
  :خ مصریصفحات تار از
  

  
  

  )برای پایان دیکتاتوری حسن مبارک مردم مصر بھ استقبال رستاخیز(

  قسمت دوم
 )صباح( استاد محقق پژوھشگر و

  

  ناصرجمال  وسادات انور

  
توافقنامھ  یامضا ین شھر، بھ سویدن از ایو د ھفت و تادفنوزده ھسادات پس از سفر بھ قدس در سال 

 ین كار خشم كشورھایامضا كرد و ا نوزده ھفتادونول رفت و آن را در سال یصلح دوجانبھ با اسرائ

رون و مقرخود را از مصر بھ یھ بین اتحادیھ عرب را واداشت مصر را از ایخت و اتحادیرا برانگ یعرب

  . یمصر در امت عرب یبود بر رھبر یانین پایتونس منتقل كند و ا

شد سابقھ » افسران آزاد«الت یانورسادات عضو تشك) ش از كودتایك سال پی( ١٩۵١ر سال در اواخ

افسرى  فاکولتھ گردد كھ تازه از  ى برمىیھا م عامر بھ سالیى او با عبدالناصر و عبدالحكیآشنا

ر اعضاى ید ساییمورد اعتماد و تأ» انورسادات«ن است كھ یل شده بودند نكتھ جالب ایالتحص فارغ

» جمال عبدالناصر«كھ بعد از كودتا عضو شوراى عالى انقالب شدند نبود و تنھا » افسران آزاد«سازمان 



 :سدینو مى» خشم زیپائ«كتاب معروف خود بھ نام  كل درین ھیدكتر حسن. كرد  ت مىیبود كھ از او حما

ت ین گرفتھ تا عضوى در خدمت دستگاه جاسوسى آلمایافسران آزاد، از گذشتھ انورسادات، از ماجراجو«

ھاى مكرر او براى  و تالش» ن عثمانیام«و نقش او در ترور ) گاردآھن(در سازمان ترور دربار مصر 

بوسى از ملك فاروق را در  داستان دست. رھبر حزب وفد، اطالع داشتند»مصطفى نحاس پاشا«ترور 

بھ ، ند انورساداتیچندان خوشا اما ناصر با وجود اطالع از سوابق نھ. ده بودندیز شنین» نیالحس«مسجد 

تھ مخفى یت كمیش از كودتا، او را بھ عضویك سال پی» افسران آزاد«ر اعضاى یرغم مخالفت سا

ھا  بعضى: ار استیوگو بس ن كارى گفتیزه ناصر براى چنیدر مورد انگ. درآورد» افسران آزاد«

ك فاروق براى اطالع یدوست نزد» وسف رشادی«خواست از ارتباط او با دربار و  ند ناصر مىیگو  مى

خ محل خدمت یدر آن تار: رایرسد ز ھ درست بھ نظر نمىین نظریاما ا. از اوضاع دربار استفاده كند

ستى دربار یسازمان ترور ھیدوسنكھ ملك فاروق درصدد بستن یگر ایدور از قاھره بود و د »انورسادات«

را یز. ستى بستھ شودین سازمان مخفى ترورینده اكرد كھ پرو  جاب مىیبود و مصالح فاروق ا) گارد آھن(

در شأن كسى «:غام فرستاده بود كھیر مصر و لندن بھ ملك فاروق پیر امورخارجھ انگلستان توسط سفیوز

ستى درست یست كھ از افسران گارد سلطنتى خود گروه تروریكھ بر تخت سلطنت مصر نشستھ است ن

الت یاز تشك» انورسادات«خواست توسط   عبدالناصر مىن است كھ جمال یگر ایھ دیك نظری ». كند

ھ افسران انقالبى یاطالعات كاملى داشتھ باشد تا اگر فاروق خواستھ باشد از گارد آھن عل» گارد آھن«

را » انورسادات«گر معتقدند كھ جمال عبدالناصر یبرخى د. استفاده كند از تحركات دربار بى خبر نباشد

ار دربار بگذارد یالت افسران آزاد در اختیوسط او اطالعات نادرستى از تشكخواست كھ ت از آن جھت مى

ن مسألھ را یروزى ا :سدینو  در دنبالھ خاطرات خود مى» كلین ھیدكتر حسن«. بدیتى را بفریو مقامات امن

 ن بود كھیا» افسران آزاد«رفتن سادات در جمع یعلت پذ: جمال عبدالناصر گفت. ان گذاشتمیبا ناصر در م

ن جنبش یاى داشتند در چارچوب ا اسى مصر سابقھیھاى س تیخواستم تمامى افسرانى كھ در فعال  مى

اى را در  صحنھ تازه» افسران آزاد«اسى بھ جمع ین بود كھ در تمامى فعاالن سیرند و ھدف من ایقرار گ

، ما بھ افسرانى نیالت ما خواھد بود و عالوه بر ایھا بھ سود تشك خ مصر خواھد گشود وتجارب آنیتار

م در یرا مسألھ برخورد با شبكھ تلفن و بى سیم، زیازمند بودیكھ در رشتھ مخابرات اطالعاتى داشتھ باشند ن

  . ھاى كودتا بود  ن دشوارىیارتش و در كل كشور از مھم تر

دار یدوبار در جلسات كودتاگران شركت كرد و در د) ش از كودتایك سال پی( ١٩۵١انورسادات در سال 

 :سدینو كل مىین ھیدكتر حسن. ھاى طوالنى داشت  وگوى دوم خود از قاھره با جمال عبدالناصر گفت

ن كودتا، در یخواست تا در مراحل نخست در طرح اصلى انقالب، ناصر افسرى از واحد مخابرات مى«



ن یناصر ا. ردیھاى تلفن را برعھده بگ ت از كارانداختن شبكھیمسؤول ١٩۵٢ یجنور ٢٣سحرگاه 

ت را مشخص كرد و نام انورسادات را با عالمت سؤال بزرگى در برابر آن با خط قرمز نوشت یمأمور

خ اعالم شده با قطار بھ قاھره یدر تار» سادات«. ت سادات بھ او ابالغ شدیخ كودتا و مأموریآن گاه تار

. داد ش مىیسانس نما كیلم را در یسھ ف» لیالمن«نماى تابستانى در ینما برد، سید و ھمسرش را بھ سیرس

» گانیرونالد ر«ھا   لمیكى از فیشھ یدند و جالب آن كھ ھنرپیلم را تا آخر دیسادات و ھمسرش ھر سھ ف

كى از یسادات در آن شب دعواى سختى با . كاشدیالت متحده آمریس جمھور ایھاى بعد رئ بود كھ در سال

خواست در صورت  ن دعوا مىیانداختن ا ند سادات با براهیگو مى. نما بھ راه انداختیان سیتماشاچ

نما بوده و در كودتا یان كودتا در سیل قاطعى در دست داشتھ باشد كھ ثابت كند در جریشكست كودتا دل

انورسادات و ھمسرش بعد . عھ وجود نداردین شایل ملموسى براى اثبات ایكن دلیل. مشاركتى نداشتھ است

نامھ بھ خط ناصر بود و در . دربان خانھ پاكتى بھ دست او داد. ندلم بھ آپارتمان خود بازگشتیاز تماشاى ف

سادات لباس نظامى بھ تن كرد و عازم منطقھ . دشده بود كھ كودتا امشب انجام خواھد شدیآن تأك

. ان گرفتھ بودیات پایروز شده و عملید كھ كودتا پیرس» ھیالعباس«سادات زمانى بھ . شد» ھیالعباس«

م عامر را یرى كردند، سادات از دور صداى عبدالحكید از ورود او جلوگیكھ رس سادات بھ در پادگان

ن یدكتر حسن ». وستید، او را صدا كرد و با اجازه عامر در را گشودند و سادات بھ كودتاگران پیشن

اد دارم كھ حدود یبھ «: سدینو حضور داشتھ مى» ھیالعباس«ن لحظات در پادگان یكل كھ خود در ایھ

د یشن  نكھ مىیاز بھ قطع تلفن منتفى شده بود و سادات از ایامداد بود كھ سادات بھ پادگان آمد و نب ٣ساعت

رت زده بھ یت بھ اجرا در آمده است، حیز با حداكثر موفقیكند كھ ھمھ چ  اعالم مى» م عامریعبدالحك«

ھا كار  ن تا مطمئن شوم كھ تمامى تلفنیرزمیبروم ز« :گفت» سادات«اد دارم كھ یبھ . دیرس نظر مى

ھ كودتاگران را در دست داشت از راه ین اعالمیدر حالى كھ نخست» ناصر«ن ھنگام یا نھ؟ در ایكند   مى

ى دارى و یانور تو صداى رسا«: آمد گفت  ن باال مىیرزمیھاى ز د و بھ انورسادات كھ تازه از پلھیرس

ن ھنگام ساعت یدر ا ». ھ را بخوانیانیو و بین حاال برو استودیھ را بخوانى، ھمیخوب بلد ھستى كھ اعالم

مشغول قرائت قرآن بود، » قارى«د، یو رسیھنگامى كھ بھ استود» انورسادات«صبح بود،  ٧ك ینزد

ھ ارتش را قرائت ین اعالمیكارش را تمام كند و آنگاه نخست» قارى«سادات بھ ناچار اندكى صبر كرد تا 

  . نمود

طورى بود كھ مردم از نقش او در انقالب برداشت » انورسادات«ھ بعد از كودتا، رفتار یلدر روزھاى او

ن كارھا یر جامى زد و ھمیانداخت و در صدر تصاو ش مىیاو ھمھ جا خودش را پ. دا كردندینادرستى پ

ھاى اعضاى   ىیاعتنا اما بھ رغم بى. ى نسبت بھ او در شوراى انقالب شدیھا تیجاد حساسیموجب ا



ر یكل وزین ھیمحمد حسن. كرد  بانى مىیجمال عبدالناصر از او پشت» سادات«شوراى انقالب نسبت بھ 

بعضى از افسران شوراى انقالب كھ از سوابق ( :سدینو  ك او مىینھ ناصر و دوست نزدیارشاد ملى كاب

نند گذشتھ از او اما ناصر ما. زدند  سادات باخبر بودند نسبت بھ او سوءظن داشتند و بھ او زخم زبان مى

شھ یرومندتر از خود بود و ھمیت انورسادات، خضوع در برابر نیم كھ ماھید بگویبا. كرد ت مىیحما

رھبر » جمال عبدالناصر«د و چون در آن روزھا یچسبان ن فرد دورو بر خود مىیرومندتریخودش را بھ ن

دن بھ انورسادات باقى یاى رسادى داشت كھ وقتى بریواقعى و پشت پرده كودتاى مصر بود و كارھاى ز

دا یت انورسادات نگاھى بھ اطراف خود انداخت تا شخص قدرتمندى را پین رو در آن موقعیماند، از ا نمى

كھ بعد از ناصر، بھ عنوان مرد » م عامریعبدالحك«م گرفت خود را بھ یكند و بھ او بچسبد، سرانجام تصم

پس از كودتا ھمان طور كھ در گزارشھاى . ك كندینزد شوراى فرماندھى انقالب ظھور كرده بود ٢شماره

ك سال نگذشتھ یرنظامى سپردند اما ھنوز ینھ غیك كابیحكومت را بھ » افسران كودتاگر«م ین نوشتیشیپ

أت دولت و كارھاى یاى از سران كودتا را وارد ھ م گرفت كھ عدهیبود كھ شوراى فرماندھى انقالب تصم

جمال . أت دولت مستقر شدیاست ھیاست جمھور و ریب در مقام ریى كند سرلشكر محمد نجیاجرا

ف یر و وزارت كشور را بر عھده گرفت و وزارت جنگ سھم عبداللطیوز عبدالناصر معاونت نخست

ت اصالحات ارضى را بر عھده گرفت ولى بھ انورسادات كھ در یھم مسؤول» جمال سالم«بغدادى شد، 

گونھ مقام رسمى داده نشد، اما از آن جھت كھ وى   چیى كرده بود ھیھ انقالب آن قدر خودنمایروزھاى اول

انور «بر عھده او گذاشتھ شد » ھیالجمھور«اى در كار مطبوعاتى داشت نظارت بر روزنامھ  اندك تجربھ

گاھى خودش مقاالتى در . فھ كردیانجام وظ» ھیالجمھور« چند سالى در مقام نظارت بر روزنامھ» سادات

كردند در  گر مقاالتى مى نوشتند و بھ نام او چاپ مىیسندگان دیز نویى نوشت، گھگاه نن روزنامھ میا

نھ یر ارشاد ملى كابیكل، وزین ھیمحمدحسن. ك بار ھم آن مقالھ را نخوانده بودیحالى كھ انورسادات حتى 

و در  ١٩۵۵كى از روزھاى یدر « :سدین موارد جالب اشاره كرده مى نویكى از ایجمال عبدالناصر بھ 

كا ید آمرییشنھاد انگلستان وتأیانھ كھ با پیمان دفاع مشترك خاورمیرامون پیان بحث ھاى جارى پیجر

داللحنى بھ امضاى انورسادات در روزنامھ یده شد، مقالھ شدینام» مان بغدادیپ«مطرح شد و بعدھا 

ك نسخھ یكا با یر آمریقالھ سفن میپس از انتشار ا. چاپ شد كھ جنجال بزرگى بھ راه انداخت» ھیالجمھور«

ر امور یوز» جان فوستر دالس«ھیز آن مقالھ علین آمین مقالھ بھ مالقات ناصر رفت وبھ لحن توھیاز ا

را احضار كرد و » سادات«ناصر مقالھ را خواند و شگفت زده شد ناصر . كا اعتراض كردیخارجھ آمر

» میرون كنیم دالس خوك نما را با اردنگى بیخواھ ما مى: ن جملھ مقالھ تو كھ نوشتھ اىیا« :دیاز او پرس

ھ مى باشد اما یر خارجھ آن كشور ھم قابل توجیر است، حملھ بھ وزیھ پذیكا توجیعنى چھ؟ حملھ بھ آمری



د ینجا ناصر فھمیدر ا. د نوشتھ شودین طور نبایوقتى مطلبى در روزنامھ رسمى انقالب نوشتھ مى شود ا

ً نخوانده است مقالھ اى را كھ» سادات«كھ  در حضور ناصر » سادات«. بھ نام او نوشتھ شده اصال

سندگان یشھ ھاى خود را با نویح داد كھ اندیاعتراف كرد كھ مقالھ مزبور را نخوانده است و توض

ن یناصر در پاسخ سادات گفت ا. سندیقھ خود مى نویان مى گذارد و آنھا آن را بھ سلیدر م» ھیالجمھور«

نكھ مقالھ اى را كھ بھ نام تو منتشر یسد اما بھ شرط ایگر بنویكى دیى و یت كھ تو بگوھم قابل قبول اس

د و معلوم شد كھ یر آنچھ گفتھ شد تكرار گردیبعد از آن حوادث مشابھى نظ !ك بار بخوانىیشود الاقل   مى

ى دھند كھ سند وبھ خود زحمت نمینو ھرچھ را كھ بخواھند بھ امضاى سادات مى» ھیالجمھور«سندگان ینو

  . ھ كنار گذاشتھ شدیكمى بعد سادات از روزنامھ الجمھور. آن را بھ نظر سادات برسانند

كنفرانس «استیراو را بھ ، نكھ جمال عبدالناصریكار بود تا ایمدت زمانى ب» انور سادات«بعد از آن 

بر محور سھ را با ھدف گسترش اھداف ناصر » كنفرانس اسالمى«جمال عبدالناصر . دیبرگز» اسالمى

د خود كارش یانور سادات در شغل جد. جاد نمود و مقر آن در قاھره بودیى ایایآس -ى یقایآفر -گانھ عربى 

لم درست كند و بھ سفر برود و با صاحب نفوذان جھان اسالم مالقات و مذاكره ین بود كتاب چاپ كند و فیا

  . واقب خطرناكى داشتھ باشدن كارى نبود كھ مثل روزنامھ نگارى حساس بوده و عیكند و ا

س یرئ» جمھورى متحده عربى«ل یھ و تشكیپس از وحدت دو كشور مصر و سور ١٩۵٨سادات در سال 

تواند مثل بعثى  انور سادات دست كم مى«: گفت  شھ بھ خنده مىیناصر ھم. مجلس مشترك جمھورى شد

ن ین كار او ایاقى ماند و مھم ترن سمت چندسالى بیسادات در ا. »ھ با صداى رسا سخنرانى كندیھاى سور

ن یى را با صداى پرطنیبود كھ ھر سال بھ ھنگام حضور ناصر در مجلس مشترك جمھورى خطابھ بلندباال

  . خود قرائت كند

ن یدا كرد، از جملھ ایادى پیدر جھان عرب دوستان ز» كنفرانس اسالمى«است یدر دوران ر» سادات«

. منى در قاھره اقامت داشتیك پناھنده یكھ بھ عنوان » ىیضایعبدالرحمن الب«دوستان، شخصى بود بھ نام 

بازرگان نامبرده . دن سادات آمدیبھ د» عبدالغنى المطھر«منى بھ نام یك بازرگان ین شخص با یروزى ا

ل داده در صدد یك ھستھ مقاومت پنھانى تشكیمن كھ یحامل نامھ اى بود از سوى افسران ناراضى ارتش 

ن بود كھ بدانند، حكومت انقالبى مصر در راستاى یمنى ایمنظور افسران . ون كردن حكومت بودندواژگ

ش یآن نامھ را پ» سادات«. ى مى تواند بھ آنھا بكندیمن چھ كمك ھایم پادشاھى یسرنگون ساختن رژ

د یترد ك كودتاى احتمالى دریت یمن و موفقینسبت بھ امكان وقوع انقالبى در » ناصر«. برد» ناصر«

من، مى تواند پاسخى بھ یوقوع انقالبى در  :گفت» ناصر«من بھ یون ید انقالبییضمن تأ» سادات«بود، اما 

گاه یره عربستان كھ پایروز شود در شبھ جزیمن پیھ از مصر باشد و اگر انقالب یى سوریضربھ جدا



ً تحت تأثیشدز ین» سادات«البتھ خود . رات بزرگى بر جاى خواھد گذاشتیارتجاع است تأث د و یر عقایدا

ً در ھم. منى خود بودینظرات دوستان  امام «من درگذشت و پسرش یسلطان » امام احمد«ن ھنگام یاتفاقا

ر یون دست بھ كار شدند و جمال عبدالناصر تحت تأثین ھنگام انقالبیدر ا. ن او شدیجانش» محمد البدر

ن را خورد و براى استقرار حكومت یدروغ گر خود گول گزارش ھاىیو مشاوران د» سادات«نات یتلق

» تنام ناصریو«جھ در باتالقى فرورفت كھ آن را یمن اعزام نمود و در نتیروھاى مصرى را بھ یكودتا، ن

ر یجمال عبدالناصر بعدھا متوجھ شد كھ مرتكب چھ خبط بزرگى شده و از روز اول تحت تأث. دندینام

: و مشاورانش بھ ناصر مى گفتند» سادات«. بزرگ كرده استبت یك مصیر یخود را درگ، اطالعات غلط

ن بلند شود و یماى قراضھ از زمیمن كھ طرفدار سلطان ھستند، كافى است چند ھواپیل یبراى ترساندن قبا

ن ساده انگارى ھا ناصر را در یاما ا. دیزیمن بریل یماھا قدرى موادمنفجره روى سر قبایاز پنجره آن ھواپ

من یدر مورد بحران » ناصر«ك بار ی. انى زندگى او شدین دردسر سالھاى پایكھ بزرگترگردابى فروبرد 

ك گردان یم و براى نجات ھمان یمن فرستادیرو بھ یك گردان نیمن یما براى نجات انقالب « :گفتھ بود

  ». میار اعزام كنیم دو سپاه كامل را بھ آن دیمجبور شد

مبارك بھ قدرت  یحسن یک معاون وی و ھشتادسال نوزده  انور سادات در پس از ترور

نتوانست  یعرب بود و و مصر بر یو رھبر یان برتریآغاز پا كھ حكومت او یكس ،دیرس

  . را پر كند ن مصریشیرھبران پ یخال یسال حكومت جا یسدر 
با دولتمردان منطقھ برقرار كرد جنبھ ھاى » كنفرانس اسالمى«ان تصدى یدر جر» سادات«روابطى كھ 

مبارك «خ یل رسمى شیوك» سادات«نكھ یاز جملھ ا. نامطلوبى ھم دربرداشت كھ در سالھاى بعد برمال شد

العمل مى گرفت  ت شده بود و از او دستمزد و حقیت ھاى مھم خاندان حكومتگر كویاز شخص» الصالح

رعادى وجود یروابط غ» سادات«خ و یان شیده بود كھ میق منابع اطالعاتى خود فھمیز از طریو ناصر ن

ن یپرونده ا !ت را مسترد كندیخ كویدستور داد كھ چك ش» سادات«د كھ ناصر بھ یدارد و كار بدانجا رس

رون برده یب محلبى سر و صدا از » سادات«س جمھور شدن یروابط پنھانى بعد از درگذشت ناصر و رئ

  . دید گردیگر ناپدیشد و بھ عبارت د

مى یدوست صم» م عامریعبدالحك«سپھبد ، )روزه ۶جنگ ( ١٩۶٧پس از شكست مصر در نبردھاى 

ب از ین ترتیبد بود خودكشى كرد» ناصر«ھ یناصر و فرمانده كل قواى مسلح مصر كھ متھم بھ توطئھ عل

ى یا محیزكر«است مصر باقى ماندند یاعضاى اصلى شوراى فرماندھى انقالب، تنھا سھ تن در صحنھ س

كى بھ ناصر و سوابق یاز نظر نزد» نیى الدیا محیزكر«. »انورسادات«و » ن الشافعىیحس«، »نیالد



جنگ و  فاکولتھوى در آغاز كار مدرس . برترى داشت» انورسادات«و » شافعى«كارى اش بر 

ر كشور یوز ١٩۵٨ك سال بعد از كودتا سال یعنى ی ١٩۵٣از سال . اطالعات نظامى بود یعمومریمد

است جمھورى را بر عھده گرفت و بھ ھنگام جنگ شش یاونت رمع ١٩۶٢تا  ١٩۵٨شد، سپس از سال 

ن بود كھ یدر ا» نیالد ىیا محیزكر«بداقبالى . ر كشور مصر بودیر و وزینخست وز) ١٩۶٧ون ج(روزه 

م گرفت از تمامى مشاغل خود استعفا یتصم) روزه ۶جنگ (بعد از شكست بزرگ ارتش مصر، » ناصر«

نكھ سخنرانى ید، بھ محض ایش برگزینى خویاو را بھ جانش» نیلدى ایا محیزكر«بدھد و بدون اطالع 

ختند یابانھا ریونھا مصرى بھ خیلیو قاھره پخش شد، میش از رادیر بر استعفاى او از مقامات خویناصر دا

جان زده شخصى یز بھ قدرت بازگشت و مردم ھیانگ ابانى شگفتیك رفراندوم خیگر در یو ناصر بار د

مورد » نیى الدیا محیزكر«ب ین ترتیبد. ت كتك زدند بود بھ شد» نیى الدیمح ایزكر«ھ یرا كھ شب

ن واقعھ یر ایز قطع شد، بھ ھر تقدیمھرى مردم قرار گرفت و تا مدتى روابط شخصى او با ناصر ن بى

م ی اران قدیجھ از یرى كند و در نتیاست كناره گیج از صحنھ سین مھره مؤثر بھ تدریموجب آن شد كھ ا

در » ن الشافعىیحس« . است مصر باقى ماندندیدر صحنھ س» سادات«و » ن الشافعىیحس«تنھا ناصر 

ن یدر جنگ فلسط ۴٩و  ١٩۴٨وى در سال . خدمت خود را در ارتش مصر آغاز كرد ١٩٣٨سال 

عنى ی ١٩۵٣در كودتا شركت كرد و در سال » ناصر«با گروه  ١٩۵٢در سال » شافعى«. شركت نمود

ھ و یى مصر شد و بعد از اتحاد مصر و سوریایروى دریر جنگ و فرمانده نیكودتا وزك سال پس از ی

» سادات«ك قدم جلوتر از یب ین ترتیو بد. دیس جمھور گردیمعاون رئ» جمھورى متحده عربى«ل یتشك

  . بود

روزمندانھ او بھ مسند یكھ بھ استعفاى ناصر و بازگشت پ ١٩۶٧ھاى شش روزه  شكست مصر در جنگ

ھا كھ  ستیونینى صھیش بیرا برخالف پیخ معاصر مصر گشود زینى را در تارید، فصل نویانجامقدرت 

است یلش بھ جنگ بكشانند و با شكستى مفتضحانھ از صحنھ سیم تما رغم عد خواستند ناصر را على  مى

زم یونالیناس «م طرفداران یتر شد و با پشتوانھ عظ انھ حذف كنند، ناصر باقى ماند و محبوبیخاورم

ژه ین سالح ھاى روسى بھ ویتر دی د كھ ارتش مصر را بازسازى كرده و آن را با جدیموفق گرد» عربى

ر مدت زمان كوتاھى انجام شد، اما كمتركسى بود  ن كار بزرگ دیا. ى مجھز كندیھاى دفاع ھوا موشك

» نگیھارد«ف یألت» ناصر«با مطالعھ كتاب . شت گذ ام، شب و روز ناصر چگونھ مىیكھ بداند در آن ا

ام شب و یم كھ در آن ایبر ر امور خارجھ بعدى آن كشور، پى مىیا در مصر وزیتانیر اسبق بریر كبیسف

م كھ یل نوشتیشتھ بھ تفص ھاى گذ ن نكتھ را ھم در گزارشیروز ناصر توأم با كابوس و دلھره بود و ا

چكى یھمچون پ» ناصر«ند و  ده بودام از طرف ناصر پراكنده شیھ انقالب در آن ایدوستان روزھاى اول



ھ او یك شد و چون از ناحین درخت بھ ناچار بھ سادات نزدیچد نھ بھ بھتریپ ن درخت مىیكتری كھ بھ نزد

ناصر شدودر آن روزھاى » ار غاری«ش یھا با تمام نقطھ ضعف» سادات«كرد،  احساس خطرى نمى

دغدغھ چند ساعتى را در آنجا با  توانست بى مىى بود كھ ناصر یثھ خانھ سادات تنھا جا سخت و پرحاد

  . آرامش بگذراند

ن اخطارى بود بھ ناصر یناصر دچار سكتھ قلبى شد و ا ١٩۶۵، نكھ در سپتامبرین وضع ادامھ داشت تا ایا

ل شد تا اگر یتشك» انورسادات«اى تحت نظر   ژهیتھ ویاط كمین خود باشد لذا محض احتیكھ در فكر جانش

ن یا. سرپرست نماند جمھورى بى استیف خود بپردازد، امور ریاصر نتوانست بھ انجام وظالى نیبھ ھر دل

ً كارى انجام نداد زیل شد لیتھ بزودى تشكیكم ل یژه خود بھ خود تعطیتھ ویرا با بھبود ناصر كمیكن عمال

  . دیگرد

شود، ناصر  لیتخت مراكش تشكیپا» رباط«قرار بود كنفرانس سران عرب در شھر  ١٩۶٩سامبر  در د

ھاى اطالعاتى مصر گزارش  ن ھنگام سازمانیدر ا. ز براى شركت در كنفرانس اعالم آمادگى كردین

. اند ب دادهیبراى ترور ناصر توطئھ مشتركى را ترت» ایس«ر كشور مراكش با كمك سازمان یدادند كھ وز

ھ ین بار قضیداشتھ بود اافت ین دست دریسال زمامدارى خود صدھا گزارش از ا ١٧ناصر با آنكھ طى 

هللا  خواست كھ در حضور وى بھ كالم» انورسادات«از » رباط«ش از حركت بھ یرا جدى گرفت و پ

  . ردیجمھورى را برعھده بگ استیت ھاى ریاب وى مسؤولیاد كند و در غید سوگند یمج

من و ناصر « :سدینو مى» ز خشمییپا«نھ ناصر در كتاب یر ارشاد كابیوز» كلین ھیدكتر محمد حسن«

ما طبق یبعد از برخاستن ھواپ. میما شدیسوار ھواپ» رباط«براى شركت در كنفرانس سران عرب در 

 :نم، آنگاه بى مقدمھ روبھ من كرد و گفتیمعمول مرا خواست و با لبخند اشاره كرد در كنار او بنش

مرا تا » انورسادات«ار بود امروز قر: دانى امروز چھ كار كردم؟ ناصر منتظر من نشد و ادامھ داد مى«

. اوریى با خودت قرآن ھم بیایش من بیبھ او تلفن كردم و گفتم وقتى خواستى پ. فرودگاه ھمراھى كند

جمھورى سوگند بخورد و در  استیوقتى آمد بھ او گفتم، بھ عنوان معاون ر. دیمنظور مرا نفھم» سادات«

  . ردیجمھورى را برعھده بگ استیف ریبت من وظایمدت غ

ش از آن سابقھ ین كارى پیاز آنجا كھ چن«: سدینو  در دنبالھ خاطرات خود مى» كلین ھیدكتر محمد حسن«

اى را باز  ناصر پرونده» . اد كندیسوگند » انورسادات«دم، چھ لزومى داشت كھ ینداشت از ناصر پرس

ك خواندم، یك بھ یا را ھا را بخوان، آنھ ن تلگرامیا: د و گفتیرون كشیكرد و چند صفحھ كاغذ از آن ب

تى مصر براى تدارك مقدمات سفر ناصر از یى بود از سوى مأمورانى كھ از طرف مقامات امنیھا تلگرام

جمھورى مصر  استیركل دفتر ریھا بھ امضاى دب كى ازآن تلگرامی. اعزام شده بودند»رباط«قاھره بھ 



ر كشور یوز» رینرال محمد اوفقج«بود كھ تلگرام حاكى از آن . أت را برعھده داشتیاست آن ھیبود كھ ر

براى ترور ناصر در مراكش ھمكارى ) ایس(االت متحده یت ایمراكش با ھمكارى سازمان اطالعات و امن

م و بعد یكن افت مىیى را درین گزارشھایالبتھ اغلب اوقات چن« :ناصر در دنبالھ سخنانش گفت» كند  مى

ت، ین بار با توجھ بھ موقعیدم بھتر است ایط كنونى، دیدر شرااساس بوده است، اما  شود كھ بى معلوم مى

  » . جمھورى خالى نماند استیپست ر

د اطالعات بھ دست آمده درست باشد و براى ین طور فكر كرد كھ شاید ایاز طرفى با«  :ناصر ادامھ داد

آن دوره انتقالى  ش خواھده بود و براى پركردنیك دوره انتقالى در پیفتد، در آن صورت یمن اتفاقى ب

ت ھاى یروھاى مسلح ھم بھ مسؤولیچون مجلس كار خودش را خواھد كرد، ن. مناسب است» انورسادات«

 ». فاتى خواھد داشتیھم در مرحلھ انتقالى نقش تشر» انورسادات«ى خود عمل خواھند كرد و یاجرا

ن فرصت را یا) ھى انقالبعنى اعضاى شوراى عالى فرماندی(گر یتا بھ حال افراد د :ناصر اضافھ كرد

د حاال یشا. س جمھور نشدیچ وقت معاون رئیھ» انورسادات«س جمھور بشوند اما یداشتھ اند كھ معاون رئ

ن ین بود خاطرات دكتر محمدحسنیا ». ك ھفتھ خواھد بودینوبت او باشد در ھر حال دوره انتقالى حداكثر 

بارى ناصر از آن سفر بھ سالمت بھ قاھره . انورساداتاد كردن یكل از ماجراى پشت پرده سوگند یھ

گرى بود چندى  كھ عنصر خطرناك و توطئھ» رینرال اوفقج«ن یتوطئھ اى ھم كشف نشد اما ھم. بازگشت

ماى سلطان را در آسمان بھ گلولھ بست، اما شاه مراكش جان ید و ھواپیھ شاه مراكش توطئھ اى چیبعد، عل

  . ھم با كشف آن توطئھ مجبور بھ خودكشى شد» ریجنرال اوفق«. ن نشستیزم ما بریبھ سالمت برد و ھواپ

است جمھورى از نظر مقامات عالى آن كشور چندان جدى یت سادات در پست معاونت ریبا آنكھ موقع

گرفتھ نمى شد معھذا، از آن نظر كھ كانال رسمى تلقى مى شد، گزارشھاى محرمانھ اى را كھ براى ناصر 

ھنگامى كھ ناصر در كنفرانس سران عرب در . ان امور قرار مى گرفتیمى خواند و در جرفرستادند   مى

االت متحده براى یر امور خارجھ ایوز» راجرز«مشغول حل و فصل مسائل جھان عرب بود، » رباط«

» سادات«ك بھ دست یپلماتیق مجارى دیشنھاد كرد كھ از طریل طرحى را پیحل اختالفات مصر و اسرائ

اطالع از  ى مخالفت خواھد كرد، بىیكایبھ گمان آنكھ عبدالناصر با ھر گونھ ابتكار آمر» سادات«. دیرس

ً بھ طور مشروط موافقت خود را اعالم كرده است، موضوع را پ اب یرى كرد و در غیگیآنكھ ناصر قبال

. م كردرا اعال» طرح راجرز«ل داد و مخالفت دولت مصر با یاسى مجلس مصر را تشكیتھ سیناصر كم

بازخواست كرد و چون با عجلھ عازم مسكو » سادات«از ماجرا باخبر شد بھ شدت از » ناصر«وقتى 

  . دا نكردیھ را پین قضیدگى بھ ایبود وقت رس



د، او ضمن مذاكره با سران شوروى بھ یست روز طول كشیر شوروى بیبھ اتحاد جماھ» ناصر«مسافرت 

اب او دستھ گل یدر غ» سادات«بھ قاھره متوجھ شد كھ مارى خود پرداخت و در بازگشت یدرمان ب

پرست  اده خواه و تجملیھمسر ز» ھانیج«ن قرار بود كھ یان از ایجر. گرى بھ آب داده استید

است جمھور یت داشت كھ خانھ مسكونى آنھا در شأن معاونت رین مسألھ شكایشھ از ایھم» سادات«

اى داشت،  ار سادهیگذاشتھ بودنداما ناصر كھ خود زندگى بسان یز درمین موضوع را با ناصر نیست، این

ا زد و براى خودش دم و دستگاھى یاب ناصر دل بھ دریدر غ» سادات«. فات خوشش نمى آمدیاز تشر

» ھانیبانو ج«در حالى كھ ناصر در مسكو بود، «: كند ن شرح بدان اشاره مىیبد» كلیھ«درست كردكھ 

ً بھ جست وج» سادات«ھمسر  س جمھورى مصر یوى خانھ اى پرداخت كھ در شأن معاون رئشخصا

. تعلق داشت» سرلشگر الموجى«ك افسر بازنشستھ ارتش بھ نام یدا كرد كھ بھ یباشد، سرانجام كاخى را پ

خواست تا خانھ اش را اجاره دھد، سرلشگر گفت خانھ ام را نمى » لموجى سرلشگر ا«از » ھانیج«

ناصر . دستور داد آن سرلشگر را بازداشت كنند» ھانیج«ك یز بھ تحرین» سادات«. خواھم اجاره بدھم

ً آزرده خاطر شد و از ی افت كرد و شدین مورد گزارشى را دریدر بازگشت از مسكو در ا بھ » سادات«دا

  . شدت بازخواست كرد

خاطر مارى قلبى سادات بھ یع شد كھ بیگاه خود رفت و ھمان موقع شا سادات قھر كرد و بھ دھكده زاد

سرانجام معلوم نشد با چھ استداللى ناصر موافقت كرد كھ خانھ اى . پرخاش ھاى ناصر عود كرده است

در ساحل . س جمھور ساختھ شود وھر كس كھ بدان سمت انتخاب شد در آن زندگى كندیبراى معاون رئ

ً بھ  ل كاخى بودین نقل مكان كرد و در آن ن خانھ یھودى تعلق داشت، انورسادات بھ ایونر یلیك میكھ قبال

نھ ین سادات ھز س جمھور شدیشت و بعد از رئ ن ھنگام ناصر درگذیدر ا. راتى شدندیخانھ مشغول تعم

اى یكھ بانوى اول مصر شده بود مقدارى اش» ھانیج«. دیره مصرى بالغ گردیھزار ل ۶۵٠رات بھ یتعم

  . دیارایقھ خودبیدولت است باسلن عنوان كھ متعلق بھ یدارى كرد تا خانھ خود را بھ ایقھ خریعت

  

  :آن بھره برده شده است ن نوشتھ ازیکھ در یمنابع
  . سندهینو یپژوھشھا و راسخون و ایپد یكیوران، یا و اقتصاد یایروزنامھ دنی، رة المعارف اسالمیدا
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  :خ مصریصفحات تار از
  

  
  

  )برای پایان دیکتاتوری حسن مبارک مردم مصر بھ استقبال رستاخیز(

  قسمت دوم
 )صباح( استاد محقق پژوھشگر و

  

  ناصرجمال  وسادات انور

  
توافقنامھ  یامضا ین شھر، بھ سویدن از ایو د ھفت و تادفنوزده ھسادات پس از سفر بھ قدس در سال 

 ین كار خشم كشورھایامضا كرد و ا نوزده ھفتادونول رفت و آن را در سال یصلح دوجانبھ با اسرائ

رون و مقرخود را از مصر بھ یھ بین اتحادیھ عرب را واداشت مصر را از ایخت و اتحادیرا برانگ یعرب

  . یمصر در امت عرب یبود بر رھبر یانین پایتونس منتقل كند و ا

شد سابقھ » افسران آزاد«الت یانورسادات عضو تشك) ش از كودتایك سال پی( ١٩۵١ر سال در اواخ

افسرى  فاکولتھ گردد كھ تازه از  ى برمىیھا م عامر بھ سالیى او با عبدالناصر و عبدالحكیآشنا

ر اعضاى ید ساییمورد اعتماد و تأ» انورسادات«ن است كھ یل شده بودند نكتھ جالب ایالتحص فارغ

» جمال عبدالناصر«كھ بعد از كودتا عضو شوراى عالى انقالب شدند نبود و تنھا » افسران آزاد«سازمان 



 :سدینو مى» خشم زیپائ«كتاب معروف خود بھ نام  كل درین ھیدكتر حسن. كرد  ت مىیبود كھ از او حما

ت ین گرفتھ تا عضوى در خدمت دستگاه جاسوسى آلمایافسران آزاد، از گذشتھ انورسادات، از ماجراجو«

ھاى مكرر او براى  و تالش» ن عثمانیام«و نقش او در ترور ) گاردآھن(در سازمان ترور دربار مصر 

بوسى از ملك فاروق را در  داستان دست. رھبر حزب وفد، اطالع داشتند»مصطفى نحاس پاشا«ترور 

بھ ، ند انورساداتیچندان خوشا اما ناصر با وجود اطالع از سوابق نھ. ده بودندیز شنین» نیالحس«مسجد 

تھ مخفى یت كمیش از كودتا، او را بھ عضویك سال پی» افسران آزاد«ر اعضاى یرغم مخالفت سا

ھا  بعضى: ار استیوگو بس ن كارى گفتیزه ناصر براى چنیدر مورد انگ. درآورد» افسران آزاد«

ك فاروق براى اطالع یدوست نزد» وسف رشادی«خواست از ارتباط او با دربار و  ند ناصر مىیگو  مى

خ محل خدمت یدر آن تار: رایرسد ز ھ درست بھ نظر نمىین نظریاما ا. از اوضاع دربار استفاده كند

ستى دربار یسازمان ترور ھیدوسنكھ ملك فاروق درصدد بستن یگر ایدور از قاھره بود و د »انورسادات«

را یز. ستى بستھ شودین سازمان مخفى ترورینده اكرد كھ پرو  جاب مىیبود و مصالح فاروق ا) گارد آھن(

در شأن كسى «:غام فرستاده بود كھیر مصر و لندن بھ ملك فاروق پیر امورخارجھ انگلستان توسط سفیوز

ستى درست یست كھ از افسران گارد سلطنتى خود گروه تروریكھ بر تخت سلطنت مصر نشستھ است ن

الت یاز تشك» انورسادات«خواست توسط   عبدالناصر مىن است كھ جمال یگر ایھ دیك نظری ». كند

ھ افسران انقالبى یاطالعات كاملى داشتھ باشد تا اگر فاروق خواستھ باشد از گارد آھن عل» گارد آھن«

را » انورسادات«گر معتقدند كھ جمال عبدالناصر یبرخى د. استفاده كند از تحركات دربار بى خبر نباشد

ار دربار بگذارد یالت افسران آزاد در اختیوسط او اطالعات نادرستى از تشكخواست كھ ت از آن جھت مى

ن مسألھ را یروزى ا :سدینو  در دنبالھ خاطرات خود مى» كلین ھیدكتر حسن«. بدیتى را بفریو مقامات امن

 ن بود كھیا» افسران آزاد«رفتن سادات در جمع یعلت پذ: جمال عبدالناصر گفت. ان گذاشتمیبا ناصر در م

ن جنبش یاى داشتند در چارچوب ا اسى مصر سابقھیھاى س تیخواستم تمامى افسرانى كھ در فعال  مى

اى را در  صحنھ تازه» افسران آزاد«اسى بھ جمع ین بود كھ در تمامى فعاالن سیرند و ھدف من ایقرار گ

، ما بھ افسرانى نیالت ما خواھد بود و عالوه بر ایھا بھ سود تشك خ مصر خواھد گشود وتجارب آنیتار

م در یرا مسألھ برخورد با شبكھ تلفن و بى سیم، زیازمند بودیكھ در رشتھ مخابرات اطالعاتى داشتھ باشند ن

  . ھاى كودتا بود  ن دشوارىیارتش و در كل كشور از مھم تر

دار یدوبار در جلسات كودتاگران شركت كرد و در د) ش از كودتایك سال پی( ١٩۵١انورسادات در سال 

 :سدینو كل مىین ھیدكتر حسن. ھاى طوالنى داشت  وگوى دوم خود از قاھره با جمال عبدالناصر گفت

ن كودتا، در یخواست تا در مراحل نخست در طرح اصلى انقالب، ناصر افسرى از واحد مخابرات مى«



ن یناصر ا. ردیھاى تلفن را برعھده بگ ت از كارانداختن شبكھیمسؤول ١٩۵٢ یجنور ٢٣سحرگاه 

ت را مشخص كرد و نام انورسادات را با عالمت سؤال بزرگى در برابر آن با خط قرمز نوشت یمأمور

خ اعالم شده با قطار بھ قاھره یدر تار» سادات«. ت سادات بھ او ابالغ شدیخ كودتا و مأموریآن گاه تار

. داد ش مىیسانس نما كیلم را در یسھ ف» لیالمن«نماى تابستانى در ینما برد، سید و ھمسرش را بھ سیرس

» گانیرونالد ر«ھا   لمیكى از فیشھ یدند و جالب آن كھ ھنرپیلم را تا آخر دیسادات و ھمسرش ھر سھ ف

كى از یسادات در آن شب دعواى سختى با . كاشدیالت متحده آمریس جمھور ایھاى بعد رئ بود كھ در سال

خواست در صورت  ن دعوا مىیانداختن ا ند سادات با براهیگو مى. نما بھ راه انداختیان سیتماشاچ

نما بوده و در كودتا یان كودتا در سیل قاطعى در دست داشتھ باشد كھ ثابت كند در جریشكست كودتا دل

انورسادات و ھمسرش بعد . عھ وجود نداردین شایل ملموسى براى اثبات ایكن دلیل. مشاركتى نداشتھ است

نامھ بھ خط ناصر بود و در . دربان خانھ پاكتى بھ دست او داد. ندلم بھ آپارتمان خود بازگشتیاز تماشاى ف

سادات لباس نظامى بھ تن كرد و عازم منطقھ . دشده بود كھ كودتا امشب انجام خواھد شدیآن تأك

. ان گرفتھ بودیات پایروز شده و عملید كھ كودتا پیرس» ھیالعباس«سادات زمانى بھ . شد» ھیالعباس«

م عامر را یرى كردند، سادات از دور صداى عبدالحكید از ورود او جلوگیكھ رس سادات بھ در پادگان

ن یدكتر حسن ». وستید، او را صدا كرد و با اجازه عامر در را گشودند و سادات بھ كودتاگران پیشن

اد دارم كھ حدود یبھ «: سدینو حضور داشتھ مى» ھیالعباس«ن لحظات در پادگان یكل كھ خود در ایھ

د یشن  نكھ مىیاز بھ قطع تلفن منتفى شده بود و سادات از ایامداد بود كھ سادات بھ پادگان آمد و نب ٣ساعت

رت زده بھ یت بھ اجرا در آمده است، حیز با حداكثر موفقیكند كھ ھمھ چ  اعالم مى» م عامریعبدالحك«

ھا كار  ن تا مطمئن شوم كھ تمامى تلفنیرزمیبروم ز« :گفت» سادات«اد دارم كھ یبھ . دیرس نظر مى

ھ كودتاگران را در دست داشت از راه ین اعالمیدر حالى كھ نخست» ناصر«ن ھنگام یا نھ؟ در ایكند   مى

ى دارى و یانور تو صداى رسا«: آمد گفت  ن باال مىیرزمیھاى ز د و بھ انورسادات كھ تازه از پلھیرس

ن ھنگام ساعت یدر ا ». ھ را بخوانیانیو و بین حاال برو استودیھ را بخوانى، ھمیخوب بلد ھستى كھ اعالم

مشغول قرائت قرآن بود، » قارى«د، یو رسیھنگامى كھ بھ استود» انورسادات«صبح بود،  ٧ك ینزد

ھ ارتش را قرائت ین اعالمیكارش را تمام كند و آنگاه نخست» قارى«سادات بھ ناچار اندكى صبر كرد تا 

  . نمود

طورى بود كھ مردم از نقش او در انقالب برداشت » انورسادات«ھ بعد از كودتا، رفتار یلدر روزھاى او

ن كارھا یر جامى زد و ھمیانداخت و در صدر تصاو ش مىیاو ھمھ جا خودش را پ. دا كردندینادرستى پ

ھاى اعضاى   ىیاعتنا اما بھ رغم بى. ى نسبت بھ او در شوراى انقالب شدیھا تیجاد حساسیموجب ا



ر یكل وزین ھیمحمد حسن. كرد  بانى مىیجمال عبدالناصر از او پشت» سادات«شوراى انقالب نسبت بھ 

بعضى از افسران شوراى انقالب كھ از سوابق ( :سدینو  ك او مىینھ ناصر و دوست نزدیارشاد ملى كاب

نند گذشتھ از او اما ناصر ما. زدند  سادات باخبر بودند نسبت بھ او سوءظن داشتند و بھ او زخم زبان مى

شھ یرومندتر از خود بود و ھمیت انورسادات، خضوع در برابر نیم كھ ماھید بگویبا. كرد ت مىیحما

رھبر » جمال عبدالناصر«د و چون در آن روزھا یچسبان ن فرد دورو بر خود مىیرومندتریخودش را بھ ن

دن بھ انورسادات باقى یاى رسادى داشت كھ وقتى بریواقعى و پشت پرده كودتاى مصر بود و كارھاى ز

دا یت انورسادات نگاھى بھ اطراف خود انداخت تا شخص قدرتمندى را پین رو در آن موقعیماند، از ا نمى

كھ بعد از ناصر، بھ عنوان مرد » م عامریعبدالحك«م گرفت خود را بھ یكند و بھ او بچسبد، سرانجام تصم

پس از كودتا ھمان طور كھ در گزارشھاى . ك كندینزد شوراى فرماندھى انقالب ظھور كرده بود ٢شماره

ك سال نگذشتھ یرنظامى سپردند اما ھنوز ینھ غیك كابیحكومت را بھ » افسران كودتاگر«م ین نوشتیشیپ

أت دولت و كارھاى یاى از سران كودتا را وارد ھ م گرفت كھ عدهیبود كھ شوراى فرماندھى انقالب تصم

جمال . أت دولت مستقر شدیاست ھیاست جمھور و ریب در مقام ریى كند سرلشكر محمد نجیاجرا

ف یر و وزارت كشور را بر عھده گرفت و وزارت جنگ سھم عبداللطیوز عبدالناصر معاونت نخست

ت اصالحات ارضى را بر عھده گرفت ولى بھ انورسادات كھ در یھم مسؤول» جمال سالم«بغدادى شد، 

گونھ مقام رسمى داده نشد، اما از آن جھت كھ وى   چیى كرده بود ھیھ انقالب آن قدر خودنمایروزھاى اول

انور «بر عھده او گذاشتھ شد » ھیالجمھور«اى در كار مطبوعاتى داشت نظارت بر روزنامھ  اندك تجربھ

گاھى خودش مقاالتى در . فھ كردیانجام وظ» ھیالجمھور« چند سالى در مقام نظارت بر روزنامھ» سادات

كردند در  گر مقاالتى مى نوشتند و بھ نام او چاپ مىیسندگان دیز نویى نوشت، گھگاه نن روزنامھ میا

نھ یر ارشاد ملى كابیكل، وزین ھیمحمدحسن. ك بار ھم آن مقالھ را نخوانده بودیحالى كھ انورسادات حتى 

و در  ١٩۵۵كى از روزھاى یدر « :سدین موارد جالب اشاره كرده مى نویكى از ایجمال عبدالناصر بھ 

كا ید آمرییشنھاد انگلستان وتأیانھ كھ با پیمان دفاع مشترك خاورمیرامون پیان بحث ھاى جارى پیجر

داللحنى بھ امضاى انورسادات در روزنامھ یده شد، مقالھ شدینام» مان بغدادیپ«مطرح شد و بعدھا 

ك نسخھ یكا با یر آمریقالھ سفن میپس از انتشار ا. چاپ شد كھ جنجال بزرگى بھ راه انداخت» ھیالجمھور«

ر امور یوز» جان فوستر دالس«ھیز آن مقالھ علین آمین مقالھ بھ مالقات ناصر رفت وبھ لحن توھیاز ا

را احضار كرد و » سادات«ناصر مقالھ را خواند و شگفت زده شد ناصر . كا اعتراض كردیخارجھ آمر

» میرون كنیم دالس خوك نما را با اردنگى بیخواھ ما مى: ن جملھ مقالھ تو كھ نوشتھ اىیا« :دیاز او پرس

ھ مى باشد اما یر خارجھ آن كشور ھم قابل توجیر است، حملھ بھ وزیھ پذیكا توجیعنى چھ؟ حملھ بھ آمری



د ینجا ناصر فھمیدر ا. د نوشتھ شودین طور نبایوقتى مطلبى در روزنامھ رسمى انقالب نوشتھ مى شود ا

ً نخوانده است مقالھ اى را كھ» سادات«كھ  در حضور ناصر » سادات«. بھ نام او نوشتھ شده اصال

سندگان یشھ ھاى خود را با نویح داد كھ اندیاعتراف كرد كھ مقالھ مزبور را نخوانده است و توض

ن یناصر در پاسخ سادات گفت ا. سندیقھ خود مى نویان مى گذارد و آنھا آن را بھ سلیدر م» ھیالجمھور«

نكھ مقالھ اى را كھ بھ نام تو منتشر یسد اما بھ شرط ایگر بنویكى دیى و یت كھ تو بگوھم قابل قبول اس

د و معلوم شد كھ یر آنچھ گفتھ شد تكرار گردیبعد از آن حوادث مشابھى نظ !ك بار بخوانىیشود الاقل   مى

ى دھند كھ سند وبھ خود زحمت نمینو ھرچھ را كھ بخواھند بھ امضاى سادات مى» ھیالجمھور«سندگان ینو

  . ھ كنار گذاشتھ شدیكمى بعد سادات از روزنامھ الجمھور. آن را بھ نظر سادات برسانند

كنفرانس «استیراو را بھ ، نكھ جمال عبدالناصریكار بود تا ایمدت زمانى ب» انور سادات«بعد از آن 

بر محور سھ را با ھدف گسترش اھداف ناصر » كنفرانس اسالمى«جمال عبدالناصر . دیبرگز» اسالمى

د خود كارش یانور سادات در شغل جد. جاد نمود و مقر آن در قاھره بودیى ایایآس -ى یقایآفر -گانھ عربى 

لم درست كند و بھ سفر برود و با صاحب نفوذان جھان اسالم مالقات و مذاكره ین بود كتاب چاپ كند و فیا

  . واقب خطرناكى داشتھ باشدن كارى نبود كھ مثل روزنامھ نگارى حساس بوده و عیكند و ا

س یرئ» جمھورى متحده عربى«ل یھ و تشكیپس از وحدت دو كشور مصر و سور ١٩۵٨سادات در سال 

تواند مثل بعثى  انور سادات دست كم مى«: گفت  شھ بھ خنده مىیناصر ھم. مجلس مشترك جمھورى شد

ن ین كار او ایاقى ماند و مھم ترن سمت چندسالى بیسادات در ا. »ھ با صداى رسا سخنرانى كندیھاى سور

ن یى را با صداى پرطنیبود كھ ھر سال بھ ھنگام حضور ناصر در مجلس مشترك جمھورى خطابھ بلندباال

  . خود قرائت كند

ن یدا كرد، از جملھ ایادى پیدر جھان عرب دوستان ز» كنفرانس اسالمى«است یدر دوران ر» سادات«

. منى در قاھره اقامت داشتیك پناھنده یكھ بھ عنوان » ىیضایعبدالرحمن الب«دوستان، شخصى بود بھ نام 

بازرگان نامبرده . دن سادات آمدیبھ د» عبدالغنى المطھر«منى بھ نام یك بازرگان ین شخص با یروزى ا

ل داده در صدد یك ھستھ مقاومت پنھانى تشكیمن كھ یحامل نامھ اى بود از سوى افسران ناراضى ارتش 

ن بود كھ بدانند، حكومت انقالبى مصر در راستاى یمنى ایمنظور افسران . ون كردن حكومت بودندواژگ

ش یآن نامھ را پ» سادات«. ى مى تواند بھ آنھا بكندیمن چھ كمك ھایم پادشاھى یسرنگون ساختن رژ

د یترد ك كودتاى احتمالى دریت یمن و موفقینسبت بھ امكان وقوع انقالبى در » ناصر«. برد» ناصر«

من، مى تواند پاسخى بھ یوقوع انقالبى در  :گفت» ناصر«من بھ یون ید انقالبییضمن تأ» سادات«بود، اما 

گاه یره عربستان كھ پایروز شود در شبھ جزیمن پیھ از مصر باشد و اگر انقالب یى سوریضربھ جدا



ً تحت تأثیشدز ین» سادات«البتھ خود . رات بزرگى بر جاى خواھد گذاشتیارتجاع است تأث د و یر عقایدا

ً در ھم. منى خود بودینظرات دوستان  امام «من درگذشت و پسرش یسلطان » امام احمد«ن ھنگام یاتفاقا

ر یون دست بھ كار شدند و جمال عبدالناصر تحت تأثین ھنگام انقالبیدر ا. ن او شدیجانش» محمد البدر

ن را خورد و براى استقرار حكومت یدروغ گر خود گول گزارش ھاىیو مشاوران د» سادات«نات یتلق

» تنام ناصریو«جھ در باتالقى فرورفت كھ آن را یمن اعزام نمود و در نتیروھاى مصرى را بھ یكودتا، ن

ر یجمال عبدالناصر بعدھا متوجھ شد كھ مرتكب چھ خبط بزرگى شده و از روز اول تحت تأث. دندینام

: و مشاورانش بھ ناصر مى گفتند» سادات«. بزرگ كرده استبت یك مصیر یخود را درگ، اطالعات غلط

ن بلند شود و یماى قراضھ از زمیمن كھ طرفدار سلطان ھستند، كافى است چند ھواپیل یبراى ترساندن قبا

ن ساده انگارى ھا ناصر را در یاما ا. دیزیمن بریل یماھا قدرى موادمنفجره روى سر قبایاز پنجره آن ھواپ

من یدر مورد بحران » ناصر«ك بار ی. انى زندگى او شدین دردسر سالھاى پایكھ بزرگترگردابى فروبرد 

ك گردان یم و براى نجات ھمان یمن فرستادیرو بھ یك گردان نیمن یما براى نجات انقالب « :گفتھ بود

  ». میار اعزام كنیم دو سپاه كامل را بھ آن دیمجبور شد

مبارك بھ قدرت  یحسن یک معاون وی و ھشتادسال نوزده  انور سادات در پس از ترور

نتوانست  یعرب بود و و مصر بر یو رھبر یان برتریآغاز پا كھ حكومت او یكس ،دیرس

  . را پر كند ن مصریشیرھبران پ یخال یسال حكومت جا یسدر 
با دولتمردان منطقھ برقرار كرد جنبھ ھاى » كنفرانس اسالمى«ان تصدى یدر جر» سادات«روابطى كھ 

مبارك «خ یل رسمى شیوك» سادات«نكھ یاز جملھ ا. نامطلوبى ھم دربرداشت كھ در سالھاى بعد برمال شد

العمل مى گرفت  ت شده بود و از او دستمزد و حقیت ھاى مھم خاندان حكومتگر كویاز شخص» الصالح

رعادى وجود یروابط غ» سادات«خ و یان شیده بود كھ میق منابع اطالعاتى خود فھمیز از طریو ناصر ن

ن یپرونده ا !ت را مسترد كندیخ كویدستور داد كھ چك ش» سادات«د كھ ناصر بھ یدارد و كار بدانجا رس

رون برده یب محلبى سر و صدا از » سادات«س جمھور شدن یروابط پنھانى بعد از درگذشت ناصر و رئ

  . دید گردیگر ناپدیشد و بھ عبارت د

مى یدوست صم» م عامریعبدالحك«سپھبد ، )روزه ۶جنگ ( ١٩۶٧پس از شكست مصر در نبردھاى 

ب از ین ترتیبد بود خودكشى كرد» ناصر«ھ یناصر و فرمانده كل قواى مسلح مصر كھ متھم بھ توطئھ عل

ى یا محیزكر«است مصر باقى ماندند یاعضاى اصلى شوراى فرماندھى انقالب، تنھا سھ تن در صحنھ س

كى بھ ناصر و سوابق یاز نظر نزد» نیى الدیا محیزكر«. »انورسادات«و » ن الشافعىیحس«، »نیالد



جنگ و  فاکولتھوى در آغاز كار مدرس . برترى داشت» انورسادات«و » شافعى«كارى اش بر 

ر كشور یوز ١٩۵٨ك سال بعد از كودتا سال یعنى ی ١٩۵٣از سال . اطالعات نظامى بود یعمومریمد

است جمھورى را بر عھده گرفت و بھ ھنگام جنگ شش یاونت رمع ١٩۶٢تا  ١٩۵٨شد، سپس از سال 

ن بود كھ یدر ا» نیالد ىیا محیزكر«بداقبالى . ر كشور مصر بودیر و وزینخست وز) ١٩۶٧ون ج(روزه 

م گرفت از تمامى مشاغل خود استعفا یتصم) روزه ۶جنگ (بعد از شكست بزرگ ارتش مصر، » ناصر«

نكھ سخنرانى ید، بھ محض ایش برگزینى خویاو را بھ جانش» نیلدى ایا محیزكر«بدھد و بدون اطالع 

ختند یابانھا ریونھا مصرى بھ خیلیو قاھره پخش شد، میش از رادیر بر استعفاى او از مقامات خویناصر دا

جان زده شخصى یز بھ قدرت بازگشت و مردم ھیانگ ابانى شگفتیك رفراندوم خیگر در یو ناصر بار د

مورد » نیى الدیا محیزكر«ب ین ترتیبد. ت كتك زدند بود بھ شد» نیى الدیمح ایزكر«ھ یرا كھ شب

ن واقعھ یر ایز قطع شد، بھ ھر تقدیمھرى مردم قرار گرفت و تا مدتى روابط شخصى او با ناصر ن بى

م ی اران قدیجھ از یرى كند و در نتیاست كناره گیج از صحنھ سین مھره مؤثر بھ تدریموجب آن شد كھ ا

در » ن الشافعىیحس« . است مصر باقى ماندندیدر صحنھ س» سادات«و » ن الشافعىیحس«تنھا ناصر 

ن یدر جنگ فلسط ۴٩و  ١٩۴٨وى در سال . خدمت خود را در ارتش مصر آغاز كرد ١٩٣٨سال 

عنى ی ١٩۵٣در كودتا شركت كرد و در سال » ناصر«با گروه  ١٩۵٢در سال » شافعى«. شركت نمود

ھ و یى مصر شد و بعد از اتحاد مصر و سوریایروى دریر جنگ و فرمانده نیكودتا وزك سال پس از ی

» سادات«ك قدم جلوتر از یب ین ترتیو بد. دیس جمھور گردیمعاون رئ» جمھورى متحده عربى«ل یتشك

  . بود

روزمندانھ او بھ مسند یكھ بھ استعفاى ناصر و بازگشت پ ١٩۶٧ھاى شش روزه  شكست مصر در جنگ

ھا كھ  ستیونینى صھیش بیرا برخالف پیخ معاصر مصر گشود زینى را در تارید، فصل نویانجامقدرت 

است یلش بھ جنگ بكشانند و با شكستى مفتضحانھ از صحنھ سیم تما رغم عد خواستند ناصر را على  مى

زم یونالیناس «م طرفداران یتر شد و با پشتوانھ عظ انھ حذف كنند، ناصر باقى ماند و محبوبیخاورم

ژه ین سالح ھاى روسى بھ ویتر دی د كھ ارتش مصر را بازسازى كرده و آن را با جدیموفق گرد» عربى

ر مدت زمان كوتاھى انجام شد، اما كمتركسى بود  ن كار بزرگ دیا. ى مجھز كندیھاى دفاع ھوا موشك

» نگیھارد«ف یألت» ناصر«با مطالعھ كتاب . شت گذ ام، شب و روز ناصر چگونھ مىیكھ بداند در آن ا

ام شب و یم كھ در آن ایبر ر امور خارجھ بعدى آن كشور، پى مىیا در مصر وزیتانیر اسبق بریر كبیسف

م كھ یل نوشتیشتھ بھ تفص ھاى گذ ن نكتھ را ھم در گزارشیروز ناصر توأم با كابوس و دلھره بود و ا

چكى یھمچون پ» ناصر«ند و  ده بودام از طرف ناصر پراكنده شیھ انقالب در آن ایدوستان روزھاى اول



ھ او یك شد و چون از ناحین درخت بھ ناچار بھ سادات نزدیچد نھ بھ بھتریپ ن درخت مىیكتری كھ بھ نزد

ناصر شدودر آن روزھاى » ار غاری«ش یھا با تمام نقطھ ضعف» سادات«كرد،  احساس خطرى نمى

دغدغھ چند ساعتى را در آنجا با  توانست بى مىى بود كھ ناصر یثھ خانھ سادات تنھا جا سخت و پرحاد

  . آرامش بگذراند

ن اخطارى بود بھ ناصر یناصر دچار سكتھ قلبى شد و ا ١٩۶۵، نكھ در سپتامبرین وضع ادامھ داشت تا ایا

ل شد تا اگر یتشك» انورسادات«اى تحت نظر   ژهیتھ ویاط كمین خود باشد لذا محض احتیكھ در فكر جانش

ن یا. سرپرست نماند جمھورى بى استیف خود بپردازد، امور ریاصر نتوانست بھ انجام وظالى نیبھ ھر دل

ً كارى انجام نداد زیل شد لیتھ بزودى تشكیكم ل یژه خود بھ خود تعطیتھ ویرا با بھبود ناصر كمیكن عمال

  . دیگرد

شود، ناصر  لیتخت مراكش تشكیپا» رباط«قرار بود كنفرانس سران عرب در شھر  ١٩۶٩سامبر  در د

ھاى اطالعاتى مصر گزارش  ن ھنگام سازمانیدر ا. ز براى شركت در كنفرانس اعالم آمادگى كردین

. اند ب دادهیبراى ترور ناصر توطئھ مشتركى را ترت» ایس«ر كشور مراكش با كمك سازمان یدادند كھ وز

ھ ین بار قضیداشتھ بود اافت ین دست دریسال زمامدارى خود صدھا گزارش از ا ١٧ناصر با آنكھ طى 

هللا  خواست كھ در حضور وى بھ كالم» انورسادات«از » رباط«ش از حركت بھ یرا جدى گرفت و پ

  . ردیجمھورى را برعھده بگ استیت ھاى ریاب وى مسؤولیاد كند و در غید سوگند یمج

من و ناصر « :سدینو مى» ز خشمییپا«نھ ناصر در كتاب یر ارشاد كابیوز» كلین ھیدكتر محمد حسن«

ما طبق یبعد از برخاستن ھواپ. میما شدیسوار ھواپ» رباط«براى شركت در كنفرانس سران عرب در 

 :نم، آنگاه بى مقدمھ روبھ من كرد و گفتیمعمول مرا خواست و با لبخند اشاره كرد در كنار او بنش

مرا تا » انورسادات«ار بود امروز قر: دانى امروز چھ كار كردم؟ ناصر منتظر من نشد و ادامھ داد مى«

. اوریى با خودت قرآن ھم بیایش من بیبھ او تلفن كردم و گفتم وقتى خواستى پ. فرودگاه ھمراھى كند

جمھورى سوگند بخورد و در  استیوقتى آمد بھ او گفتم، بھ عنوان معاون ر. دیمنظور مرا نفھم» سادات«

  . ردیجمھورى را برعھده بگ استیف ریبت من وظایمدت غ

ش از آن سابقھ ین كارى پیاز آنجا كھ چن«: سدینو  در دنبالھ خاطرات خود مى» كلین ھیدكتر محمد حسن«

اى را باز  ناصر پرونده» . اد كندیسوگند » انورسادات«دم، چھ لزومى داشت كھ ینداشت از ناصر پرس

ك خواندم، یك بھ یا را ھا را بخوان، آنھ ن تلگرامیا: د و گفتیرون كشیكرد و چند صفحھ كاغذ از آن ب

تى مصر براى تدارك مقدمات سفر ناصر از یى بود از سوى مأمورانى كھ از طرف مقامات امنیھا تلگرام

جمھورى مصر  استیركل دفتر ریھا بھ امضاى دب كى ازآن تلگرامی. اعزام شده بودند»رباط«قاھره بھ 



ر كشور یوز» رینرال محمد اوفقج«بود كھ تلگرام حاكى از آن . أت را برعھده داشتیاست آن ھیبود كھ ر

براى ترور ناصر در مراكش ھمكارى ) ایس(االت متحده یت ایمراكش با ھمكارى سازمان اطالعات و امن

م و بعد یكن افت مىیى را درین گزارشھایالبتھ اغلب اوقات چن« :ناصر در دنبالھ سخنانش گفت» كند  مى

ت، ین بار با توجھ بھ موقعیدم بھتر است ایط كنونى، دیدر شرااساس بوده است، اما  شود كھ بى معلوم مى

  » . جمھورى خالى نماند استیپست ر

د اطالعات بھ دست آمده درست باشد و براى ین طور فكر كرد كھ شاید ایاز طرفى با«  :ناصر ادامھ داد

آن دوره انتقالى  ش خواھده بود و براى پركردنیك دوره انتقالى در پیفتد، در آن صورت یمن اتفاقى ب

ت ھاى یروھاى مسلح ھم بھ مسؤولیچون مجلس كار خودش را خواھد كرد، ن. مناسب است» انورسادات«

 ». فاتى خواھد داشتیھم در مرحلھ انتقالى نقش تشر» انورسادات«ى خود عمل خواھند كرد و یاجرا

ن فرصت را یا) ھى انقالبعنى اعضاى شوراى عالى فرماندی(گر یتا بھ حال افراد د :ناصر اضافھ كرد

د حاال یشا. س جمھور نشدیچ وقت معاون رئیھ» انورسادات«س جمھور بشوند اما یداشتھ اند كھ معاون رئ

ن ین بود خاطرات دكتر محمدحسنیا ». ك ھفتھ خواھد بودینوبت او باشد در ھر حال دوره انتقالى حداكثر 

بارى ناصر از آن سفر بھ سالمت بھ قاھره . انورساداتاد كردن یكل از ماجراى پشت پرده سوگند یھ

گرى بود چندى  كھ عنصر خطرناك و توطئھ» رینرال اوفقج«ن یتوطئھ اى ھم كشف نشد اما ھم. بازگشت

ماى سلطان را در آسمان بھ گلولھ بست، اما شاه مراكش جان ید و ھواپیھ شاه مراكش توطئھ اى چیبعد، عل

  . ھم با كشف آن توطئھ مجبور بھ خودكشى شد» ریجنرال اوفق«. ن نشستیزم ما بریبھ سالمت برد و ھواپ

است جمھورى از نظر مقامات عالى آن كشور چندان جدى یت سادات در پست معاونت ریبا آنكھ موقع

گرفتھ نمى شد معھذا، از آن نظر كھ كانال رسمى تلقى مى شد، گزارشھاى محرمانھ اى را كھ براى ناصر 

ھنگامى كھ ناصر در كنفرانس سران عرب در . ان امور قرار مى گرفتیمى خواند و در جرفرستادند   مى

االت متحده براى یر امور خارجھ ایوز» راجرز«مشغول حل و فصل مسائل جھان عرب بود، » رباط«

» سادات«ك بھ دست یپلماتیق مجارى دیشنھاد كرد كھ از طریل طرحى را پیحل اختالفات مصر و اسرائ

اطالع از  ى مخالفت خواھد كرد، بىیكایبھ گمان آنكھ عبدالناصر با ھر گونھ ابتكار آمر» سادات«. دیرس

ً بھ طور مشروط موافقت خود را اعالم كرده است، موضوع را پ اب یرى كرد و در غیگیآنكھ ناصر قبال

. م كردرا اعال» طرح راجرز«ل داد و مخالفت دولت مصر با یاسى مجلس مصر را تشكیتھ سیناصر كم

بازخواست كرد و چون با عجلھ عازم مسكو » سادات«از ماجرا باخبر شد بھ شدت از » ناصر«وقتى 

  . دا نكردیھ را پین قضیدگى بھ ایبود وقت رس



د، او ضمن مذاكره با سران شوروى بھ یست روز طول كشیر شوروى بیبھ اتحاد جماھ» ناصر«مسافرت 

اب او دستھ گل یدر غ» سادات«بھ قاھره متوجھ شد كھ مارى خود پرداخت و در بازگشت یدرمان ب

پرست  اده خواه و تجملیھمسر ز» ھانیج«ن قرار بود كھ یان از ایجر. گرى بھ آب داده استید

است جمھور یت داشت كھ خانھ مسكونى آنھا در شأن معاونت رین مسألھ شكایشھ از ایھم» سادات«

اى داشت،  ار سادهیگذاشتھ بودنداما ناصر كھ خود زندگى بسان یز درمین موضوع را با ناصر نیست، این

ا زد و براى خودش دم و دستگاھى یاب ناصر دل بھ دریدر غ» سادات«. فات خوشش نمى آمدیاز تشر

» ھانیبانو ج«در حالى كھ ناصر در مسكو بود، «: كند ن شرح بدان اشاره مىیبد» كلیھ«درست كردكھ 

ً بھ جست وج» سادات«ھمسر  س جمھورى مصر یوى خانھ اى پرداخت كھ در شأن معاون رئشخصا

. تعلق داشت» سرلشگر الموجى«ك افسر بازنشستھ ارتش بھ نام یدا كرد كھ بھ یباشد، سرانجام كاخى را پ

خواست تا خانھ اش را اجاره دھد، سرلشگر گفت خانھ ام را نمى » لموجى سرلشگر ا«از » ھانیج«

ناصر . دستور داد آن سرلشگر را بازداشت كنند» ھانیج«ك یز بھ تحرین» سادات«. خواھم اجاره بدھم

ً آزرده خاطر شد و از ی افت كرد و شدین مورد گزارشى را دریدر بازگشت از مسكو در ا بھ » سادات«دا

  . شدت بازخواست كرد

خاطر مارى قلبى سادات بھ یع شد كھ بیگاه خود رفت و ھمان موقع شا سادات قھر كرد و بھ دھكده زاد

سرانجام معلوم نشد با چھ استداللى ناصر موافقت كرد كھ خانھ اى . پرخاش ھاى ناصر عود كرده است

در ساحل . س جمھور ساختھ شود وھر كس كھ بدان سمت انتخاب شد در آن زندگى كندیبراى معاون رئ

ً بھ  ل كاخى بودین نقل مكان كرد و در آن ن خانھ یھودى تعلق داشت، انورسادات بھ ایونر یلیك میكھ قبال

نھ ین سادات ھز س جمھور شدیشت و بعد از رئ ن ھنگام ناصر درگذیدر ا. راتى شدندیخانھ مشغول تعم

اى یكھ بانوى اول مصر شده بود مقدارى اش» ھانیج«. دیره مصرى بالغ گردیھزار ل ۶۵٠رات بھ یتعم

  . دیارایقھ خودبیدولت است باسلن عنوان كھ متعلق بھ یدارى كرد تا خانھ خود را بھ ایقھ خریعت

  

  :آن بھره برده شده است ن نوشتھ ازیکھ در یمنابع
  . سندهینو یپژوھشھا و راسخون و ایپد یكیوران، یا و اقتصاد یایروزنامھ دنی، رة المعارف اسالمیدا
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