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 چکیده

های از کشور بسیاری ه،گرایانملی هایاندیشه و استعماریضد احساسات دوم، جهانی جنگ گرفتنپایان با

دند تا با کرهای خاورمیانه و خلیج فارس نیز در این مقطع تالش برگرفت. برخی کشورهان سوم را درج

دار های ملی خویش را عهدهطره و امتیازات انحصاری بیگانگان، مدیریت منابع طبیعی و سرمایهرفع سی

های با واکنش شدید دولت 1950 ةشدن نفت ایران به رهبری دکتر مصدق در آغاز دهشوند. نهضت ملی

لیج فارس بر منابع نفتی خ دربارةت غرب حساسیّ ،و به این ترتیب شدرو بریتانیا و ایاالت متحده روبه

ساختن کانال سوئز، دخالت مساعی جمال عبدالناصر مصری برای ملی ،. چند سال بعدشدهمگان آشکار 

ها و اگرچه دولتدنبال داشت. ه نظامی غرب و اخالل در جریان انتقال نفت خلیج فارس به اروپا را ب

بحران نفتی حاصل از جنگ ریزی دقیق و تدارکات گسترده های نفتی غربی توانستند با برنامهشرکت

ها و اقدامات مصدق و ناصر آثار ماندگاری بر صنعت نفت خلیج سوئز را پشت سر بگذارند، اما اندیشه

لیج فارس به اروپا، کانال سوئز در انتقال نفت خ اهمیّتضمن اشاره به  در این مقاله فارس برجای نهادند.

ای این المللی و منطقههای بینی بحران سوئز و پیامدنیاز غرب طأمین نفت موردت برایشده تدابیر اتخاذ

 .شودمیبحران بر مسائل نفتی خلیج فارس بررسی 
 

ر، شکر، دکترین آیزنهاور، سوپر تانک ة، کاسرسانی نفتغربی،  ةکرکانال سوئز، نفت نیمکلیدي:  هايهواژ

 هفت خواهران نفتی.
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 مقدمه .1

 1956 ةکردن کانال سوئز در ژوئیملی بر مبنی ،برانگیز جمال عبدالناصرتصمیم جنجال

چنان آن ،دگردیهای عرب خاورمیانه همراه شور مصریان و سایر تودهحمایت پراگرچه با 

که کمتر از سه  برانگیختها را انگلیسی ویژههب ،های غربیم و نارضایتی برخی دولتخش

ز پایان جنگ پس ا 1.شدنظامی را متحمل  ةاوزات گستردسرزمین مصر تج ،ماه بعد

ه ترتیب ببه سوئز و بازگشایی مجدد کانال سوئز، جمال عبدالناصر و امپراتوری بریتانیا

المللی شناخته شدند. به باور برخی، ناصر با این بحران بین ةعنوان برنده و بازند

ا باید متذکر را بریده بود، امّ« دم شیر»ایستادگی در مقابل امپراتوری بریتانیا در واقع 

پیش از این و در « ردندان شی»یعنی  ،که ابزار اصلی و مخوف این استعمارگر پیر شد

 (3: 1367هیکل، ) شدن نفت ایران معیوب شده بودملی جریان

توانستند طی  1950های دهه ایرانیان به رهبری دکتر محمد مصدق در آغازین سال

یعنی نفت  ،نعمت خودپر هایها را از یکی از خواندست انگلیسی ،نهضتی ملی و فراگیر

انگلیسی اوت  -ه دنبال کودتای مشترک آمریکاییجنوب ایران کوتاه سازند. اگرچه ب

ها بار دیگر فرصت حضور در د، بریتانیاییشمنجر که به سقوط دولت مصدق 1953

چندان دوری که با های نهخوش سال ةگاه خاطرهیچ ،صنعت نفت ایران را پیدا کردند

 ،، برای آنها تکرار نشد. بدون شکایران مترادف بود ی طبیعی مردمهاسرمایه غارت

ها قبل هایی که از مدتاز دید مصری ،هاایرانیان برای خلع ید بریتانیایی ةتالش جسوران

کردند، پنهان نماند. داری را بر سر کنترل کانال سوئز علیه بریتانیا دنبال میدامنه ةمنازع

هایی که از یکی از نخستین پرسش 1952در ژوئیه  صرم پس از سقوط رژیم پادشاهی

اگر مصدق »که  خطور کرد این بود هان دولتمردان انقالبی و مردم این سرزمیناذ

، چرا ما صنعت نفت ایران را پیش ببرد شدنرغم تمامی فشارها، نهضت ملیتوانست علی

 ،کمی قبل از آن  .(Louis, 2006: 731) «نتوانیم شرکت کانال سوئز را ملی کنیم ؟

مصریان،  !«زنده باد مصدق»به قاهره و در میان فریادهای  طی سفر ایران وزیر نخست

ها از کانال انداختن بریتانیاییای جز بیرون شما چاره: »خود به این پرسش پاسخ داده بود

 .(49: 1355 ،نجاتی) «سوئز ندارید

بخش دها مایل دورتر الهامنفت ایران، ص شدن ملیاینکه چگونه امکان داشت وقایع 

گردد. در میبنیادین و تاریخی این دو کشور برهای د، به شباهتشورود نیل  ةمردمان درّ

 ةکنند امپراتوری استعمارگر و چپاول عنوانه تاریخی مردم هر دو کشور، بریتانیا ب ةحافظ
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ی پادشاهی هاایرانیان و مصریان رژیم ،اینبر  هایشان نقش بسته بود. عالوهسرمایه

آنها  دانستند و در راه حذف یا محدودکردنسرزمین خود را نهادهایی فاسد و وابسته می

تبعید ملک فاروق  ةو زمین بودندتر ها موفقدر این زمینه مصریالبته دند که کرکوشش 

های خود در تقریب دولت ةایاالت متحده نیز به نوب 2فراهم ساختند. 1952 ةرا در ژوئی

پس از اینکه  ،دو، هر د. مصدق و ناصرکرمردم ایران و مصر سهم بسزایی ایفا  گرا وملی

های مالی مبنی بر کمک ،های پیشین خوددریافتند دولت ایاالت متحده از زیر بار وعده

شانه خالی کرده است، چشم امید خود را بر غرب بستند و با اتکا به نیروهای مردمی 

 ، چندباره اشاره بهبنابراین؛ (Israeli, 2013: 2)دادند نهضت ملی خود را ادامه و توسعه 

ساختن اعضای کابینه از تصمیم خویش ای که ناصر برای آگاهنام مصدق طی جلسه

تمامی  ساختن کانال سوئز تشکیل داده بود، جای تعجب نداشت و تقریباًملی ةدربار

از ابق ایران مقایسه و س وزیر نخستهای شان را با تالشجمهور رئیسوزرای مصری اقدام 

 .((Ibid: 4ند کردحمایت او 

برداری رناک مردم و حکومت مصر برای الگومقامات لندن خیلی زود به استعداد خط

صنعت نفت  شدن ملیرویدادهای مربوط به  ةبردند و در بحبوحاز نهضت ملی ایرانیان پی

جنوب ایران، به  ایران، یکی از توجیهات اصلی آنان برای کاربرد نیروی نظامی در

طی جلساتی که  3شد.آینده کانال سوئز مربوط می دربارةهای حکومت بریتانیا دغدغه

تشکیل  1953تا  1951های مقابله با اقدامات دکتر مصدق طی سال برایبریتانیا  ةکابین

داد، مقاماتی چون وزیر امور خارجه و وزیر دفاع بریتانیا، علت اصرار خود بر واکنش 

کانال سوئز  کردن ملی برایعلیه دولت ایران را پیشگیری از تحریک مصریان  قاطعانه

  .(259 - 272 :1393)علم، کردند ذکر می

کسب درآمد بیشتر  4«کمپانی کانال سوئز» کردن ملیاز  را اگرچه ناصر هدف خویش

 المللی بینذکر کرده و مدیریت این آبراه « آسوان»های ساخت سد بزرگ مین هزینهأو ت

ای متفاوت اما به شیوه ،را حق طبیعی مصریان خوانده بود، لیکن او نیز به مانند مصدق

 بر یکی از منابع حیاتی مورد نیاز غرب، یعنی منابع نفتی خلیج فارس دست نهاده بود.

مداران و کارشناسان نفتی غرب در مقابله در آن سو نیز تصمیمات و اقدامات سیاست

شدن کانال سوئز مورد ن تجربیاتی موفق، به هنگام مسدودعنوا هبا بحران نفت ایران، ب

دنبال تحریم دولت بریتانیا علیه حکومت ایران و اقدام ه گرفت. ببرداری مجدد قراربهره

ای که کنندهکننده یا تصفیهعلیه هر توزیع یدعو ةکمپانی نفت انگلیس و ایران در اقام
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ولت مصدق از عایدات حاصل از صدور نفت ، دکردایران را خریداری می ةشدنفت ملی

بشکه  20000به  1950بشکه در روز در سال  666000د و تولید نفت ایران از شمحروم 

به این  ؛اما این تحریم اثر جانبی دیگری نیز داشت، کاهش یافت 1952در روز در سال 

ازار نفت، از ب زیادی، مقادیر 5ترتیب که در دورانی بسیار حساس، یعنی جنگ کره

بندی مواد ای از نقاط آسیا جیرهدر پاره ،رواز این ؛شدتجارت این ماده حیاتی حذف می

سازمان نفت برای روری در شرق کانال سوئز لغو شد. ضپروازهای غیرسوختی برقرار و 

، تا دهنده رسید که بدون نفت ایرانتکان به این نتیجة مقاصد دفاعی ایاالت متحده

های ضای جهانی نفت، بر تولید آن فزونی خواهد گرفت. دستگاهتقا 1951پایان سال 

های جنگ جهانی درنگ به تکاپو افتادند تا این خالء را پر کنند و مانند سالمربوط بی

داشت. در ایاالت بستگی به همکاری نزدیک آمریکا و انگلیس  مشکلاین رفع دوم، 

ضد »پانی نفتی که از قانون نوزده کم« 1950قانون تولیدات دفاعی »اس اسمتحده بر

ها و تمرکز تفعالیّی داوطلب برای هماهنگ ةکمیت، یک شده بودند انیز مستثن 6«تراست

مشابهی در بریتانیا همکاری  ةاین کمیته با کمیت. وجود آوردندهب ذخایر و تسهیالت

 .نزدیکی را آغاز کرد و با ارسال نفت به نقاط مختلف جهان، کمبودها را برطرف ساخت

، کویت و ، تولید نفت در ایاالت متحده، عربستان سعودیاین عملیات ةاجرای بهین ایبر

 .(790 :1394، )یرگینشد  افزایش دادهعراق 

های افتادن تحریمؤثرکه به م المللی بینهای نهایی این تدابیر و هماهنگی ةنتیج  

برای دولت مصدق ، شدانگلیس علیه ایران و عدم اخالل در توزیع جهانی نفت منجر 

رسید قطع صدور نفت برای دولت ایران که به بسیار گران تمام شد. اگرچه به نظر می

چندان مشکل ساز نباشد، اما با گذشت  ،برداری ناچیز از عایدات نفتی خو گرفته بودبهره

اقتصادی، زمینه برای تضعیف و سقوط دولت مصدق ة محاصر ةشدن حلقترزمان و تنگ

پایان  1953البته تاثیرگذاری مصدق با کودتای اوت  ؛(234: 1372 تن،)ساشد فراهم 

بخش مردمان و برخی حکام های مدیدی الهامهای او تا مدتتنگرفت و افکار و فعالیّ

 آموخت ،رفته بودندهای خالی تا زانو در طال فروجهان سوم بود. او به مردمی که با شکم

وجب آزادی آنان نیز باشد تواند ماست، میفتی که یکی از علل بردگی آنان بوده ن

  .(16: 1363 )سرکیس،

نوبت به جمال عبدالناصر رسید تا با لغو امتیازات انحصاری بیگانگان،  1956سال 

که در جریان جنگ ده  هنگامی ؛های ملی مصر را برای مردم کشورش هزینه کندسرمایه
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در کانال سوئز را ند فروند کشتی ، انگلیس و فرانسه، مصریان چزة مصر علیه اسرائیلرو

زیرا ناصر دست بر  ؛ها متوجه شدند که میراث مصدق هنوز زنده استغرق کردند، غربی

گلوگاهی نهاده بود که سالیان سال انتقال نفت خلیج فارس را به اروپا تسهیل و تسریع 

کی از نفت اقدامات مصدق بازارها و صنایع جهانی برای مدت اند ةواسطهده بود. اگر بکر

تهدید افکار و تمامی منابع نفت خلیج فارس مورد  ایران محروم شده بودند، اینک

گذاشتن پشت سر برای که تدابیری درنتیجه ؛بود گرفتهقرار مصریان ةگرایانملی احساسات

 ای آن، ابعادی بسیار گسترده یافت.و همچنین پیامده شدبحران سوئز اتخاذ 

بحران نفتی سوئز و کسب اطمینان از  نگذاشتسر های غربی با هدف پشتدولت 

خلیج  ةهای منطقو حکومت ،سوع نفتی خلیج فارس در آینده در یکدسترسی به مناب

 اعمال کردندهای نفتی خود دنبال بحران سوئز در سیاسته هایی که بفارس با بازنگری

ند. اجرای ت خلیج فارس رقم زدداری را در صنعت نفدر سوی دیگر، تحوالت دامنه

گیری از منابع و مسیرهای جایگزین، اصالح موقت ی عظیم انتقال نفت با بهرهها طرح

  کش در کنارنفت ساخت تانکرهای ةسابقه در زمینالگوهای مصرف سوخت و ابتکارات بی

 شدن و نزدیک فارس جخلی نفت صنعت ةعرص در منفرد هایشرکت حضور چون رویدادهایی

 آثار جملههمگی از مستقل، ایاتحادیه در قالب یکدیگر به فتن ةکنندکشورهای صادر

 .شوند میشمرده  فارس خلیج نفت صنعت بر سوئز بحران ایمنطقه و المللی بین

 

 و نقش کانال سوئز در صنعت نفت جهان و خلیج فارس اهمیّت .2

آید که ضمن اتصال دریای حساب میه معابر استراتژیک جهان ب کانال سوئز یکی از

ن نیاز اروپا و آسیا بدو بینکه تردد  کندترانه به دریای سرخ، این امکان را فراهم میمدی

قرن بیستم کانال سوئز در انتقال بخش اعظم نفت  رد. دبه دورزدن آفریقا میسر شو

گیری از این آبراه کش با بهرهخلیج فارس به اروپا نقش بسزایی داشت. تانکرهای نفت

انگلستان  (South Hampton) ندر ساوث همپتونمایل به ب 6500پس از طی 

مستلزم  «کامید نی ةدماغ»یعنی  ،حالی بود که مسیر جایگزینرسیدند و این در  می

 .(816: 1394)یرگین، مایل بود  هزاریازدهپیمودن 

سوم ترافیک کانال سوئز  سال قبل از وقوع بحران سوئز، دو، یعنی یک1955در سال 

میلیون  5/1 ةعلق داشت که این میزان برابر بود با عبور روزانهای نفتی تبه محموله

سوم نفت دو  در آن سو نیز، اروپائیان .(147 :1355 )فرزام،بشکه نفت از این معبر 

کردند و هرگونه موردنیاز خود را از منابع خلیج فارس و از طریق کانال سوئز دریافت می
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های نابسامانیبه ز جنگ جهانی را دیده اخلل در این مسیر حیاتی، اروپای آسیب

 . (Abdelrehim, Maltby&Toms, 2015: 141)کرد میدچار سیاسی و اقتصادی 

ترین عنوان یکی از دیرینهه بریتانیا به کانال سوئز، ب ناپذیرپرداختن به وابستگی انکار

از تواند تصویری روشن های ذینفع در منابع نفتی خلیج فارس، میترین حکومتو اصلی

سوئز  لخلیج فارس ارائه دهد. کانا ةنقش حیاتی این آبراه در صنعت نفت جهان و منطق

 کنندة واردات نفت از خلیج فارس، تسهیل عنوان معبری مطمئن و سریع برایه همواره ب

حفظ ارزش  برایالحمایه و ابزاری المنافع و تحتهای مشترکارتباط با سرزمین

ای برای العادهاستراتژیک فوق اهمیّت، المللی بینول عنوان یک واحد په استرلینگ ب

 امپراتوری بریتانیا داشت.

ی انگلستان را وزیر نخستکه در جریان جنگ سوئز  (Anthony Eden) آنتونی ایدن

گونه گرایانه در خاورمیانه، اینهای ملیگیری حرکتها پیش از شکلعهده داشت، سالبر

یک  کانال برای امپراتوری بریتانیا به مانند» کند:نظر می این آبراه اظهار اهمیّتة دربار

گونه که مدنظرمان است خواهیم روابطمان آنکند و اگر می عمل می «همیشه مفتوح ةدرواز»

 ,British Parliamentary Papers)«باشد، این دروازه باید دائما ًباز و تحت سیطره باشد

vol.233, col.. 

تحت حمایت مستقیم دولت  (British Petroleum) شرکت بریتیش پترولیوم

رقیب از منابع نفتی خلیج فارس کمپانی بییک   به عنوانانگلستان، برای مدت مدیدی 

. این شرکت برای انتقال نفت میادین نفتی ایران، عراق و کویت به کردبرداری میبهره

صنعت نفت  شدن ملیچه این کمپانی در جریان ال سوئز اتکای فراوانی داشت. اگرکان

برداری از منابع انحصار بهره 1954نفت در سال  المللی بینایران و تشکیل کنسرسیوم 

تنها در های کالن شرکت، نهگذاریبا توجه به سرمایهظیم انرژی ایران را از دست داد، ع

                کنون نیز بریتیش پترولیوم همواره از صدرنشینان بورس سهام بوده ، بلکه تاآن مقطع

یعنی سال وقوع  1956این شرکت بریتانیایی در سال . Little wood, 1998: 89) )است 

های نفتی جهان، میلیارد دالر در میان شرکت 02/2جنگ سوئز، با فروش ناخالص 

 .(Bamberg, 2000: 2)موقعیت ممتازی داشت 

آبراه سوئز استفاده  پیوسته از ،های بریتانیاییبریتیش پترولیوم در کنار دیگر شرکت

 ؛کردند، انگلیسی بودند هایی که از این معبر عبور میکه یک سوم کشتیییجاکرد، تا می

کشتی از کانال سوئز ثبت شده که از  666هزار وچهاردهتردد  1955در سال  ،برای مثال

 .(147  :1355 )فرزام،کشتی متعلق به انگلستان بوده است  358چهارهزار و ،این مقدار



 65/ 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

های نفتی متمایز کمپانی ویژه، بههااما آنچه بریتیش پترولیوم را از دیگر شرکت

 ةساخت، وابستگی بیش از حد این شرکت به نفت خلیج فارس بود. گزارش ساالن می

کرد و این در حالی بود میلیون تن نفت حکایت می 46از تولید  1955شرکت در سال 

میلیون تن به منابع نفتی  5/45، مقدار تولیدهمین گزارش، از این  که با استناد به

 تایمز لفایننشیا ةکویت، عراق و ایران تعلق داشت. همچنین طبق گزارشی که نشری

-Royal Dutch شل-شرکت نفتی رویال داچ کهد، درحالیکربحران سوئز منتشر پس از 

Shell)) 13  ت شرک کرد، این میزان در تولیداتش را از خاورمیانه کسب میدرصد از

 .(Abdelrehim, Maltby&Toms, 2015: 138) رسید درصد می 99بریتیش پترولیوم به 

ترسی نامحدود به احتمال عدم دس دربارةهمواره  ،هاانگلیسی ویژههب ،مقامات غربی

 که کردندت در انتقال نفت خلیج فارس ابراز نگرانی مینتیجه محدودیّکانال سوئز و در

ت انتقال امنیّ به نسبتنگرانی غرب  ،ال عبدالناصر در مصررسیدن جمپس از به قدرت

وقت  ةوزیر خارج ،(Selwyn Lloyd). سلوین لوید شدّت یافتنفت خلیج فارس به اروپا 

نفتی  ةناپذیر از مجموعکانال سوئز را بخشی جدایی ،در دیدار با ناصر در قاهره ،بریتانیا

یاتی این آبراه برای امپراتوری بریتانیا ح اهمیّتخاورمیانه و خلیج فارس دانست و بر 

از عواید ناچیز مصر از کانال سوئز گالیه نمود و با  ،البته ناصر نیز در پاسخ ؛کید کردأت

اشاره به سهم پنجاه درصدی کشورهای خلیج فارس از تولیدات نفتی خود، تقسیم سود 

 د.شمشابهی را برای مصریان خواستار 

فرو  مداران غربی را در بهت و حیرتا ملی کرد و سیاستسرانجام ناصر کانال سوئز ر

از  ،داری وقت بریتانیاوزیر خزانه ،(Harold McMillan) که هارولد مک میالنییجابرد تا

 .(821: 1394 )یرگین،کند  یاد می« زندگی خود دباشدیدترین تند»ین واقعه با عنوان ا

که کشورش تنها برای حالیانال و درک شدن ملیبریتانیا نیز پس از  ةمعاون وزیر خارج

شدن آمریکا، محروم جمهور رئیسنفت داشت، در پیامی به  ةذخیرمدت شش هفته 

یافتن ذخایر طالی این کشور و ایجاد بحران بریتانیا از نفت خلیج فارس را موجب پایان

تنها هصورت بریتانیا ن استرلینگ اعالم کرد. وی همچنین تهدید کرد که در اینة در حوز

تواند به تعهدات نظامی خود در دیگر نقاط جهان عمل کند، بلکه حتی قادر به نمی

 .(830: 1394 ،همان)دفاعی خود نیز نخواهد بود  ةمین بودجأت

ل نفت خلیج فارس، صورت اخالل در جریان انتقابردن به عمق بحرانی که دربرای پی

استناد مدیران شرکت بریتیش پترولیوم های الزم است به گزارش ،گرفتمیاروپا را در بر
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شدن ها در صورت مسدودطبق این گزارش؛ بود که پیش از بحران سوئز تهیه شدهکنیم 

و این  گرفترا میکش گریبان این شرکت های نفت کانال سوئز، مشکل کمبود کشتی

رس تن از نفت خام ارسالی از خلیج فاهزار  520شد تا هر ماه به میزان  مشکل سبب می

داد که این ها همچنین هشدار میهای اروپایی کاسته شود. این گزارشبه پاالیشگاه

های نفتی شرق مدیترانه به آمار قابل میزان کمبود نفت خام، در صورت اختالل در لوله

یض صورت های عررسید و اگر اختالل در لولهتن در ماه نیز می هزار740توجه 

اه از تن در م هزار 820شد،  ها نیز مرتفع نمیشکپذیرفت و مشکل کمبود نفت می

 شد داد کاسته میتحویل می میزان نفت خامی که بریتیش پترولیوم به اروپا
(Abdelrehim, Maltby&Toms, 2015: 142). 

هیچ نشان داد که  هایی در کنار دیگر شواهد و رویدادهای بعدیانتشار چنین گزارش

 ةیندآوابستگی فز  سوئز، بحران ةدوم به انداز هانیج های پس از جنگرخدادی طی سال

نتیجه در؛ (Bamberg, 2000: 75) به نفت خلیج فارس آشکار نساخترا اروپای غربی 

س تمامی أو مسائل صنعت نفت در ر شدساختاری  یالملل شاهد تحولاقتصاد بین

 گرفت.های سیاسی قرارراهبردها و برنامه

 

 اوم جريان نفت طي بحران سوئزبراي تد المللي بینتدابیر  .3

و اشغال کانال سوئز  تجاوز به مصر یاز اهداف اصل یکیاشاره شد،  تریشگونه که پهمان

اما برخالف انتظار ، های انتقال آن بودحفظ و تأمین امنیت منابع نفتی خلیج فارس و راه

عربستان  شدن کانال سوئز، قطع صدور نفتدان انگلیسی و فرانسوی، با مسدودمردولت

 امانةهای پمپاژ نفت سوریه و سکاری طرفداران ناصر در ایستگاهبه اروپا و اخالل و خراب

سداد کانال سابقه قرارگرفت. انیک بحران انرژی بی ةانتقال نفت کویت، غرب در آستان

های عبوری درصد از کشتی 86 ،گرفت که پیش از وقوع بحران حالی صورت میسوئز در

های  از محموله فارس خلیج نفت سهم و دادندمی تشکیل کشنفت های شتیک را کانال از

 .(Robertson, 1964: 301)درصد بود  79ها،  کشاین نفت

کشورهای سهیم در  خیز خلیج فارس و سایربحران سوئز اقتصاد کشورهای نفت

ت عراق های انتقال نفها در ایستگاهگذاری سوریداد. بمبتأثیر قرارصنعت نفت را تحت

مدیترانه برای هر دو کشور خسارات مالی به همراه آورد. عربستان سعودی نیز با  به بنادر

محروم شد. طبق  بسیاریخودداری از صدور نفت به انگلستان و فرانسه از درآمد 

نفت خلیج  ةکنندز درآمد نفتی اکثر کشورهای تولیدآمارهای اقتصادی، طی بحران سوئ
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درصد  33درصد و در عربستان  75ن میزان کاهش در عراق که ای کاهش یافتفارس 

 .(Stephens, 1971: 245) شده است برآورد

تر و شدیدتر بود. اتکای روزافزون صنایع تبعات منفی بحران سوئز در غرب ملموس

مداران بودن فصل سرما، سیاستپیشبی به نفت خلیج فارس و همچنین درهای غرکشور

ز خود تدابیری فوری نیاواداشت تا برای تأمین انرژی موردبه تکاپو  آمریکایی و اروپایی را

 ندیشند.بی

؛ دادندر نفتی را در دستور کار خود قرارآمریکاییان زودتر از سایر غربیان تدابی

دست آوردن اسحله به بلوک شرق روی آورد، همصر برای ب 1955که در پاییز  هنگامی

های را به کمپانی« 1950نون تولیدات دفاعی قا»آمریکا اعمال مجدد  ةوزارت خارج

رفتن نفت دستنون که در اصل برای مقابله با از. طبق این قاآمریکایی پیشنهاد داد نفتی

یافتند در صورت  زه میهای نفتی اجاطراحی شده بود، کمپانی 1950 ةایران در اوایل ده

ها با  البته کمپانی کنند؛ کاریهم و تعامل دولت با حتی و یکدیگر با ،سوئز کانال شدنبسته

قانون ضد »های وزارت دادگستری ایاالت متحده در چارچوب  گیری توجه به سخت

تمایلی به اجرای این طرح نداشتند، لیکن خود نیز نگران قطع جریان نفت « تراست

 شدن ملییعنی چهار ماه پیش از 1956خلیج فارس بودند. در همین زمینه در آوریل 

مطالعاتی  ((Standard Oil of New Jersey نیوجرسی استاندارد اویل، کمپانی آبراه سوئز

شدن کانال سوئز خلیج فارس به غرب، درصورت مسدودچگونگی انتقال نفت  ةرا دربار

  .(819 :1394 ،یرگین) دکرآغاز 

 جمهور رئیس، (Eisenhower) ها در خاورمیانه، به دستور آیزنهاورتنش با افزایش

ین انتقال نفت های جایگزراه ةشکل گرفت تا دربار« اضطراری خاورمیانه ةکمیت»آمریکا، 

جویی کند. وزارت دادگستری نیز صورت اخالل در کانال سوئز، چارهبه اروپای غربی در

 .برداردهای نفتی را برای کمپانی تضد تراسهای قانون تمأموریت یافت برخی محدودیّ

بحران سوئز، با  زمانی مربوط به انتقال نفت در ها طرحاضطراری خاورمیانه در  ةکمیت

« سازمان همکاری اقتصادی اروپا»و « مشورتی تأمین ذخایر نفتی بریتانیا ةکمیت»

 د.کرهمکاری 

 7غربی، ةکرهای نفتی آمریکایی عقیده داشتند با افزایش تولید نفت در نیمکمپانی

که معنای آن افزایش شدید  ساخت توان تقاضاهای نفتی اروپای غربی را برآوردهمی

 ت تولید نفت در ایاالت متحده و ونزوئال بود.ظرفیّ
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دستور ه کانال سوئز ب شدن ملییعنی چند روز پس از  1956 ةدر آخرین روز ژوئی

ة گزارش نهایی خود را درباراجرایی کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی  ةناصر، کمیت

ه کرد که بل سوئز ارائه کرد. این گزارش توصیه میهای جانشین کاناو مسیر هاحل راه

زیاد در بسیاریک لوله با قطر  ،امید نیک ةزدن دماغجای ساختن تانکرهای بزرگ و دور

رکیه، نفت خلیج فارس خلیج فارس تعبیه شود که پس از عبور از خاک عراق و ت ةدهان

نیاز برای زمان طوالنی موردو مدت زیاد ةمدیترانه برساند. موانعی چون هزین را به دریای

این طرح را موجب شد برداری،  کاری پس از بهرهاحداث خط لوله و احتمال خراب

 .(829 :1394 ،یرگین)بدانند ناکارآمد 

اضطراری تأمین  ةکانال سوئز، برنام شدناز بسته ماه پس یک 1956در آغاز دسامبر 

براساس  ،نام گرفته بود (Oil Lift) «یرسان نفت»که  کار افتاد. این برنامههمنابع نفتی ب

 به با توجه گرفت. و اروپا شکل متحده ایاالت در نفتی هایکمپانی و دولت مشترک همکاری

 ،غربی ةکربرداری از ذخایر نفتی نیمخلیج فارس، بهره نفتی تأسیسات افتادن اغلبازکار

ها کشصورت نفت این های اروپای غربی بود. دربرای تأمین انرژی کشور بهترین گزینه

حال بر میزان  عین در ند وکن امید را طی ةخلیج فارس و دماغ ناچار نبودند مسیر طوالنی

ها تقسیم شدند کمپانی کش میانتانکرهای نفت ،بنابراین ؛شدنفت انتقالی نیز افزوده می

به اروپا تر غربی هرچه سریع ةکرد تا نفت نیمشای تعیین و برای هر کمپانی مسیر ویژه

های  تا محموله داد تشکیل ایویژه گروه اروپا اقتصادی همکاری سازمان نیز ااروپ در د.برس

صورت مساوی بین کشورهای شدند، بهنامیده می (Sugar Bowl) «شکر ةکاس»نفتی که 

 .(Abdelrehim , Maltby & Toms , 2015: 150) مختلف توزیع شوند

مات دیگری نیز در برخی از کشورهای اروپایی صورت اقدا ،رسانی نفتة در کنار برنام

در روزهای یکشنبه ممنوع کرد و در فرانسه را خودروهای شخصی  بلژیک حرکت ؛گرفت

، هفتاد درصد در مقایسه با پیش از بحران سوئز های نفتیمیزان خرید نفت از کمپانی

ی برای نفت لحاظ بندی بنزین، مالیات جدیدکاهش یافت. در انگلستان عالوه بر جیره

از زغال سنگ استفاده کنند  ،های برق اروپا نیز تشویق شدند تا به جای نفتشد. نیروگاه

 .(837 :1394 ،یرگین)

پشت سرگذاشتن  برایای به همکاری مقامات سعودی ایاالت متحده در سطح منطقه

به نام  را خودیکی از دوستان  1956بحران سوئز امیدوار بود. آیزنهاور ابتدا در سپتامبر 

ا و ترغیب آنان به هبا هدف جلب همکاری سعودی (Robert Anderson)رابرت اندرسن 
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عود و شاهزاده د. اندرسن در ریاض به ملک سکرریاض  ةدادن ناصر، روانتحت فشار قرار

برداری شود، آمریکا غرب بهره برفشار  برایکه از کانال سوئز صورتیفیصل هشدار داد در

ارزش خواهد تیار قراردادن انرژی اتمی به اروپاییان، نفت خلیج فارس را بیاخنیز با در 

آمریکا وقعی ننهادند و ترجیح دادند در این  ةها به تهدید نمایندالبته سعودی ؛ساخت

مقطع با ممانعت از ارسال نفت به فرانسه و انگلیس در کنار ناصر بایستند. ایستادگی 

گرفت که ها درحالی صورت میغربی هایا و پیشنهادمقامات سعودی در برابر فشاره

ة مبنی بر تغدی ،ملک سعود، ریاض با مقاومت در برابر پیشنهاد غرب ةطبق گفت

هیکل، )داد  روزانه یک میلیون دالر از دست میدر جریان بحران سوئز،  ،پاالیشگاه بحرین

1367: 321). 

ز گسترش نفوذ شوروی در گرفتن بحران سوئز و هراس آمریکا ادنبال پایانه ب

در دستور کار ایاالت متحده  عربستان سعودی و مصر بینافکنی خاورمیانه، اختالف

ناصر، دستاویز مناسبی برای واشنگتن  از سویرهبری جهان عرب  ةداعی ؛گرفتقرار

بهبود روابط با یکی از  ةد تا ضمن ایجاد هراس در میان مقامات ریاض، زمینکرفراهم 

منابع نفتی عربستان  اهمیّتکنندگان نفت خاورمیانه را مهیا سازد. دولیترین تبزرگ

 . درشدسعودی در رفتار مقامات کاخ سفید هنگام سفر ملک سعود به واشنگتن آشکار 

حالی برای دیدار از ایاالت متحده وارد واشنگتن شد پادشاه سعودی در  1957ژانویه  29

استقبال اعالم  برایآمریکا در فرودگاه  رجمهو رئیسشرط سفرش را حضور  ،که از قبل

مبنی بر  ،کرده بود. با وجود اینکه چند روز پیش از این، دولت ریاض پیشنهاد آمریکا

را رد کرده بود، لیکن شرایط اقتصادی و  8«دکترین آیزنهاور»های طرح پذیرش کمک

یعنی  ،دهد تا سنت دیرین ایالت متحکرسیاسی آن مقطع زمانی، آیزنهاور را وادار 

 .(325 :1367،  همان)استقبال در مدخل کاخ سفید را زیر پا بگذارد 

حدودی گشوده شد و ة کمپانی نفت عراق تاخطوط لول 1957سرانجام در ماه مارس 

کش بتوانند سازی شده بود که تانکرهای نفتکافی پاک حدّکانال سوئز به ،تا ماه آوریل

زیرا  ؛سرعت تولید را به جریان انداختندفارس بهند. کشورهای عرب خلیج کناز آن عبور 

داده بودند. در همان ماه  کاهشبحران تولید را به نصف  زمانبرخی مانند کویت در 

و دولت  را متوقف رسانی نفتآمیز تاضطراری و موفقیّ ةایاالت متحده برنام ،آوریل

های بریتانیایی را از یعبور کشت ةبندی بنزین، اجازانگلستان با اعالم پایان طرح جیره

 کانال سوئز صادر کرد.
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 تأثیرات بحران سوئز بر صنعت نفت خلیج فارس.4

 تشکیل کنفرانس برمودا . 4-1

جدید  وزیر نخست ،میالنمک و متحده ایاالت جمهور رئیس ،آیزنهاور 1957 مارس ماه در

ن دو کشور بیی را که جانبه تشکیل دادند تا اختالفاتکنفرانسی دو« برمودا»در  ،بریتانیا

نفت خلیج فارس از مباحث اصلی  ةلئبرطرف سازند. مس ،طی بحران سوئز پدید آمده بود

پذیری کویت و دیگر کشورهای خلیج طرف با اذعان به آسیب این کنفرانس بود و دو

ه ک میالنکردند. مکت استقالل این کشورها تأکید تقویّ ، برناصر افکار  نفوذ برابر در فارس

برای بر همکاری دو دولت  ،دانستترین موهبت جهان میبزرگنفت خلیج فارس را 

اصرار ورزید و  ،دکرصلح و رفاه خاورمیانه را تضمین می که درازمدت هایبرنامه اجرای

ت خلیج فارس خواستار مین امنیّأپذیری بیشتر بریتانیا را برای تآیزنهاور نیز مسئولیت

که امیدوار ساخت هایی ها را به احیای همکاریبریتانیایی ،موداکنفرانس بربرگزاری شد. 

اما این  ،بود گرفته شکل انگلیس متحده و ایاالت میان دوم جهانی جنگ زمان در

خود و  اتکا به قدرت نظامی و اقتصادی با آمریکاییان و نپایید دیری انهآ بینی خوش

مردمان خاورمیانه، متفق دیرین  ةرایانگبرداری از افکار و احساسات ملیهمچنین با بهره

 ,Adams)خلیج فارس تبدیل شدند  ةو به قدرت برتر منطق ندتدریج کنار زدخود را به

2000: 72). 
 

 خطوط لوله  اهمیّت کاهشظهور سوپرتانکرها و . 4-2

پذیری ران سوئز، آسیبکمپانی نفت عراق طی بح ةخرابکاری ارتشیان سوریه در خط لول

کانال  دوبارةشدن کرد. احتمال مسدوده گردانندگان صنعت نفت جهان گوشزد آنها را ب

، یعنی سوم برای انتقال نفت خلیج فارس ةسوئز و خرابکاری در خطوط لوله، گزین

صرفه بهمذکور عملی و مقرون ةتر ساخت. برای اینکه گزینامید را برجسته ةزدن دماغدور

ظیمی بود که تا آن مقطع از نظر تکنیکی کش عباشد، نیاز به ساخت تانکرهای نفت

گیری از موتورهای دیزلی پیشرفته و فوالد رانی ژاپن با بهرهاما کشتی ،نبود پذیرامکان

فارس شاهد خلیج ةپهن ،زده ساخت و از آن پسهای نفتی را شگفتکمپانی مرغوب،

های به پاالیشگاه تی باالسوپر تانکرهایی بود که نفت این منطقه را با ضریب امنیّحضور 

 .(844  :1394 ،یرگین)دادند غربی انتقال می
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 ها خواهي ايتالیاييسهم. 4-3

گذاران این کشور ها و سرمایه، شرکتمبود منابع طبیعی سرزمین ایتالیابا توجه به ک

منابع نفتی خلیج  ،گیری از منابع خارجی داشتند و در این میانتمایل زیادی به بهره

نفتی که  ةهای عمدکمپانی ةاما حضور دیرین ،ها بودهای ایتالیاییتلویّفارس از او

نفت  ةشدند، نفوذ هر شرکت دیگری را در عرصنامیده می 9«خواهرانهفت»اصطالحاً 

گیری برخی تا اینکه در جریان بحران سوئز و موضع ،ساختخلیج فارس غیرممکن می

ها و آلی برای شرکتای نفتی، فرصت ایدهه کشورهای خاورمیانه در برابر غرب و کمپانی

ایتالیایی این فرصت را  (Enrico Muttei) ئیانریکو ماتهوجود آمد. ه اشخاص متفرقه ب

 محمدرضا شاه پهلوی برای تبدیل ةپروازانهای بلندغنیمت شمرد و با آگاهی از برنامه

و  (AGIP) آجیپ ایتالیا همکاری میان کمپانی ةکشورش به یک قدرت بزرگ، زمین

 75شرکت ایتالیایی و شاه که سود  بیند. انتشار مفاد قرارداد کردولت ایران را فراهم 

های نفتی با اعتراض شدید کمپانی ،ده بودکربینی درصدی را برای حکومت ایران پیش

را  10«پنجاه–پنجاهتقسیم سود » ئی و شاه اصلهای غربی مواجه شد. ماتهبزرگ و دولت

های عمده را در خلیج فارس و سایر نقاط ه بودند و این امر منافع کمپانیپا گذاشت زیر

مورد مشارکت ایران و  ةچه تا چندین سال در منطقجهان به خطر می انداخت. اگر

ها که انگلیسی پنجاه–پنجاهشدن اصل داراما خدشه ،استخراج نشد زیادیایتالیا، نفت 

پیش متوجه ازها را بیشغربی خواندند،می  (The Deadly Sin)«گناه کبیره»آن را 

 .(Adams, 2000: 79 ) دکرآفرینی خود در مصر و کانال سوئز عواقب جنجال
 

 نفت خلیج فارس  ةورود ژاپن به عرص. 4-4

به نفت خلیج را این کشور  ةیندآرشد ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، اتکای فزاقتصاد روبه

های بزرگ عمدتاً کمپانی ،به ژاپنرا ود نفت دنبال داشت. جریان وره فارس را ب

 1950 ةده ة، اما رویدادهای خاورمیانه در میانکردند داره میآمریکایی و انگلیسی ا

ند. در بهار سال کنبیشتری کسب  در این زمینه استقالل د تاکرها را ترغیب ژاپنی

خلیج فارس در های جنوب  کرانه و پس از آنکه مقاومت مصریان و اتحاد اعرابِ 1957

دار  بر منابع نفتی خلیج فارس خدشهرا ها  دیرین غربی ةجریان بحران سوئز، سیطر

یک کنسرسیوم مرکب از چند شرکت ژاپنی با حمایت دولت تالش برای ساخته بود، 

طرف عربستان قاره در مناطق بیبرداری از نفت فالتکسب امتیاز استخراج و بهره

 «کمپانی نفت عرب»این کنسرسیوم که بعدها به  د.کرسعودی و کویت را آغاز 
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(ArabOil Company) توانست نظر مثبت مقامات سعودی را جلب کند.  عروف شد،م

درصدی از تولید نفت را برای  56بار سود ها که توانسته بودند برای نخستینسعودی

ب دولت ترتیبدین ؛دندکرند، مقامات کویت را نیز به این امر ترغیب کنخود تضمین 

د، با این تفاوت که سود دریافتی کرکمپانی نفت عرب قراردادی نفتی امضاء کویت نیز با 

 های قرارداد دولت طبق و رسیدند نفت به 1960 سال در هاژاپنی بود. درصد 57 هاکویتی

 پنجاه-پنجاهسود  تقسیم اصل و کردند کسب مضاعف سود درصد 10 کویت و سعودی

 .(860: 1394رگین، ی) تزلزل بیشتری یافت
 

 حضور کمپاني منفرد آمريکايي در صنعت نفت ايران . 4-5

نفت ایران و متعاقب آن جنگ سوئز فرصتی را فراهم آورد تا برخی  شدن ملینهضت 

 به انحصارطلبی و چپاول را های خاورمیانه و خلیج فارس انزجار خود ها و دولت ملت

نفتی نیز  ةهای عمد ند. بدیهی بود که شرکتنکابراز  بیگانگان از سویهای خود  سرمایه

ی را برای ا ت ویژهو این امر موقعیّ گیرندجویی قرار مورد کینه ،ل متهماندر ردیف اوّ

کمپانی آمریکایی استاندارد اویل  آورد. وجود همستقل و نسبتاً کوچک ب های نفتی کمپانی

(Standard Oil of Indiana) ایندیانا
اعتبار فراوان در ایاالت  یک شرکت با سابقه و 

ه هایش را داخل خاک آن کشور محدود ساخته بود. بشد که فعالیتمتحده محسوب می

و پس از جنگ  1950 ةخلیج فارس طی ده ةدنبال تحوالت اقتصادی و سیاسی منطق

گذاری خارج از آمریکا و در خاورمیانه تمایل یافتند. سوئز، مدیران این شرکت به سرمایه

که یکی از نخستین پیامدهای بحران سوئز  ئی ایتالیایی با دولت ایرانرارداد ماتهپس از ق

استاندارد اویل ة ، رئیس هیئت مدیرآمد حساب میه در صنعت نفت خلیج فارس ب

به نفع دولت ایران  75–25ایندیانا نیز راهی تهران شد و قراردادی نفتی با تقسیم سود 

 ،های نفتی را در پی داشتفت شدید دیگر کمپانیمنعقد ساخت. این قرارداد که مخال

 ةقاره در جنوب جزیرزود به ثمر نشست و به کشف یک میدان بزرگ نفتی فالت بسیار

های مستقل  ها، شرکت اینک در کنار ژاپنی . (861 :1394همان، )منجر شد  کخار

و  مند شوندافروزی غرب در جریان بحران سوئز بهره رفتند تا از آتش آمریکایی نیز می

 خود را در خوان عظیم نفت خلیج فارس سهیم سازند. 
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 گیري اوپک شکل. 4-6

ت جدید و غالب گیری از موقعیّ دنبال بهرهه ، ناصر بن بحران سوئزپس از پشت سرگذاشت

جمهوری »در خاورمیانه و در میان اعراب بود. پیوستن سوریه به مصر و تشکیل  ،خویش

امیدوار و  11«پان عربیسم»ناصر را برای تحقق رویای  1958در سال « متحد عربی

شدن رژیم پادشاهی که به برچیده 1958 ةمصمم ساخت. کودتای افسران عراقی در ژوئی

ناصر شکل  ةگرایانهای ملیتأثیر اندیشهشدیداً تحت ،مورد حمایت غرب انجامید نیز

مین و انتقال أدر ت که دو کشوری ،12«ناصریسم» ةگرفت. پیوستن سوریه و عراق به جبه

           تهدید بزرگی برای غرب تلقی ، ای داشتندهنفت خلیج فارس به اروپا نقش عمد

 .(308 : 1355، فرزام) شد می

البته تأثیرگذاری ناصر بر صنعت نفت خلیج فارس به این دو حوزه محدود نماند و او 

صدد ، دربرده بود قدرتمند پی یسالح به عنواننفت  اهمیّتکه در جریان بحران سوئز به 

 1957در همین راستا قاهره در بهار سال  ؛ثر برآمدؤی بیشتر از این ابزار مگیربهره

ای ای کشورهای عربی برای تشکیل جبههتا راهگش شدمیزبان کارشناسان نفتی عرب 

یی باعث شد تا در سال ادهمت نسبی این گر. موفقیّدشوحد با استفاده از ابزار نفت وا

تشکیل  پایتخت مصرج فارس در خیز خلی کشورهای نفتمجدداً نمایندگان  1959

این اجالس افزود و سنگ  اهمیّت. حضور نمایندگان دولت ایران و ونزوئال بر جلسه دهند

 .طی نشستی محرمانه نهاده شد (OPEC)« نفت ةکنندسازمان کشورهای صادر»بنای 

آمدن کار، رویصنعت نفت ایران شدن ملیون ی چتل تحوالکه حاص گیری اوپکشکل

 .منابع نفتی خلیج فارس پایان داد غرب بر ةجانبیک ة، به سیطرناصر و بحران سوئز بود
 

 نتیجه. 5

های ضعیف و تحت ها و ملتطلبی در میان کشورگرایی و استقاللگیری ملیاوج

که یآنجایاز بود.های اصلی جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم از شاخصه ،استعمار

های ترین دلیل تداوم حضور استعمارگران در کشوربرداری از منابع طبیعی مهمبهره

نهادن ها با دستآمد، بسیاری از رهبران و حاکمان این کشورحساب میهتوسعه نیافته ب

بر این منابع، خلع ید از بیگانگان و استقالل ملت خویش را خواستار شدند. دکتر محمد 

امپراتوری  ةو شکست هیمن 1951صنعت نفت ایران در سال  کردن ملیمصدق با 

در . نددکردنبال آن را گر راهی بود که کمی بعد برخی حکام خاورمیانه بریتانیا، آغاز

های  خاطر دولت ساختن کانال سوئز مجدداًجمال عبدالناصر مصری با ملی 1956سال 
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ترین معبر انتقال نفت خلیج فارس مصر مهم جمهور رئیسزیرا  ؛غربی را آشفته ساخت

مردان غربی تا دولت شدآنان خارج ساخته بود. بحران سوئز موجب  ةاز سیطررا به اروپا 

گذاشتن بحران نفتی ایران در دد تمهیدات موقتی که برای پشت سرعالوه بر کاربرد مج

از  کسب اطمینان برایتی نیز مدّهای بلندترتیب داده بودند، برنامه 1951سال 

حاکمان  از دسترسی نامحدود به نفت خلیج فارس در آینده تدارک ببینند. برخی

ای پس المللی و منطقهبرداری از شرایط بینخیز خلیج فارس نیز با بهرهکشورهای نفت

 از بحران سوئز، کسب سود بیشتر از منابع نفتی را در دستور کار خود قرار دادند.

خاورمیانه و خلیج فارس  ةگرایانهای ملیخیزش ةیجبحران سوئز که نت ،ترتیببدین

دیرین بریتانیا و  ةافول سیطر ؛، آثار متعددی بر صنعت نفت خلیج فارس برجای نهادبود

های نفتی منفرد گسترش نفوذ آمریکا، تحول در شیوه و ابزار صدور نفت، حضور شرکت

 ةهای صادرکنندن کشورسابقه و همچنین تشکیل سازماهای نفتی بیو انعقاد قرارداد

  . ندبودهای بحران سوئز بر صنعت نفت خلیج فارس نفت، همگی از پیامد
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 .شدپس از ده روز متوقف 

در ایپپران سپپقوط مصپپدق و بازگشپپت محمدرضپپا شپپاه پهلپپوی بپپه عرصپپه       1953کودتپپای اوت  .2

 ةبپپه هنگپپام کودتپپای ژوئیپپ « افسپپران آزاد»امپپا ارتشپپیان مصپپری تحپپت عنپپوان  شپپد، منجپپر قپپدرت 

 دادند.  ت خویش قراربرچیدن بساط رژیم پادشاهی را در اولویّ 1952

سیسپپات نفتپپی أنفپپت ایپپران، امپراتپپوری بریتانیپپا بپپا توجیپپه حفاظپپت از ت   شپپدن ملپپیدر جریپپان  .3

خلپیج   ةآبادان و کارکنان انگلیسی شپاغل در جنپوب ایپران، چنپد فرونپد کشپتی و نپاو جنگپی را روانپ         

 باش درآورد. در قبرس به حالت آمادهرا د و نیروهای چترباز خود کرفارس 

سپپیس شپپد و أت 1859یعنپپی در سپپال  ،انپپالکمپپپانی کانپپال سپپوئز ده سپپال پپپیش از افتتپپاح ک   .4

آن را تشپپکیل  ةداران عمپپدداران فرانسپپوی و انگلیسپپی و همچنپپین امپراتپپوری بریتانیپپا سپپهامسپپرمایه

 .نددبودادند و سهم ناچیزی هم برای حکومت مصر در نظر گرفته می

شپپپمالی بپپپا پشپپپتیبانی آشپپپکار و پنهپپپان چپپپین  ةنیروهپپپای نظپپپامی کپپپر 1950ژوئپپپن 25در  .5

شپپدند. دخالپپت نظپپامی ایپپاالت وارد جنپپوبی  ةخپپاک کپپربپپه سپپتی و اتحپپاد جمپپاهیر شپپوروی کمونی

هپپای نظپپامی پپپس از جنپپوبی، بپپه یکپپی از نخسپپتین رویپپارویی ةحپپامی دولپپت کپپر بپپه عنپپوانمتحپپده 

 جنگ جهانی دوم دامن زد. 



 75/ 1397، بهار و تابستان 1،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

داد انحصپارات تجپاری و   بپه دولپت آمریکپا اجپازه مپی      کپه تنظپیم شپد    1890قانونی کپه در سپال     .6

 دهد. صورت لزوم تحت پیگرد قانونی قرارو در  بگیردقیمت را زیر نظر  ةکنندهای تثبیترتلکا

 اسپت؛ هپای اطپراف آن   آمریکپا و آب  ةغربپی، منپابع نفتپی موجپود در قپار      ةکپر منظور از نفت نپیم  .7

 ند. هستغربی  ةکرکنندگان اصلی نفت نیمیک، کانادا و ایاالت متحده، تولیدونزوئال، مکز

کمپپک نظپپامی و اقتصپپادی بپپه کشپپورهای     بپپرایی آمریکپپا جمهپپور رئپپیسشپپنهادی طپپرح پی .8

 کردن خالء قدرت پس از بحران سوئز.ظور مقابله با نفوذ کمونیسم و پرمنخاورمیانه به

شپپود کپه از دیربپپاز  هپپایی اطپالق مپی  بپپه شپرکت « خپواهران هفپت »نفتپی یپپا   ةهپای عمپپد کمپپانی  .9

هپا عبپارت   ایر نقپاط جهپان در اختیپار داشپتند. ایپن شپرکت      در خاورمیانپه و سپ  را انحصار منابع نفتی 

بودنپپد از: بپپریتیش پترولیپپوم، گلپپف اویپپل، اسپپتاندارد اویپپل کالیفرنیپپا، تکزاکپپو، رویپپال داچ شپپل،      

 .استاندارد اویل نیوجرسی و استاندارد اویل نیویورک

ة منطقپ  در، ة آمریکپا قراردادهپای نفتپی در قپار    بپه  سپی تأ و بپا  1950 ةطرحی که در ابتپدای دهپ   .10

کمپپانی   بپین   مسپاوی  صپورت هاسپاس آن منپافع نفتپی بپ    تپدریج پیپاده شپد و بر   فپارس نیپز بپه    خلیج 

 .شدنفتی و حکومت صاحب نفت تقسیم می

ایپن ایپده کپه    ؛ کپرد ت عربپی، اتحپاد اعپراب را دنبپال مپی     کید بر نژاد و هویّپ أعربیسم با تپانة اید .11

در دوره ریاسپت جمهپوری جمپال     ،ل گرفتپه بپود  امپراتپوری عثمپانی بپر اعپراب شپک      ةدر زمان سیطر

 عبدالناصر به اوج خود رسید.

بپپر اثپپر القائپپات و اقپپدامات ناصپپر، مپپوجی از احسپپاس خودبپپاوری و عپپداوت نسپپبت بپپه بیگانگپپان   .12

 مردمان عرب را در برگرفت به که به ناصریسم شهرت یافت. 
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