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ایام ایران در مصر: سفر مصدق به قاهره در 19۵1 1
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برسد.مدتکوتاهیپسازونزوئال،شرکتنفتعراق،کهدرمالکیت“شرکت
نفتایرانوانگلیس”بود،بهرۀپرداختیبهدولتعراقراافزایشیچشمگیر
امریکاوعربستانسعودیدر قراردادمعروفپنجاهپنجاه نوبت دادوسپس
قالبشرکتآرامکوبود.3ایرانکهخواهانبرگشتبهقرارداد۱۹33باشرکت
نفتایرانوانگلیسبود،باخودداریشدیدبریتانیاییهابرایمذاکرهدربارۀهر
یکازمفادقراردادمواجهشد.ائتالفیازسیاستمدارانایرانیدرگیرمباحثهای
طوالنیمدتوعلنیشدندوطیآندرخواستقراردادیبهتررابهمجلس
آوردند.جبهۀملیایرانورهبرش،دکترمحمدمصدق،درصدراینمبارزه
بودند.مصدقرئیسکمیتۀنفتمجلسبودوالیحهایبرایملیکردننفت

بهمجلسآوردتاجلویسماجتبریتانیاییهابایستد.

ماجرایامتیازنفتدرشرایطبیثباتیسیاسیمطرحشدهبود.نخستوزیر،
علیرزمآرا،چندهفتهقبلترورشدهبود.حسینعال،جانشینرزمآرا،درمیان
ناآرامیهایعمومیواعتراضاتوبنبستسیاسیپسازششهفتهاستعفا
انتخاب نخستوزیرجدیدی میباید آوریل۱۹۵۱،مجلس در27 بود. داده
میکرد.مصدقدرمقامرهبرمبارزهبرایملیکردننفتازمحبوبیتعظیمی
درایرانبرخورداربودوهمینشدکهنایبرئیسمجلساورانامزداینسمت
وتصویب او نامزدی به پذیرفت:مجلسهمزمان بهیکشرط کرد.مصدق
الیحۀملیکردنرأیدهد.مجلسبااکثریتمطلقهردوشرطراپذیرفت.4

پسازاینپیروزیوانتصابمصدقبهنخستوزیری،بریتانیادعواییحقوقیعلیه
اینملیکردنبهراهانداخت.درابتدادیوانبینالمللیدادگستریدرخواست
بریتانیابرایمحاکمهراردکردودفاعمصدقراپذیرفتکهمیگفتایندعوا
تخاصمیبینیککشورویکشرکتتجاریاست،نهبیندوکشور.بریتانیاپس
ازآنسراغشورایامنیتسازمانمللرفت،بهاینامیدکهتحریمهاییبرایران

وضعکندودرنتیجۀآن،ایرانمجبوربهتغییراعمالخودشود.

نخستوزیرایران،دکترمحمدمصدق،در8اکتبر۱۹۵۱بهنیویورکرفتتا
استداللهایایرانبهنفعملیکردننفترادرشورایامنیتسازمانملل

3Christopher De Bellaigue, Patriot of Persia: Muhammad Mossadegh and a Tragic An-
glo-American Coup (New York, NY: Harper, 2012), 149-150.
4De Bellaigue, Patriot of Persia, 154-156.
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مطرحکند.۵مصدقدرسفرخودبهامریکاموفقشدازحقایرانبرایسودبری
ازمنابعطبیعیخوددفاعکندوصداینوعجدیدیازمبارزۀدیپلماتیکدر

جهانپسااستعماریشد.

دکترمحمدمصدقدردوسالزمامداریخودبهدنبالملیکردنصنعتنفت
ایران،لغوامتیازشرکتنفتایرانوانگلیسواخراجنیروهایبریتانیاازایرانبود.
مصدقزمانیدستبهایناقداماتزدکهبریتانیاییهاخواستۀاوبرایبازبینی
شرایطامتیازنفتورسیدنبهتوافقیمنصفانهترراردکردند.هدفاوتوافقی

مشابهتوافقباآرامکوبودکههدفشتشریکسودباشدونهاستثمارمنابع.6

مصدقدرنگاهمردممنطقۀپرتالطمخاورمیانهتوانستهبودبربزرگترینو
نیرومندترینقدرتجهانیدرخاورمیانهفائقآید،گرچهاینپیروزیموقتی
حیاتی داراییهای از یکی به نسبت بود شده موفق او آنکه مشخصتر بود.
جهانادعایمالکیتکندکهبریتانیاییهاآنرامالخودمیدانستند.مصر
ازجملهکشورهاییبودکهسفرمصدقبهسازمانمللراازنزدیکتعقیب

میکردوخوددرآنهنگامدرگیرمبارزهعلیهامپریالیسمبریتانیابود.

در20نوامبر۱۹۵۱،مصدقکهازسازمانمللبهتهرانبازمیگشت،چهار
روزدرمصرتوقفکرد؛کشوریکههنوزدنبالراهیبرایسرکردنباحضور
دیرینبریتانیاییهاودخالتشاندرمسائلملیخودبود.درمصرازمصدق
و بود ایستاده بریتانیا بیباکانهجلوی که استقبالشد پیروز رهبری چونان
بریتانیاییهایآزردهخاطرراازایرانبیرونکردهبود.در۱۹۵۱،سیطرۀبریتانیا
برکانالسوئزازموضوعاتداغمصربود.یکماهپیشازآنبودکهدولتمصر،
بهرهبریمصطفیالنحاس،معاهدۀ۱۹36انگلیسومصررابهعلتنفرت
–بهخصوص کشور این در طرفدارانشان و بریتانیاییها از مصریان روزافزون

۵برایروایتخوبیازسفرمصدقبهسازمانمللبنگریدبه
Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of Modern US–Iranian Relations 
(New York, NY: The New Press, 2013), 123-130.
6درآنزمان،امریکاوعربستانمعاهدۀهمکاریخودبرسرشرکتنفتآرامکوراامضاکردندکهطبق
آن،هردوطرفسودرامشترکاًقسمتمیکردند.اینمعاهدهباعثناآرامیدرایرانوتحریکارادۀ

مبارزهبرایتوافقیجدیدبابریتانیاشد.برایاطالعاتبیشترراجعبهاینتوافقبنگریدبه
Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, & Power (New York: Free Press, 
2009); Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 2007).
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پادشاهوحزبوفد–لغوکردهبود.7دراینفضا،شخصیتمصدقوجذابیتو
موفقیتاورهبرانمصرراکهبهاندازۀکافیمقابلهجونبودندبهسایهبردهبود.

دراینمقاله،دورانمصدقرادرچارچوبمبارزۀضداستعماریمصربررسی
میکنم.مقبولیتاوموجبشکلگیریمبازرۀمشترکایرانومصروکشورهای
همسایۀآنهاشد.اینپژوهشبهدانشورانامکانمیدهدنفوذمصدقرافرای
سیاسی اقتصاد بحث مرزهای و کنند بررسی میرفته گمان تاکنون آنچه

خاورمیانهدراوایلدهۀ۱۹۵0رابگسترند.

تصویر۱.“مهمانامروزمصر:دکترمصدق.”برگرفتهازاالهرام)20نوامبر۱۹۵۱(،۱.

7Robert L. Tignor, Egypt: A Short History (Princeton, NJ and Oxford: Princeton University 
Press, 2010), 250-255.
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تصویر2.نمایشسردیسمصدقدرکالجسلطنتیهنرهایزیبا.برگرفتهازاالهرام)27
نوامبر۱۹۵۱(،2.

داد امکان مصری سیاسی فعاالن و دگراندیشان متفکران، به مصدق دیدار
بپیوندند. آبادان در ایران مؤثرتر کارزار به را سوئز کانال برای خود کارزار
میکوشمنشاندهمکهعرصههایمتفاوتجامعۀمصروازجملهگفتارهای
روشنفکرانه،سیاسیوروزنامهنگارانهمصدقرابیشوپیشازهرچیزدرپرتو
همبستگیضداستعماریمیدیدند.مصدق،چنانکهمینمودودرمبارزهای
کهرهبرآنبود،نمایندۀامیدبرایدستیابیبهنوعیمتفاوتازواقعیتبود:
در قدرتمندانه استقاللطلبانۀ موضع و اقتصادی و ملی استقالل چشمانداز

رویاروییباقدرتهایامپریالیستی.

تاریخشگرفرابطۀایرانومصرنشانازآگاهیعمیقمردممصرازمسائلایران
میدهدوهمینامرباعثمیشودبررسیزمامداریمصدقازچشماندازمصری
مراسمی در پهلوی، محمدرضا ایران، وقت ولیعهد در۱۹3۹، باشد. شایسته
مشهوروباشکوهباشاهدختمصری،فوزیه،ازدواجکرد.روزنامۀنیویورکتایمز
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اینازدواجرا“ازمهمتریناتحادهایسیاسیتاریخاسالم”خواندومدعیبود
کهاینازدواجقراراسترابطۀبیندوپادشاهیراتقویتکندوبهآنهاامکان
دستیابیبهقدرتسیاسیبیشتردرمنطقهبدهد.8البتهدراینتیتراغراقشده
بود.ایرانومصرهردوباچالشهایشدیدداخلیوبینالمللیسرمیکردند
وروابطمشکلزاییباامپریالیسمبریتانیاداشتند.اینازدواجامادرایرانباعث
بهکشورهایعربشد.درمصر،رسانههای فرهنگینسبت کاهشخصومت
اززندگیجدیدزوججوانعرضهکردند عمومیگزارشهایمفصلوگرمی
باستانیراجشنگرفتند.عکسهایمراسمتجملی ایندوفرهنگ واحیای
ازدواجوجشنهایآنصفحۀاولخیلیازروزنامههارامزینساخت.کمتراز
دهسالبعد،در۱۹48،فوزیه،ملکۀوقتایران،ازمحمدرضاشاهطالقگرفت
وبهمصربازگشت.بااینهمه،کنجکاویمردممصرنسبتبهایرانهمچنان
بسیاربود.درعینحال،شباهتسیاسیبسیاربینایرانومصردرآنروزگار
خبرازمسائلمشترکمیدهد.هردوقربانیاستراتژیامپریالیستیاروپابرای
و استعمارزدایی برابر در مشابهی وضع در دو هر و بودند منابعشان بر غلبه
مبارزۀضداستعماریقرارداشتند.فرقاساسیبیندودولتاینبودکهایران
تحتانقیادحکومتامپریالیستیبهمعنایکالسیکآننبود،امامصراز۱882
تحتحکومتغیرمستقیمبریتانیابود.دراواسطقرنبیستم،هردودولتمثاًل
مستقلبودند،امابریتانیاازطریقپادشاهیهایوفاداربهخودغلبۀسیاسیاش
راحفظکردهبود.دودولتصاحبداراییهاییملی)نفتدرایرانوکانالسوئز
درمصر(بودندکهدرواقعتحتسیطرۀبریتانیابود.بریتانیانهفقطمالککانال
سوئزبودکهحضورنظامیگستردهایدرمصرداشت.درضمن،همانزمانکه
بحرانبریتانیاوایراندرگرفتهبود)ژوئیه۱۹۵2(،افسرانآزادمشغولکودتای
درمصربودندوپسازآن،نظامجدیدموضعکالسیکضداستعماریاتخاذ
کرد.شیوۀخوانشکلبحرانمصدقدرمصراز۱۹۵۱بهاینطرفدرضمنبر
تصمیمگیریبریتانیاییهادرسراسرجهانمستعمراتیتأثیرگذاربود،زیرادرپی

تجربۀخوددرایرانمیترسیدندمصرنیزقدمبهراهیمشابهبگذارد.۹

بازدیدمصدقازمصردرنوامبر۱۹۵۱امکاندهدتأثیراوبرگفتمانسیاسی

8Headliners, New York Times (19 March 1939), 131.
۹دولتلبنانازترسراهافتادنروحیاتمشابهبهمصدقاجازهورودنداد.بنگریدبهالسیاسه)2۱ژانویه

.3،)۱۹۵2
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درمصررابیشتربررسیکنیم.دراینسفرمهم،مصدقرابهمثابهقهرمانی
خواستند رهبرانشان از تودهای تظاهرات با مصر مردم داشتند. بزرگ ملی
بپذیرندومثلمصدقرویارویقدرتهای را مسئولیتسرنوشتکشورشان
غربیبایستند،مصررابهحاکمیتملیبرسانندوهرگزنگذارنداینکشورمثل

ماجرایکاخعابدینتحقیرشود.۱0

اینپژوهشبربنیاندونوعمنبعاولیهصورتگرفتهاست:اسناد“آرشیوملی
بریتانیا سفارت بین سیاسی مکاتبات مصری. جراید و روزنامهها و بریتانیا”
رسانههایمحلی از بررسیهایسفارت لندن، در وزارتخارجه و قاهره در
ومصاحبههایدیپلماتهایبریتانیاباچهرههایعمومیمصرازجملهاسناد
آرشیویبرایفهمبهتراوضاعاست.بااستفادهازاینمنابعبهبررسیاهمیت
بحرانمصدقدرمصر،درزمانوقوعآن،نشستهام.بانگاهیبهسرمقالههاو
مقالههایجرایدنشانمیدهمکهرسانههاوشخصیتهایمشهورمصرچگونه
ازمصدقوبازدیداواستفادهکردندتاآرمانهایسیاستهایداخلیراتشویق
کنند.دراینمقالهکوشیدهامازطریقبررسیپوششمطبوعاتینشاندهمکه
مردممصرمصدقرارهبریدرمنطقهوقهرمانیضدامپریالیستیمیدانستند.

بین آبادان و سوئز : ارتباط اولیه بین ایران و مصر

“اگرمصدقبتواندصنعتنفترادرایرانملیکند،آیاناصرهمبهوسوسۀملی
کردنشرکتکانالسوئزنمیافتد؟”۱۱اینسؤالویلیامراجرلوئیِستاریخدان
“عملیات اجرای برای خود تصمیم آستانۀ در بریتانیا مقامات نظر از خبر
آبادانوسوئزهمانقدر لوئیسمیگفتشباهتهایبین آژاکس”۱2میدهد.
برایبریتانیاواضحاستکهبرایمردممصروایران.برایدرکصحیحنقش
نفوذسیاسیمصدقدرمصربایدبررسیمختصریازنظامسیاسیمصرواوضاع

۱0در4فوریه۱۹42،پسازآنکهشاهبهخواستهبریتانیابرایبرکناریوتغییرکابینهرأینداد،نیروهای

نظامیبریتانیابهکاخعابدینحملهکردندوخودروهاینظامیمسلحهمکاخرامحاصرهکردند.این
رویدادچونشرمیملیدرخاطرۀمصرحکشدهاست.

Charles D. Smith, “4 February 1942: Its Causes and Its Influence on Egyptian Politics and  
on the Future of Anglo-Egyptian Relations, 1937–1945,” International Journal of Middle East 
Studies, 10:4 (1 November 1979), 453–479.
11William Roger Louis, End of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez and Decolo-
nialism: Collected Essays (London and New York: I.B. Tauris, 2006), 731.

۱2کودتای28مردا۱332کهمصدقراسرنگونکرد)مترجم(.
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آندرستپیشازظهورمصدقصورتدهیم.تحلیلیعمومیازنقشۀسیاسی
مصرسهنیرویاصلیرانشانمیدهدکهباهمدستبهگریبانبودند.اول،نهاد
پادشاهی:پادشاهتاحدبسیارمتکیبهعالقۀبریتانیابهحفظتاجوتختشبود.
درسالهایپیشازرویدادهایموردبحثدراینجا،مردممصرشاهخودرانوکر
بریتانیامیدانستندواگرهمانحرافیازسیاستامپراتوریپیشمیآمد،جزایش

مجازاِتبالفاصلهبا“دیپلماسیناوجنگِی”معروفبریتانیابود.

درنتیجۀتالشمتمرکزحزبوفدوچونمردمبهدرستیموضعپادشاهیدر
مقابلبریتانیارازیادیسستمیدانستند،جایگاهآندرانظارعمومبهشدت
متزلزلبود.۱3درآوریل۱۹۵۱،درستپیشازآنکهمجلسایرانالیحۀمصادره
راتصویبکندوبحرانملیکردننفتدربگیرد،ملکفاروقباسفیربریتانیادر
مصر،رالفاستیونسون،درکاخسلطنتیدیدارکردوبهسببتشدیداعتراضات
ازاستیونسون ایرانعذرخواهیکرد.پادشاه اثرنفوذ بر باکانالسوئز مرتبط
پرسیدکهآیادولتبریتانیاقدرتالشهایاوبرایحفظوضعموجودرامیداند
یانهواستیونسونجوابمثبتداد.پادشاهدرادامۀصحبتگفتازبریتانیادر
تخاصمایرانپشتیبانیمیکندوامیدواراستغائلههرچهزودترختمشود.۱4

وفددومیننیرویسیاسیعمدۀمصربود؛حزبیملیکهدرپیرویدادهای
۱۹۱۹بهقدرتوجایگاهرسیدهبودومخالفپادشاهیبود.اینحزببهرهبری
سعدزغلولدرآغازکارخودنمادمبارزۀمصربرایاستقاللوبسیارمحبوببود.
درانتخابات۱۹۵0،مردمبهشکلگستردهازحزبوفدحمایتکردند.اکثریت
مردمبهتغییراتجدیدیرأیدادندکهرهبریوعدهمیداد.امادرآنبرههاین
حزبدیگربخشیاز“نظمکهن”بهحسابمیآمد.درواقع،دراواسط۱۹۵۱،
وفدراحزبیفاسدوتاریخمصرفگذشتهمیدانستندکهبهاصولبنیادینخود
پشتکردهبود.۱۵بااینهمه،رهبرانوفدبهیادداشتندکهاستقاللملیهمان
هدفیبودکهمردمبرایشانتعیینکردهبودندوسعیکردندازاینفرصتبرای
پیشرویبهسمتآناستفادهکنند.درضمن،وفددرگیرنبردیدائمباکاخ

13Tignor, Egypt, 254-255.
14FO 371/90131, Ralph Stevenson, Political Department: General Correspondence, 3 April 1951.
15Joel Gordon, “The False Hopes of 1950: The Wafd’s Last Hurrah and the Demise of Egypt’s 
Old Order,” International Journal of Middle East Studies, 21:2 (1 May 1989), 193-214.
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پادشاهیبودوجایگاهواختیارپارلمانوپادشاهرابهپرسشمیگرفت.۱6

اینجا در اما میدانند، مصر سیاست در سوم عامل معموالً را بریتانیاییها
در افکارعمومی بررسی برای که کنم پیشنهاد را عاملچهارمی میخواهم
کشورضروریاست:مردممصریا،اگرمشخصتربگوییم،سیاستشهریتازه
نفوذ ایناستکه استداللم ازجنگجهانیدوم.۱7 سیاسیشدۀدورانپس
بریتانیادراوایلدهۀ۱۹۵0کاهشیافتهبودوافکارعمومیمصردیگرعامل
مهمتریبود.ازیکسو،مردمپادشاهیضعیفوتسلیمشدهرامیدیدندکه
بریتانیاسرکارآوردهبودوبرتختنگاهداشتهبودوازسویدیگر،حزبیملی
ازدرونخودمردمظهورمیکرد؛حزبیکهقباًلپیشگاممبارزاتملیبود،اما
مسیرخودراگمکردهبود.مردممیخواستندبهاستقاللسیاسیواقتصادی
برسانند،امپریالیسمبریتانیاراکناربزنندوسرنوشتشانراخودرقمبزنند.۱8
به المسلمین،” “اخوان ازجمله هنوزهمجنجالبرانگیزند، که سازمانهایی
جایپشتیبانیازحزبوفِدتضعیفشدهشعارمبارزهعلیهبریتانیاراسردادند.
جنبشاخوانالمسلمینخودرااوجمبارزهعلیهامپریالیسمبریتانیامیدانست
ومیخواستدرراهتحققچشماندازخودسلطنتراواژگونکند.بااینهمه،
تحمیل جنبش این اعضای بر بیشتری محدودیتهای روز هر مصر دولت
میکرد.اینجنبشهاتازهدراولراِهمدونساختنچشماندازمصریمستقل
واداشت: بهشگفتی را بریتانیامصریان به بودندکهسیاستمصدقنسبت
دولتمردیشرقیجرئتکردهبودیکیازنیرومندترینقدرتهایجهانرابه
چالشبکشد.درآغازاینماجرا،روزنامههایمصراعمالمصدقراتاحدودی
میستودند،اماباتردیدواعالماینباورکهفعالیتهایاوپایدارنمیمانند.با
اینهمه،درمدتیکوتاهدیدگاهیپیداشدکهاوضاعایرانومصررامشابه

۱6نمایندگانوفددرجلساتکاریخواستههایخودبرایکاهشحضوربریتانیادرمصررابابریتانیاییها
مطرحکردند،امابریتانیاییهااینخواستههارانپذیرفتند.گزارشهایبسیاریدربارۀچنینجلساتیدر

دستاست.برایمثال،بنگریدبه
FO 371/90130, From Cairo to Foreign Office, 29 March 1951.
۱7منظورماز“مردم”بخشاصلیجامعۀمصراستکهدستورکاریعمومیرانمایندگیمیکندکهدر
نشریاتعامابرازمیشود.قصدمناینجاکلیگویییابیتوجهیبهعناصرفراوانتشکیلدهندۀمردم
نیست.وقتیصحبتازدرکعموممردمازمصدقمیکنیم،شاهدترکیبیهستیمازتودههاییکهبرای
تظاهراتبهخیابانمیآیند-ودرنتیجهقدرتخیابانی-ودرعینحال،نخبههایفکریومالی.صفوف

افندیههمازطرقیدیگربسیجشدند.
۱8جمالعبدالناصر،فلسفۀانقالب)قاهره:دارالمعارف،۱۹۵۹(.
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قریبالوقوع میدانست.در23مارس۱۹۵۱،درحالیکهبحثملیکردن
نفتدرمجلسایراندرگرفتهبود،روزنامۀاالهراممصردرصفحۀاولخود
)New Statesman and Nation)ازستونیدرمجلۀنیواستیتسمناندنیشن

بریتانیاگفتکهازحقایرانبرایملیسازینفتخودجانبداریکردهبود:

جریدۀچپگراینیواستیتسمنونیشندرآخرینشمارۀخودکه
اینهفتهمنتشرشدمقالهایدردفاعازحقایرانبرایملیکردن
صنعتنفتمنتشرکردهاست.اینمقالهدرضمنمیگویدبریتانیا
بایدسیاستیرسمیدرخاورمیانهاتخاذکندواززنجیرۀتصمیمات

بیهدفیکهوزارتخارجهگرفتهبگسلد.۱۹

نقاط مللدرسایر داراییهای اینفرضگفتکهسایر بیان با روزنامه این
ریشههای که میدهد نشان بسیاری شواهد میشوند. ملی هم خاورمیانه
مصر سیاسی گفتمان در هم مصدق زمان از پیش اقتصادی” “ناسیونالیسم
و متمرکزساخت آن بر را فعاالن روحیۀ مبارزۀمصدق اما بود، آمده پدید
احساسمیکنیم ناخودآگاه منابع این به نگاهی با مبارزهشدتبخشید. به
کههروقتمصریهاملیکردننفتایرانراگزارشمیکنند،الجرمبحثی
ازگفتمانداخلیمصردرکنارآنقرارمیگیردواینامرشایدنشاندادن

مسیریبودکهبهرهبرانمصرپیشنهادمیشد.

سفارتبریتانیادرقاهرهدر20مارس۱۹۵۱طبقروندمعمولخودنشریات
مصررابررسیکردکهبهموجبآنتوجههابهچندینمقالهدرالبالغ،نشریۀ
نزدیکبهحزبوفد،جلبشد.مقاالتبررسیشدهپیشنهادمیدادندمصرهم
یادنمیگیردچطور “بریتانیاهرگز ایرانپیرویکندکهطبقآن، الگوی از
بامردمانخاورمیانهبرخوردکندوخشممردمایراناکنونمتوجهآناست
واینجزاییجنایاتبریتانیاست.”20درهمینزمینه،سرمقالهایدریکیاز
پرشمارگانترینروزنامههایمصر،المصریکهباحزبوفدمرتبطبود،اعالم
ماهستندودشمنعربها آیندهدشمن اکنونودر “بریتانیاییها کردکه
بهطورکلی.”2۱اینگرایشمیتوانستبهاینمعنیباشدکهبرخوردبااوضاع

۱۹االهرام)23مارس۱۹۵۱(.
20FO 371/90130.

2۱المصری)27مارس۱۹۵۱(،
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ایرانبهتقویتبحثکانالسوئزوحضوربریتانیاانجامیدهبود.اینمقایسهها
همبههمبستگیباقربانیدیگراستعمارانجامیدوهممایۀالهامتشدیدمبارزۀ
نیمماهبعد،در7مه۱۹۵۱،تیتریبزرگ ناسیونالیستیشد.حدودیکو
دراالهرامظاهرشد:“حمایت۹۹نفراز۱02نمایندهازمصدقهنگامارائۀ
طرحدولتشبهمجلسایران.”22چنینتیترشاخصیمعموالًمختصمسائل
بسیارمهمبودوعمدتاًدربارۀمسائلمصریونهخارجی.باردیگر،اینتوجه
خبرازاهمیتیداردکهدرمصربهمصدقوحرکاتشدادهمیشد.درهمین
رو پیش ایرانچارهای مقابلسیاستهای در بریتانیا که گزارشمیخوانیم
ندارد.“بریتانیاخواهانفراموشکردن6مهخواهدبود”و“ایرانبهبریتانیا
یاددادکههیچکسدرمسائلداخلیاشدخالتنمیکند”فقطدونمونهاز
برخوردغرورمنددورسانۀشاخصمصرینسبتبهاعمالمصدقاست.این
پوششرانبایدفقطگزارشصرفوقایعایراندانست.برایمصریها،خوانشی
دقیقترتلویحاًمیگویدکهبریتانیاشکستناپذیرنیست.23برایمردمیکهزیر
یوغامپریالیسمبریتانیارنجمیدیدندچنینپیغامیعواقبیچشمگیرداشت.
حاالاحساسیجدیدوملموسدرمیگرفتکهشایدبتواناینیوغرادرهم

شکست.اینتیترهااحتماالًمشوقاتخاذموضعیفعاالنهعلیهبریتانیابودند.

در26سپتامبر۱۹۵۱،همۀروزنامههایاصلیمصردرتیترهاییبزرگازمصوبۀ
مجلسایرانبرایاخراجتمامینیروهایبریتانیاازسراسرکشوردرظرفنُهروز
خبردادند.24اینرویدادباعثجلبتوجهبسیاردرمصرشدوبیشترصفحات
روز به ۱۹۵۱ اکتبر چهارم تهرانپرداختند. تصمیم به روز آن روزنامههای
پُررونقیبرایرسانههایمصربدلشد:عکسهایاخراجبریتانیاییهاازآبادان
وتیترهاییکهخبرازپیروزیایرانوخشمبریتانیامیداد.االهرامتصویریاز
پمپهاینفتیازکارافتادۀآبادانمنتشرکردوتصویریهواییازپاالیشگاههای
متروکه.تصویردیگریکهدرهمۀروزنامههامنتشروبرایآیندگانثبتشد،

تصویرمصدقرویشانههایمردمسرمستایراناست.2۵

دراینجابیشترتوجهخودرامعطوفاالهرامکردهامکهیکیازپرشمارگانترین

22“سرمقاله،”االهرام)7مه۱۹۵۱(.

23“سرمقاله،”االهرام)6مه۱۹۵۱(.
24المصری)26سپتامبر۱۹۵۱(؛االهرام)26سپتامبر۱۹۵۱(.

2۵االهرام)4اکتبر۱۹۵۱(،تصویرصفحۀ6.
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روزنامههاوصدایاصلیروزنامهنگاریمستقلدرمصربود.26اینروزنامهگاه
بلندگویاهدافجنبشضداستعماربود.نمونۀخوبیازاینپشتیبانیبهروز۱4
نوامبر۱۹۵۱برمیگرددکهاینروزنامهتظاهراتیتودهایدراعتراضبهحضور
بریتانیاسازمانداد.تظاهرکنندگانازساختماناالهرامبهمیدانخدیواسماعیل
وسپسکاخسلطنتیرفتند.27درصفحۀاولروزنامۀدر۱۵نوامبر،تیتراصلی
خبرازحضور“بیشازیکمیلیوننفردربزرگترینتظاهراتتاریخمصر”دادو
اشارهکردکهاینتظاهراتآغازمبارزهعلیهامپریالیسمبریتانیااست.شعراحمد
الساویمحمد،روشنفکروروزنامهنگارمصری،کهآنروزبهصورتمقالهای

منتشرشدراهجدیدیرامیستودکهمصرانتخابکردهبود:

چهالگویبزرگی،آهایملتعزیزم/درسادگیات،وفایت،جاللت
/چهبزرگی،ایوطنم،سکوتتوفصیحترازتمامحرفهاوسکون
توچهبلندترازتمامهیاهوها،ازآنموقعکهبهبندافتادیتاآنگاه
کهتمامعناصرتمتحدشدند...اینموطنمناست،اینموطن
ماست/وانگلیسیهادرجرایدشانازرژۀبیصدایمانمیخوانندواز

ادامۀنبردمانبهعشقوطنهایمان،علیهامپریالیسم.28

شاعرعامدانهازجمعمکسرواژۀعربی“وطن”بهصورت“اوطن”استفادهمیکند.
بهنظرمن،ارزشمبارزۀمشترکعلیهامپریالیسمدرهمینجاآمدهاست.2۹این
زبانازمبارزهایمیگویدکهدرآنزماندرایرانبهاوجخودرسیدهبودونیز
نسبتبهتحققآندرمصرابرازامیدواریمیکند.عالقۀروزافزونبهمصدق
ومعانیمتفاوتناماودرمصرسرآغازتبدیلاوبهنمادبود.هرروزفضاییکه
بهمصدقاختصاصمیدادند گزارشهایخبری،مقاالتنظریوسرمقالهها
افزایشمییافت.درآنهنگام،ناماونزدمصریهاوزنیپیداکردهبودومبارزه
علیهبریتانیاوغرورملیراتداعیمیکرد.سیاستمصدقدیگرمسئلهایدانسته
نمیشدکهفقطبرایرانتأثیرمیگذاشتیامربوطبهبحراندوجانبۀایرانو
بریتانیابود،بلکهماجراییبااهمیتعمومیدرمنطقهبود.مصریهاهمزمان

26Ami Ayalon, The Press in the Arab Middle East: A History (New York: Oxford University 
Press, 1995), 145-151.

27االهرام)۱4نوامبر۱۹۵۱(.
28االهرام)۱۵نوامبر۱۹۵۱(.اینشعرراازعربیترجمهکردهام)مترجم(.

2۹تاپیشازمصرعنهاییشعرازواژۀ“بالد”استفادهشدهاستکهترجیحدادمآنرابه“موطن”و“وطن”
ترجمهکنم)مترجم(.
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برخودمیدیدند. را تأثیرمستقیمآن و رادنبالمیکردند ایران رویدادهای
دراوایلاکتبر۱۹۵۱بودکهاالهراممقالهایباتیتر“انقالبمقاالتبریتانیادر
رابطهبامصر”منتشرکرد.30بخشیازاینمقالهازارتباطبینرویدادهایآبادان
وفعالیتهاینوخیزدرمصرمیگوید.بهگفتۀاینمقاله،نشریاتبریتانیااین
ارتباطرابهعلتاحساساتملیمیدانستندکهدرایندودولتخاصدرحال
رشدبود.3۱نمونۀدیگررابطۀبینآبادانوسوئزرادرمقالهایباعنوان“بریتانیا
در نویسنده منتشرشد. اکتبر۱۹۵۱ در۱7 نقششیطان”میبینیمکه در
آنمقالهسخنرانیهربرتموریسون،وزیرامورخارجه،رانقلمیکندکهبه
ایرانیانهشدارمیداددرغائلهآباداندستبهاقداماتممنوعهنزنند.نویسندۀ
مقالهمیگوید:“ووزیرمحترمتأکیدکردکهناوگانجنگیآنهاهفتاقیانوسو
همچنینخلیجفارسراپوششمیدهد،امابرفرازاینناوگانابریسایهانداخته
کهازتمامهواپیماهایشانوحشتناکتراست.”32میتوانحدسزدکهاینابر
مصدقاست.نویسندهبهدولتایرانهشدارمیدهدکهبهبریتانیابرایخروج
ازتلهایکهخودبرایخودچالکردهکمکنکند،بههیچتفاهمیاتوافقیبا
اونرسدودرمقابلمخالفاندرایرانتسلیمنشود.نویسندهدرنصیحتیکهبه
دولتایرانمیکندازمصرهممیگوید:حضورنخبگانیکهازبریتانیامزایایی
میگیرندووابستۀآناند،گفتمانعمومیدرپشتیبانیازمبارزهوچالشهایی
کهکلمنطقهبایدبهآنبپردازد.نویسندهدراینمقاالنهآزادانهبیندوعرصه
)ایرانومصر(حرکتمیکندودرواقعآنهارادرچارچوبیواحدقرارمیدهد.33

ایام ایران

مصدقدراکتبر۱۹۵۱برایسخنرانیدرشورایامنیتسازمانمللعازمامریکا
شد.بحثدرشورایامنیتپسازتقاضایقبلیبریتانیادردیوانبینالمللی

30کمالالشناوی،“ثورهالصحوفالبریطانیعلیاالمصر]انقالبمطبوعاتبریتانیادربارۀمصر[،”االهرام

)۱0اکتبر۱۹۵۱(.
3۱االهرام)۱0اکتبر۱۹۵۱(.

32کمالالشناوی،“بریطانییلعیبالشیطان]بریتانیادرنقششیطان[،”االهرام)۱7اکتبر۱۹۵۱(.

33بایداشارهکردکههمۀصداهاییکهدرمصرخواهانایجادارتباطبینمبارزهدرایرانباهمتای
مصریاشبودندازنیازبهوحدتنیروهانمیگفتند.بعضیهااینرابطهراکارکردیمیدیدند،مثل
استفادهازجبهههایپرشماریکهبریتانیاییهادرآندرگیربودند.مثاًلدر۱نوامبر۱۹۵۱،ستوننویسی
دراالهرامنوشتکهراهآزادیدرمصرازجبهههایبریتانیادرهند،آبادانوایرلندمیگذرد.بنگریدبه

االهرام)۱نوامبر۱۹۵۱(.
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دادگستریدرالههبود.مصدقمیگفتآندادگاهصالحیترسیدگیبهاین
پروندهراندارد،چوندعوابیندولتیمستقلوشرکتیخصوصیاست.آزردگی
اشتباه اما بکشد، ملل امنیتسازمان بهشورای باعثشدبحث بریتانیاییها
محاسباتیچشمگیریکردهبودند.بریتانیافکرنمیکردمصدقبهاینخوبی
و هند مثل اعضایشورا بعضی و کند مقابلشورامطرح در را ایران موضع
ترکیهازاوپشتیبانیکنندوترومن،رئیسجمهورامریکا،بهنفعمصدقموضع
بگیرد.34بریتانیاخواهاناعمالتحریمازسویسازمانمللبود،امامصدقاز
حقایرانبرایدستیابیبهمزایایاقتصادیصنعتنفتخوددفاعکرد.اوموفق
بهجلبپشتیبانیبینالمللیگستردۀکشورهاشد.مصدقدرراهبازگشتبه
تهرانتصمیمبهتوقفدرقاهرهگرفت.اینسفربسیارموفقفراترازمرزهای
همکاریمعمولیدولتهابودوبهبلندترشدنصدایگرایشضداستعماریدر

مصرکمککرد.

رسانههایمصردرطولدورانفعالیتسیاسیمصدقطرفاوراگرفتهبودند،
گرچهنهچندانباشوروشوق.بهنظرمیرسدفرضروزنامهنگارانمصراین
بودکهماجرایمصدقبهسرعتتماممیشودونتیجۀچندانیهمندارد.اما
مقابلکلجهاندرسازمان در ایران ازموضع دفاع با اینکهمصدق از بعد
به شد. بدل انجامشده عمل به مبارزه داد، نشان را خود بودن مصمم ملل
محضاینکهقصدمصدقبرایبازدیدازقاهرهدرراهبازگشتبهایرانمنتشر
شد،تدارکاتبرایمراسمیشروعشدکهبعدها“روزهایایران”)ایامایران(
مصری روزنامههای گرم خوشامدگویی با مصدق رسیدن روز شد.3۵ خوانده
بهدولتمردایرانیآغازشد.تصویرچهرۀمصدقزینتبخشصفحۀاولهمۀ
کمال و موسی روشنفکرانشاخصیهمچونسالمه روزنامههایکشورشد.
الشناویبهستایشحرکاتاووموضعقویاشعلیهامپریالیسمغربیدست
زدند.رسیدنشبهقاهرهمنجربهتظاهراتهایتودهایازفرودگاهتاهتلش
شد.تظاهرکنندگانپالکاردهاییدرپشتیبانیازمصدقومبارزهاشباالبردند

34برایروایتهاییعالیازسفرمصدقبهشورایامنیتسازمانمللبنگریدبه
De Bellaigue, Patriot of Persia, 175-185; Abrahamian, The Coup, 123-138.
3۵اصطالح“ایامایران”ازمقالهایدراالهراموامگرفتهشدکهدرپایانسفرمصدقمنتشرشدوبهاین
واقعیتاشارهميکندکهاینسفرجشنیدرروابطایرانومصربود.درآنزمان،ازایرانبهعنوانرهبر

شرقدرمبارزهاشعلیهامپریالیسمبریتانیاتقدیرمیشد.
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متعددچنین ارجاعات نامیدند.36 االستعمار” ]دشمن[ عدو “مصدق، را او و
منعکس را مصر مردم از بزرگی بخشهای نظر تظاهرات این که مینماید

میکردند.سفیربریتانیادرمصرطیگزارشخودبهوزارتخارجهنوشت:

افتخاردارمگزارشدهمکهنخستوزیرایرانبهقاهرهرسیدهاست
...وزیرموقتامورخارجهوجمعیتپرشوروعظیمیدرفرودگاه
ازاواستقبالکرد...نخستوزیر]مصر[بهدیداردکترمصدقدر
هتلاورفتوجمعیتقابلتوجهیسازماندادهشدهبودندوپول
گرفتهبودندتاهردویشانراتشویقکنند...نشریاتحداکثرتوجه
ممکنرابهاینعدهکردندودرضمنتیترهایاصلیبهجنایاتیکه

نیروهایبریتانیامرتکبشدهانداختصاصدادهشدهبود.37

لحنکلبیمسلکانهاینگزارشپوششیبرنگرانیعظیمیاست.38بهنظرمیرسد
مسئلۀپولگرفتنجمعیتناشیازتخیلسفیریاآرزوهایاوباشد.هیچمدرکی
دالبرصحتادعاهایسفیرنیست،اماواقعیاتنشانمیدهدکهوقتیمصدق
بهمصررسید،مردماورارهبریازخاورمیانهمیدانستندکهدرگیرمبارزهای
شریفعلیهامپریالیسمبریتانیااست.اوبریتانیاراازکشورشبیرونراندهوبحث
حقدولتبرایسیطرهبرمنابعخودشرادوبارهزندهکردهبود.3۹بایداشاره
کردکهگرچهنخستوزیر،مصطفینحاسپاشاازحزبوفد،برایاستقبالاز
ودیداری بود رافرستاده نرفت،معاونخود فرودگاه به مصدقوهمراهانش
بامصدقدرهتلاوترتیبداد.نشریاتمصرفردایآنروزاینحرکترابه
شدتمحکومکردند.روزنامهاپوزیسیونیآخرلحظهبهنخستوزیر،نحاسپاشا،
حملهکردوروزنامۀمستقلاالهرامهمکهجایگاهاصلیابرازانتقادازمسائل
ناسیونالیستیشدهبودانتقادخودرامطرحکرد.امادرکناراینحمله،اعالمیهای
ازدولتمنتشرشدکهتأکیدکردقوانینرسمیحضورنخستوزیردرفرودگاه

36تظاهراتهابهقدریشورشیبودندکهحتیمطبوعاتخارجیهمپیامهایتظاهرکنندگانرامنتشر
کردند.“هزارانمصریبهطرفداریازمصدقتظاهراتکردند:دشمنامپریالیسم،”هاآرتص)2۱نوامبر

۱۹۵۱(؛و“مصدقدردیداربانحاسپاشا،”اورشلیمپست)2۱نوامبر۱۹۵۱(.
37FO 317/91474, Political Departments: General Correspondence, 3 December 1951.
38االهرامدرضمنازگروهیکهمصدقراازفرودگاهتاهتلشهمراهیکردندنوشت.بنگریدبهاالهرام
)2۱نوامبر۱۹۵۱(.عنواناصلیمقالهبهعربیبهعلتمخدوشبودننسخهمشخصنیست)مترجم(.
39Editorial, “Man of the Year: Challenge of the East,” Time (7 January 1952).
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برایپذیراییازمهمانخودراالزامینمیداند.40بهنظرمن،حاضرنشدننحاس
درمراسماستقبالبهعلتترسشازکلسفربود.نحاسدرآنهنگامبخش
عمدۀپشتیبانیمردمراازدستدادهبودودردورانافولزمامداریاشبود.او

نمیخواستدرصحنۀعمومیزیرسایۀمصدقافسانهوارقراربگیرد.

صفحۀاولاالهرامدرروزدومسفربهشرحمفصلروزقبلپرداختومصدق
القابی به نگاهی دارد اینکشور”خواند.جا ورهبرجنگ ایران “قهرمان را
ایرانی” کهمقالهبهمصدقدادهبودبیاندازیم:“رهبربزرگ،”“مهمانبزرگ
انتقاد شامل مقاله، خود محتوای مثل واژگانی، چنین ایران.” “قهرمان و
مستقیموغیرمستقیمازدولتمصربهسببناآموختنازموفقیتمصدقبود.
مقالهپسازاینکهباخشنودیازاینمیگویدکهمصدقهرجامیرفتچه
استقبالیازاومیشدوبااستفادۀدستودلبازانهازانواعواقسامصفتهای
عالیمیگوید:“دیروز’روزایراندرمصربود‘ونهروز’ایرانومصر‘...چرا
کهمیزبانهنوزبهپایمهماننرسیدهوبایدازرهبرمبارزانایرانیبیاموزدکه
چطوربایدپیشرویکردوچطورباامپریالیسمجنگید.”4۱نویسندهمصدقرا
بهمنزلۀالگوتحسینمیکندوایرانراپیشگامیمیداندکهدرصدراردویی

قرارگرفتهکهمصرهمبایدبهآنبپیوندد.

اگرتظاهراتتودهایدرقاهرهخبرازاستقبالوسیعازمصدقواهمیتشدر
نظرعموممردممیدهد،نمونهزیرنشانازعالقۀروشنفکرانمصریبهاودارد.
سیدقطب،معلمومنتقدادبیمشهور،درسال۱۹۵۱بهاخوانالمسلمین
پیوستوبهایدئولوگجنبشویکیازسختترینمنتقدانحضوربریتانیادر
مصربدلشد.42قطبدرروزسفرمصدقمقالهایدراالهرامنوشتباعنوان

“درودبرمصدق:”

متحد /همچونشیریجهیده بدانند! بگذارهمه است، اینشرق
شده/ومثلطوفانبهپاخاسته/درغریوخونمیتپد/درخشمی

40FO 371/91474.
4۱“ایامایران،”االهرام)2۱نوامبر۱۹۵۱(.

42برایدرکبهترایدئولوژیسیاسیسیدقطببنگریدبه
John Calvert, Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islam (Oxford and New York: Oxford 
University Press, 2009); James Toth, Sayyid Qutb: The Life and Legacy of a Radical Islamic 
Intellectual (Oxford and New York: Oxford University Press, 2013).
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دوزخیمیجوشد/شعلههایسیاهپرتابمیکند/بهسویمجرمان
ومستبدان/برایهربیعدالتیدرغارنمورشان/اینشرقاستکه
بادردبهدنیاآمده/وهمیناستکهازدردنمیترسد/زخمهایش
بیپایاناندوزبانشبلند/بهاوفریادکن:بهپیش!/یادرباالترین
به زندگی /کهجهت پرتابمیشویم ورطه به یا / قلههامیزییم
/مصدق، افتخاراست بهسویشرفو /کههمیشه پستینیست
اوالِدزندگی،ایمردشریف/قهرمانشرقمسلمان/معتمدومحافظ
هوشیار/درمقابلقدرتدزدمجرم/توآنمشعلفتحیکهخود
برافروختی/بانفتوباقلببهوجدآمدۀخودت/توزیستیونزد

دزداندریاییآنها،آتششرقونفتسوزانمانراآوردی.43

وخاورمیانه ازدولتهایعرب آن انتقادعلنی نهفقطدر اینشعر اهمیت
آنرا متفکریمحبوب استکه واقعیت این در ازمصدق،که وتحسینش
نوشتهودرکنارسرمقالۀآنشمارهمنتشرشده.سرمقالۀآنروزاالهرامهماز
عباراتیاستفادهکردکهمعناینمادینداشتندودرهمینزمینهنوشتهشده
بودند.تیترآن“شقیقتنا،ایران”)خواهرما،ایران(بود.معنایکلمۀ“شقیقه”
خواهراستودولتهایعربمعموالًازآنبرایتوصیفدولتهایهمسایهای
استفادهمیکنندکهباآنهاروابطدوستانهدارند.اینکهاینتیتربااستفادهاز
اینارجاعفرهنگیبیندولتهایعربوغیرعربفرقینگذاشتهبهآنباری

ایدئولوژیکمیدهد.درسرمقالهمیخوانیم:

دیروزدرقاهرهروزایرانبودورهبربزرگآن،دکترمحمدمصدق،
ازراهرسید.بااوپیروجواندراینکشورفرصتیپیداکردندکه
اومشغولشوندومسحورمردیشوندکهنمادروحیۀ بهتحسین
جهاددردولتخواهرما،ایران،است.مردیکههنگامیبهکشورش
آرامشدادکهآشفتهبودوروحشاسیرکابوسیکهبیشاز۱۵0

سالطولکشید.44

43سیدقطب،“تحیهالمصدق]درودبرمصدق[،”االهرام)2۱نوامبر۱۹۵۱(.باتوجهبهمخدوشبودن

نسخۀاصلی،ازترجمۀانگلیسینویسندهاستفادهشد.یعنیترجمۀعربیبهانگلیسیرانویسندهوترجمۀ
انگلیسیبهفارسیرامترجمصورتدادهاند)مترجم(.

44“شقیقتناایران]خواهرما،ایران[،”االهرام)2۱نوامبر۱۹۵۱(.
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شرحمصائبایراندرانقیادحکومتامپریالیستیخبرازوضععاطفیمردم
مصرمیدادکهدرآنزماندرانقیادهمانشرایطیبودندکهپیشازدورۀ

مصدقبرایرانحاکمبود.

مصدقدرمیانسایرجلساتوگفتوگوهایخودبادریهشفیق،فمینیست
مشهورمصریوفعالپرنفوذ،همدیدارکرد.شفیقهممصدقرا“نمادروح
ناسیونالیسم”میدانست.4۵دریهشفیقگفتوگوبامصدقرااینگونهبهخاطر

میآورد:

اعتماد و وظیفه به واالیش ایمان او، باورنکردنی منطق محوشیوۀ
ملتها همۀ از برتر را آن که ملتی بودم؛ شده ملتش به عمیقش
نشاندهبود.اوواقعاًمردشورشاست.اونمادمبارزۀکشورشعلیه
دنبال جهان سراسر در باید که نمونهای و است خارجی استثمار

شود.46

از بسیاری نگرانی باعث که شد مطرح فکری موفق، سفر این طول در
خیزان محور در امیدواری مایۀ حال عین در و بود بریتانیا دولت مقامات
مصر-ایران.47مصدقدرگفتوگوباچندینسیاستمدارمصریپیشنهادداد
بلوکیازدولتهایخاورمیانهبهرهبریایرانومصرتشکیلشودوسیاستی
تحکیمشودکهمردمانومنافعآنهارادرصدرقرارمیدهد.اینفکرچندین
روزنامهنگاررابهوجدآوردوآنرادرمطبوعاتپخشکردند.دکترمصدقدر
یکیازروزهایسفرخودبهقاهرهبااالهراممصاحبهکردوگفتمصردوستی
خودشراباایرانثابتکرده،ایندوکشوردولتهایخواهرندوایرانبهمصر
درراهدستیابیبهخواستهایملیاشکمکمیکند.48اینفکرعماًلمحقق

نشد،اماصرفتالشدرراهآنهمنظرگیراست.

را بهمردممصر او نامۀسرگشادۀ االهرام برگشت، ایران به روزیکهمصدق
منتشرکرد:“صبحفردامنازسرزمینگرانبهایشمامیروم...روحمآکنده

قاهره،  امریکایی  دانشگاه   نشر  )قاهره:  زنیجداگونه  فمینیستمصری: دریاشفیق، نلسون،  4۵سینتیا 

.177 ،)1۹۹۶
46نلسون، دریاشفیق،177.

47FO 371/91474.
48“مصدقیقول،”االهرام)22نوامبر۱۹۵۱(.
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ازعشقاست...وقلبمپرازتحسینوقدردانی.”4۹مصدقدرهمیننامهاز
میزبانانرسمیخودومردممصربرایخوشامدگوییگرمیکههرجارفتاز
اوشدتشکرمیکند.ایننامهتأثیریعمیقبرنویسندگانمصریگذاشتو
طهحسین،شخصیتپرنفوذفرهنگیوادبیدرمصر،حتیمصدقرا“مفخره
الشرق”)افتخارشرق(نامید.۵0سرمقالۀآنروز“وثبتالشرق”)رستاخیزشرق(
نامداشتوازمصریها،وبهخصوصدولتشان،میخواستازسفرمصدقدرس

بگیرند:

به که میشود هواپیمایی بر سوار مصدق دکتر زود، صبح امروز
اوبرایآخرینبارنگاهیبه بازمیگرداند. اورابهوطنش امیدخدا
سرزمینسبززیرپایشمیاندازدوکشوریرامیبیندکهگرمترین
استقبالراازاوکردوهرچهداشتخرججشنحضوراوکرد.اواز
هواپیمایخودنگاهیبههزارانزارعکهزمینشانراکشتمیکنند
فرازشان بر که است مصدق هواپیمای که میدانند آنها میاندازد؛
تا میکنند رها دارند که را کاری هر لحظه آن در میکند. پرواز
نگاهیبهمردیبیاندازندکهمثلهموطنخودشانشدهوبهایشان
وعدۀ داده، کمال و تمام استقالل در ازصلح حیاتیسرشار وعدۀ
زندگیایبیجنگومحرومیت...ایناستنخستوزیرایران،یکی
ازبزرگتریندولتمردان.رهبرانحزبیبهدیداراوآمدندورهبران
جوانانوکارگران.آنهاآمدندتاباچشمانخودمردیراببینندکه
بریتانیاراشکستدادهبود!سرنوشتمصروصلبهسرنوشتایران
بوده...شرقگوشخودرابهفراخوانیسپردهکهغربراغافلگیر
کرد:ازاندونزیتاایران،تامصروسودان.دزدیوحقه،خشونتو
ارعابدیگراهدافامپریالیسمراتأمیننمیکند...وهمانطورکه
ایراناست،کانالسوئزهمحقمصرخواهد آبادانحقخود نفت
بود.اینامرمرکزامیدآنهاست،بهرغممحرومیتودزدیوتهاجم
...اکنوناینامید،اینالتیامدرداستکهمصروایرانراتاابدبه

هممتصلمیکند.اینبودسخندکترمصدق.۵۱

4۹محمدمصدق،“منمصدقالیاالمةالمصریه،”االهرام)23نوامبر۱۹۵۱(.
۵0طهحسین،“مفخراتالشرق،”االهرام)23نوامبر۱۹۵۱(.

۵۱“مفخراتالشرق،”االهرام)23نوامبر۱۹۵۱(.
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ایندیداربرمصدقنیزتأثیرگذاربود.اوپسازبازگشتبهایرانطیسخنانی
درمجلسازدولتومردممصرقدردانیکرد:

بایدعرضکنمکهدرطولسهروزاقامتمادرآنکشورتاریخی،
لحظهاینگذشتکهمردمودولتمصربهمالطفویژهوتحسین
آمادۀ را مردمخودشان که بود مدتها انگار ندهند. نشان را خود
پذیراییازماکردهبودند.اعلیحضرتملکفاروق،ولیعهد،عالیجناب
نحاسپاشا،نخستوزیرمحبوبمصر،اعضایمحترمدولت،روحانیون
نویسندگان، نمایندگانجماعتها، شهیر،رهبرانمذهبیوحزبی،
و مشاغل صاحبان تجار، دانشجویان، و دانشگاه اساتید سردبیران،
توانداشتندخرج کارگران،خالصهدولتومردممصرهرچهدر
استقبالماکردندوعالقۀخودبهمردمایرانرانشاندادند.امیدوارم
خداوندبهمردمایرانیاریبرساندتااحساساتعمیقدوطرفهشان
رابهملتدرحالمبارزۀمصرابرازکنندوبهمردمایرانومصردر
بتوانند باستانی ملتهای این تا برساند کمک مردانهشان مبارزات

شکوهوجاللروزهایکهنخودرااحیاکنند.۵2

اساسی نقشی مصدق تصویر ،۱۹۵2 ژوئیه در آزاد افسران کودتای زمان تا
اوبسیاراحتراممیگذاشتند.همۀمقاالتی به درگفتمانمصریهاداشتو
ایران به را مصر اوضاع میشد، منتشر سوئز در بریتانیا بهحضور راجع که
درونیمصر گفتمان در ارتباط این دیدارمصدق از اماپس نمیکرد، وصل
شاخصترشد.اینرویکردمتفاوتبامقاالتپیشازمارس۱۹۵۱بودکهدر
آنهامطبوعاتمصرتقریباًهیچوقتمسئلۀسوئزراباصنعتنفتایرانمرتبط
نمیدانستند.مصدقاکنونواردگفتمانسیاسیعمومیدرمصرشدهبودو
الگو به اوتقدیرمیشدو بود.زحمات یافته بازتاب اینکشور سیاستشدر
مقالهایدرروز ایران، ازسفرنخستوزیر بود.مدتکوتاهیپس بدلشده
27نوامبر۱۹۵۱راجعبهمجسمهایمنتشرشدکهداشتندبهافتخارشدر

52FO 371/98609, Text of the report submitted by the Prime Minister, Dr. Mohammad Mos-
sadegh, on Nov. 23 1951, upon his return from the United States of America and Egypt, 25 
November 1951.
نویسندهمتناینسخنرانیراازنسخههایموجوددرآرشیوملیبریتانیابرداشتهوترجمهنیزازمتن

انگلیسیصورتگرفتهاست)مترجم(.
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دانشکدۀسلطنتیهنرهایزیبامیساختند.اینمقالهتصویریازمرحلۀنهایی
ساختمجسمهوسازندهاشمنتشرکرد.۵3

موفقیتسیاسیسفرمصدقبهقاهرهازاینجهتغیرمنتظرهبودکهآغازی
چندانامیدوارکنندهنداشت.نخستوزیر،نحاس،درمراسماستقبالغایببود
وباعثخشممصریهاوهیئتایرانیشدهبود.۵4شایدبازخوانیافکارعمومی
بامصدق اینسفرراتغییردهدو به بودکهنحاسراوادارکردرویکردش
توافقنامۀهمکاریجامعدودولتراامضاکند.۵۵اینسفردرامضایتشریفاتی
معاهدۀهمکاریبهاوجخودرسیدکهباحضوردکترمحمدمصدقومصطفی
توافقدو این ایرانصورتگرفت. و برادر”مصر نام“مردمان با پاشا نحاس
دولتمردرامتعهدبهایجادمعاهدهدرمسائلاقتصادیوفرهنگیکردوروابط
دوجانبۀبازرگانیشانرا،بهخصوصدرزمینۀنفت،افزایشداد.ازجملهاصول
معاهدهگسترشهمکاریفرهنگیواقتصادیبود.درضمیمۀاقتصادیاین
اعالم توافقنامه عالوه، به شد.۵6 ایران نفت تولید اصلی مشتری مصر سند،
میکندکهدوکشوربایدبرجایگاهمحوریخوددرمنطقهتأکیدکنندوبه

غلبۀبریتانیاکهمزاحمهردویآنهاستاعتراضکنند.

االهرامدراواخرنوامبرگزارشکردکهدولتحزبوفدقصدداردتوافق۱۹36
مصروانگلیسرادرخصوصحضوربریتانیاییهادرکانالسوئزملغیکند.فرض
مصریهااینبودکهلغواینتوافقوگرفتنموضعیمشابهموضعایرانیهامنجر
بهتسلیمبریتانیادرمصرمیشود،همانطورکهدرایرانچنینشدهبود.بههر
روی،چنانکهبریتانیاییهادر۱دسامبر۱۹۵۱گزارشکردند،ملکفاروقدر
پیسفرمصدقوتأثیرآنبرسیاستداخلیدرمصرخواهانسقوطدولتحزب
وفدوانتصابدولتیدیگربود.بریتانیاییهاهمبهنوبۀخودخواهانحضوربدیلی

۵3درضمنمیتواندخبرازگروههایمشخصیبدهدکهپشتیبانمصدقبودند،همچونهنرمندان،

روشنفکرانوافندیۀطبقۀمتوسط.بنگریدبهاالهرام)27نوامبر۱۹۵۱(.
۵4سفیربریتانیادرگزارشخودازسفرمصدقبهقاهرهبهواکنشهایمصریهاوسفارتایرانبهغیبت

نحاسدرمراسمخوشامدگوییاشارهمیکند.غیبتشاهباانتقادشدیدروبهروشد.سختاستببینیم
اینسخنچیزیراجعبهجایگاهشاهیاانتظاراتازاوراروشنمیکندیاخیر.بنگریدبه

FO 371/91474.
55FO 371/98609.
۵6اینجنبۀقراردادبهسببسیطرۀبریتانیابربودجۀدولتیمصراجرانشد:بریتانیاآنراوتوکرد.بنگرید

بهاالهرام)23نوامبر۱۹۵۱(؛
FO 371/90148, Measures to Maintain Our Position in Egypt, 26 November 1951.
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برایقدرتوفدبودندوبرمنافعمشترکخودباپادشاهتأکیدداشتند.۵7

هرحرکتیکهمصدقدرایرانمیکردتیترروزنامههایمصرمیشد،مخصوصاً
تفسیرهایمفصلتر به تهاجمی االهرام،وحرکاتخاص به نهمنحصر ولی
میانجامید.مثاًلمصدقکه“خروجکامل”نیروهایبریتانیاازایرانرااعالم
گفتوگویی به باید بهخصوص پرداختند.۵8 آن به وسیعاً مصر نشریات کرد،
اولاالهراممنتشرشد. بامصدقصورتگرفتودرصفحۀ توجهکنیمکه
مصدقمیگفتدولتشحاضرنیستاینتخاصمبهخرجمردمایرانحلشود.
همۀمردمازجنبشملیکردنپشتیبانیمیکردندواینامربرایاستقالل
کاملضروریبود.۵۹هرمصریکهاینگفتوگورامیخواند،فکرشطبیعتاً

متوجهسرزمینخودشوراهآنبهسویاستقاللمیشد.

دراوایلدسامبر۱۹۵۱،کمیسیونیبریتانیاییتشکیلشدتابهبررسیمجدد
اوضاعمصربنشیند،مسلماًازچشماندازبریتانیا.ازجملهاعضایاینکمیسیون
مقاماتارشددستگاهنظامیسلطنتیبریتانیابودند،همچونِسرویلیاماسلیم
کهچندینوچندمدالگرفتهبودولُردبروسفریزرازنیرویدریاییکهبه
پاسفرماندهیهایشدردورانجنگجهانیدوممدالگرفتهبود.ِسراسلیم

درگزارشیفوقمحرمانهازمباحثاتکمیسیونچنینگفت:

دراوضاعآنوقت،ماابتکارعملدرمصرراازدستدادهبودیمو
هیچکسکاریعلیهمصریهانمیکرد.شباهتبسیارناخوشایندی
بیناوضاعکنونیدرمصرومضحکهایکهدرایرانصورتگرفته
بودداشتشکلمیگرفتوعلتشهمیکسانبود:ماابتکارعملرا

ازدستدادهبودیم.

۵7مقاماتسفارتبریتانیابراییافتنبدیلیدرمقابلدولتوفد“کههرروزرادیکالتر”میشد،باچند
رهبرسیاسیشاخصمصریهمچونعلیماهرونجیبالهاللیدیدارکردند.مثاًلام.جی.کرسول
دردیدارخودباماهرمیگویددولتبریتانیاچارهاینداردوگزارشنشانمیدهدکهماهرپذیرفته
خواستههاینمایندۀبریتانیارابرآوردهکند.“نیاز”بهحکومتیقویترنیزدرطولاینگفتوگوچندبار

مطرحمیشود.بنگریدبه
FO 371/90148, From Creswell, Political Departments: General Correspondence, 23 November 
1951.

۵8االهرام)26نوامبر۱۹۵۱(.
۵۹“الدکترمصدقیقول،”االهرام)۱7دسامبر۱۹۵۱(.
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اوافزود:

بامراحلاولیۀآباداننهفقطبرایخودماکهبرای شباهتماجرا
مصریهانیزبسیارواضحبود.آناناکنونبدونشکبهایننتیجه
از الگویی در مرحلۀطبیعی نخستین مرحله این که بودند رسیده

رویدادهابودکهنتیجهاشخروجکاملمامیبود.60

انقالب افسران آزاد: گامی به سوی مصدقیسم؟

کودتایافسرانآزاددرژوئیه۱۹۵2دولتراساقطکردوشاهوخانوادهاشرابه
تبعیدفرستاد.ماهیتشدیداًضداستعماریگفتمانیکهحولمصدقوایرانشکل
گرفتهبودشایدباعثشودانتظارداشتهباشیمحکومتجدیدازاینپیغامبهگرمی
استقبالکند.امابهرغمانتظارات“صدایایران”)یاصدایملیوضدبریتانیایی(در
گفتمانپساانقالبیمصرقویترنشد.درضمن،سیاسترسمیمصرنسبتبهایران
درخصوصاجرایمعاهدههاوروابطاستراتژیکتغییرینکرد.گفتمانمصری
همچنانمتضمناحتراموتحسینمصدقبود،امامیزانآناززمانسفراوکاهش
یافت.حکومتجدیدسختمشغولدستیابیبهمشروعیتخودبود.بااینهمه،
چندماهبعدمصدقبهصدرگفتوگویعمومیمصربازگشت.در۱۹۵3،تغییر
دولتدرامریکاوبریتانیابرشکلگیریبحرانتأثیرگذاشتوایرانهمانقدرتیتر

رسانههایمصریبودکهرویدادهایخودمصر.

الیومبرایبزرگداشتدومین دراواخرمه۱۹۵3،مقالهایطوالنیدراخبار
سالگردانتخابمصدقمنتشرشد.اینمقالهشاملگفتوگوییبامصدقبود
کهدرآنازتالشهایعناصرخارجیبرایخرابکاریدرحکومتشمیگفتو
برروابطدولتشبامصرتأکیدکرد.اینمقالهضمناًازراهمشترکدودولتو

اهدافدوجانبهشانگفت.6۱

در۱3مه۱۹۵3،اخبارالیومباآیتاهللابوالقاسمکاشانی،یکیازاصلیترین

60FO 371/90148, Measures.
6۱آیتاهللکاشانیرئیسمجلسورهبرجناحمذهبی“جبههملی”بود.اوناسیونالیستیافراطیبودو
دیدگاههایشباعثشدچندینبارباحاکمیتایراندرگیرشود.دراواخردهۀ۱۹40،بهسببانتقادهای
تندوتیزیکهازشاهوحضوربریتانیاییهادرایرانمیکردبهلبنانتبعیدشکردند.بنگریدبه“صنعتین

الحکومتمصدقفیایران،”اخبارالیوم)30مه۱۹۵3(.
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اینروحانیعالیرتبهوسیاستمدار ایران،گفتوگوکرد. حامیانمصدقدر
خبرهروحانیتایرانرامتقاعدکردهبودتاطرفمصدقرابگیرند.کاشانیدر
اینگفتوگوازمردممصرخواستدرسهایمبارزۀمصدقرافرابگیرندو
دستبهمبارزهایمشابهعلیهبریتانیابزنندومدعیبودکهراهآزادیشرقو
ساقطکردناستعمارمبارزهاست.62باتوجهبهمواردفوقالذکر،بهنظرمیرسد
مصریهامصدقرابهعنوانرهبرمبارزۀضدامپریالیستی“برگزیده”باشندو

دربعضیمواقعدرپیشانیگفتمانمبارزۀملیمصربود.

مصری ها سقوط مصدق را چگونه “خواندند؟”

در۱۹اوت۱۹۵3،بریتانیاومتحدانامریکاییاشکودتاییاجراکردندکهدولت
مصدقرادرتهرانساقطکرد.عملیاتآژاکسموفقشدمصدقراسرنگونکند
ومحمدرضاهشاهرادوبارهبهتختسلطنتبنشاند.شاهسپسنامزدمطلوب
بریتانیا،ژنرالفضلاهللزاهدی،رابهعنواننخستوزیرجدیدمنصوبکرد.63پس
ازدستگیریمصدقبهدستمقاماتایران،نشریاتمصربهدفاععمومیازرهبر
درهمینزمانرویداددیگریصورتگرفت تقریباً ایرانیدستزدند. ساقط
فرانسهدرمراکشطیحرکتی نیروهای راعمیقترکرد. بحران احساس که
غافلگیرکنندهسلطانمحمدپنجمرادستگیرکردند.آنقدرتاستعماریمحمد
ودوپسرشرابهتبعیداجباریفرستاد،ابتدابهجزیرۀکورسیکایفرانسهو
بود.64 برایرهبریجنبشملی بهماداگاسکاروعلتآنتالشهایش سپس
اخباریکهازشرقوغربمیرسیدمنجربهایجادایناحساسعمومیانجامید

کهگویاتحتحملهبودند.

سرمقالههاومقالههایآنزمانایندورویداداخیررابهیکدیگرمرتبطمیساختند
وآنهارادوبخشمبارزۀواحدضدامپریالیستیمیدانستند.روزنامههاییهمچون
المصریواخبارالیوممفصاًلازبحرانشرقمینوشتند.سالمهموسی،روشنفکر

62اخبارالیوم)۱3مه۱۹۵3(؛درضمنبنگریدبه
FO 371/108579, Governor’s General Commission Khratoum. Eventually, Ayatollah Kashani 
was one of the people responsible for Mosaddeq’s downfall after the British convinced him to 
support his deposition and reinstate the monarchy, 26 February 1954.

63برایاطالعاتبیشتردربارۀژنرالفضلاهللزاهدیونقشاودرکودتابنگریدبه
De Bellaigue, Patriot of Persia, 209-211.
64C.R. Pennell, Morocco since 1830: A History (New York: New York University Press, 2000).
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مشهور،مقالهایباعنوان“یکانقالببرایمابسنیست”منتشرکردودرآناز
محومرزهایمبارزهگفتوکوشیداهدافمبارزهراروشنترتعریفکند.موسی
اشارهکردکهنبردیکهتازهآغازشدهبودفقطجنگیاقتصادییابرایغلبۀ
سیاسینبود.موضوعاینجنگبیشازهرچیزنفوذفرهنگیبود.اونوشت:
“اینجنگحیطهروشنوتعریفشدهایندارد”واشارهکردکهمیتواند“سراسر

منطقهرافرابگیرد.”6۵

داد. صورت رویدادها این ارتباط برای بیشتر تالشی حتی المصری سرمقالۀ
اینسرمقالههدفایندورویدادرامشابهمیدانست:لطمهزدنبهکشورهای
برپاییدولتاسرائیل از اینمقالهدرضمنپشتیبانیغرب عربومسلمان.
درقلبخاورمیانۀعربرابخشیازسیاستامپریالیستیمیداند.سرمقالهاز
کشورهایعربومسلمانخواستدستبهعملبزنندوازخوددرمقابل“خطر
امپریالیستیدفاعکنند.”66دوروزبعد،سرمقالۀالمصریبهاتحادیۀعربگفت
باپاسخمناسببهاینواکنشهاوجودخودراتوجیهکند.مقالهازاتحادیهعرب

خواستعلیهامپریالیسمبریتانیاوفرانسهوحتیایتالیااعالنجنگدهد.67

یکیازنمونههایشاخصخشممصریهاازکودتارادرشمارۀویژهایازالخبار
الیوممیبینیمکهتقریباًتمامتوجهشمعطوفبهاوضاعایرانبود.سرمقالۀ
اخبارالیومدر22اوترویدادهایایرانومراکشرادونبرددرجنگبزرگتر

غربعلیهشرقاعالمکرد:

آخرینفصلداستانشاهومصدقراهنوزننوشتهاند.آگاهانمیگویند
روسیههمنسبتبهرویدادهابیتفاوتنمیماندوملتهایعربمنتظرند
ببیننددولتهایعربمیخواهندچهکنند،چراکهتابهحالکاریجز

اعتراضهایمعمولوتوخالیصورتندادهاند.68

میشود. مصر واکنش خواهان عرب دولتهای از انتقاد ضمن سرمقاله این
مقالهدرپایانمسیرماجرایایرانراپیشبینیمیکند:

6۵سالمهموسی،“ثورهوحیدهلمتوقفنا]یکانقالببرایمابسنیست[،”اخبارالیوم)22اوت۱۹۵3(.
66“سرمقاله،”المصری)23اوت۱۹۵۱(.

67اتحادیۀعربحمالترامحکومکرد،اماعملیاتیصورتنداد.بنگریدبه“سرمقاله،”المصری)2۵اوت
.)۱۹۵۱

68“احداثفیکلمکان،”اخبارالیوم)22اوت۱۹۵3(.
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انگلیسیهابهغلطتصورمیکننداکنونبلیترایگانبازگشتبهآبادانرا
گرفتهاند...اینتالشهمینحاالهمزیادیپیشرفته.شعلۀنفتیکه
درایرانروشنشد،اکنونگسترشمییابد.اگردولتچرچیلسیاست

استعماریخوددرخاورمیانهراادامهدهد،فاجعهگریزناپذیراست.6۹

اینشمارهکهدر22اوت۱۹۵3وسهروزبعدازکودتامنتشرشد،بهخصوص
جالببودکهچندینکاریکاتورسیاسیتنددربرداشت.یککاریکاتورمهمبر
اینواقعیتتأکیدمیکندکهرویکردشرقنسبتبهمصدقعیناًعکِسرویکرد
غرباست.چرچیلدراینکاریکاتورلباسقصابپوشیدهولبخندمیزندو
چاقویبزرگقصابیرابهدستگرفتهاست.رویمیزبرهایمیبینیمکهنماد
ثباتدرایراناست)“االستقرارفیایران”(وزیرآننوشته:“قصاببهعزای
قربانیاشنشسته.”مصدقداردبهچرچیلمیگوید:“توییکهداریآن]ثبات[
رامیکشی…نهمن.”70غربفرضرابراینگرفتهکهبیثباتیمنطقهتقصیر
مصدقاست،امااینکاریکاتورمیگویددرواقعاینواکنشغرببهمصدقاست

کهباعثبیثباتیدرایرانوخاورمیانهشد.


تصویر3.مصدق،چرچیلوثباتدرایران.“مصدق:توییکهداریآن]ثبات[را

میکشی…نهمن.”برگرفتهازاخبارالیوم)22اوت۱۹۵3(،3.

6۹“احداثفیکلمکان،”اخبارالیوم)22اوت۱۹۵3(.
70اخبارالیوم)22اوت۱۹۵3(.
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درصفحۀدیگریازهمینشمارهمقالهایازمحمدحسنینهیکلمیخوانیم
کهرویدادهایپیشزمینۀکودتارامعرفیمیکندوچهارنیروی“نمایشایران”
راتحلیلمیکند:شاه،نظامسیاسی،ارتشایرانومردم.هیکلبریتانیارایکی
از“بازیگران”نمیداند،اماآنهاازطریقتحرکاتگوناگوننفوذخودرااعمال
خیمهشببازی نمایش احتماالً اینجا در نمایش استعارۀ از منظور میکنند.

استکهدرآنهمعروسکگردانهستوهمعروسک.7۱

تصویر4.“نمایشایران.”برگرفتهازاخبارالیوم)22اوت۱۹۵3(،4.

تصویرشفافوگویایدیگریازرویدادهایخاورمیانهرادرکاریکاتوردیگری
میبینیمکهآنهمیکهفتهپسازکودتادراخبارالیومچاپشد.دراین
کاریکاتور،چرچیلفرشتهایاستکهبارضایتخاطرکفمیزندودرابرهای
دوِراونقشرویدادهاییرامیبینیمکهدرآندرگیربود:مصدقپشتمیلههای
زنداندرایران،سربازیبریتانیاییدرکانالسوئز،چوبۀداردرکنیادراشاره
بهشورشمائومائوواستیضاحانتخاباتدرسودان.درزیرنویسمیخوانیم:
ارتباط “قدیسچرچیلومعجزههایش.”72واضحاستکهدراذهانعمومی
نزدیکیبینرویدادهایایران،مراکش،سودانوکنیابرقراربود؛اینتحوالت

عاقبتناگزیرحضورامپریالیستیبریتانیادرخاورمیانهدانستهمیشدند.

7۱محمدحسنینهیکل،اخبارالیوم)22اوت۱۹۵3(.عنواناصلیمقالهبهعربیبهسببمخدوشبودن
نسخهمعلومنیست)مترجم(.

72اخبارالیوم)2۹اوت۱۹۵3(.
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تصویر۵.“قدیسچرچیلومعجزههایش.”برگرفتهازاخبارالیوم)2۹اوت۱۹۵3(،3.

کاریکاتوریکهدرصفحاتبعدیهمانشمارهآمده“روایتایران”نامداردو
تصویرتئاتریراتکرارمیکند.محمدرضاشاهرادرصحنهمیبینیمکهدستبه
سینهزدهوپشتشراصافکردهوباچهرهایپیروزمندبرپیکرتحقیرشدهو
زخمیمصدققدممیگذاردودرپسصحنهچاههاینفتودودکشهایفعال
آبادانرامیبینیم.مخاطب“جهان”استویک“افندی”مصری.73“جهان”
روبهمصریمیکندومیپرسد:“داستانتمامشد؟”افندیدستمیزندو
بهاوپاسخمیدهد:“نه،اینپردۀآخرنیست!شایدپردۀدوموسوموچهارم
همباشد!”اینکاریکاتورافندیرابهصورتچهرهایکمدینشانمیدهدو

اشارهایبهاینداردکهشاهشایددرآخرکاربهسزایخودبرسد.

سایرمقالههاهمخبرازافزایشروحیاتضداستعماریمیدهندوبهخصوصبر
رویدادهادرمصروخروجایرانازمبارزهتحتحکومتجدیدتأکیدمیکنند.
بعضیازمقاالتاینزمانمصررارهبرمبارزهعلیهبریتانیاپسازناکامیایران
میدانند.دراینجاشاهدتغییریهستیم.درآغازمبارزهمیدیدیمکهمردمدولت
رابهمبارزهمیکشاندند،امادر۱۹۵3اهدافدولتومردمبهنظریکسانبود.

73طبقۀمتوسطنوظهوردراوایلواواسطقرنبیستمرادرمصرچنینمینامیدند.
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و مفتخر،شرقی ناسیونالیسم نمایندۀ غالبمصرهمیشه گفتمان در مصدق
میآمد، مصدق اسم وقت هر سرنگونیاش. از پس حتی بود، ضداستعماری
سروکلۀ“مصدقیسم”پیدامیشودومخصوصاًدرچندموردشاخصچنینبود.
در۱۹۵6کهکانالسوئزملیشد،صالحسالم،وزیردولتانقالبیویکیاز
شناختهشدهترینچهرههایمصر،74درگفتوگوییمطبوعاتیاذعانداشتکه
مصدقروندیراآغازکردکهپایانشملیکردنکانالبود.اوثابتکردکهمبارزه
علیهقدرتهایجهانیمشخصاًقابلدستیابیاستورؤیاوخیالبافیصرف
نیست.7۵اینگفتوگودرزمانملیکردنکانالسوئزصورتمیگرفتکهخود
حرکتیباروحیۀ“مصدقیسم”بودوهمینامرنشانمیدهدکهماجرایمصدق

وآبادانرویدادیتاریخیبودکهدراذهانعمومیمصرحکشد.

سفارتبریتانیادرقاهرهدرهفتۀملیکردنکانالخالصهایازمطبوعاتتهیه
کردهبودودرآنمقالهایدراجیپشنگزت)Egyptian Gazette(میبینیمکه
بهناصروحکومتشهشدارمیدهدمواظبدسیسههایامپریالیستیدرواکنش
بهاینملیسازیباشد.76مقالهاینامررابااقداماتیمقایسهمیکندکهبرای
سرنگونیحکومتمصدقپسازفعالیتهایضدامپریالیستیآنشکلگرفت.

پسازسخنرانیناصردرآنبرهۀتاریخی،همۀروزنامههابهتحلیلملیسازی
ونتایجآننشستند.روزنامۀروضالیوسفدرخطاببهغربگفتکهناصر
نمایندۀکلملتمصراست:“درایرانزاهدیراپیداکردیدوباآنکمرمصدق
راشکستید،درمصرزاهدیدرکارنیست؛ماهمهناصریم.”77محمدحسنین
هیکل،مشاورنزدیکناصردرآنزمانکهازهمانابتدایکارصدایینیمهرسمی
بود،دراینزمینهمیگویدهنگامیکهدولتتصمیماتشرامیگرفت،روایت

74Joel Gordon, “River Blindness: Black and White Identity in Early Nasserist Cinema,” in Nar-
rating the Nile: Politics, Cultures, Identities, eds. I. Gershoni and Meir Hatina (Boulder, CO: 
Lynne Rienner Publishers, 2008), 152-153.
75FO 371/108349, Political Department: General Correspondence, 19 February 1954.
76FO 371/108579, Political Department: General Correspondence, 26 February 1954.
77ژنرال فضل اهلل زاهدی وزیر کابینۀ مصدق بود و پیش از آن ژنرالی در ارتش ایران. او را مقامات بریتانیا 

و امریکا برای جانشینی مصدق پس از کودتا برگزیدند. با حکم سلطنتی به نخست وزیری منصوب شد. 
بنگرید به

FO 371/119080, Political Department: General Correspondence, 30 July 1956.
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مصدقهموارهدرپسزمینهبود.78هیکلدرکتابخودراجعبهمصروروند
ملیکردنکانالسوئزمینویسدکهدرزمانمباحثاتملیکردن،بیشازیک
رد با ناصر اینهمه، با یادآوریکرد. ناصر به را ماجرایمصدق کابینه وزیر
اینمقایسهمدعیبودکهاونمیگذاردمخالفانشکانالراچنانفلجکنندکه
مخالفانمصدقجلویفروشنفتاوراگرفتند.7۹بهنظرمیرسدناصرهماین
ماجراراازبرکردهبودوهموارهقویاًدرذهنشحکشدهبود.80مقایسهبیناین
دوناگزیربود.همینبودکهنشریاتفرانسههمدرپوششمطبوعاتخارجیاین
دوموقعیتوایندودولتمردرامقایسهکردند.آنهاپایداریومصممبودنناصر

راباهمینویژگیهادرمصدقمقایسهمیکردند.8۱

بااالهرام،درچهلمین محمدحسنینهیکلدرگفتوگوییبهسال۱۹۹6
سالگردملیشدنکانالسوئزمیگوید:

سوئز)یعنیپیروزیمردممصردرسوئز(بایکضربۀواحدجهان
مصدق کرد. رها بدانیم مصدق سندروم میتوانیم آنچه از را سوم
هژمونیغرببرایرانرابهچالشکشیدهبودوشکستخوردهبودو
شکستاوایناحساسجهانسومراکهقادربهمقابلهباغلبهغرب

نیستافزایشدادهبود.82

گفتههایهیکلتاحدودیمیزاناهمیتمصدقوسیاستهایشبرایجهان
عربومخصوصاًبرایناسیونالیستهایمصردردهۀ۱۹۵0رانشانمیدهند.

نتیجه گیری

محمدفاضلدرفیلمناصر۵6روزهایمنتهیبهملیشدنکانالسوئزراتصویر
میکند.درصحنهایمیبینیمکهیکیازمشاورانناصربهاوازشباهتخیرهکنندۀ

78Joel Gordon, Nasser’s Blessed Movement: Egypt’s Free Officers and the July Revolution, Stud-
ies in Middle Eastern History (New York: Oxford University Press, 1992), 118-125.
7۹بهگفتۀهیکل،فرقبینآبادانوسوئزاینواقعیتبودکهاینداراییپسازملیسازیفلجنشدو

همچنانکارمیکرد.
80Gordon, Nasser’s Blessed Movement.
81FO 371/119078, Political Department: General Correspondence, 28 July 1956.
82حسنیجیندی،“لحظۀکشف:گفتوگوییبامحمدحسنینهیکل،”هفتهنامۀاالهرام)۱تا7نوامبر

2006]اصل:2۵تا3۱ژوئیه۱۹۹6[(،دسترسپذیردر
http://weekly.ahram.org.eg/2010/1000/sc91.htm/.
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واکنشامریکابهتقاضایمصربرایدریافتبودجهبرایپروژهسدسازیبانامۀ
سهسالپیشآیزنهاوربهمصدقمیگوید.دراینگفتوگو،دونفربهایننتیجه
میرسندکهدرماجرایایراناینواکنشبهانهایبرایسرنگونیبودواگرمحتاطانه
برخوردنشود،درمصرهمهمینمیشود.ازآنجاکهاینفیلمدر۱۹۹6ساخته
شده،اینگفتوگونشانمیدهدکهنفوذمصدقریشههایاستوارخودراحفظ

کردهاست.83

دراینمقالهداستانمصدقرابهشیوهایمتفاوتنقلکردم.مبارزۀضدامپریالیستی
درمصرمدتهاپیشازسفرنخستوزیرایرانبهقاهرهآغازشدهبود.اماپس
ازاینسفر،اینجنبششکلیمتفاوتگرفتواشکالگوناگونیدرآنمطرح
شدند.مصدقنظمیجدیدوآرمانیرادرخاورمیانهتصویرمیکردوبشارت
میداد،نظمیکهمعادلهایرابرهممیزدکهدرزماناستعمارغربوتقالی
امپریالیستهاپایدارشدهبود.مصریهامثلایرانیهاوسایرمردمانجهانسوم
نوپامیخواستنددراینآیندهشریکشوند.اینماجرادرضمنازتنشهای
نهفتۀبینحکومتهایخاورمیانه،نخبگانناسیونالیستوابرقدرتهایجنگ
سردخبرمیدهدکهبهمصدقامکاندادبهنمادمبارزهبدلشود.آرمانهایی
کهاودردوسالزمامداریاشپیشبردازخیلیجهاتسنگبنای“جنبش

غیرمتعهدها”شدندکهچندسالبعدآغازبهکارکرد.

پایانزودهنگاممبارزۀمصدقبهدولتهایپیشاانقالبیوپساانقالبیمصرامکان
دادازخطاهایرهبرایرانبیاموزندوبهاحتیاطهایالزمدستبزنند.مصدق
و بود مصر هم و ایران برای هم وحق راهصحیح نماد خود دورۀ طول در
مصریانسرنگونیاشراانتظارنمیکشیدند.اماهمینسرنگونیباعثتقویت
ارادۀمصریهابرایتعقیببیشترپروژهملیشانشدوایننشانیاستازقدرت

مصدقیسم.

تأثیرمصدقبرمردمدرونوبیرونایرانتاحدودزیادیریشهدرشخصیتیگانۀ

83چنان که گوردون در مقاله اش می گوید، این فیلم را به منزلۀ وسیله ای آموزشی برای مردم مصر ساخته 

بودند و داستان روزها و چهره های گذشته را می گفت. به سبب ماهیت این فیلم احتمال دارد که اشاره 
به سرنوشت مصدق عامدانه بوده باشد. بنگرید به

Joel Gordon, “Nasser 56/ Cairo 96: Reimaging Egypt’s Lost Community,” in Mass Media-
tions: New Approaches to Popular Culture in the Middle East and Beyond, ed. Walter Armbrust 
(Berkeley: University of California Press, 2000 [Egypt: Mohammad Fadel, 1996]), 161-181.
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اودارد.اوباسایررهبرانخاورمیانهتفاوتداشت.آموزشغربیوارزشهای
در نمیآمد.مصدق در رهبرانضدغربیجور از تصویرمحبوب با سکوالرش
ضمنحاضربهتغییرعادتهایقدیمیاشبرایکسبحمایتبیشترازغرب
نبود.عادتهاییهمچوناستقبالازمهمانانعالیرتبهبالباسخانگیونشان
دادنوضعبدسالمتشباعثمیشدهمتایانغربیاشاورابهتمسخربکشند،
اماعشقوپشتیبانیمردمخودشازاوبیشترمیشد.آنهادوستداشتندببینند
کهاومصمماستهیچکس)ژنرال،اشرافزادهیاغربیشده(جزخودشنباشد.
اودرضمنبرخالفبعضیازرهبرانقبلیوبعدیکشورنکوشیدایرانرابه
“اروپاییدرقلبآسیا”بدلکند.مصدقبادنبالکردناینراهبدیلرادیکال
نظمموجودشد.اهمیتمصدقفرایمصروایرانبودومشخصۀروحیۀکل
منطقه.چنانکهاوریتباشکینمیگوید،استفادهازاصطالح“عجم”درعراق
درطولتاریخباریمنفیداشت،اماپسازمصدق“]ناسیونالیستهایعراقی[
مصدقراالگوییبرایاصالحاتاجتماعی،ملیکردننفتوآمادگیبرایمقابله
علیهدخالتهایامریکاوبریتانیامیدیدند.”84ازسایرنمونههاینفوذگسترده
اومیتوانبهکشورهاییمثللبناناشارهکردکهمیترسیدبهمصدقاجازۀ
سفربدهد.درکمالشگفتیمیبینیمکهاینامرحتیشاملدولتاسرائیلهم
میشدکهمخالفتشباسیاستمصدقبااعتراضشدیدجناحراستهمراهبود.

مخالفتباامپریالیسمغربیواستعماردرمصروایرانکهسالهاادامهداشت
درسخنوریسیاسیقدرتمندبودودرعملضعیف.دواستثنایاینسخن
۱۹4۹ در آبادان نفت کارگران اعتصاب و مصر در ۱۹۱۹ سال رویدادهای
بودند.مقاماتبریتانیاتوجهیبهاعتراضاتمنظمومطالباترهبرانحزبوفد
برایتعیینبرنامۀخروجبریتانیانداشتندوخودرامتقاعدکردهبودندکهمردم

بریتانیانمیتوانندخروجبیدلیلازمصررابپذیرند.8۵

84Orit Bashkin, The Other Iraq: Pluralism and Culture in Hashemite Iraq (Stanford, CA: Stan-
ford University Press, 2009), 164-165.
8۵ازجملهبنگریدبهگزارشیخبریدرالسیاسه)2۱ژانویه۱۹۵2(دربارۀخودداریدولتلبنانازاجازه
بهمصدقبرایورودبهآنکشورازترسواکنشعلیهپروژههایزیرساختیفرانسهوبلژیکدرلبنان.
برایمسئلۀواکنشهایاپوزیسیوناسرائیلبهمصدقبنگریدبهمقالۀعبرییوسفنداوا،“مصدقدر
نسلخود،همچونخشایارشادرنسلخود،”هابوکر)۱2اکتبر۱۹۵۱(.ترجمۀاینعنوانازعبریرا
مدیوندیدیتالهستم.عنواناصلیازلفظآخشورشاستفادهمیکندکهنامیاستکه“کتاباستر”
درعهدعتیقدربارۀپادشاهیایرانیبهکارمیبردوتاریخدانانمنظورازآنراخشایارشایهخامنشی

میدانند)مترجم(.
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درمصر،چهرههایمتفاوتیازمصدقارائهمیشد.قدرتهایمختلفدرزمانهای
گوناگوناینتصاویرراعرضهمیکردند.حزبوفدباهمسانپنداشتنخودبا
مصدقتوانستمیزانیازپشتیبانیمردمیراکهدرسالهایپیشازدستداده
بودبازیابیکند.مخالفانوفدبااشارهبهمصدقتوانستندازاینحزبانتقادکنند
ازمصدق کهمبارزهبرایاستقاللراکنارگذاشتهبود.باالخره،“افسرانآزاد”

استفادهکردندتامبارزۀگستردهترشرقعلیهغربرافراهمکنند.

دراینمقالهازروشنفکرانومقاماتشاخصمصریهمچونطهحسینوسید
قطبگفتمکهعلناًمصدقرامیستودندوپشتیبانیشانباعثشدکهدرعرصۀ
عمومیمصرمشروعیتیابد.حتیپسازانقالبافسرانآزادهمهربارملیکردن
شرکتکانالسوئزبهمعضلهایبدلمیشد،سروکلۀماجرایمصدقپیدامیشد.
پسازاینملیسازیبودکهصالحسالماعترافکردمصربدهیایدئولوژیکبزرگی
بهمصدقدارد.86اینسخنتأکیدمجددیبرنفوذدیرپایمصدقدرگسترۀتاریخ

خاورمیانهاست.

86FO 371/108349, Political Departments: General Correspondence, 1954–1956.


