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س سازمان اطالعات عربستان ي، رئ"کمال ادهم"ت يانورسادات با هدا! گر نبوديناصر، د

االت متحده که ي به مصر بازگرداند و ا ١٩٧٠ ین را در دهه ي، افراد اخوان المسلمیسعود
 ی در مصر بسيیش اسالمگرايداي را آزموده بود، از پی عربستان سعوديیشتر اسالمگرايپ

 جنگ سرد همراه ی توانست سادات را در جبهه ینکه مي، واشنگتن از ایبراست. خرسند بود
االت متحده، ي ایپلمات ها و افسران اطالعاتياستگزاران، ديار خشنود بود و سيخود سازد بس

  . بودندی افراطيی اسالمگرایايشوق سادات در احم
د، آمرون ي آن بن ازي که اخوان المسلمی را گشوده بود و هنگامi پاندورای سادات جعبه یول
ن به زادگاه خود بازگشته و ياکنون، اخوان المسلم.  شناختی نمیش مرزي گسترش خویبرا
 یامدهاين، پي اخوان المسلمیره گربايت ديفعال.   تاب بودی اش بی گسترش نفوذ جهانیبرا

  .ن شدي سادات چنی داشت؛ دست کم برایناگوار و مرگ آور
 نفوذ ی در مصر، راهگشای افراطيیسادات همزمان با فراهم آوردن بستر رشد اسالمگرا

 بود ی ناصر، کشوریمصر در دوره . انه شديکا در خاورمي آمری سابقه یک و بيتراژ
ن ها و مشاوران يسيز تکني، نی هزار سرباز اتحاد شورو٢٠. تحدهاالت ميستاده در برابر ايا
 یشي فرسایل جنگي مصر و اسرائیدر مرزها.  مسلح مصر بودندیروهايبان نين کشور پشتيا

. ک معمول نداشتنديپلماتي مناسبات دیاالت متحده، حتيان بود و مصر و اي در جریشگيو هم
االت متحده، ي ایت ملينجر، مشاور امنيسيک یا، و هنري با ادهم، سیاما سادات، پنهان

کسال پس از بدست گرفتن قدرت، چپ مصر را از ي، تنها ١٩٧١سادات در . همداستان شد
ن کشور، مسکو را ي از ای اتحاد شورویروهاي، با اخراج ن١٩٧٢دولت راند، و در سال 

 و یسعود عربستان ی ــ که با آتش افروز١٩٧٣پس از جنگ رمضان در . شگفت زده کرد
گر بار روابط ياالت متحده ديسم عرب بر پا شد ــ مصر و ايوناليه بر اسالم و نه ناسيبا تک

ل که به توافق يم و گفتگو با اسرائي با سفر به اورشل١٩٧٧سادات در . خود را از سر گرفتند
، متحد مهم ١٩٨٠ ن، مصر تاينچنيا. د، در جهان عرب شکاف انداختيد انجاميويکمپ د

گاه ي کرد و پایباني در افغانستان پشتيیکايد، از جهاد آمريت متحده در جهان عرب گردااليا
ن يتر ني از نظرگاه بدبیحت. ج فارس شديز خلي نفت خیاالت متحده در منطقه ينفوذ ا

ک مخالف ي مصر از یکباره ياالت متحده، چرخش ي ايیانه ي خاورمیها استيکارشناسان س
  . نمودیننده مج کيکا به متحد آن، گيآمر

 ناصر بود، از یه ي سال در سا٣٠ یاو بدرازا . رفتی نمیدر آغاز، از سادات انتظار
". افسران آزاد"و جنبش  ني، اخوان المسلمین و رابط دربار سلطنتي اخوان المسلمیاعضا

ر يز سفينده نيبود، و در آ ني ناصر، رابط رهبر مصر با اخوان المسلمیسادات، پس از کودتا
االت متحده، سادات را ي ها و ای مصریول. ان سراسر جهاني مصر با اسالمگرایرسمر يغ
 ی پنداشتند که او نقشین مي، چن١٩٧٠پس از درگذشت ناصر در اکتبر .  گرفتندی نمیجد
د خواهد ي نبرد قدرت در پشت پرده ناپدیس جمهور نخواهد داشت و در پيل رئيش از کفيب

:" دي گویاالت متحده، مي ایس خارجين سرويشي پیات هي، از شخص"د النگيويد. "شد
  ."دندي دی نمیس جمهوريش رئيک معاون خام انديش از ي ها، سادات را بيیکايآمر



  بخش اول-فصل ششم 

االت متحده، ي اینده يسد که نماي نویم" تي هویدر جستجو"ش با نام يسادات در خاطرات خو
 ابراز یصر برا سفرش به می، پس از بازگشت به واشنگتن در پ"چاردسونيوت ريال"

 هفته در ۶ تا ۴ش از يسادات ب" کرده است که ینيش بي درگذشت ناصر، پی برایهمدرد
 هوادار یست هايونالي چون ناسیز، سادات با مخالفان سرسختيدر مصر ن."  ماندیقدرت نم

.  روبرو بودی چپگرا و هوادار اتحاد شورویت هايز شخصين بودند و ني ظنیناصر که به و
ن همه، سادات نه تنها در قدرت يبا ا.  نداشتی و درون حکومتیاسيگاه سي پايیتنهاه سادات ب

ه، عراق و يناصر با سور. کسره دگرگون ساختي مصر را ی و داخلیاست خارجيماند، که س
 محافظه کار ی پادشاهی حکومت هایرايمان شده بود، حال آنکه سادات پذير هم پيالجزا

لحاظ ه  که ناصر بیدر حال. ج شدي خلین هايخ نشيش و یعرب، مانند عربستان سعود
شه ي پی جهانیاست عدم تعهد را در گستره يه داشت، و سي تکی به اتحاد شورویحاتيتسل

االت ين کشور را در بلوک اي گسست و ای مصر با اتحاد شورویوندهايکرد، سادات از پ
 يیف کشورهاي را همرد جنگ سرد قرار داد، و سرانجام اگر ناصر، مصریمتحده در جبهه 

است يش راند، سادات سين پي التیکاي و آمريیقاي آفری، هند، کشورهایوگسالويچون 
  .ل کردي به مصر تحم رايی تک محور و انزواطلبانه یخارج

 یار عربستان سعودي بسی مالیبانيش، با پشتيت سست و لرزان خويت حاکمي تثبیسادات برا
ن مصر را يناصر بساط اخوان المسلم. پ ها بهره گرفت مقابله با چیان براياز اسالمگرا

 سادات ید، وليار کوشي در مصر بسيی کاستن از توش و توان اسالمگرایده بود و برايبرچ
د، از ي دوباره بخشيیروين را خوشامد گفت و سازمان آنها را ني اخوان المسلمیديرهبران تبع

در .  کردیباني پشتی ارتباط جمعیه ها و رسانیت آنها در دانشگاهها، مراکز پژوهشيفعال
 یه رانده شدند، اما در دوره ي به حاشیان افراطي از اسالمگرایاري ناصر، بسیدوره 

 و غالب گفتمان ی بخش اساس،کال آنيار راديف جوانتر و بسين و طيالمسلم سادات، اخوان
  . مصر شدیاسيس

 کردند، از آن همه یدار مي بطور گذرا از مصر دی، حت١٩٧٠ ی که در خالل دهه یمردم
 هر جا در مدارس، ی اسالميیادگراي رشد بنینشانه ها.  شدندی شگفت زده میادي بنیدگرگون

ژورنال  "یه ير نشري، سردب"کل دانيما. "ابان ها، مساجد، روزنامه ها، آشکار بوديخ
 ی و.ز بوديار شگفت انگي بس١٩٧٠ ید که تحوالت مصر در خالل دهه ي گویم" انهيخاورم

 به تن و ی سنتیمردم جامه . گذارد یک گام مي تراژیمصر در کوره راه تحول:" دي افزایم
ن همه جا ي اخوان المسلمیه ي مایش بود، روزنامه ها و مجالت بيده از ريچهرهاشان پوش

 . نداشتنديین ابايختن آب دهان بر زميت بود و مردم از ريمساجد مملو از جمع.  شدید ميد
. اد شديوستند، و هزاران مسجد بني پی اسالمیز به گروه هايان ني از دانشجویاريشمار بس"

 آوردند و ین سر بر مين مانند قارچ از زميالمسلم بانک ها و بازرگانان وابسته به اخوان
  .دان آمدندي به میاسيشان سي ارعاب دگر اندی آدمکش برای اسالمگرایفاالنژها
  . بودیر مرگ آوی سادات، بازین، براياما ا

مان مصالحه يژه پس از پيبان سادات بود، اما آرام آرام، بوي پشتی افراطيیدر آغاز، اسالمگرا
 ی دشمنیسادات، ژرفا. گردان شدندي از سادات رویشتريل، شمار هر چه بي مصر و اسرائی

 ی اسالمیان گروههايژه در مي رو به رشد را بويیون اسالمگرايسي اپوزینه توزيو ک
ز، چندان به خطر يا نياالت متحده و سازمان سي ایوزارت امورخارجه . دينسنجست، يترور

 ی رهبران مصر آنرا مهار شده می در مصر بها ندادند و بنا به گفته های اسالميیراستگرا
 یستي تروری از شاخه هایکي ی بدست اعضا١٩٨١ که سادات در سال یزمان. انگاشتند

ت ي از شخصیاريبس. ان بودي در طغيیتشفشان اسالمگراگر آيد، دين بقتل رسياخوان المسلم
 شد، یان حمله ميحيدند، به مسي رسی شدند، جهانگردان بقتل می مصر ترور می دولتیها
  . شدندیا به سکوت وادار ميروشنفکران سکوالر مصر کشته و  و
  .شد ني اخوان المسلمیگاه ترکتازيگر، مصر پاين، بار دينچنيو ا
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  !دين را از قفس رهانيمسلمسادات اخوان ال

  
ن فرد به سادات و مشاور او يکتري، نزدیس سازمان اطالعات عربستان سعوديکمال ادهم، رئ

ر امور خارجه ينجر، وزيسي کی با هنریادهم، پنهان. است مصر بودي سی دگرگونینه يدر زم
کا در ير آمی امپراتوريیانه ياست خاورمياالت متحده و معمار سي ایت مليو مشاور امن

  .وند داشتي جنگ سرد، پیراستا
ش از درگذشت ناصر ي پیج، حتي ثروتمند خلین هايخ نشيگر شيت و دي، کویعربستان سعود

شنهاد يک، به مصر پيپلماتي دیوندهايت پي تقوی، برا١٩۶٧و پس از شکست مصر در جنگ 
 ی میباني را پشتني اخوان المسلمی پنهانیگر سو، عربستان سعودياما از د.  کردندیکمک مال

ان شکست در ير شدن اسالم در جري و تحقیزين گريز ناصر را به دين نياخوان المسلم. کرد
:" سدي نوی، م"نهارد شولتزيرا. "ختي انگیه ناصر بر مينگونه جو را عليجنگ متهم کرده، ا

  رخ نمود که در قاهره١٩۶٩ تابستان يی دانشجویها ی در نا آرامیکارزار عربستان سعود
ن، خواهان ين بار پس از سالها، آشکارا تحت نام اخوان المسلمي نخستیآن مخالفان ناصر برا

  ."ست شدندي چپ ها و کمونیت هايتر با فعال رتر و سختيگي پيیمبارزه 
ه ي کمال ادهم با تکیصل به سادات بدگمان بود، ولي پس از درگذشت ناصر، ملک فیرزمانيد

 را متقاعد ی، ویکي و بلشویستيوني صهیاو از توطئه ها هراس یعني ،صليبر نقطه ضعف ف
. صل و سادات داشتي با فیکي نزدیوندهايادهم پ. شدي اندیساخت که سادات، مانند ناصر نم

صل را چنان ي از مشاوران ارشد فیز بود، گروهيصل نيهمسر ملک ف" عفت"ادهم که برادر 
" ش به راستيگرا" بر يیا نشانه ن ريت سادات در اخوان المسلميکرد که عضو یت ميهدا

 و ی مالیهايکمال ادهم با سادات همکار. ز بدان متقاعد سازنديصل را نيدر او دانسته و ف
س جمهور مصر يش رئيت آسوده طلب و سرشت مال انديز داشت، و چنانکه شخصي نیتجار
در .  ساخت، آگاهی وین رفاه مادي تامی برایل عربستان سعودي شناخت، او را از تمایرا م

، همسر سادات، "جهان"، با یس سازمان اطالعات عربستان سعودي، رئ١٩۶٠ یخالل دهه 
ان يوند مي پین از کانال روابط شخصينچني داشت و ای سودآوریهاي و همکاریمعامالت تجار
ش در ي خوینده يصل، کمال ادهم را نمايملک ف.  ساختیاض را استوارتر ميقاهره و ر
ک ماه پس از در گذشت ناصر، ادهم را رهسپار ياض کرد و تنها يره و ران قاهيمناسبات م
 ی سعودی از سوی مالی کمک هاید که کمال ادهم نه تنها با وعده ي نماین ميچن. قاهره کرد

 مصر بدست ی مناطق اشغال شده یري باز پس گیکا براي آمرین محرمانه يها، که با تضم
 را از مصر ی اتحاد شورویروهايند و ني گزیکو دورن شرط که سادات از مسيل، با اياسرائ

  . قاهره شدیاخراج کند، راه
، "کلين هيمحمد حسن. "افته بودياست مصر ي در سی، نقش فعال١٩٧١ادهم، تا آغاز سال 

ر ي وز١٩٧٠ االهرام که در سال یر روزنامه يروزنامه نگار هوادار ناصر و سردب
 ی از دولت کناره گرفت، مالف نظر با سادات اختی در پ١٩٧۴اطالعات مصر شد، و در 

کمال ادهم نه تنها رابط  ." نان بخش باشدي روسها اطمیست که براي نيیه ين رويا" :سدينو
نجر، در يسيک. ز بودينجر نيسي سادات و کیوند دهنده ي، پیصل بود، که پنهانيسادات و ف

کسون بودند يان سادات و نيرابط م ها ید که سعودي گویاد کرده، مين مساله يخاطراتش از ا
االت متحده در يآن زمان سفارت ا".  دو کشور را کنار گذاشتندی خارجه یوزرا"نگونه يو ا

کا ي، با آمری عربی از کشورهایاري، مانند بس١٩۶٧ر نبود و مصر پس از جنگ يقاهره دا
ش را با يوابط خو استثناء بود و ریان عربستان سعودين ميدر ا. ک نداشتيپلماتيمناسبات د

 یانجي، م١٩٧٠ ی دهه ین سالهاي در آغازین، عربستان سعودينچنيا. کا حفظ کرده بوديآمر
  .االت متحده و مصر شدياء مناسبات اياح
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 دولت از یش و پاکسازيم قدرت خوي تحکین گامها بسوي، سادات نخست١٩٧١در ماه مه 
ت ي شخصیله ي بوسی ترور ویقشه  نی سادات، مدعایبهانه . هواداران ناصر را آغاز کرد

اشرف "سادات با کمک .  خواند، بودیم" یماموران شورو" هوادار ناصر، که آنها را یها
ت ي از شخصیاريک کمال ادهم، بسي و از دوستان نزدیرنگباز مصري، بوروکرات ن"مروان

ر ير جنگ، وزي، وزی مجلس ملیان بودند، سخنگوير کرد، و از آن مي را دستگی مصریها
 یت هايگر شخصي و دی مرکزیته ي کمی، اعضایاست جمهورير امور رياطالعات، وز

 ما یمان مذهبيا... خالف"شان " یستيالي سوسیه ي مای بیشعارها"ارشد که بزعم سادات 
ک سال بعد، همگام با کمال ادهم، يخواند، و " انقالب دوم"ش را ين اقدام خويسادات، ا". است

  . از مصر دادی اتحاد شورویروهايفرمان به خروج ن
کمال ادهم، سادات را :" دي گویک بوده است، ميا که به ادهم نزدي، مامور س"موند کلوسير"

 سادات ی از سوین اقدامي چنینه برايشتر زميمسلما، پ."  واداشتی روسیروهايبه اخراج ن
  .ادهم بوده است کمال یان از سوي اسالمگرایباني و پشتی مالیفراهم شده بود و آن وعده ها

 کمال ادهم و یبانين با دعوت سادات و با پشتيد اخوان المسلمي در تبعی رهبریدي کلیاعضا
 از یاري، سادات شمار بس١٩٧١ن، پس از سال يهمچن. صل، به مصر بازگشتنديملک ف
 ن و آمادهيان از بند رسته، خشمگي از زندانیاديشمار ز. ن را آزاد کرديان اخوان المسلميزندان
ش ي جنبش خوی بازسازی درنگ برای پنهان بودند و بیالتي تشکیت هاي خشونت و فعالی
د مصر ي جدیس جمهوريز، آشکارا با رئيتر ن ان کهنسالي از اسالمگرایبرخ. د شدنديناپد

 اخوان یه ي، نشر"الدعوة "ینده ير آيل و سردبي، وک"یخ عمر تلمسانيش. " کردندیهمکار
 درنگ پس از آزاد شدن از زندان در سال یت، بي جمعی عالیبرن، و سرانجام رهيالمسلم
است ي کاخ رین، راهي اخوان المسلمیگر اعضايش و دي خوی سپاسگزاری، برا١٩٧١
  . سادات شدیجمهور

  
  یالجماعة االسالم

  
 یان هايافت و جرير رواج ي فراگین بشکلي اخوان المسلمیشه ي، اند١٩٧٠ یدر خالل دهه 

 یتيت اهمي جمعیف محافظه کار سنتي دست کم در ظاهر، طیول. برخاست از آن یگونه گون
خته ي گریت که به عربستان سعودي تر جمعیمي قدیت هايشخص. داد ی میانه رويژه به ميو

ن مزاج، ي جوان و آتشیدر مقابل، اعضا.  ثروتمند به مصر بازگشتندیات تجاريبودند، در ه
ن يا.  را سازمان دادند ني از اخوان المسلميیهار شاخه ها و کلوب يان، زيژه دانشجويبو

 ی مصر، رشدینتي و امی اطالعاتیس هاي سادات و سروی همه جانبه یبانيگروه ها، با پشت
را يشناخته شدند، ز) یانجمن اسالم(ین گروهها با نام الجماعة االسالمي ایبزود. افتندينده يفزا

 واحد و ی اعالم نکرد، و جنبش بدون رهبرین را قانونيت اخوان المسلميت جمعيسادات فعال
  .افتي یبصورت پراکنده گسترش م

 یريدر دانشگاه ها، در  حکم بهره گ" ی اسالمیانجمنها"ان ي رهبر مصر از واپسگرایبانيپشت
 رهاندن یسادات برا:" توي جان اسپوزیبگفته .  قدرتش بودیه هايت پاي تقویاز اسالم برا

س جمهور ياو خود را رئ.  آوردی آشکار به اسالم رویاهر ناصر به تظیه يش از سايخو
ان يآغاز و پا.  شودین خوانده مير المومني که امی اسالمیفه ي از خليیه يپارسا نام نهاد؛ کنا

 اغلب او را در مساجد بهنگام یونيزي تلویفرستنده ها.  از قرآن بودیاتيش، آيها یسخنران
  ." دادندی نشان منمازنه بسته از ي پیشانيو پش ياينماز و ن

 سادات برخوردار یس مخفيت پلي از حمای اسالمیان عضو انجمن هايپس پرده، دانشجو
آنها، . ار شديان اسالمگرا ي، بخت با دانشجو١٩٧٢پس از دسامبر " :سدي نویم" کپل. "بودند

 ر دانشگاههاان دي چپگرای شکست غلبه یم براي با رژی را در همدستیروزيسرانجام رمز پ
د يز و تهدي خشونت آمیها کي از تاکتيیزه ي آمی اسالمی برخورد انجمن هایوه يش" .افتندي
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نان، اغلب يا. ن استيان، همه جا چني اسالمگرای عمومیوه يمخالفانشان بود، همانگونه که ش
 یم" کپل. " مصر برخوردار بودندی راستگرا و تجاریعربستان سعود ی مالیبانياز پشت

است ي ریان مسلمان بودند که در دوره ي از دانشجويی، انجمن هایة االسالمالجماع:" سدينو
 جنبش ی برایري فراگیآنها سازمانها.  غالب در دانشگاهها شدندیروي سادات، نیجمهور
 سرود خوانان يیاروي شاهد رويید که تظاهرات دانشجويي نپایريد" .کردنداد ي بنیاسالم

 بر ی الجماعة االسالمیچند سال بعد، گروهها. ن بودايگو!" اهللا اکبر"با !" یدموکراس"
  .یر از پنهانکاريز ناگزيان نيره شدند و چپگراي مصر چیدانشگاه ها

ان از ي سادات بر چپگرایان غلبه ي در جر١٩٧١که در سال " ليمحمد عثمان اسماع"
 یالم اسیت انجمن هاي فعالینه ي در فراهم آوردن زمیک او بود، نقش مهميمشاوران نزد

ل ي، در قاهره و از اوا١٩٧١ل از اواخر يدر واقع اسماع:" سدي نویم" کپل. " کردیباز
او در سال ."  بودی اسالمی انجمن های مصر، پدرخوانده ی مرکزیها  در بخش١٩٧٣
او، آنجا . ان بود، گمارده شديکه مرکز اسالمگرا" وطياس" استان ی، به سمت فرماندار١٩٧٣

 ین روزهاي آغازيیگو.  کردیب ميترغ" ست هايز ضد کمونيست" به  رای اسالمیانجمن ها
ت بنام ي جمعیستي تروری که بازوی شد، هنگامیگربار تکرار مين ديت اخوان المسليفعال

 ١٩٧٠ یز در دهه يرون شد، اکنون ني جوانان بی ورزشی از دل اردوهایالجهاز السر
ن ينخست.  دادندی را سازمان میابستان تی اردوهای حکومتی با پشتوانه ی اسالمیانجمن ها
 ی در دانشگاه قاهره برگزار شد که سادات به نشانه ١٩٧٣ن گونه، تابستان ياردو از ا

.  فرستادش،ي خویندگي را به نمای ارشد حکومتیت هاي از شخصیکي دولت از آن یبانيپشت
، ١٩٧۴ال سادات در س.  شدین دست برگزار مي از ایاري بسین، اردوهايدر ادوار پس

 را در بدست گرفتن قدرت ی اسالمی حاکم کرد تا انجمن هايی دانشجویه هاي بر اتحادینيقوان
ت ي غاین احکام دولتي از همیکيبر اساس .  رساندیاري يیدر نهادها و موسسات دانشجو

ه يتسلط بر اتحاد. است" انيان دانشجوي میني دیج ارزش هايترو" تنها يی دانشجویه هاياتحاد
 پزشکان، وکال، مهندسان و ید که انجمن هايي نپایرين گام بود؛ و دي تنها نخستيی دانشجویها
گربار بدست يز ديدانشگاه االزهر ن. ان درآمدندي اسالمگرایطره يگر اصناف به سيد

ادگرا ير بني غیک مرکز آموزش اسالمي که بعنوان یزي اعتدال آمیوه يان افتاد و شيراستگرا
 ی مسلمانان، نهاد توانمند اسالم گستری جهانیه ي ، اتحاد١٩٧٣در سال . ان گرفتيداشت، پا

ن دانشگاه به ي به امضاء رساند که بر اساس آن ایماني، با دانشگاه االزهر پیعربستان سعود
د يهمان سال، سادات پست جد. دي در آیت عربستان سعودي گسترش آراء وهابی برایمرکز

قانون   نگهبانیشوراز يجاد کرد، ني اینيرت بر امور د نظای را برایريمعاونت نخست وز
 یحيان لواياسالمگرا. اد نهاديعت اسالم بنين با شري نظارت بر تطابق قوانی را برایاساس
 ی آموزه های و آموزش اجباری اسالمی مجازاتهای، اجرای منع مصرف مشروبات الکلیبرا
  . فرستادندی در مدارس به مجلس ملینيد
 و یاسير مرکز مطالعات سي، مد"ديعبد المنعم سع"ن آن دوره، يزبيان ت از ناظریکي

 ی دهه ین سالهاي در مصر در نخستید که نفوذ عربستان سعودي گویک االهرام، مياستراتژ
 شدند، ی می عربستان سعودی راهیابي کاری ها برای از مصریاريبس. ر بودي، فراگ١٩٧٠

ن، يافزون بر ا. خته بودندي آمی وهابیفظه کارانه  محایو بهنگام بازگشت کامال با تئولوژ
 ید ميسع.  کردی میت مالي حمای در حال ورشکستگی از موسسات مصریعربستان سعود

ت ي و انتشار آراء بغايی دانشگاه االزهر را به راستگرای عربستان سعودیت هايفعال" :ديگو
 به مساجد یعربستان سعود یر دولتي غی از سازمان هایاريبس. محافظه کارانه سوق داد

 گمان یب. ش به راست در آنها بوديجه آن گراي کردند و نتی می مالی کمک هایمصر
  ." ها بودندیران سعوديز، از حقوق بگي نی از روزنامه نگاران مصریاريبس

 يی قضایشه ياند:" ديگوياو م. ز نفوذ داشتندين مصر ني ها بر قوانید، سعودي سعیبگفته 
 ی از دهه ی معتدل و روشن داشت وليیوه ي ش١٩۶٠ ی تا دهه ١٩٢٠ یمصر از دهه 
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 یج که نگرشيه خلي حاشی سفر کرده به کشورهای بازگشت قضات مصری و در پ١٩٧٠
ها به ينگاه مصر. ز دگرگون شديه نين روير از آن داشتند، ايعت و تفسيتنگ نظرانه به شر

 از نفوذ مصر در هراس بود، اما عربستان همواره. افتي یز دگرگوني نیعربستان سعود
 زن ی، نگاه آنها به مساله یعادات مردم، نگرش آنها به زندگ. گر شده بوديط دياکنون شرا

  ."افتي ی میگرگونيکسره ديومرد همه و همه 
  
 

                                                 
i متئوس چون يپرومته، برادر اپ. نماند یزيد چي که به انسان رسیهنگام. ديبخش ی می مثبتیژگي وید به هر موجوديمتئوس باي اپ

) انيگان خدايخدا(ن، آتش را از زئوسينچنيخواست، ايژه مي خودوی انسان موهبتیدانست، برايانسان را برتر از دبگر موجودات م
 یس براو زئو. ر شديپرومته در زنج.  مجازات او و انسان برآمدی پرومته، در پین از کرده يزئوس خشمگ. د و به انسان داديدزد

زئوس .  به او بخشندیک از آنها موهبتينند و هر يافريرا ب) یبا روي زیزن(ان فرمان داد که پاندورا ي خدایمجازات انسان به همه 
گر ي از ديیه يچ هديمتئوس هشدار داده بود که هيش، اپيش از آنکه در بند شود به برادر خويپرومته پ.  به پاندورا داديیز جعبه ين

 را يیچگاه جعبه يمتئوس از پاندورا خواست که هياپ.  پاندورا شدیمتئوس به پند برادر گوش نداد و دلباخته ي اپیول. رديان نپذيخدا
، یماريها،غم و اندوه، رنج و بي بدین، همه ينچنيا.  پاندورا امان نداد و جعبه را گشودی کنچکاویول. که زئوس باو داده باز نکند

پس از ! ديز در جعبه ماند؛ اميک چيتنها ! ريپاندورا که به هراس افتاده بود جعبه را بست، اما د. اکنددر جهان پر... فقر و جنگ و
. د استي امی شر و بدین است که تنها همراه انسان در هنگامه ينچنيافت، ايز به جهان را يد ني پاندورا جعبه را بازگشود و امیچند
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