .بهروزی ،تهران علم ،1358 ،ص .17
 -8فوبلیکوف ،د .ر؛ کیکتیف ،س .ی؛ الزارف ،م .س؛ لیبیدیف ،ی .ن؛ .نیچکین ،گ .ن؛ رومیانسیف ،ف .ب؛
سلطانوف ،ع .ف ،تاریخ معاصر کشورهای عربی ،ترجمه محمد حسین روحانی ،تهران توس ،1367 ،ص
.363
9
- Akhbar el-Yom
 -10هیکل ،محمد حسنین ،میان مطبوعات و سیاست ،ترجمه محمد کاظم موسائی ،تهران فاروس،
 ،1364ص .29
 -11ایدن ،آنتونی ،خاطرات آنتونی ایدن ،ترجمه کاوه دهگان ،تهران اندیشه ،1343 ،ص .70
 -12یمگانی ،پارسا ،کارنامه مصدق ،تهران رواق ،1357 ،ج  ،1ص .262-264
13
- Anthony Eden
 -14مصدق ،غالمحسین ،در کنار پدرم؛ مصدق ،ویرایش و تنظیم غالمرضا نجاتی ،تهران رسا ،1369 ،ص
.96
15
- L.Wanstart
 -16مکی ،حسین ،خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران ،تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،1360 ،ج ،3
ص .234
17
- Humanity journal
18
- Manchester Guardian
 -19راسخیلنگرودی ،احمد ،موج نفت (تاریخ نفت ایران از امتیاز تا قرارداد) ،تهران اطالعات ،1384 ،ص
.159-161
20
- La Dépêche du Midi

تابستان92

بررسی بازتاب عملکرد دکتر محمد مصدق در تحوالت سیاسی مصر در دههی 1950م

155
 -21مکی ،همان ،ج  ،3ص .283
 -22نائبیان ،جلیل ،پژوهشی در مسایل سیاسی -تاریخی نفت در ایران ،تهران ثاراهلل ،1378 ،ص .343
 -23مصدق ،همان ،ص .97
24
- Glubb Pasha
 -25نائبیان ،همان ،1378 ،ص .520-521
26
- Nahas Pasha
 -27در سال  ،1936دولت نحاس پاشا قراردادی با دوت بریتانیا انعقاد کرد که به موجب آن نیروهای ارتش
انگلیس به اشغال خاک مصر (به استثنای کانال سوئز) پایان میدادند .این قرارداد گام تازهای در راه استقالل
سیاسی مصر بود ولی مساله تخلیه کانال سوئز هم چنان معوق مانده بود.
 -28مصدق ،همان ،ص 98-97؛ شیفته ،نصراله ،زندگی نامه و مبارزات سیاسی دکتر سید حسین فاطمی،
تهران آفتاب حقیقت ،1364 ،ص .206-207
29
- Ibrahim Faraj Pasha
 -30مصدق ،همان ،ص 98؛ صفائی ،ابراهیم ،اشتباه بزرگ؟ ملی شدن نفت ،تهران کتاب سرا ،1371 ،ص
.208
 -31نجاتی ،غالمرضا  ،سه گزارش پیرامون ملی شدن صنعت نفت ایران ،تهران شرکت سهامی انتشار،
 ،1369ص .139
32
- Fuad University
 -33مکی ،حسین ،کتاب سیاه ،تهران ناشر ،1362 ،ج  ،4ص .145-146
 -34جمال عبدالناصر در  15ژوئیه  1918در شهر اسکندریه در خانه یک پست چی دیده به جهان گشود.
در سال  1938دانشکده افسری را به پایان رسانید و همین هنگام که هنوز نو جوانی بیست ساله بود
سازمان «افسران آزادی» را بنیاد نهاد .خدمت سپاهی گری را در منقیاد آغاز کردو از آنجا به سودان فرستاده
شد .یک چند در بیابان باختری مصر کار کردو سپس به آموزش گری در دانشکده جنگ پرداخت .در ماه مه
 1948درس خود را در دانشکده فرماندهی و ستاد پایان داد و روانه فلسطین شد .پس از پایان پیکار استاد
همان دانشکده شد و در  1952-1951آموزش جانبازان مصر را بر عهده گرفت .در ژانویه  1950به اتفاق
آراء به نام رئیس سازمان افسران آزاد برگزیده شد .در هنگام انقالب دارای درجه سر گردی بود .انقالب 23
ژوئیه  1952زیر رهبری مستقیم او انجام گرفت.
35
- Wafd Party
 -36همایونپور ،هرمز ،ترس ،امید و پیشداوری (فلسطین،اسرائیل و مصر) ،تهران کتاب سرا ،1364 ،ص
146؛ حسین ،همان ،ص .75
 -37السمان ،علی ،رویارویی مسلکها و جنبشهای سیاسی در خاورمیانه عربی تا سال  ،1967ترجمه حمید
نوحی ،تهران قلم ،1357 ،ص .152

156
یکم

پژوهشنامه تاریخ -سال هشتم -شماره سی و

 -38عطاعال ،ملومود ،مبارزه اعراب در راه استقالل سیاسی ،ترجمه جالل علوینیا ،بیجا حقیقت،2536 ،
ص .16
 -39السمان ،همان ،ص .161
40
- Malek Farouk
41
- The Secret Of Free Officers
42
- Revolutionary Command Council
43
- Mohammed Najib
 -44براگینسکی ،م ،بیداری آفریقا (بررسی جنبشهای از آزادی بخش ملی در آفریقای استعماری) ،ترجمه ج.
علوی نیا و ا .ح .رضوانی ،تهران حقیقت ،1352 ،ص .35
 -45فوبلیکوف ،همان ،ص 412-411؛
G. Jr, Modern Egypt The formation of a nation-state, Colorado:
Westview Press , 2004, p 109.
 -46حتی ،فیلیپ خوری ،شرق نزدیک در تاریخ ،ترجمه قمر آریان ،تهران علمی فرهنگی ،1382 ،ص
.551
 -47السمان ،همان ،ص .161
 -48هیکل ،همان ،ص .51
 -49نائبیان ،جلیل ،دفاع در برابر تجاوز (بررسی تحوالت سیاسی -نظامی دو قرن اخیر) ،تبریز هادی،
 ،1391ص 141؛ هویدا ،فریدون ،اعراب چه میخواهند ،ترجمه هوشنگ لهوتی ،تهران پاژنگ،1371 ،
ص .172
50
- Mohammad Hussein Heikal
 -51هیکل ،همان ،ص .31
52
- Khrushchev
53
- Josip Broz Tito
54
- Jawaharlal Nehru
55
- Ahmed Sukarno
 -56تربتی سنجابی ،محمود ،کودتا سازان ،تهران موسسه فرهنگی کاوش ،1376 ،ص .123
57
- Tawfiq Pasha
58
- Orabi Pasha
 -59هیکل ،همان ،ص .37
 -60افراسیابی ،بهرام ،مصدق و تاریخ ،تهران نیلوفر ،1360 ،ص .275
 -61نجاتی ،غالمرضا ،جنبشهای ملی مصر از محمدعلی تا جمال عبدالناصر ،تهران شرکت سهامی انتشار،
 ،1351ص .159-161
 -62سایق ،فایض؛ کانینگهام ،آلن؛ ماندل ،نویل؛ آون ،راجر؛ خدوری ،مجید ،زیر نظر آلبرت حورانی ،مسائل
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خاورمیانه ،ترجمه عبداهلل گلهداری ،تهران امیر کبیر ،1351 ،ص .7
 -63ملی کردن عبارت از این است که اموال و حقوق خصوصی در زمینههای معینی به منظور بهره برداری یا
کنترل یا به هر منظور دیگر از طریق وضع قانون و به خاطر مصال عمومی به دولت انتقال داده شود .موحد،
محمدعلی ،درسهایی از داوریهای نفتی ملی کردن و غرامت ،تهران کارنامه ،1384 ،ص .22
 -64عبدالناصر ،جمال ،فلسفه انقالب مصر ،ترجمه مهدی سمسار ،تهران موج ،1350 ،ص .9
 -65فوبلیکوف ،همان ،ص .420
66
- Dieiraeily
 -67تکیهای ،مهدی ،مصر ،تهران وزارت امور خارجه ،1375 ،ص .13
68
- Aswan Dam
 -69البروس ،هانری ،خلیج فارس و کانال سوئز ،ترجمه محمود خواجه نوری ،بیجا مرکز ،1352 ،ص .5
 -70سرکیس ،نیکال ،نفت تنها و آخرین شانس خاورمیانه ،ترجمه ارسالن ثابت سعیدی ،تهران امیرکبیر،
 ،1363ص .173
71
- Universal company of the Suez maritime canal
 -72روحانی ،فواد ،تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران ،تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ،1352 ،ص
.13
 -73دولت انگلستان  44درصد ،و فرانسه  52درصد ،مالک بودند .آمریکایی ها هم در سال  1948مقداری
سهم خریداری نمودند و از گردانندگان آن شدند.
 -74ماسلی ،ویلیام ،نفت ،سیاست و کودتا در خاورمیانه ،ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی ،تهران رسام،
 ،1365ص .113
 -75آگاریچف ،همان ،ص .176
 -76تربتی سنجابی ،همان ،ص .123
 -77هویدا ،همان ،ص .93
 -78ماسلی ،همان ،ص .115
 -79هیکل ،همان ،ص .7
 -80همان ،ص .186
 -81عطا عال ،همان ،ص .31
 -82صدر ،حسن ،دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی ،تهران چا خانه سپهر ،1357 ،ص .28
83
- Dwight David Eisenhower
 -84البته مقصود دکتر مصدق است.
 -85پیشگویی ایدن بسیار صحی ولی پیش بینی او اشتباه از آب درآمد .ناصر چنان سلطان قلبها شد که
بعد از شکست کم نظیر  1967وقتی استعفا کرد ملت مصر برای منصرف کردن او یک پارچه به پا خواستند
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و وقتی هم که خبر مرگ ناصر منتش شد مخبرین خارجی گفتند نظیر این مراسم که در قاهره و اسکندریه
بر پا شد در هیچ نقطه جهان در مرگ هیچ رهبری دیده نشده است .صدر ،همان ،ص 17.
86
- H. Thomas, The suez Affair, London: C. Tinling & Co. Ltd., 19661967, p 21.
87
- France soire
 -88به دستور ایدن ناو شکن مصری که برای تعمیر به یکی از بندر پرتسموت رفته بود توقیف شد و همین
طور از انتقال موجودیهای ارزی مصر در بانکهای انگلستان جلوگیری به عمل آمد.
 -89صدر ،همان ،ص .26-25
 -90دژاردن ،تیری ،صد میلیون عرب ،ترجمه حسین مهری ،تهران توس ،1355 ،ص .64
 -91صدر ،همان ،ص 19-18؛ ایدن ،همان ،ص 152؛ نجاتی ،همان ،1351 ،ص 172؛
J. Eayrs, The commonwealth of suez a documentary survey, New york
torento : Oxford university Press, 1964, p 9.
92
- New York Times
 -93نائبیان ،همان ،1378 ،ص 323؛ روبین ،باری ،جنگ قدرتها در ایران ،ترجمه محمود مشرقی ،تهران
آشتیانی ،1363 ،ص .74
 -94بهبهانی ،هاشم« ،السیرة السیاسة» ،مجلة العلوم االجتماعیه ،کویت ،خریف ،1988 ،ص .250
 -95برهان ،عبداهلل ،رنجهای سیاسی دکتر محمد مصدق (یادداشتهای جلیل بزرگمهر) ،بیجا روایت،
 ،1370ص .2
 -96سایق ،همان ،ص .15
 -97عبدالناصر ،همان ،ص .41
 -98قلی ،علیرضا ،جامعهشناسی نخبه کشی (قائم مقام امیر کبیر مصدق) ،تهران نی ،1377 ،ص .187
 -99ناسیونالیسم ( )nationalismبه معنای وطندوستی و ملیتگرائی است .اما چون این کلمه در ادبیات
سیاسی معاصر ایران متداول است ،لذا واژه اروپاییاش در اینجا به کار رفته است.
 -100ذبی  ،سپهر ،ایران در دوران مصدق (ریشههای انقالب ایران) ،ترجمه محمد رفیعمهرآبادی ،تهران
عطائی ،1370 ،ص .26
 -101لوتز ،ولفگانگ ،یک نفر در مقابل پنج هزار نفر (خاطرات ولفگانگ لوتز) ،ترجمه احمد بهپور .تهران
رسا ،1370 ،ص .24
102
- Eayrs, Ibid, p 7.
 -103حتی ،همان ،ص .553
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