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  )حسن مبارک یکتاتوریان دیپا یبرا مردم مصر زیبھ استقبال رستاخ(
  قسمت اول

  )صباح(استاد  محقق  پژوھشگر و

  
 پنجاه در دھھ. ردیر مى پذیثتأشان یانھ ھنوز از رھنمودھاى ایاستھاى منطقھ اى خاورمیس

اسى منطقھ اى را بھ اوج خود رساند و یس جاناتیاو ھ. انھ بودیمرد اول خاورم، عبدالناصر جمال

شكست نظامى . ل بھ كار گرفتیاسرائ سم عربى را بھ عنوان محورى براى مبارزه با استعمار ویونالیناس

ن یا د و دریخال گرد انھ دچاریخاورم. دھا را برباد دادیام ارى ازیبس ١٩۶٧ و ١٩۵۶اعراب در جنگھاى 

  . منطقھ اى فراھم آمد استھاىیزه شدن سیبرالیط روند لیشرا

ناصر  جمال ْ  تا ١٩۵۶جمھور مصر از   دومین رئیس) ١٩٧٠سپتامبر  ٢٨ -  ١٩١٨ یجنور ١۵(عبدال

رھبری کرد  این کشور را ١٩۵٢انقالب ، جمھور  نخستین رئیس، وی بھ ھمراه نجیب. ھنگام مرگ بود

روند مدرنیزاسیون و  تسریعوی در کشور خود بھ . کھ بھ سرنگونی پادشاھی مصر و سودان انجامید

عربی برای مدت کوتاھی مصر را  ھای پان  اجرای اصالحات سوسیالیستی دست یازید و با ترویج اندیشھ



ھای   ناصر یکی از مھمترین شخصیت. گذاشت با سوریھ متحد کرد و جمھوری متحده عربی را بنیان

او . رود توسعھ سده بیستم بھ شمار میکشورھای در حال  سیاسی ھم در تاریخ مدرن اعراب و ھم در

ھای ضد امپریالیستی در جھان عرب و   و نقش محوری در تالش کردن کانال سوئز شد  موفق بھ ملی

گرایانھ او کھ   ھای ملی سیاست. نقش کلیدی در تأسیس جنبش عدم تعھد داشت ناصر ھمچنین. آفریقا داشت

ھرچند . در جھان عرب داشت ١٩۶٠و  ١٩۵٠ھای   ھھواداران زیادی در دھ، مشھور است بھ ناصریسم

خدشھ زیادی بھ موقعیت عبدالناصر بھ عنوان رھبر  ١٩۶٧روزه از اسرائیل در  ۶جنگ  شکست در

  . دانند  می عرب وارد ساخت اما ھنوز ھم عموم اعراب وی را نماد حیثیت و آزادی اعراب جھان

دستور داد تا در تمام  خواند و» خلیج عربی«را وی نخستین رھبر یک کشور عربی بود کھ خلیج فارس 

 . استفاده شود» عربی خلیج«ھای چاپ آن کشور از نام   مدارس و ادارات مصر و در نقشھ

دنیا   بھ،  اسكندریھ  ایالت  از توابع،  شھر اسیوط  نزدیك، مُرّ   بنی  منطقھ در، ١٩١٨  یجنور ١۶ناصر در 

  جمال و  كرده  ازدواج  سنگ  تاجر زغال  با دختر یك یالدیم ١٩١٧ در،  عبدالناصر حسین،  پدرش. آمد

  . دو بود  فرزند آن  اولین

  گوناگون  در شھرھای  ناگزیر در كودكی، بود  اسكندریھ  كارمند پست  كھ،  پدرش کار  اقتضای  بھ  وی

  كھ  در حالی،  سالگی  ھفتدر .  رفت  ابتدایی کتبم  بھ  در اسیوط  سالگی  در شش. كرد  و تحصیل  زندگی

لوان در  پدرش ُ   کتبدر م،  خلیل، شیکاکا  سرپرستی  شد تا تحت  فرستاده  قاھره  بھ، بود  ساكن  شھر ح

اسین ّ ح َ و   شلوغ  از مناطق  در یكی  مدرسھ  این. دھد  خود را ادامھ  ابتدایی  شھر تحصیالت  این) مسگرھا(  ن

را از   فقیران  آورد تا زندگی  فراھم  جمال  را برای  فرصت  این،  در آن  یلبود و تحص  واقع  قاھره  پرجمعیت

  ازدواج و،  نداشت  سال  از ھشت  بیش  جمال  كھ  در زمانی، حامد  فھیمھ،  مادرش  مرگ. كند  مشاھده  نزدیك

خود را   و تحصیالت  بازگشت،  نزد پدرش،  حلوان  بھ  جمال.  او گذاشت  بر روحیھ  تأثیر بدی،  مجدد پدرش

  تحصیل  و بھ  رفت  اسكندریھ  نیز بھ  وی،  اسكندریھ  بھ  پدرش  با انتقال،  از مدتی  پس. داد  در آنجا ادامھ

 مصر  كھ،  در تظاھراتِ ضد انگلیسی  شركت  سبب  بھ،  سالگی  در یازده، ١٩٢٩در   وی. داد  ادامھ

  . شد  بازداشت، بود  آن  الحمایھ  تحت

  بھ  پدرش  ھمراه  بھ  وی،  كوتاھی  تغییر داد و بعد از مدت او را کتبم  پدرش،  از زندان  از آزادی  پس 

و   مخالفت  روحیھ،  تدریج  بھ. داد  ادامھ  النھضھ متوسطھرا در   تحصیالتش  جمال، ١٩٣٣در .  رفت  قاھره

د  تأثیر حزب  حتت  دوران  او در این. شد  در او تقویت  با انگلیس  مبارزه ْ ف َ اس  مصطفی  رھبری  بھ، و حّ َ  ن

  نویسنده(الحكیم   و توفیق) مصر  آوازه شاعر بلند( احمد شوقی  ھای  بود و اندیشھ، وزیر مصر  نخست، پاشا 

  . داشت  در او تأثیر فراوان)  معاصر مصری



 ١٩٣٠  اساسی سال  با لغو قانون،  انگلیس  خارجھ وزیر، ھور سرساموئل  مخالفت  در پی، ١٩٣۵در نوامبر 

  ای گسترده  تظاھرات، شد  می  شاه  قدرت  كاھش  باعث  كھ، ١٩٢٣ اساسی سال  مجدد قانون  و برقراری

در ، بود  گرایانھ  پرشور ملی  با احساسات  جوانی  اینك  كھ،  و جمال  گرفت  صورت  در قاھره  برضد انگلیس

  . شد  مجروح،  شیبرو گلولھ  ابتكرد و با اص  شركت  تظاھرات  این

  در ھمین. بود  كرده  تحصیل  حقوق  در رشتھ  چند ماھی،  از آن  پیش. شد  افسری  فاکولتھوارد ، ١٩٣۶در 

  سبب  فاروق  سیاسی  كفایتی  بی. او شد  جانشین،  فاروق،  اش  سالھ  و پسر شانزده  فؤاد درگذشت  ملك  سال

بّاط   مخفی  گروه،  ھمفكرش  از دوستان  چند تن با، عبدالناصر  جمال  شد كھ   افسران(االحرار  نظامی الضُ

آزاد   افسران  گروه  تشكیل  ھنگام. بود  پادشاھی  نظام  براندازی پگرو  این  نھایی  ھدف. دھد  را تشكیل )آزاد

او در . شد  انتخاب  آن  ریاست  بھ ١٩۵٠بود و در   تشكیالت  این  مركزی  جزو شورای  جمال، ١٩۴٩در 

  از طریق، سالھا  آشنا گردید و در ھمین  و انورسادات  الدین زكریا محیی، عامر  با عبدالحكیم  ینظام فاکولتھ

  آشنایی  المسلمین  اخوان  با جنبش  انورسادات  واسطھ  و بھ  ماركسیستی  ھای  با اندیشھ،  الدین خالد محیی

  . یافت

را با  یفاکولتھ عسکر ١٩۴٨  می ١٢كرد و در   ازدواج  قاھره  مقیم  ایرانی تجار  با دختر یك ١٩۴۴در 

مصر   ارتش،  اسرائیل  موجودیت  اعالم  در پی،  زمان  ھمین در. شد ینظام افسر و رساند  پایان  بھ  موفقیت

  جنگ  ناصر در اینعبدال  جمال. شد  وارد جنگ  با اسرائیل، دیگر  چند كشور عربی با  ھماھنگ  در اقدامی

  . شد  مجروح  و در آن  داشت حضور

،  تأسیس  و تازه  كوچك  از دولتی  شكست. انجامید  آن متحد با  مصر و كشورھای  شكست  بھ ١٩۴٨  جنگ

  مصر را عامل  شاه، فاروق  كفایتی  بی، ناصر  جملھ از،  بسیاری.  داشت  را در پی  مصریان  سرخوردگی

  بیانیھ با صدور، آزاد  افسران  در گروه  ناصر و ھمفكرانش، رو  این دانستند؛ از می  جنگ  این در  شكست

  . انتقاد كردند  از عملكرد وی،  ای

با   مبارزه آغاز،  اقدام  این. لغو كرد  را با انگلیس ١٩٣۶ ننگین  مصر معاھده  دولت، ١٩۵١در اكتبر 

در شھر   یقرارگاه نظام  در  انگلیس  ویژه  نیروھای  در حملھ. دسوئز بو  مستقر در كانال  انگلیسی  نیروھای

  نامیده  سیاه  روز شنبھ  شدند و آن  كشتھ  مصری  از سربازان  بسیاری، ١٩۵٢ یجنور ٢۶در   اسماعیلیھ

ً متھم  فاروق. شد آزاد   افسران عضو  ترین و مؤثر  رئیس  كھ، ناصر. شد  مردم  در قبال  مباالتی  بی  بھ  مجددا

  از محمد نجیب ١٩۵١در ، بگیرد قرار  تشكیالت  در رأس  شده  و شناختھ  ملی  شخصیتی  اینكھ  برای، بود

 آزاد مسن  افسران  اعضای  از ھمھ  محمد نجیب. بگیرد  برعھده آزاد را  افسران  ریاست  كرد كھ  درخواست

 می  پرست  و میھن  پاك  او را مردی  ھمھ، دیگر  سویاز . باالتر بود  از آنان یرتبھ نظامتر و از نظر  



  بھ ١٩۴٨  و در جنگ  داشت  باالیی  نظامی  دانش  محمد نجیب. بود  انتقاد كرده  او بارھا از شاه. شناختند 

. بود  دنیا آمده  بھ ینظام  اشرافی  خانواده  یك در نیز  اجتماعی  از نظر خاستگاه. شد  از او یاد می  نیكنامی

  . بركنار كنند  را از قدرت  فاروق،  دوخود در ار  از موقعیت  گرفتن  با بھره،  بودند كھ  مصمم آزاد  افسران

،  ردسالشواو فرزند خ  جای  بر كنار كردند و بھ  را از سلطنت  فاروق، ١٩۵٢ یجوال ٢٣آزاد در   افسران

  را نیز بر كنار كردند و نظام  آزاد فؤاد دوم  افسران، ١٩۵٣ یجنور ٢۶در . رسید  سلطنت  بھ،  فؤاد دوم

  . تغییر دادند  جمھوری  را بھ یسلطنت

داد   تغییر نام  انقالب  فرماندھی  شورای  بھ، خود  اولیھ  تركیب  حفظ با،  از پیروزی  آزاد پس  افسران  شورای

.  اختیار داشت را در  عبدالناصر قدرت  جمال  در عمل، شد؛ اما  شورا برگزیده  ریاست  بھ  نجیب  نرالجو 

ً اعالم  جمھوری  نظام، ١٩۵٣  ونج ١٨در    و جمال  جمھوری  رئیس  نجیب  نرالجگردید و   مصر رسما

.  یافت  افزایش  تدریج  ناصر با او بھ  اختالفات،  نجیب  جمھوری  ریاست  در دوره. او شد معاونعبدالناصر 

  بھ،  احمد شوقی  دگروال  نام  بھ  نجیب  نرالج  نزدیك  از دوستان  اصر یكیدستور ن  بھ، ١٩۵٣ سپتامبر در

با   مشورت  بدون، ناصر، ١٩۵۴ یجنور  ١٠و در  شد  اخراج  دواز ار،  فرماندھی  انتقاد از شورای  دلیل

 ٢٣ در. كرد  نمود و مراكز آنھا را تعطیل  اعالم  را غیرقانونی  المسلمین  اخوان  گروه  فعالیت،  نجیب

. درگیر شدند  دولت  ھواداران با  قاھره  پوھنتوندر   المسلمین  طرفدار اخوان  نیمحصل، ١٩۵۴ یجنور

  احساس ١٩۵۴ ناصر در. كرد  اعالم  را غیرقانونی  المسلمین  اخوان  جماعت،  انقالب  شورای  شب  ھمان

  سیاسی  نظام  فروپاشی  باعث  است  ممكن  ارد كھقرار د  بحرانی در برابر  المسلمین  كرد در مورد اخوان می

  تحمیل  انقالب  خود را بر شورای  خواستھای  بودند كھ  بر آن  اعتقاد او اخوان  بھ  چون، جدید مصر شود

بغداد و   پیمان عضو  و كشورھای  استعمار و ارتجاع  عوامل  المسلمین   اخوان، نظر ناصر  بھ. كنند

كردند و   می  استفاده  پوشش  عنوان بھ  از دین، مصر  ملت  دادن  فریب  برای،  بودند كھ  سعودی  عربستان

  . بود  گرایانھ افراط  ایجاد تغییرات  برای  آنان  خواستھای

. بود  مخالف  دینی  با حاكمیت  عمومو در  قرار داد  دولت  سلطھ را زیر  دینی  نھادھا و مؤسسات  ناصر ھمھ

،  ناصر توانست،  تضاد و درگیری  این  رغم بھ، اما. شد  المسلمین  اخوان ناصر و  درگیری  اعثب  عوامل  این

مورد  را در  اخوان  از خواستھای  ای  عمده  بخش،  عربیسم  پان  سوسیالیستی  از مرام  پیروی  موازات  بھ

  وضع  این  كھ،  نجیب  نرالج. دساز  محقق  و اقتصادی  اجتماعی  و استقرار عدالت  از غرب  دوری،  وحدت

  تسلیم  انقالب  فرماندھی  شورای  خود را بھ  استعفانامھ ١٩۵۴ وریبرف ٢٣در ،  دانست  ناپذیر می  را تحمل

كرد؛   موافقت  درخواست  با این،  دانست  می  مطلق  قدرت  را خواھان  نجیب  چون،  انقالب  شورای. نمود

  قصد نافرجام سوء. شود ابقا  جمھوری  ریاست  شد تا در مقام  سبب  از وی  مردم  روزافزون  حمایت، اما



فشار ، رو  شد و از این  داده  نسبت  المسلمین  اخوان  بھ،  در اسكندریھ ١٩۵۴اكتبر  ٢۶ناصر در   جان بھ

در   آن  رھبران از  تن  و شش  بازداشت  آن  از اعضای  تن  گردید و ھزاران وارد  گروه  بر این  بیشتری

،  انورسادات المشھور و  سالم  جمال  از جملھ  انقالب  فرماندھی  شورای  از افسران  متشكل،  خلق محکمھ

  . شدند  محكوم  اعدام  و بھ  محاكمھ

  بھ، بود  شده  زندانی ١٩۵۴ترور ناصر در   برای  تالش  اتھام  بھ  كھ،  اخوان  از اعضای  یكی،  سیدقطب

  بعدھا بھ  كھ، كرد  تألیف  را در زندان)  بر راه  ھای  نشانھ(  الطریق  فی  معالم  كتاب، شدید  بیماری  رغم

  از وضع  جامعھ  ساختن  آگاه،  كتاب  این  تألیف او از  ھدف. در آمد  المسلمین   اخوان  اساسنامھ  صورت

  جاھلیت  دوران  بھ  یا متعلق  جاھلی  حكومت  ناصر نوعی  از نظر او حكومت. ناصر در مصر بود  حكومت

  اعدام ١٩۶۶او در .  دانست می  خارج  را از قلمرو اسالم  حكومت  این،  توصیف  این بود و با  از اسالم  پیش

 از.  است  داشتھ  ارتباط  با آنان  شد كھ  متھم  نجیب  نرالج،  المسلمین  اخوان  رھبران  محاكمھ  در جریان. شد

  در حومھ، خود  در خانھ  عمرش  بركنار و تا پایان  جمھوری  ریاست از ١٩۵۴نوامبر  ١۴در   وی ،رو  این

داد   روی  ای  واقعھ، ١٩۵۵  وریبرف ٢۴ در.  گرفت  دست  امور را بھ  تمام  ناصر زمام شد و  حبس،  قاھره

  . یابد  گرایش  چپ  نظر كند و بھ تجدید  غرب  خود در قبال  سیاسی  عبدالناصر در مشی  شد جمال  سبب  كھ

تیتو   ژوزف  با حضور مارشال، ١٩۵۵در   شد تا وی  سبب و عراق  تركیھ  بغداد میان  پیمان  امضای

  رئیس(و احمد سوكارنو ) وزیر ھند  نخست(نھرو   و جواھر لعل)  سابق  یوگسالوی  جمھوری  رئیس(

ناصر در   اقدام  این،  در واقع. نمایند  تأسیس  ااندونزی  اندونگتعھد را در ب  عدم  جنبش، ) ااندونزی  جمھوری

سرد   جنگ  منازعات  را كانون  خاورمیانھ  بغداد كھ  پیمان  بود بھ  واكنشی، كشور دیگر  با سھ  ھماھنگی

  ھمچنان، بغداد  از لغو پیمان  سالھا پس  كرد كھ  شركت  سازمانی در ایجاد،  اقدام  ناصر با این. بود  كرده

  .  است  المللی بین  فعال  از نھادھای  یكی

تنھا در   را نھ  وی  نام  كھ ناصر ــ  خطیر و جسورانھ  دیگر از اقدامات  یكی،  المللی  بین  اقدام  در كنار این

  . سوئز بود  كانال  كردن  كرد ملی  پرآوازه ستیز استعمار  و كشورھای  عرب  در جھان  مصر بلكھ

سد   ساخت  مصرفكرد تا   اعالم  سوئز را ملی  كانال، ١٩۵۶ یجوال ٢۶ در  عمومی  سخنرانی  یك در  وی

وان ْ َس   . نماید  را تأمین  ا

كھ بر  یساخت كانال سوئز و زحمت و محنت یخ و چگونگیكرد تا بھ تار یسع خود یناصر در سخنران

دولسپس  ناندویبھ نام سازنده كانال فرد ن موضوع بھ او امكان داد تایا. اشاره كند، بود انیدوش مصر

ات اشغال دفاتر یعمل» رمز امن«زده بار تكرار كرد كھ بعدھا معلوم شد ین نام را حداقل سیاو ا، اشاره كند

. كا بودیانھ و آمریخاورم، است اروپایدر س یدین اقدام سرفصل جدیا. اداره كننده كانال سوئز بود یخارج



ا در یتانیفرانسھ و بر ییبر نفوذ دو كشور اروپا یان غمباریپا، آن آمد یكھ در پ یبحران سوئز و حوادث

  . جھان رقم زد

  

شده بھ  یاشغال یعرب یھا  نیسرزم بخش كھ در  یآزاد یھا  جنبش از یاریجمال عبدالناصر با كمك بس

ھ یعل یبیھ و لیسور، عراق یكھ در كشورھا یھا  سودان و با كمك انقالب و ریوجود آمدند مانند الجزا

، كردن كانال سوئز پس از تجاوز فرانسھ یكرد و با مل یاریبس یھا  تالش، حاكم شكل گرفت یھا  ینظام

س و فرانسھ یكره انگلیمحكم بر پ یا  ضربھ، ل بھ مصر كھ اعراب بھ كمك مصر شتافتندیس و اسرائیانگل

  . د كندیاست آن تأكیھا و ر س جنبش عدم تعھدیمصر با اشتراك در تأس یالملل نیگاه بیزد و توانست بر جا

  انگلیس،  سال  نوامبر ھمان ٣و در   اسرائیل، ١٩۵۶اكتبر  ٢٩اما در ، شد  مواجھ  مردم  با استقبال  اقدام  این

  و امریكا پایان  شوروی  با مداخلھ  سوئز سرانجام  بحران. كردند  نظامی  مصر حملھ  بھ، مشتركاً ،  و فرانسھ

 یتا آنتون شدن كانال سوئز سبب شد یمل. بود  مصر وارد آمده  بھ  فراوانی  خسارات  كھ  حالی در،  یافت

چھارم ساقط و  یجمھور، خود را از دست بدھد و در فرانسھفھ یوظ، ایتانیر وقت بریدن نخست وزیا

االت یا یبرتربحران سوئز تفوق و  نكھیشارل دوگل ظھور كند و سرانجام ا یپنجم بھ رھبر یجمھور

بود كھ امروز بھ  یزیچ یریزه شكل گیانگ تیاش آشكار كرد و موجب تقو یمتحده را بر متحدان غرب

  . شود یھ اروپا شناختھ میاتحاد

او   آوازه  شد كھ  ناصر باعث  اقدام، مصر وارد آورد  بھ  سنگینی  سوئز خسارت  كانال  كردن  ملی  گرچھ

  شد كھ  در جھان  تفكر سیاسی  ناصر مظھر نوعی، بعد  سوئز بھ  از بحران. را فراگیرد  عرب  سراسر جھان

از   دین  و جدایی  سوسیالیسم،  عربی  گرایی  ملی،  ناصریسم  ھای  مؤلفھ  ترین  مھم. اند  نامیده  را ناصریسم  آن

 از  اید در ھریكدارد و ابتدا ب  برتری  عرب  بر وحدت  عرب  سوسیالیسم، ناصر از نظر.  است  سیاست

  . بگیرد  صورت  اجتماعی  انقالب  یك  عربی  كشورھای



  او در مورد پان  نظریھ. بود  اطلس  تا اقیانوس  فارس  از خلیج  عرب  عبدالناصر اتحاد ملت  جمال  ھدف

  ربع  كشورھای  گذشتھ  دوران  رنجھا و مصائب  و تحمل  مشترك  اجتماعی  محرومیت  بھ  معطوف،  عربیسم

رنجھا و   در تحمل  اشتراك و،  تاریخ  اشتراك،  زبان  اشتراك:  داشت  ارتباط  مھم  عامل  بود و با سھ  زبان

مصر و   اتحاد میان،  عرب  جھان  وحدت  آرمان  بھ  بخشیدن  ناصر در تحقق  اقدام  نخستین. محرومیتھا

،  عربی  بزرگ  دولت  تأسیس،  گذشت  مصر میسوئز بر   از بحران  پس  كھ  سختی  در دوران. بود  سوریھ

دو كشور در   این.  ناصر قرار گرفت  خارجی  سیاست  ھای  برنامھ  در رأس، و مصر  با اتحاد سوریھ

ّب، را »متحد عربی  جمھوری«، ١٩۵٨  ناصر در ھمھ كردند و  تأسیس،  مصر و سوریھ  از دو ایالت  مرك

  . شد  برگزیده  آن  ریاست  بھ  پرسی 

بود   اعراب  ھمبستگی  آزمایش  نخستین  متحد عربی  جمھوری.  اتحاد پیوست  این  نیز بھ  شمالی  بعد یمن  كمی

در   ھسوری  از افسران  گروھی  با شورش،  نیم و  سال  از سھ  شد و پس  اختالفات  دستخوش  سرعت  بھ  كھ

ً بھ، كردند  خارجمصر   را از دست  سوریھ  اداره  كھ، ١٩۶١سپتامبر  ٢٨   شمالی  رسید و یمن  پایان  عمال

  نمود مصر ھمچنان  نكرد و اعالم  مخالفتی  و یمن  سوریھ  استقالل ناصر با. شد  اتحاد خارج  نیز از این

 ١٩٧١در   اینكھ ماند تا  ناصر بر مصر باقی  حیات  تا زمان  نام  این. خواھد ماند  باقی  عربی متحد  جمھوری

 درد  ترین  از بزرگ  را یكی  جمھوری  این  بعدھا ناصر تأسیس.  یافت  مصر تغییر نام  عربی  مھوریج  بھ

  . خود خواند  سرھای

ی  كرد و با كمكھای فروگذار نمی  اقدامی  از ھیچ،  عربی كار  محافظھ  حكومتھای  براندازی  ناصربرای   سرّ

  نرالج  دست  بھ  در عراق ١٩۵٨ یجنور ١۴  خونین  كودتای. دبر  می  خود را پیش  اراده،  نظامی  یا مداخلھ

 نمونھ، انجامید  وزیر عراق  و نخست  پادشاه  شدن  كشتھ  بھ  كھ،  عارف  عبدالسالم  دگروالو   قاسم  عبدالكریم

  كودتایناصر در   از دخالت  حاكی  سندی  اگرچھ. آزاد مصر بود  افسران  از انقالب  از الگوبرداری  ای 

  . كرد  حمایت  آشكارا از آن  وی  ولی، نشد  یافت  عراق

َسوان  افتتاح  یعنی، عبدالناصر  جمال مصر و  مردم  از آرزوھای  یكی، یالدیم ١٩۶۴در    بھ  از آن  كھ  سد ا

  نظارتو   شوروی  اقتصادی  با كمكھای  سد سرانجام  این.  یافت  تحقق،  است  شده تعبیر»  آب  انقالب«

  ھمراه  بھ  شوروی وزیر  نخست،  نیكیتا خروشچف  آن  افتتاح  شد و در مراسم  كشور ساختھ  این  رانیانجن

  .  عبدالناصر حضور داشت  جمال

با   دفاعی  مشترك  ناصر موافقتنامھ،  با اسرائیل  خاورمیانھ  كشورھای  درگیری  افزایش  در پی، ١٩۶۶در 

دو كشور   مسلح  نیروھای  فرماندھی،  بروز جنگ  درصورت،  موافقتنامھ  این  موجب  بھ. منعقد نمود  سوریھ

  تأسیس  سال  نوزدھمین  جشن  اسرائیل  كھ  درحالی، ١٩۶٧در . كرد  می  واحد عمل  صورت  بھ  بایست  می



ً از   را در صحرای  مصری  نیروھای ناصر، كرد خود را برگزار می ،  اوتانتسینا مستقر نمود و رسما

سینا  از، ھزار نفر بودند  سھ  كھ،  المللی  بین  كرد تا نیروھای  درخواست، متحد  ملل  سازمان یسرمنش

مسدود   اسرائیلی  كشتیھای  روی  را بھ  عقبھ  مصر دستور داد خلیج  ناوگان  بھ  او ھمچنین. شوند  خارج

  . نمایند

  جنگ  ھنوز برای  زیرا معتقد بود اعراب، پرھیز كند  نھكوشید از برخورد مسلحا می  حال  ناصر در عین 

اظھار   عرب  اتحادیھ  در ھمایش  كھ  ساخت می  ناصر را متھم  اسرائیل  حكومت. ندارند  آمادگی  با اسرائیل

 ۵در   اسرائیل  حكومت، دو كشور  میان  تنش  با باال گرفتن. را نابود كند  قصد دارد اسرائیل  است  داشتھ

  كرانھ(  روز سراسر فلسطین ۶در ،  مصر و سوریھ  بھ  آسا و غافلگیرانھ  برق  نظامی  با حملھ، ١٩۶٧  ونج

  را بھ) مصر  بھ  متعلق(سینا   و صحرای)  سوریھ  بھ  متعلق(  جوالن  ارتفاعات، ) و غزه  رود اردن  غربی

  این  مسئول، بود  كرده  فرسایشی  گیر جنگیدر  خود را در یمن  نیروھای  كھ، ناصر. كرد  اشغال  كامل طور

در   در برابر ملتش  گریان  چشمانی با  وی  تا بدانجا بود كھ  شكست  سنگینی. شد  شناختھ  سنگین  شكست

در   شكست. كرد  گیری  خود كناره  و از مقام  گرفت  را برعھده  شكست  حاضر شد و مسئولیت  تلویزیون

  در پی. او بود  مرزی  تأثیر برون  شدن  رنگ  ناصر و كم  داخلی  قدرت  ولآغاز اف،  روزه  شش  جنگ

،  از وی  خیابانھا ریختند و با اظھار حمایت  بھ، ورزیدند  می  او عشق  بھ  مصر كھ  مردم، ناصر  استعفای

  . كشور شدند  او در رھبری  ماندن  خواستار باقی

  اما ناگزیر شد در بسیاری، ماند  باقی  دیگر بر مسند قدرت  سال  سھتا ،  مردم  ناصر با حمایت،  ترتیب  بدین

  . بود  از یمن  نیروھایش  فراخواندن  جملھ  از آن  كھ، كند  اساسی  خود بازنگری  از سیاستھای

را با   كشورش  سیاسی  ناصر روابط، ١٩۶٧در ،  روزه  شش  در جنگ  امریكا از اسرائیل  حمایت  سبب بھ

  روابط،  سادات  در زمان، ١٩٧۴  وریبردر ف  تا آنكھ  بست  امریكا را در قاھره  كرد و سفارت  قطعامریكا 

،  از جنگ  پس  و اسرائیل  مصری  نیروھای  بین  بس  آتش  رغم بھ.  بازگشت  عادی  حالت  مصر و امریكا بھ

  وزیر امورخارجھ، راجرز  ویلیام، ١٩٧٠  در اوایل  كھ  بودند تا این  فرسایشی  جنگ  دو كشور درگیر یك

نوامبر  ٢٢ در  صادر شده(متحد   ملل  سازمان  امنیت  شورای ٢۴٢  قطعنامھ  اساس بر  جدیدی  طرح، امریكا

صادر شد ،  ونج  بعد از جنگ، ١٩۶٧نوامبر  در  كھ  قطعنامھ  این  بندھای  ترین  مھم. پیشنھاد كرد) ١٩۶٧

  :بودند از  عبارت

  . ١٩۶٧ ونج  در جنگ  شده  اشغال  از اراضی  اسرائیل  نیروھای  نینشی  عقب - 

  .  عربی  منطقھ  كشورھای  كلیھ  ارضی  و تمامیت  حاكمیت  و شناسایی  جنگ  حالت  پایان - 

  .  آبی  راھھای  در تمام  كشتیرانی  آزادی -



د روزه  بس  با آتش  طرفین، راجرز  طرح  موجب  بھ.  عرب  آوارگان  مسئلھ  عادالنھ  حل -  َ و َ   می  موافقت  ن

  شده  تنظیم  امریكا و شوروی  بزرگ  دو قدرت  با توافق  كھ، را  طرح  این  اسرائیل  دولت ناصر و. كردند

  مناسبات،  اوضاع  در این كرد و  می  كارشكنی  در روند صلح  ھمچنان  اسرائیل  دولت، اما. پذیرفتند، بود

  با افزایش. گرایید  وخامت  با فلسطینیھا بھ، بود  پذیرفتھ راجرز را  او نیز طرح  كھ،  اردن  پادشاه،  حسین ملك

  اجالس عبدالناصر  ابتكار جمال  بھ، ١٩٧٠سپتامبر  ٢٢ در  فلسطینی  چریكھای با  حسین  ملك  بین  تنش

  رئیس  العاده فوق  تالش باشد و   تشكیل  در قاھره،  در اردن  از خونریزی  جلوگیری  برای،  عرب  سران

  موافقت  در اردن  جنگ  گرفتن  با پایان رسیدند و  توافق  بھ  و یاسر عرفات  حسین  ملك، مصر  جمھوری

  . مصر بود  رھبری  ناصر در مقام  تالش  آخرین  این. كردند

و چند اضطراری سران اتحادیھ عرب  پس از پایان نشست ١٩٧٠سپتامبر  ٢٨جمال عبدالناصر در 

مھمان اجالس را تا فرودگاه بدرقھ کرد دچار  کھ شیخ صباح سوم امیر کویت آخرین  ساعت پس از آن

معاون اولش ، در ھنگام مرگ ھمسرش تحیھ. شخصیش درگذشت سکتھ قلبی شد و پس از انتقال بھ منزل

پایان  این اجالس برای. حسنین ھیکل بر بالینش حاضر بودند شخصیش محمد انور سادات و دوست

تل نیل وخونین میان فدائیان فلسطینی و ارتش اردن معروف بھ سپتامبر سیاه در ھ بخشیدن بھ جنگ

 قاھره برگزار شده و پس از عقد پیمان صلح میان یاسر عرفات رھبر فلسطینیان و ملک حسین ھیلتون

تشییع جنازه  مراسم. مرگ ناگھانی ناصر مصر و جھان عرب را شوکھ کرد. پادشاه اردن پایان یافتھ بود

ملک . برگزار شدند کم پنج میلیون عزادار و حضور تمامی رھبران کشورھای عربی  او با حضور دست

جسد . ھا دو بار غش کرد  گزارش عرفات در مقابل مردم گریھ کردند و معمر قذافی بنا بر حسین و یاسر

. جا بھ خاک سپرده شد د منتقل و در آنداده ش عبدالناصر در مسجد نصر کھ بھ مسجد عبدالناصر تغییر نام

ت المقدس یبیروت چندین نفر کشتھ شدند و در شھر قدیم ب ھای پس از مرگ ناصر در  بر اثر شورش

  . کردند ھزار عرب راھپیمایی ٧۵حدود 

کھ او بھ مرگ طبیعی مرده باشد   و باور این مرگ ناگھانی عبدالناصر مردم جھان عرب را بھت زده کرد

  ھایی در مورد احتمال قتل ناصر صورت گرفتھ زنی  گمانھ کنون از آن ھنگام تا. بسیاری سخت بودبرای 

است کھ  مصری در کتاب خاطراتش این احتمال را مطرح کرده داکتر مصطفی محمود نویسنده و. است

 ای شده کھ سرانجام بھ سکتھ او از خوراندن زھر بھ او دچار عارضھ قلب جمال عبدالناصر پس

  . است انجامیده

ھدی یک . است قتل او متھم کرده ھدی دختر عبدالناصر نیز چندین بار انور سادات جانشین ناصر را بھ

ھزار  ٢۶حدود (ھزار لیره  ١۵٠سادات بھ پرداخت  بار بھ ھمین دلیل با شکایت رقیھ سادات دختر انور



ضمنی محمدحسنین ھیکل شخصیت ادعای ھدی با تأیید  ٢٠١٠ اما در سال. غرامت محکوم شد) لراد

ھیکل در . دوست صمیمی و شاھد مرگ ناصر ھمراه شد فرھنگی معروف جھان عرب و مصر و

سھ روز قبل از مرگ  :در تلویزیون الجزیره در این مورد گفت در برنامھ تجربھ زندگی ٢٠١٠سپتامبر 

ن با او یفلسط خودگردان التید تشكیس فقیرئ اسر عرفاتی، اسبق مصر یس جمھوریعبدالناصر رئ جمال

ن امر باعث تحت فشار یكھ ا ن آنھا باال گرفتیگو ب و  دار كرد كھ بحث و گفتیتون دیل ھلیتل نودر ھ

پنھان كردن آن بھ عرفات  یتالش برا در دا كرد ویپ یانفعال یموضع یقرار گرفتن عبدالناصر شد و و

م و موضوع را حل و فصل یكن یتوافق م كرده و با ھم صبحت یم و جدیرو یگفت كھ بھ اتاق جلسھ م

 السیگك یس جمھور شما بھ یرئ: د بھ او گفتیعبدالناصر را كھ د یانفعال تیانور سادات وضع. میینما یم

 انور سادات پس از ورود بھ. كنم یشما درست م یروم آن را برا ید و من خودم میدار ازیقھوه ن

رون كرده یب مسئول آشپزخانھ عبدالناصر را از آشپزخانھ محمد داود، س جمھوریآشپزخانھ مخصوص رئ

با این حال او تأکید کرد کھ در . عبدالناصر آورد و بھ خورد او داد یو قھوه را خودش درست كرد و برا

سادات در قھوه جمال عبدالناصر زھر ریختھ بود و در  تواند ثابت کند کھ انور  حال حاضر ھیچکس نمی

  . پیدا نشد یچ نوع زھریتل نیل ھیلتون ھم ھوھ

بریتانیا و ھمچنین شاه  فرانسھ و، اسرائیل، ھای اطالعاتی آمریکا  ھیکل ھمچنین مدعی شد کھ سازمان

  . توطئھ کرده بودند ایران و پادشاه عربستان سعودی بارھا برای قتل عبدالناصر
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