
 :مصر از جمال ناصر تا حسین طنطاوی
  

  
 قسمت اول

  )صباح(گردآورنده  پژوھش و

  

  و حاکمیت مصر عبدالناصر جمال

  
جمال  پنجاه در دھھ. ردیر مى پذیشان تإثیانھ ھنوز از رھنمودھاى ایاستھاى منطقھ اى خاورمیس

اوج خود رساند و اسى منطقھ اى را بھ یجانات سیاو ھ. انھ بودیمرد اول خاورم، عبدالناصر

شكست . ل بھ كار گرفتیسم عربى را بھ عنوان محورى براى مبارزه با استعمار واسرائیونالیناس

. دھا را برباد دادیارى ازامیبس نوزده شصت وھفتو نوزده پنجاه وششنظامى اعراب در جنگھاى 

 .اى فراھم آمد استھاى منطقھیزه شدن سیبرالیط روند لین شراید و درایانھ دچارخال گردیخاورم

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



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

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

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

ھ کشورھای در حال توسعھ سده بیستم ب ھای سیاسی ھم در تاریخ مدرن اعراب و ھم در شخصیت

ھای ضد امپریالیستی در  و نقش محوری در تالش کردن کانال سوئز شد او موفق بھ ملی. رود شمار می

ھای  سیاست. نقش کلیدی در تأسیس جنبش عدم تعھد داشت ناصر ھمچنین. جھان عرب و آفریقا داشت

جھان  در ١٩۶٠و  ١٩۵٠ھای  ھواداران زیادی در دھھ، مشھور است گرایانھ او کھ بھ ناصریسم ملی

خدشھ زیادی بھ موقعیت  ١٩۶٧روزه از اسرائیل در  ۶جنگ  ھرچند شکست در. عرب داشت

عرب وارد ساخت اما ھنوز ھم عموم اعراب وی را نماد حیثیت و  عبدالناصر بھ عنوان رھبر جھان

 .دانند  می آزادی اعراب

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

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

  ایالت  از توابع،  شھر اسیوط  نزدیك، مُرّ  بنی  منطقھ در ، نوزده ھجده  یشانزده جنورناصر در 

  سنگ تاجر زغال  با دختر یك یالدینوزده ھفده م در،  عبدالناصر حسین،  پدرش .دنیا آمد بھ،  اسكندریھ

  . دو بود  فرزند آن  اولین  جمال و  كرده  ازدواج

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

  در حالی،  یسالگ  در ھفت.  رفت  ابتدایی کتبم  بھ  در اسیوط  سالگی  در شش. كرد  و تحصیل  زندگی

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

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

  فقیران  آورد تا زندگی  فراھم  جمال  را برای  فرصت  این،  در آن  بود و تحصیل  واقع  قاھره  و پرجمعیت

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

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

  اسكندریھ  نیز بھ  وی،  اسكندریھ  بھ  پدرش  با انتقال،  از مدتی  پس. داد  خود را در آنجا ادامھ  تحصیالت

در تظاھراتِ   شركت  سبب  بھ،  سالگی  در یازده، ست ونوینوزده بدر   وی. داد  ادامھ  تحصیل  و بھ  رفت

  .شد  بازداشت، بود  آن  الحمایھ تحت مصر  كھ،  ضد انگلیسی

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

  روحیھ،  تدریج بھ. داد  ادامھ  النھضھ متوسطھرا در   تحصیالتش  جمال، وسھ ینوزده سدر .  رفت  قاھره

د  تأثیر حزب  تحت  دوران  او در این. شد  در او تقویت  با انگلیس  و مبارزه  مخالفت ْ ف َ   رھبری  بھ، و



اس  مصطفی ّ ح َ و ) مصر  شاعر بلندآوازه( احمد شوقی  ھای بود و اندیشھ، وزیر مصر نخست، پاشا ن

 .داشت  در او تأثیر فراوان)  معاصر مصری  نویسنده(الحكیم  توفیق

اساسی   با لغو قانون،  انگلیس  وزیرخارجھ، ھور سرساموئل  مخالفت  در پی، وپنج ینوزده سدر نوامبر 

  شاه  قدرت  كاھش  باعث  كھ، ست وسھینوزده ب اساسی سال  مجدد قانون  و برقراری ینوزده س  سال

با   جوانی  اینك  كھ،  و جمال  گرفت  صورت  در قاھره  برضد انگلیس  ای گسترده  تظاھرات، شد می

  مجروح،  شیبرو گلولھ  كرد و با اصابت  شركت  اتتظاھر  در این، بود  گرایانھ پرشور ملی  احساسات

  .شد

  كرده  تحصیل  حقوق  در رشتھ  چند ماھی،  از آن  پیش. شد  افسری  فاکولتھوارد ، وشش ینوزده سدر 

  كفایتی بی. او شد  جانشین،  فاروق،  اش سالھ  و پسر شانزده  فؤاد درگذشت  ملك  سال  در ھمین. بود

نظامی   مخفی  گروه،  ھمفكرش  از دوستان  چند تن با، عبدالناصر  جمال  شد كھ  سبب  فاروق  سیاسی

بّاط  . بود  پادشاھی  نظام  براندازی پگرو  این  نھایی  ھدف. دھد  را تشكیل )آزاد  افسران(االحرار  الضُ

بود و   تشكیالت  این  مركزی  جزو شورای  جمال، نوزده چھل ونوآزاد در   افسران  گروه  تشكیل  ھنگام

  الدین زكریا محیی، عامر  با عبدالحكیم  ینظام فاکولتھاو در . شد  انتخاب  آن  ریاست  بھ نوزده پنجاهدر 

و   ماركسیستی  ھای با اندیشھ،  الدین خالد محیی  از طریق، سالھا  آشنا گردید و در ھمین  و انورسادات

 .یافت  آشنایی  نالمسلمی اخوان  با جنبش  انورسادات  واسطھ بھ

نوزده چھل   مھدوازده كرد و در   ازدواج  قاھره  مقیم  ایرانی تجار  با دختر یك نوزده چھل وچھاردر 

  اعالم  در پی،  زمان  ھمین در. شد یوافسرنظام رساند  پایان  بھ  را با موفقیت یفاکولتھ عسکر وھشت

  وارد جنگ  با اسرائیل، دیگر  چند كشور عربی اب  ھماھنگ  مصر در اقدامی  ارتش،  اسرائیل  موجودیت

  . شد  مجروح  و در آن  داشت حضور  جنگ  عبدالناصر در این  جمال. شد

و   كوچك  از دولتی  شكست. انجامید  آن متحد با  مصر و كشورھای  شكست  بھ نوزده چھل وھشت  جنگ

  شاه ، فاروق  كفایتی بی، ناصر  ازجملھ،  بسیاری.  داشت  را در پی  مصریان  سرخوردگی،  تأسیس  تازه

 ، آزاد  افسران  در گروه  ناصر و ھمفكرانش، رو دانستند؛ ازاین می  جنگ  این در  شكست  مصر را عامل

 .انتقاد كردند  از عملكرد وی،  ای بیانیھ با صدور

  این. لغو كرد  یسرا با انگل وشش ینوزده س ننگین  مصر معاھده  دولت، کینوزده پنجاه ودر اكتبر 

  در  انگلیس  ویژه  نیروھای  در حملھ. سوئز بود  مستقر در كانال  انگلیسی  با نیروھای  مبارزه آغاز،  اقدام

  از سربازان  بسیاری ، نوزده پنجاه ودو یست وشش جنوریبدر   در شھر اسماعیلیھ  یقرارگاه نظام

ً متھم  فاروق. شد  نامیده  سیاه  روز شنبھ  شدند و آن  كشتھ  مصری . شد  مردم  در قبال  مباالتی بی  بھ  مجددا

در   شده  و شناختھ  ملی  شخصیتی  اینكھ  برای، آزاد بود  افسران عضو  و مؤثرترین  رئیس  كھ، ناصر

  افسران  ریاست  كرد كھ  درخواست  از محمد نجیب کینوزده پنجاه ودر ، بگیرد قرار  تشكیالت  رأس



از  یرتبھ نظامتر و از نظر  آزاد مسن  افسران  اعضای  از ھمھ  محمد نجیب. بگیرد  برعھده آزاد را

انتقاد   او بارھا از شاه. شناختند می  پرست و میھن  پاك  او را مردی  ھمھ، دیگر  از سوی. باالتر بود  آنان

از او یاد   نیكنامی  بھ وھشتنوزده چھل   و در جنگ  داشت  باالیی  نظامی  دانش  محمد نجیب. بود  كرده

 آزاد  افسران. بود  دنیا آمده  بھ ینظام  اشرافی  خانواده  نیزدریك  اجتماعی  از نظر خاستگاه. شد می

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

او   جای  بر كنار كردند و بھ  را از سلطنت  فاروق، ه ودونوزده پنجا یست وسھ جوالیبآزاد در   افسران

آزاد   افسران، وسھ نوزده پنجاه یست وششجنوریبدر . رسید  سلطنت  بھ،  فؤاد دوم،  ردسالشوفرزند خ

 .تغییر دادند  جمھوری  را بھ یسلطنت  را نیز بر كنار كردند و نظام  فؤاد دوم

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

اختیار  را در  عبدالناصر قدرت  جمال  در عمل، شد؛ اما  شورا برگزیده  ریاست  بھ  نجیب  نرالجداد و 

ً اعالم  جمھوری  نظام، نوزده پنجاه وسھ  ونج ھجدهدر .  داشت   نجیب  نرالجگردید و   مصر رسما

ناصر با   اختالفات،  نجیب  جمھوری  ریاست  در دوره. او شد معاونعبدالناصر   و جمال  جمھوری یسرئ

  نرالج  نزدیك  از دوستان  دستور ناصر یكی بھ، نوزده چنجاه وسھسپتامبر در.  یافت  افزایش  تدریج او بھ

  و در دی شد  اخراج  دواز ار،  ندھیفرما  انتقاد از شورای  دلیل  بھ،  احمد شوقی  دگروال  نام  بھ  نجیب

را   المسلمین اخوان  گروه  فعالیت،  با نجیب  مشورت  بدون، ناصر، نوزده پنجاه وچھار یجنور

 ، نوزده پنجاه وچھار یست وسھ جنوریبدر. كرد  نمود و مراكز آنھا را تعطیل  اعالم  غیرقانونی

  شورای  شب  ھمان. درگیر شدند  دولت  ھواداران با  قاھره  پوھنتوندر   المسلمین طرفدار اخوان  نیمحصل

كرد  می  احساس نوزده پنجاه وچھارناصر در. كرد  اعالم  را غیرقانونی  المسلمین اخوان  جماعت،  انقالب

جدید   سیاسی  نظام  فروپاشی  باعث  است  ممكن  قرار دارد كھ  بحرانی در برابر  المسلمین در مورد اخوان

. كنند  تحمیل  انقالب  خود را بر شورای  خواستھای  بودند كھ  بر آن  اعتقاد او اخوان  بھ  چون، ودمصر ش

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

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

  . بود  گرایانھ افراط  ایجاد تغییرات  برای  آنان

  مخالف  دینی  با حاكمیت  عمومو در  قرار داد  دولت  را زیرسلطھ  دینی  نھادھا و مؤسسات  ناصر ھمھ

ناصر ،  و درگیری تضاد  این  رغم بھ، اما. شد  المسلمین اخوان ناصر و  درگیری  باعث  عوامل  این. بود

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

،  نجیب  نرالج. سازد  محقق  و اقتصادی  اجتماعی  و استقرار عدالت  از غرب  دوری،  مورد وحدت در

خود را   استعفانامھنوزده پنجاه وچھار وریبرف وسھست یبدر ،  دانست ناپذیر می را تحمل  وضع  این  كھ

  مطلق  قدرت  را خواھان  نجیب  چون،  انقالب  شورای. نمود  تسلیم  انقالب  فرماندھی  شورای  بھ



  شد تا در مقام  سبب  از وی  مردم  روزافزون  حمایت، كرد؛ اما  موافقت  درخواست  با این،  دانست می

 نوزده پنجاه وچھاراكتبر  ست وششیبناصر در   جان بھ  سوءقصد نافرجام. ودش ابقا  جمھوری  ریاست

گردید و  وارد  گروه  بر این  فشار بیشتری، رو شد و از این  داده  نسبت  المسلمین اخوان  بھ،  در اسكندریھ

  افسراناز   متشكل،  خلق محکمھدر   آن  از رھبران  تن  و شش  بازداشت  آن  از اعضای  تن  ھزاران

 .شدند  محكوم  اعدام  و بھ  محاكمھ،  انورسادات المشھور و سالم  جمال  از جملھ  انقالب  فرماندھی  شورای

  زندانی نوزده پنجاه وچھارترور ناصر در   برای  تالش  اتھام  بھ  كھ،  اخوان  از اعضای  یكی،  سیدقطب

، كرد  تألیف  را در زندان)  بر راه  ھایی نشانھ(  الطریق  فی  معالم  كتاب، شدید  بیماری  رغم  بھ، بود  شده

  جامعھ  ساختن  آگاه،  كتاب  این  او ازتألیف  ھدف. در آمد  المسلمین اخوان  اساسنامھ  صورت  بعدھا بھ  كھ

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

.  دانست می  خارج  را از قلمرو اسالم  حكومت  این،  توصیف  این بود و با  از اسالم  پیش  ھلیتجا  دوران

  متھم  نجیب  نرالج،  المسلمین اخوان  رھبران  محاكمھ  در جریان. شد  اعدام نوزده شصت وششاو در 

  ریاست از ه پنجاه وچھارنوزدنوامبر  چھاردهدر   وی، رو ازاین.  است  داشتھ  ارتباط  با آنان  شد كھ

امور   تمام  ناصر زمام شد و  حبس،  قاھره  در حومھ، خود  در خانھ  عمرش  بركنار و تا پایان  جمھوری

  شد جمال  سبب  داد كھ  روی  ای واقعھ، نوزده پنجاه وپنج  وریبرف ست وچھاریبدر. گرفت  دست را بھ

  .یابد  گرایش  چپ  تجدیدنظر كند و بھ  غرب  خود در قبال  سیاسی  عبدالناصر در مشی

  با حضور مارشال، نوزده پنجاه وپنجدر   شد تا وی  سبب و عراق  تركیھ  بغداد میان  پیمان  امضای 

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

،  در واقع. نمایند  تأسیس  ااندونزی  تعھد را در باندونگ عدم  جنبش، ) ااندونزی  جمھوری رئیس(سوكارنو 

  را كانون  خاورمیانھ  بغداد كھ  پیمان  بود بھ  واكنشی، كشور دیگر  با سھ  ناصر در ھماھنگی  اقدام  این

غو از ل  سالھا پس  كرد كھ  شركت  سازمانی در ایجاد،  اقدام  ناصر با این. بود  سرد كرده  جنگ  منازعات

  . است  المللی بین  فعال  از نھادھای  یكی  ھمچنان، بغداد  پیمان

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

  . بودسوئز   كانال  كردن  كرد ملی  پرآوازه استعمارستیز  و كشورھای  عرب  در جھان  مصر بلكھ

  اعالم  سوئز را ملی  كانال ، نوزده پنجاه وشش یست وشش جوالیبدر  عمومی  سخنرانی  در یك  وی

وان  ساخت  مصرفكرد تا  ْ َس  .نماید  را تأمین  سد ا

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

 ناندوین موضوع بھ او امكان داد تا بھ نام سازنده كانال فردیا. اشاره كند، بود انیبر دوش مصر

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

، است اروپایدر س یدین اقدام سرفصل جدیا. اداره كننده كانال سوئز بود یاشغال دفاتر خارج



بر نفوذ دو كشور  یان غمباریپا، آن آمد یكھ در پ یبحران سوئز و حوادث. بودكا یانھ و آمریخاورم

  .ا در جھان رقم زدیتانیفرانسھ و بر ییاروپا

 سھو در   اسرائیل، نوزده پنجاه وششاكتبر  ست ونویباما در ، شد  مواجھ  مردم  با استقبال  اقدام  این

با   سوئز سرانجام  بحران. كردند  نظامی  مصر حملھ  بھ، مشتركاً ،  و فرانسھ  انگلیس،  سال  نوامبر ھمان

شدن  یمل .بود  مصر وارد آمده  بھ  فراوانی  خسارات  كھ حالی در،  یافت  و امریكا پایان  شوروی  مداخلھ

خود را از دست بدھد و در فھ یوظ، ایتانیر وقت بریدن نخست وزیا یتا آنتون كانال سوئز سبب شد

 نكھیشارل دوگل ظھور كند و سرانجام ا یپنجم بھ رھبر یھارم ساقط و جمھورچ یجمھور، فرانسھ

زه یانگ تیاش آشكار كرد و موجب تقو یاالت متحده را بر متحدان غربیا یبحران سوئز تفوق و برتر

 .شود یھ اروپا شناختھ میبود كھ امروز بھ اتحاد یزیچ یریشكل گ

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

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

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

دارد و ابتدا باید در   برتری  عرب  بر وحدت  عرب  سوسیالیسم، ناصر از نظر.  است  از سیاست  دین

  . بگیرد  صورت  اجتماعی  انقالب  یك  عربی  كشورھای از  ھریك

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

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

  اشتراك و،  تاریخ  اشتراك،  زبان  اشتراك:  داشت  ارتباط  مھم  عامل  بود و با سھ  زبان  عرب  كشورھای

،  عرب  ھانج  وحدت  آرمان  بھ  بخشیدن  ناصر در تحقق  اقدام  نخستین. رنجھا و محرومیتھا  در تحمل

  تأسیس،  گذشت سوئز بر مصر می  از بحران  پس  كھ  سختی  در دوران. بود  مصر و سوریھ  اتحاد میان

.  ناصر قرار گرفت  خارجی  سیاست  ھای برنامھ  در رأس، و مصر  با اتحاد سوریھ،  عربی  بزرگ  دولت

ّب، را» متحد عربی   جمھوری»، نوزده پنجاه وھشتدو كشور در   این مصر و   از دو ایالت  مرك

  . شد  برگزیده  آن  ریاست  بھ  پرسی ناصر در ھمھ كردند و  تأسیس،  سوریھ

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

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

ً ، كردند  مصر خارج  را از دست  سوریھ  اداره  كھ، کینوزده شصت وسپتامبر  ست وھشتیبدر  عمال

نكرد   مخالفتی  و یمن  سوریھ  استقالل ناصر با. شد  اتحاد خارج  نیز از این  شمالی  رسید و یمن  پایان  بھ

ناصر بر   حیات  تا زمان  نام  این. خواھد ماند  باقی  عربی متحد  وریجمھ  نمود مصر ھمچنان  و اعالم

بعدھا ناصر .  یافت  مصر تغییر نام  عربی  جمھوری  بھ کینوزده ھفتادودر   اینكھ ماند تا  مصر باقی

 .خود خواند  دردسرھای  ترین از بزرگ  را یكی  جمھوری  این  تأسیس



  كرد و با كمكھای فروگذار نمی  اقدامی  از ھیچ،  عربی كار افظھمح  حكومتھای  براندازی  ناصربرای

ی  نوزده پنجاه وھشت یجنور چھارده  خونین  كودتای. برد می  خود را پیش  اراده،  نظامی  یا مداخلھ  سرّ

 و  پادشاه  شدن  كشتھ  بھ  كھ،  عارف  عبدالسالم  دگروالو   قاسم  عبدالكریم  نرالج  دست  بھ  در عراق

  سندی  اگرچھ. آزاد مصر بود  افسران  از انقالب  از الگوبرداری  ای نمونھ، انجامید  وزیر عراق نخست

 .كرد  حمایت  آشكارا از آن  وی  ولی، نشد  یافت  عراق  ناصر در كودتای  از دخالت  حاكی

سد   افتتاح  نییع، عبدالناصر  جمال مصر و  مردم  از آرزوھای  یكی، یالدیم نوزده شصت وچھاردر 

  اقتصادی  با كمكھای  سد سرانجام  این.  یافت  تحقق،  است  شده تعبیر»  آب  انقالب«  بھ  از آن  كھ  اَسوان

 ،  نیكیتا خروشچف  آن  افتتاح  شد و در مراسم  كشور ساختھ  این  رانیانجن  و نظارت  شوروی

 . اشتعبدالناصر حضور د  جمال  ھمراه  بھ  شوروی وزیر نخست

  ناصر موافقتنامھ،  با اسرائیل  خاورمیانھ  كشورھای  درگیری  افزایش  در پی ، نوزده شصت وششدر 

  فرماندھی،  بروز جنگ  درصورت،  موافقتنامھ  این  موجب  بھ. منعقد نمود  با سوریھ  دفاعی  مشترك

  كھ  درحالی، نوزده شصت وھفتدر . كرد می  واحد عمل  صورت بھ  بایست دو كشور می  مسلح  نیروھای

  را در صحرای  مصری  نیروھای ناصر، كرد خود را برگزار می  تأسیس  سال  نوزدھمین  جشن  اسرائیل

ً از اوتانت   كرد تا نیروھای  درخواست، متحد  ملل  سازمان یسرمنش،  سینا مستقر نمود و رسما

  مصر دستور داد خلیج  ناوگان  بھ  او ھمچنین. شوند  سینا خارج از، ھزار نفر بودند  سھ  كھ،  المللی بین

  .مسدود نمایند  اسرائیلی  كشتیھای  روی  را بھ  عقبھ

  ھنوز برای  زیرا معتقد بود اعراب، پرھیز كند  كوشید از برخورد مسلحانھ می  حال  ناصر در عین 

  اتحادیھ  در ھمایش  كھ  ساخت یم  ناصر را متھم  اسرائیل  حكومت .ندارند  آمادگی  با اسرائیل  جنگ

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

،  مصر و سوریھ  بھ  آسا و غافلگیرانھ برق  نظامی  با حملھ، نوزده شصت وھفت  ونج پنجدر   اسرائیل

و )  سوریھ  بھ  متعلق(  جوالن  ارتفاعات، ) و غزه  رود اردن  غربی  كرانھ(  روز سراسر فلسطین  در شش

  خود را در یمن  نیروھای  كھ، ناصر. كرد  اشغال  كامل طور  را بھ) مصر  بھ  متعلق(سینا   صحرای

تا بدانجا بود   شكست  سنگینی. شد  شناختھ  سنگین  شكست  این  مسئول، بود  كرده  فرسایشی  درگیر جنگی

  را برعھده  شكست  حاضر شد و مسئولیت  در تلویزیون  در برابر ملتش  گریان  چشمانی با  وی  كھ

ناصر و   داخلی  قدرت  آغاز افول،  روزه  شش  در جنگ  شكست. كرد  گیری خود كناره  و از مقام  گرفت

  او عشق  ھب  مصر كھ  مردم، ناصر  استعفای  در پی. او بود  مرزی تأثیر برون  شدن  رنگ كم

كشور   او در رھبری  ماندن  خواستار باقی،  از وی  خیابانھا ریختند و با اظھار حمایت  بھ، ورزیدند می

  . شدند



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

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

  ناصر روابط ، نوزده شصت وھفتدر ،  روزه  شش  در جنگ  امریكا از اسرائیل  حمایت  سبب بھ

نوزده   وریبردر ف  تا آنكھ  بست  امریكا را در قاھره  كرد و سفارت  را با امریكا قطع  كشورش  سیاسی

  بین  بس آتش  رغم بھ . بازگشت  عادی  حالت  مصر و امریكا بھ  روابط،  سادات  در زمان، ھفتادوچھار

در   كھ بودند تا این  فرسایشی  جنگ  دو كشور درگیر یك،  از جنگ  پس  و اسرائیل  مصری  نیروھای

  قطعنامھ  اساس بر  جدیدی  طرح، امریكا  وزیر امورخارجھ، راجرز  ویلیام ، نوزده ھفتاد  اوایل

نوزده شصت نوامبر  ست ودویب در  صادر شده(متحد   ملل  سازمان  امنیت  شورایوصدوچھل ودود

  بعد از جنگ، نوزده شصت وھفتنوامبر  در  كھ  قطعنامھ  این  بندھای  ترین مھم. پیشنھاد كرد) وھفت

  :بودند از  صادر شد عبارت،  ونج

  .نوزده شصت وھفت ونج  در جنگ  دهش  اشغال  از اراضی  اسرائیل  نیروھای  نشینی 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 . گرایید  وخامت  با فلسطینیھا بھ، بود  پذیرفتھ راجرز را  او نیز طرح  كھ،  اردن  پادشاه،  حسین ملك

  ابتكار جمال  بھ، نوزده ھفتادسپتامبر  ست ودویب در  فلسطینی  چریكھای با  حسین ملك  بین  تنش  افزایش

 شد و با  تشكیل  در قاھره،  در اردن  از خونریزی  جلوگیری  برای،  عرب  سران  اجالس عبدالناصر

  گرفتن  با پایان رسیدند و  توافق  بھ  و یاسر عرفات  حسین ملك، مصر  جمھوری رئیس  العاده فوق  تالش

  .مصر بود  رھبری  ناصر در مقام  تالش  آخرین  این. كردند  موافقت  در اردن  جنگ

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

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

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

این اجالس برای . شخصیش محمدحسنین ھیکل بر بالینش حاضر بودند اولش انور سادات و دوست

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

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

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

 کم پنج میلیون عزادار و حضور تمامی رھبران کشورھای عربی با حضور دستتشییع جنازه او 



ھا  گزارش ملک حسین و یاسرعرفات در مقابل مردم گریھ کردند و معمر قذافی بنا بر. برگزار شدند

داده شد منتقل و  جسد عبدالناصر در مسجد نصر کھ بھ مسجد عبدالناصر تغییر نام. دو بار غش کرد

بیروت چندین نفر کشتھ شدند  ھای پس از مرگ ناصر در بر اثر شورش. ک سپرده شدجا بھ خا در آن

  .کردند ھزار عرب راھپیمایی ٧۵ت المقدس حدود یو در شھر قدیم ب

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

ھایی در مورد احتمال قتل ناصر صورت  زنی گمانھ اکنوناز آن ھنگام ت. باشد برای بسیاری سخت بود

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

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

 .است انجامیده سکتھ او

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

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

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

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

سھ روز قبل  :در برنامھ تجربھ زندگیدر تلویزیون الجزیره در این مورد گفت ٢٠١٠ھیکل در سپتامبر 

 الت خودگردانید تشكیس فقیرئ اسر عرفات، یاسبق مصر یس جمھوریعبدالناصر رئ از مرگ جمال

ن امر باعث یكھ ا ن آنھا باال گرفتیوگو ب دار كرد كھ بحث و گفتیتون دیھل لیتل نون با او در ھیفلسط

پنھان كردن  یدرتالش برا دا كرد ویپ یانفعال یموضع یتحت فشار قرار گرفتن عبدالناصر شد و و

م و موضوع یكن یكرده و توافق م با ھم صبحت یم و جدیرو یآن بھ عرفات گفت كھ بھ اتاق جلسھ م

س یرئ: د بھ او گفتیعبدالناصر را كھ د یانفعال تیانور سادات وضع .میینما یرا حل و فصل م

انور . كنم یشما درست م یروم آن را برا ید و من خودم میدار ازیقھوه ن السیگك یجمھور شما بھ 

مسئول آشپزخانھ عبدالناصر  محمد داود، س جمھوریآشپزخانھ مخصوص رئ سادات پس از ورود بھ

 .عبدالناصر آورد و بھ خورد او داد یرون كرده و قھوه را خودش درست كرد و برایب را از آشپزخانھ

سادات در قھوه جمال  تواند ثابت کند کھ انور با این حال او تأکید کرد کھ در حال حاضر ھیچکس نمی

  . پیدا نشد تل نیل ھیلتون ھم ھیچ نوع زھریوعبدالناصر زھر ریختھ بود و در ھ

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

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

 



  سادات اشتباھات انور و ناصرجمال  اعتماد

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

 یبیھ و لیسور، عراق یكھ در كشورھا یھا  سودان و با كمك انقالب و ریبھ وجود آمدند مانند الجزا

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

كره یمحكم بر پ یا  ضربھ، اب بھ كمك مصر شتافتندل بھ مصر كھ اعریس و اسرائیانگل، فرانسھ

س جنبش عدم تعھدھا و یمصر با اشتراك در تأس یالملل  نیگاه بیس و فرانسھ زد و توانست بر جایانگل

  .د كندیاست آن تأكیر

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

افسرى  فاکولتھگردد كھ تازه از ى برمىیھا م عامر بھ سالیعبدالناصر و عبدالحكى او با یآشنا

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

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

كل دركتاب معروف خود بھ نام ین ھیدكتر حسن.كرد ت مىیكھ از او حما بود» عبدالناصر

ى در خدمت دستگاه یاز ماجراجو، از گذشتھ انورسادات، افسران آزاد« :سدینو مى» زخشمیپائ«

ن یام«و نقش او در ترور ) گاردآھن(ت در سازمان ترور دربار مصر یجاسوسى آلمان گرفتھ تا عضو

. اطالع داشتند، رھبر حزب وفد»مصطفى نحاس پاشا«او براى ترور ھاى مكرر   و تالش» عثمان

اما ناصر با وجود اطالع . ده بودندیز شنین» نیالحس«بوسى از ملك فاروق را در مسجد  داستان دست

ش یك سال پی» افسران آزاد«ر اعضاى یبھ رغم مخالفت سا، ند انورساداتیاز سوابق نھ چندان خوشا

ن یزه ناصر براى چنیدر مورد انگ. درآورد» افسران آزاد«تھ مخفى یت كمیاو را بھ عضو، از كودتا

وسف ی«خواست از ارتباط او با دربار و  ند ناصر مىیگو ھا مى بعضى: ار استیوگو بس كارى گفت

ھ درست بھ نظر ین نظریاما ا .ك فاروق براى اطالع از اوضاع دربار استفاده كندیدوست نزد» رشاد

نكھ ملك فاروق یگر ایدور از قاھره بود و د »انورسادات«خ محل خدمت یآن تاردر : رایرسد ز نمى

كرد كھ  جاب مىیبود و مصالح فاروق ا) گارد آھن(ستى دربار یسازمان ترور ھیدوسدرصدد بستن 

ر مصر و یر امورخارجھ انگلستان توسط سفیرا وزیز. ستى بستھ شودین سازمان مخفى تروریپرونده ا



ست یدر شأن كسى كھ بر تخت سلطنت مصر نشستھ است ن«:غام فرستاده بود كھیفاروق پلندن بھ ملك 

ن است كھ جمال یگر ایھ دیك نظری ».ستى درست كندیكھ از افسران گارد سلطنتى خود گروه ترور

اطالعات كاملى داشتھ باشد تا » گارد آھن«الت یاز تشك» انورسادات«خواست توسط  عبدالناصر مى

ھ افسران انقالبى استفاده كند از تحركات دربار بى خبر یاستھ باشد از گارد آھن علاگر فاروق خو

خواست كھ توسط  را از آن جھت مى» انورسادات«گر معتقدند كھ جمال عبدالناصر یبرخى د. نباشد

 .بدیتى را بفریار دربار بگذارد و مقامات امنیالت افسران آزاد در اختیاو اطالعات نادرستى از تشك

ان ین مسألھ را با ناصر در میروزى ا :سدینو در دنبالھ خاطرات خود مى» كلین ھیكتر حسند«

خواستم  ن بود كھ مىیا» افسران آزاد«رفتن سادات در جمع یعلت پذ: جمال عبدالناصر گفت. گذاشتم

رند ین جنبش قرار گیاى داشتند در چارچوب ا اسى مصر سابقھیھاى س تیتمامى افسرانى كھ در فعال

خ یاى را در تار صحنھ تازه» افسران آزاد«اسى بھ جمع ین بود كھ در تمامى فعاالن سیو ھدف من ا

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

م یلفن و بى سرا مسألھ برخورد با شبكھ تیز، میازمند بودیدر رشتھ مخابرات اطالعاتى داشتھ باشند ن

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

دوبار در جلسات كودتاگران شركت كرد و در ) ش از كودتایك سال پی( ١٩۵١انورسادات در سال 

كل ین ھیدكتر حسن .ھاى طوالنى داشت  وگوى دار دوم خود از قاھره با جمال عبدالناصر گفتید

خواست تا در مراحل  ناصر افسرى از واحد مخابرات مى، ى انقالبدر طرح اصل« :سدینو  مى

ھاى تلفن را برعھده  ت از كارانداختن شبكھیمسؤول ١٩۵٢ یجنور ٢٣در سحرگاه ، ن كودتاینخست

ت را مشخص كرد و نام انورسادات را با عالمت سؤال بزرگى در برابر آن ین مأموریناصر ا. ردیبگ

خ اعالم یدر تار» سادات« .ت سادات بھ او ابالغ شدیخ كودتا و مأموریبا خط قرمز نوشت آن گاه تار

لم را در یسھ ف» لیالمن«نماى تابستانى در یس، نما بردید و ھمسرش را بھ سیشده با قطار بھ قاھره رس

كى یشھ یدند و جالب آن كھ ھنرپیلم را تا آخر دیسادات و ھمسرش ھر سھ ف. داد ش مىیك سانس نمای

سادات در  .كاشدیالت متحده آمریس جمھور ایھاى بعد رئ بود كھ در سال» گانیرونالد ر«ھا  لمیاز ف

ن یند سادات با براه انداختن ایگو مى. نما بھ راه انداختیان سیكى از تماشاچیآن شب دعواى سختى با 

ان یل قاطعى در دست داشتھ باشد كھ ثابت كند در جریخواست در صورت شكست كودتا دل دعوا مى

عھ ین شایل ملموسى براى اثبات ایكن دلیل .نما بوده و در كودتا مشاركتى نداشتھ استیدتا در سكو

دربان خانھ پاكتى . لم بھ آپارتمان خود بازگشتندیانورسادات و ھمسرش بعد از تماشاى ف. وجود ندارد

  .خواھد شددشده بود كھ كودتا امشب انجام ینامھ بھ خط ناصر بود و در آن تأك. بھ دست او داد

د كھ یرس» ھیالعباس«سادات زمانى بھ  .شد» ھیالعباس«سادات لباس نظامى بھ تن كرد و عازم منطقھ 

رى ید از ورود او جلوگیسادات بھ در پادگان كھ رس. ان گرفتھ بودیات پایروز شده و عملیكودتا پ



اجازه عامر در را او را صدا كرد و با ، دیم عامر را شنیسادات از دور صداى عبدالحك، كردند

ن لحظات در پادگان یكل كھ خود در این ھیدكتر حسن ».وستیگشودند و سادات بھ كودتاگران پ

بامداد بود كھ سادات بھ پادگان  ٣اد دارم كھ حدود ساعتیبھ «: سدینو  حضور داشتھ مى» ھیالعباس«

كند كھ  اعالم مى» م عامریحكعبدال«د یشن نكھ مىیاز بھ قطع تلفن منتفى شده بود و سادات از ایآمد و ن

اد دارم كھ یبھ  .دیرس رت زده بھ نظر مىیح، ت بھ اجرا در آمده استیز با حداكثر موفقیھمھ چ

ن ھنگام یا نھ؟ در ایكند  ھا كار مى ن تا مطمئن شوم كھ تمامى تلفنیرزمیبروم ز« :گفت» سادات«

د و بھ انورسادات كھ یداشت از راه رسھ كودتاگران را در دست ین اعالمیدر حالى كھ نخست» ناصر«

ى دارى و خوب بلد ھستى كھ یانور تو صداى رسا«: آمد گفت ن باال مىیرزمیھاى ز تازه از پلھ

صبح  ٧ك ین ھنگام ساعت نزدیدر ا ».ھ را بخوانیانیو و بین حاال برو استودیھم، ھ را بخوانىیاعالم

سادات بھ ناچار ، مشغول قرائت قرآن بود» ارىق«، دیو رسیھنگامى كھ بھ استود» انورسادات«، بود

  .ھ ارتش را قرائت نمودین اعالمیكارش را تمام كند و آنگاه نخست» قارى«اندكى صبر كرد تا 

طورى بود كھ مردم از نقش او در انقالب » انورسادات«رفتار ، ھ بعد از كودتایدر روزھاى اول

ر جامى زد و یانداخت و در صدر تصاو ش مىیپاو ھمھ جا خودش را . دا كردندیبرداشت نادرستى پ

اما بھ رغم . ى نسبت بھ او در شوراى انقالب شدیھا تیجاد حساسین كارھا موجب ایھم

 .كرد  بانى مىیجمال عبدالناصر از او پشت» سادات«ھاى اعضاى شوراى انقالب نسبت بھ  ىیاعتنا بى

بعضى از افسران ( :سدینو ك او مىینزدنھ ناصر و دوست یر ارشاد ملى كابیكل وزین ھیمحمد حسن

ظن داشتند و بھ او زخم زبان  شوراى انقالب كھ از سوابق سادات باخبر بودند نسبت بھ او سوء

 .زدند  مى

خضوع در برابر ، ت انورساداتیم كھ ماھید بگویبا. كرد ت مىیاما ناصر مانند گذشتھ از او حما 

د و چون در یچسبان ن فرد دورو بر خود مىیرومندترینشھ خودش را بھ یرومندتر از خود بود و ھمین

ادى داشت یرھبر واقعى و پشت پرده كودتاى مصر بود و كارھاى ز» جمال عبدالناصر«آن روزھا 

ت انورسادات نگاھى بھ ین رو در آن موقعیاز ا، ماند دن بھ انورسادات باقى نمىیكھ وقتى براى رس

م گرفت خود را بھ یسرانجام تصم، دا كند و بھ او بچسبدیپاطراف خود انداخت تا شخص قدرتمندى را 

شوراى فرماندھى انقالب ظھور كرده  ٢بھ عنوان مرد شماره، كھ بعد از ناصر» م عامریعبدالحك«

رنظامى سپردند اما ھنوز ینھ غیك كابیحكومت را بھ » افسران كودتاگر«پس از كودتا  .ك كندیبود نزد

اى از سران كودتا را وارد  م گرفت كھ عدهیفرماندھى انقالب تصمك سال نگذشتھ بود كھ شوراى ی

أت دولت یاست ھیاست جمھور و ریب در مقام ریى كند سرلشكر محمد نجیأت دولت و كارھاى اجرایھ

ر و وزارت كشور را بر عھده گرفت و وزارت یوز  جمال عبدالناصر معاونت نخست .مستقر شد

ت اصالحات ارضى را بر عھده گرفت یھم مسؤول» ل سالمجما«، ف بغدادى شدیجنگ سھم عبداللط



گونھ مقام رسمى  چیى كرده بود ھینما ھ انقالب آن قدر خودیسادات كھ در روزھاى اول ولى بھ انور

اى در كار مطبوعاتى داشت نظارت بر روزنامھ  اما از آن جھت كھ وى اندك تجربھ، داده نشد

چند سالى در مقام نظارت بر » ر ساداتانو«بر عھده او گذاشتھ شد » ھیالجمھور«

 . فھ كردیانجام وظ» ھیالجمھور« روزنامھ

گر مقاالتى مى نوشتند و بھ یسندگان دیز نویگھگاه ن، ن روزنامھ مى نوشتیگاھى خودش مقاالتى در ا

ن یمحمدحسن. ك بار ھم آن مقالھ را نخوانده بودیكردند در حالى كھ انورسادات حتى  نام او چاپ مى

 :سدین موارد جالب اشاره كرده مى نویكى از اینھ جمال عبدالناصر بھ یر ارشاد ملى كابیوز، لكیھ

انھ كھ یمان دفاع مشترك خاورمیرامون پیان بحث ھاى جارى پیو در جر ١٩۵۵كى از روزھاى یدر «

داللحنى بھ یمقالھ شد، ده شدینام» مان بغدادیپ«كا مطرح شد و بعدھا ید آمرییشنھاد انگلستان وتأیبا پ

 .چاپ شد كھ جنجال بزرگى بھ راه انداخت» ھیالجمھور«امضاى انورسادات در روزنامھ 

ن ین مقالھ بھ مالقات ناصر رفت وبھ لحن توھیك نسخھ از ایكا با یر آمرین مقالھ سفیپس از انتشار ا 

قالھ را خواند ناصر م. كا اعتراض كردیر امور خارجھ آمریوز» جان فوستر دالس«ھیز آن مقالھ علیآم

: ن جملھ مقالھ تو كھ نوشتھ اىیا« :دیرا احضار كرد و از او پرس» سادات«و شگفت زده شد ناصر 

، ر استیھ پذیكا توجیعنى چھ؟ حملھ بھ آمری» میرون كنیم دالس خوك نما را با اردنگى بیخواھ ما مى

در روزنامھ رسمى انقالب ھ مى باشد اما وقتى مطلبى یر خارجھ آن كشور ھم قابل توجیحملھ بھ وز

مقالھ اى را كھ بھ نام او » سادات«د كھ ینجا ناصر فھمیدر ا. د نوشتھ شودین طور نباینوشتھ مى شود ا

ً نخوانده است در حضور ناصر اعتراف كرد كھ مقالھ مزبور را نخوانده » سادات« .نوشتھ شده اصال

ان مى گذارد و آنھا آن را یدر م» ھیلجمھورا«سندگان یشھ ھاى خود را با نویح داد كھ اندیاست و توض

كى یى و ین ھم قابل قبول است كھ تو بگویناصر در پاسخ سادات گفت ا .سندیقھ خود مى نویبھ سل

بعد از  !ك بار بخوانىیشود الاقل  نكھ مقالھ اى را كھ بھ نام تو منتشر مىیسد اما بھ شرط ایگر بنوید

ھرچھ » ھیالجمھور«سندگان ید و معلوم شد كھ نویكرار گردر آنچھ گفتھ شد تیآن حوادث مشابھى نظ

سند وبھ خود زحمت نمى دھند كھ آن را بھ نظر سادات ینو را كھ بخواھند بھ امضاى سادات مى

  .ھ كنار گذاشتھ شدیكمى بعد سادات از روزنامھ الجمھور. برسانند

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

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

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

بھ سفر برود و با صاحب نفوذان جھان اسالم لم درست كند و ین بود كتاب چاپ كند و فیكارش ا

ن كارى نبود كھ مثل روزنامھ نگارى حساس بوده و عواقب خطرناكى داشتھ یمالقات و مذاكره كند و ا

  .باشد



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

تواند  انور سادات دست كم مى«: گفت ه مىشھ بھ خندیناصر ھم. س مجلس مشترك جمھورى شدیرئ

ن سمت چندسالى باقى ماند و مھم یسادات در ا .»ھ با صداى رسا سخنرانى كندیمثل بعثى ھاى سور

ى ین بود كھ ھر سال بھ ھنگام حضور ناصر در مجلس مشترك جمھورى خطابھ بلندباالین كار او ایتر

   .ن خود قرائت كندیرا با صداى پرطن

از جملھ ، دا كردیادى پیدر جھان عرب دوستان ز» كنفرانس اسالمى«است یدوران ردر » سادات«

منى در قاھره اقامت یك پناھنده یكھ بھ عنوان » ىیضایعبدالرحمن الب«شخصى بود بھ نام ، ن دوستانیا

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

ك ھستھ مقاومت پنھانى یمن كھ یمبرده حامل نامھ اى بود از سوى افسران ناراضى ارتش بازرگان نا

حكومت ، ن بود كھ بدانندیمنى ایمنظور افسران  .ل داده در صدد واژگون كردن حكومت بودندیتشك

. ى مى تواند بھ آنھا بكندیمن چھ كمك ھایم پادشاھى یانقالبى مصر در راستاى سرنگون ساختن رژ

ت یمن و موفقینسبت بھ امكان وقوع انقالبى در » ناصر«. برد» ناصر«ش یآن نامھ را پ» سادات«

وقوع  :گفت» ناصر«من بھ یون ید انقالبییضمن تأ» سادات«اما ، د بودیك كودتاى احتمالى در تردی

وز شود ریمن پیھ از مصر باشد و اگر انقالب یى سوریمى تواند پاسخى بھ ضربھ جدا، منیانقالبى در 

البتھ خود . رات بزرگى بر جاى خواھد گذاشتیگاه ارتجاع است تأثیره عربستان كھ پایدر شبھ جز

ً تحت تأثیز شدین» سادات« ً در ھم .منى خود بودید و نظرات دوستان یر عقایدا امام «ن ھنگام یاتفاقا

ون یگام انقالبن ھنیدر ا. ن او شدیجانش» امام محمد البدر«من درگذشت و پسرش یسلطان » احمد

گر خود گول یو مشاوران د» سادات«نات یر تلقیدست بھ كار شدند و جمال عبدالناصر تحت تأث

من اعزام یروھاى مصرى را بھ ین، ن را خورد و براى استقرار حكومت كودتایگزارش ھاى دروغ

صر بعدھا متوجھ جمال عبدالنا. دندینام» تنام ناصریو«جھ در باتالقى فرورفت كھ آن را ینمود و در نت

ك یر یخود را درگ، ر اطالعات غلطیشد كھ مرتكب چھ خبط بزرگى شده و از روز اول تحت تأث

من كھ یل یبراى ترساندن قبا: و مشاورانش بھ ناصر مى گفتند» سادات« .بت بزرگ كرده استیمص

ماھا یآن ھواپن بلند شود و از پنجره یماى قراضھ از زمیكافى است چند ھواپ، طرفدار سلطان ھستند

ن ساده انگارى ھا ناصر را در گردابى فروبرد یاما ا. دیزیمن بریل یقدرى موادمنفجره روى سر قبا

 :من گفتھ بودیدر مورد بحران » ناصر«ك بار ی. انى زندگى او شدین دردسر سالھاى پایكھ بزرگتر

ك گردان مجبور یھمان م و براى نجات یمن فرستادیرو بھ یك گردان نیمن یما براى نجات انقالب «

  ».میار اعزام كنیم دو سپاه كامل را بھ آن دیشد

با دولتمردان منطقھ برقرار كرد جنبھ » كنفرانس اسالمى«ان تصدى یدر جر» سادات«روابطى كھ 

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



ت شده بود و از او دستمزد و یت ھاى مھم خاندان حكومتگر كویخصاز ش» مبارك الصالح«

» سادات«خ و یان شیده بود كھ میق منابع اطالعاتى خود فھمیز از طریالعمل مى گرفت و ناصر ن حق

ت یخ كویدستور داد كھ چك ش» سادات«د كھ ناصر بھ یرعادى وجود دارد و كار بدانجا رسیروابط غ

بى » سادات«س جمھور شدن یروابط پنھانى بعد از درگذشت ناصر و رئ نیپرونده ا !را مسترد كند

  .دید گردیگر ناپدیرون برده شد و بھ عبارت دیب محلسر و صدا از 

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

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

ا یزكر«است مصر باقى ماندند یتنھا سھ تن در صحنھ س، از اعضاى اصلى شوراى فرماندھى انقالب

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

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

ر یوز ١٩۵٨ك سال بعد از كودتا سال یعنى ی ١٩۵٣از سال . اطالعات نظامى بود یعمومریو مد

است جمھورى را بر عھده گرفت و بھ ھنگام یمعاونت ر ١٩۶٢تا  ١٩۵٨سپس از سال ، كشور شد

» نیالد ىیا محیزكر« بداقبالى. ر كشور مصر بودیر و وزینخست وز) ١٩۶٧ون ج(جنگ شش روزه 

م گرفت از تمامى یتصم) روزه ۶جنگ (، بعد از شكست بزرگ ارتش مصر» ناصر«ن بود كھ یدر ا

بھ ، دیش برگزینى خویاو را بھ جانش» نیى الدیا محیزكر«مشاغل خود استعفا بدھد و بدون اطالع 

ونھا یلیم، ھره پخش شدو قایش از رادیر بر استعفاى او از مقامات خوینكھ سخنرانى ناصر دایمحض ا

ز بھ قدرت بازگشت یانگ ابانى شگفتیك رفراندوم خیگر در یختند و ناصر بار دیابانھا ریمصرى بھ خ

ب ین ترتیبد. ت كتك زدند بود بھ شد» نیى الدیا محیزكر«ھ یجان زده شخصى را كھ شبیو مردم ھ

ز یروابط شخصى او با ناصر نمھرى مردم قرار گرفت و تا مدتى  مورد بى» نیى الدیا محیزكر«

است كناره یج از صحنھ سین مھره مؤثر بھ تدرین واقعھ موجب آن شد كھ ایر ایبھ ھر تقد، قطع شد

است یدر صحنھ س» سادات«و » ن الشافعىیحس«م ناصر تنھا ی اران قدیجھ از یرى كند و در نتیگ

وى . ارتش مصر آغاز كرد خدمت خود را در ١٩٣٨در سال » ن الشافعىیحس« . مصر باقى ماندند

در » ناصر«با گروه  ١٩۵٢در سال » شافعى«. ن شركت نمودیدر جنگ فلسط ۴٩و  ١٩۴٨در سال 

ى یایروى دریر جنگ و فرمانده نیك سال پس از كودتا وزیعنى ی ١٩۵٣كودتا شركت كرد و در سال 

س جمھور یرئمعاون » جمھورى متحده عربى«ل یھ و تشكیمصر شد و بعد از اتحاد مصر و سور

  .بود» سادات«ك قدم جلوتر از یب ین ترتیو بد. دیگرد

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

نى یش بیرا برخالف پیخ معاصر مصر گشود زینى را در تاریفصل نو، دیمسند قدرت انجام

لش بھ جنگ بكشانند و با شكستى یم تما رغم عد علىخواستند ناصر را  ھا كھ مى ستیونیصھ



تر شد و با پشتوانھ  ناصر باقى ماند و محبوب، انھ حذف كنندیاست خاورمیمفتضحانھ از صحنھ س

 د كھ ارتش مصر را بازسازى كرده و آن را با جدیموفق گرد» زم عربىیونالیناس «م طرفداران یعظ

ر مدت زمان  ن كار بزرگ دیا .ى مجھز كندیدفاع ھوا ھاى ژه موشكین سالح ھاى روسى بھ ویتر دی

با  .شت گذ شب و روز ناصر چگونھ مى، امیاما كمتركسى بود كھ بداند در آن ا، كوتاھى انجام شد

ر امور خارجھ یا در مصر وزیتانیر اسبق بریر كبیسف» نگیھارد«ف یتأل» ناصر«مطالعھ كتاب 

ن نكتھ یشب و روز ناصر توأم با كابوس و دلھره بود و اام یم كھ در آن ایبر پى مى، بعدى آن كشور

ام از طرف یھ انقالب در آن ایم كھ دوستان روزھاى اولیل نوشتیشتھ بھ تفص ھاى گذ را ھم در گزارش

ن یچد نھ بھ بھتریپ ن درخت مىیكتری چكى كھ بھ نزدیھمچون پ» ناصر«ند و  ناصر پراكنده شده بود

با تمام » سادات«، كرد ھ او احساس خطرى نمىیك شد و چون از ناحیدرخت بھ ناچار بھ سادات نزد

ى یثھ خانھ سادات تنھا جا ناصر شدودر آن روزھاى سخت و پرحاد» ار غاری«ش یھا نقطھ ضعف

  .دغدغھ چند ساعتى را در آنجا با آرامش بگذراند توانست بى  بود كھ ناصر مى

ن اخطارى بود بھ یاصر دچار سكتھ قلبى شد و ان ١٩۶۵، نكھ در سپتامبرین وضع ادامھ داشت تا ایا

ل یتشك» انورسادات«اى تحت نظر  ژهیتھ ویاط كمین خود باشد لذا محض احتیناصر كھ در فكر جانش

جمھورى  استیامور ر، ف خود بپردازدیلى ناصر نتوانست بھ انجام وظایشد تا اگر بھ ھر دل

ً كارى انجام نداد زكن یل شد لیتھ بزودى تشكین كمیا .سرپرست نماند بى تھ یرا با بھبود ناصر كمیعمال

  .دیل گردیژه خود بھ خود تعطیو

، ل شودیتخت مراكش تشكیپا» رباط«قرار بود كنفرانس سران عرب در شھر  ١٩۶٩سامبر  در د

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

براى ترور ناصر توطئھ مشتركى را » ایس«ر كشور مراكش با كمك سازمان یوزگزارش دادند كھ 

افت داشتھ ین دست دریسال زمامدارى خود صدھا گزارش از ا ١٧ناصر با آنكھ طى . اند ب دادهیترت

خواست كھ در » انورسادات«از » رباط«ش از حركت بھ یھ را جدى گرفت و پین بار قضیبود ا

جمھورى را  استیت ھاى ریاب وى مسؤولیاد كند و در غید سوگند یجهللا م حضور وى بھ كالم

   .ردیبرعھده بگ

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

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

آنگاه بى مقدمھ روبھ من كرد و ، نمیخواست و با لبخند اشاره كرد در كنار او بنش طبق معمول مرا

امروز قرار بود : دانى امروز چھ كار كردم؟ ناصر منتظر من نشد و ادامھ داد مى« :گفت

ى با یایش من بیبھ او تلفن كردم و گفتم وقتى خواستى پ. مرا تا فرودگاه ھمراھى كند» انورسادات«



بھ عنوان معاون ، وقتى آمد بھ او گفتم. دیمنظور مرا نفھم» سادات«.اوریم بخودت قرآن ھ

   .ردیجمھورى را برعھده بگ  استیف ریبت من وظایجمھورى سوگند بخورد و در مدت غ استیر

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

اى  ناصر پرونده» .اد كندیسوگند » انورسادات«چھ لزومى داشت كھ ، دمیرسسابقھ نداشت از ناصر پ

ك یك بھ یآنھا را ، ھا را بخوان ن تلگرامیا: د و گفتیرون كشیرا باز كرد و چند صفحھ كاغذ از آن ب

تى مصر براى تدارك مقدمات یى بود از سوى مأمورانى كھ از طرف مقامات امنیھا تلگرام، خواندم

ركل دفتر یھا بھ امضاى دب كى ازآن تلگرامی. اعزام شده بودند»رباط«سفر ناصر از قاھره بھ 

تلگرام حاكى از آن بود كھ . أت را برعھده داشتیاست آن ھیجمھورى مصر بود كھ ر استیر

) ایس(االت متحده یا تیر كشور مراكش با ھمكارى سازمان اطالعات و امنیوز» رینرال محمد اوفقج«

البتھ اغلب اوقات « :ناصر در دنبالھ سخنانش گفت» كند براى ترور ناصر در مراكش ھمكارى مى

ط یاما در شرا، اساس بوده است شود كھ بى  م و بعد معلوم مىیكن افت مىیى را درین گزارشھایچن

  » .الى نماندجمھورى خ استیپست ر، تین بار با توجھ بھ موقعیدم بھتر است اید، كنونى

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

ش خواھده بود و براى پركردن آن دوره یك دوره انتقالى در پیدر آن صورت ، فتدیبراى من اتفاقى ب

روھاى مسلح ھم بھ ین، چون مجلس كار خودش را خواھد كرد .مناسب است» انورسادات«انتقالى 

فاتى یھم در مرحلھ انتقالى نقش تشر» انورسادات«ى خود عمل خواھند كرد و یت ھاى اجرایمسؤول

عنى اعضاى شوراى عالى فرماندھى ی(گر یتا بھ حال افراد د :ناصر اضافھ كرد ».خواھد داشت

چ وقت معاون یھ» انورسادات«س جمھور بشوند اما ین فرصت را داشتھ اند كھ معاون رئیا) انقالب

 ».ك ھفتھ خواھد بودید حاال نوبت او باشد در ھر حال دوره انتقالى حداكثر یشا. س جمھور نشدیرئ

بارى  .اد كردن انورساداتیكل از ماجراى پشت پرده سوگند ین ھین بود خاطرات دكتر محمدحسنیا

كھ » رینرال اوفقج«ن یتوطئھ اى ھم كشف نشد اما ھم. ناصر از آن سفر بھ سالمت بھ قاھره بازگشت

ماى سلطان را ید و ھواپیھ شاه مراكش توطئھ اى چیعل، گرى بود چندى بعد عنصر خطرناك و توطئھ

جنرال «. ن نشستیما بر زمیاما شاه مراكش جان بھ سالمت برد و ھواپ، در آسمان بھ گلولھ بست

  .ھم با كشف آن توطئھ مجبور بھ خودكشى شد» ریاوفق

است جمھورى از نظر مقامات عالى آن كشور چندان جدى یسادات در پست معاونت رت یبا آنكھ موقع

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

ھنگامى كھ ناصر در كنفرانس  .ان امور قرار مى گرفتیفرستادند مى خواند و در جر  ناصر مى

ر امور خارجھ یوز» راجرز«، مشغول حل و فصل مسائل جھان عرب بود» رباط«سران عرب در 

ق مجارى یشنھاد كرد كھ از طریل طرحى را پیاالت متحده براى حل اختالفات مصر و اسرائیا



ى یكایبھ گمان آنكھ عبدالناصر با ھر گونھ ابتكار آمر» سادات«. دیرس» سادات«ك بھ دست یپلماتید

ً بھ طور مشروط موافقت خود را اعالم كرده استاطال  بى، مخالفت خواھد كرد ، ع از آنكھ ناصر قبال

ل داد و مخالفت دولت یاسى مجلس مصر را تشكیتھ سیاب ناصر كمیرى كرد و در غیگیموضوع را پ

» سادات«از ماجرا باخبر شد بھ شدت از » ناصر«وقتى . را اعالم كرد» طرح راجرز«مصر با 

  .دا نكردیھ را پین قضیدگى بھ ایازم مسكو بود وقت رسبازخواست كرد و چون با عجلھ ع

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

اب او یدر غ» سادات«مارى خود پرداخت و در بازگشت بھ قاھره متوجھ شد كھ یشوروى بھ درمان ب

اده خواه و یھمسر ز» ھانیج«قرار بود كھ ن یان از ایجر. گرى بھ آب داده استیدستھ گل د

ت داشت كھ خانھ مسكونى آنھا در شأن معاونت ین مسألھ شكایشھ از ایھم» سادات«پرست  تجمل

ان گذاشتھ بودنداما ناصر كھ خود زندگى یز درمین موضوع را با ناصر نیا، ستیاست جمھور نیر

ا زد و براى یاب ناصر دل بھ دریدر غ »سادات«. فات خوشش نمى آمدیاز تشر، اى داشت ار سادهیبس

در حالى كھ ناصر در «: كند ن شرح بدان اشاره مىیبد» كلیھ«خودش دم و دستگاھى درست كردكھ 

ً بھ جست وجوى خانھ اى پرداخت كھ در شأن » سادات«ھمسر » ھانیبانو ج«، مسكو بود شخصا

ك افسر بازنشستھ ارتش بھ نام ی دا كرد كھ بھیسرانجام كاخى را پ، س جمھورى مصر باشدیمعاون رئ

خواست تا خانھ اش را اجاره » لموجى سرلشگر ا«از » ھانیج« .تعلق داشت» سرلشگر الموجى«

دستور داد » ھانیج«ك یز بھ تحرین» سادات«. سرلشگر گفت خانھ ام را نمى خواھم اجاره بدھم، دھد

افت كرد و یمورد گزارشى را درن یناصر در بازگشت از مسكو در ا. آن سرلشگر را بازداشت كنند

ً آزرده خاطر شد و از ی شد   . بھ شدت بازخواست كرد» سادات«دا

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

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

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

ً بھ  ل كاخى بودیساحل ن ن خانھ نقل مكان كرد یانورسادات بھ ا، ھودى تعلق داشتیونر یلیك میكھ قبال

ن  جمھور شدس یشت و بعد از رئ ن ھنگام ناصر درگذیدر ا. راتى شدندیو در آن خانھ مشغول تعم

كھ بانوى اول مصر شده بود » ھانیج« .دیره مصرى بالغ گردیھزار ل ۶۵٠رات بھ ینھ تعمیسادات ھز

قھ ین عنوان كھ متعلق بھ دولت است باسلیدارى كرد تا خانھ خود را بھ ایقھ خریاى عتیمقدارى اش
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