
 

  ینقش ضد مل
  رانیا ان اسالم دريفدائ

  ن در مصرياخوان المسلم
   ترجمه فروزنده فرزاد-یطاني شیباز

  
. ست بودنديوناليانه، شاهد ظهور رهبران ناسيران، دو کشور قدرتمند خاورمي، مصر و ا١٩۵٠ یل دهه ياوا

ن، ينچنيلع کردند؛ و ان کشور را خي فاسد ای جمال عبدالناصر پادشاهیبه رهبر" افسران آزاد"در مصر، 
ز، يران نيدر ا.  جهان شدندی، قلب انرژی شعله ور شدن آتش انقالب در عربستان سعودی برایديتهد

ران را به يت شاه ايد و حاکميست گرا به نام محمد مصدق با آراء مردم، به قدرت رسيالي سوسیدموکرات
ت کشورش بر ي مصدق کرد؛ دفاع از حق مالکآنچه. ختن از کشور شديچنانکه شاه وادار به گر. چالش کشاند

  .س بودي انگل-راني نفت اید از کمپانيصنعت نفت و خلع 
آنها دولت . کا وارد عمل شدندي آمریاالت متحده ير و اي کبیايتاني بری جاسوسیدر هر دو مورد، سازمانها

باز در هر دو مورد، . دم ناصر ناکام ماني ساقط کردن رژیشان برايمصدق را سرنگون کردند، اما تالشها
MI6ران ين و در ايش بهره گرفتند؛ در مصر از اخوان المسلمي بعنوان آلت دست خویا از راست اسالمي و س

  .بود" یان اسالميفدائ" بنام ی و سازمانیت اهللا کاشانيون مانند آي از روحانیاز جمع
 غرب، آنگاه که آنان در یصدق بسو در جلب جمال عبدالناصر و محمد میاالت متحده ناکامي اید، برايشا

 و فرصت بر باد رفته ین تراژدي مردمانشان ظهور کردند، بزرگتری بعنوان رهبران آرزوها١٩۵٠ یدهه 
 در ی ماندگاریزاري مصدق خشم و بیکا در سرنگونياشتباه آمر. انه باشدي گذشته در خاورمیم سده ي نی

زه يت ستي فعالیه ي دستمای تا به امروز و حتيیکايمرد آورد که سبب رشد احساسات ضد آيانه پديخاورم
 بس بزرگتر همراه کرد؛ و آن، يیاالت متحده آن اشتباه را با خطاينکه، ايشگفت ا. ديان القاعده گرديجو
 یوند با شبکه ي پیز برقراريران، نيسم عرب و ايونالي بعنوان قطب مخالف ناسیت از عربستان سعوديحما
ش يداي، سبب پیماتين تصميم چنير مستقي غیامدهايپ.  بودیت عربستان سعوديحت حماان تي اسالمگرایجهان

  .دي القاعده گردین الملليسم بي افغانستان و تروریران، نابودي دراینيحکومت د
  

  ه ناصريبرادرخواندگان عل
  

رگذشت ، هنگام د١٩٧٠د، تا يش را برچيد آورد و رقبايکپارچه پدي ی که ناصر قدرتی، هنگام١٩۵۴از 
آندره . "ختيش را، در مصر و جهان عرب برانگي از خوی مانندی و بيی افسانه یناصر، او هوادار

خ خواهد ي ملت مصر به تارینده ياو بعنوان نما:"  ناصر گفتی درباره ی فرانسویسنده ي، نوi"مالرو
ت ي امنی شورایت هايص، از شخii"ام پولکيليو] "١."[ن شدي ملت فرانسه چنیوست، همچنانکه ناپلئون برايپ
ون نفر در يلي م۵] ٢."[ جهان عرب بودیکند.اف.او جان: " ناصر گفتی درباره ١٩۶٠ ی در دهه یمل

 بود که هرجا، در قهوه خانه ها، یون عربيليده ها م" از ین جداي ناصر شرکت کردند و ایمراسم خاکسپار
ا، در يفرنيشان در کاليل هايدورتر در اتومبار ي بسی، در نماز، در نقاطيیدر منازل، در محافل، در تنها

 ١٩۵٠ یبارها در دهه ]  ٣."[افتندي از مرگ او را دریستند و درد ناشي او گری بلند، برایا به بانگيسکوت 
  .ه کردي ناصر را در پس پرده تهیا طرح سرنگونياالت متحده توسط سازمان سي ا١٩۶٠ یو باز در دهه 

ما :"دي گوی در قاهره بود م١٩۶٠ یل دهه ي و اوا١٩۵٠ یا که اواخر دهه يسات ي، افسر ناظر عملiiiنيِاد ک
 با –رماهرانه يار غيم بسيد بگوي و البته با-ی پنهانیاتير عمليا درگيس. ميم ناصر را سرنگون سازيتالش کرد

ند او را م که بتواني بودی عامالنیما در پ.  نداشتند، شدین قدرتين مصر که کمتريشيم پيه بر عمال رژيتک
 یميگر دشمنان قديع و دين از جمله فئودالها، صاحبان صنايشيم پيشترشان، وابستگان رژيب. سرنگون سازند

  ]۴."[ بوديیهوده ي بیپروژه . ناصر بودند
دن افسران آزاد در يبقدرت رس.  و استقالل آنها بودیش، ناصر سمبل انقالب عرب، خودباوريم سده  پين

.  گرفتار آمده بودیاسي سیخبندانيرتاسر جهان عرب از مراکش تا عراق در  رخ داد که سیمصر زمان
، عمان و ی عربین، امارات متحده يت، قطر، بحرير و تونس مستعمرات فرانسه بودند و کويمراکش و الجزا

ت ي لندن حاکمیز پادشاهان دست نشانده ي نیدر عراق و اردن و عربستان سعود. ايتانيمن مستعمرات بري
ناصر .  جهان عرب بودیاسي و سیت سست و لرزان ملک فاروق، مرکز اقتصاديمصر تحت حاکم. ندداشت

 یاسي احزاب سی برايیون جهان عرب را شگفت زده کرد، و نمونه ياسيبا بدست آوردن قدرت در مصر، س
 و یاسي سیت هايش و حماي ماموران خویاري به بعد، ناصر به ١٩۵۴از .  شدیون نظاميخواه و انقالبيآزاد
 یکش در راس رهبريزماتيت کاري شخصیز بواسطه ي عرب قاهره و نیو صداي پر قدرت رادیز صداين



 

، موج انقالب، لبنان و اردن ١٩۵٨ تا ١٩۵۶از .  قرار گرفتی عربیانه ي خاورمی استقالل طلبانه یجنبشها
، "ی عربی متحده یجمهور"ه و مصر در شکل يپادشاه عراق سقوط کرد، و سور. ز فرا گرفتيو عراق را ن

 ژرف دراتحاد جهان عرب بر یريد اما تاثيي چندان نپای عربی متحده یجمهور.  ناصر، متحد شدندیده يا
 قاهره ی و معنویت مادي، از حما١٩۶٢ به استقالل در یابيش از دستير، پيانقالب الجزا.  گذاشتیجا

م ير مستقي که غیاميام شد؛ قيز دستخوش قيمن نيک ناصر، ي بود که به تحرین، همان ساليا. برخوردار بود
ش از درگذشت ناصر، يکسال پي، ١٩۶٩ در یحت. گر کرديکدي را وارد کارزار با یمصر و عربستان سعود

 یله ي سودان بوسیم دست راستي سرنگون، و رژیبيپادشاه ل.  و سودان از قهر انقالب مصون نماندندیبيل
  .ط شد وفادار به ناصر ساقیرهبران نظام

و ي لندن، واشنگتن و تل آوی،  ناصر از سو"ا بر مايبا ما، "، ivی بر منطق  مانوی جنگ سرد، مبتنیدر فضا
 ی و اجرایا مشغول طراحي، سی نقاط جهان، از گواتماال و کنگو تا اندونزیدر اقص. تحت فشار بود

 یل مشي بودند، بلکه به دلستي بود، نه از آن رو که آنها کمونی رهبران ملی سرنگونی برايیکودتاها
  .ز استثناء نبوديناصر ن.  کردی مینانير قابل اطميان ابرقدرتها متحدان غيمستقلشان که آنها را در جنگ م
 ی برای جدیديش تهدي خویقا، ناصر با نگرش انقالبيا آفرين ي التیکاي آمریاما برخالف رهبران کشورها

.  بودی عربستان سعودی نفتین گسترده يادي میعني، یجهاناالت متحده پس از جنگ دوم ي ایقلب استراتژ
من با عربستان يان جنگ ي بود، نه تنها در جری عربستان سعودی بالقوه یب نظاميناصر نه تنها رق

خته بود؛ بلکه يخواهانه برانگي را با افکار جمهوریز نه تنها اعراب عربستان سعودي شده بود، نیارويرو
 که گروه vطالل شاهزاده ی، برهبری سعودی سلطنتی خانواده هایان برخي چند در میتوانسته بود هواخواهان

  . در عربستان بودندی جمهوريین شاهزادگان خواستار برپايابد و ايل داد، بيرا تشک" شاهزادگان آزاد"
ه، ي ترک از جملهیر عربيشتر به دول غيش را با اتکاء هر چه بي متحدان خویاالت متحده، شبکه يهمچنانکه ا

ن نبرد ي ایک سوي گرفت؛ یشکل م" یجنگ سرد عرب"ز يان اعراب ني آورد، در مید ميل پديران و اسرائيا
 جهان عرب دول ید که جدال داخليرسيدر ظاهر، بنظر م. یگرش عربستان سعودي دیمصر بود و سو

 یما در واقع اتحاد شوروا. االت متحده قرار خواهد دادي را در برابر متحدان ای هوادار اتحاد شورویعرب
 ی سالهایانه يانه در مي حاکم در خاورمیسم واقعيناميد.  در منطقه نداشتیا دوستاني و یقيچ متحد حقيه

ک سو، نگرش يدر . انه بودي خاورمینده يرامون آيب، پي از دو نظرگاه متفاوت و رقی ناش١٩٧٠ تا ١٩۵۴
 متقابل ی های مستقل با همکاری عربی های جمهور جهان عرب سکوالر و مدرن متشکل ازیه يناصر بر پا
 یعي ها که منابع طبی از پادشاهيی سلسله يیمه فئودال به برپاي نیگر، باور عربستان سعودي دیبود و در سو

اخوان  ی عربستان سعودی سلطنتی خانواده یان برگ برنده ين ميار غرب باشد؛ و در ايز در اختيشان ن
  . بودیالم اسيی و راستگرانيالمسلم
 او را نجات ی برخیرفتند و حتي ساختن ناصر را نپذی منزوی استراتژيیکاي از عرب شناسان آمریگروه

در آغاز، ناصر از :" دي گوی م١٩۵۴ تا ١٩۵٢ یبا اشاره به سالها" نيک. " دانستندیبخش جهان عرب م
لز کاپلند در کتابش، يظر مابر اساس اظهار ن] ۵."[ت شديا حمايقو] کايآمر[ا و سفارت ي سازمان سیسو

زه کردن مصر وادارد، به يد ملک فاروق را به مدرنيا، پس از آنکه نخست کوشي سی، حت" ملت هایباز"
 ١٣٣٢ مرداد ٢٨ ی کودتای، مجر")ميک("ت روزولت مشهور يکرم.  رساندیاريدر انقالبشان " افسران آزاد"

  :سدي نویکاپلند م. انه وارد مصر شدي مخف١٩۵٢ال ران را به او بازگرداند، در سيکه تاج و تخت شاه ا
. در مصر بود" زي مسالمت آمیانقالب "ی، نخست سازمانده]ت روزولتيکرم[ت او يبطور خاص، مامور" 

 که از دو ی انقالبیروهاينگونه، از خطر نيد باشد و ايط جديچنانکه ملک فاروق، خود در متن گذار به شرا
  ]۶."[ شده بودند، کاسته شوديیا شناساي ماموران سیله يش بوسيسال پ

ن بس که ياو را هم. و فاسد تر از آن بود که به اصالحات تن سپارد] ٧[ کاپلند، فاروق کم خردتریاما بگفته 
م روزولت ين، کينچنيا. ت مصريرفتن بار مسووليان باشد، تا پذيان روسپي و در می آنچنانی هایهمانيدر م
ن کودتا يان در کمي از نظامی سری گروهیا آنها را بعنوان رهبران احتمالي که سیرفت تا با افسرانيپذ"... 

... ن مالقات را انجام دادي ناصر، ایش از کودتاي ماه پ۴، ١٩۵٢روزولت در مارس . دار کنديشناخته بود، د
] ٨"[.دار شرکت کردين ديار معتمد ناصر در آخري از افسران بسیکين دست انجام شد و يدار از ايسه د

  .االت متحده را به حذف حکومت فاروق متقاعد کنديروزولت، سپس به واشنگتن بازگشت تا دولت ا
 ینه نمين زمي در ای محرمانه کمکیگانيرون آمده از باي بیوهايآرش. ستي کاپلند نی اثبات گفته های برایراه

االت ين است که در آغاز، اي چن.شقدم نشده استيق اظهارات کاپلند پي تصدیز براي نیگريچ کس ديکنند، و ه
" جنبش ناصر"زش، ين برانگيجول گوردون در کتاب تحس. د مصر داشتي با حکومت جدیمتحده روابط خوب

االت متحده در يان سفارت ايک مي نزدیوندهايرون آمده، وجود پي بیاسناد محرمانه " کند که یگزارش م
کا ي آمریا از دنبال کردن مشيتانيگر، گرچه بري دیاز سو."  کندید مصر را ثابت ميم جديقاهره و رژ

نکه مبادا صعود ناصر به قدرت، ي بود و در هراس از ایکا سخت عصبانين همه از آمري کرد، با ایخوددار
  ]٩.[ا به هند باشديتاني بریز راه ارتباطيا در آن و نيتاني بریگاههاي آبراه سوئز  و پای برایديتهد



 

 ی برایني عیديظهور ناصر تهد. ا در خطر بوديتاني بری مستعمرات امپراتوریده ماني فراتر از باقیزياما چ
. ج بوديا در خليتاني بری دستنشانده ین هايخ نشي، عراق و شی عربستان سعودیعنيا يتاني بری نفتیامپراتور

ا مظنون به يست ي به مقابله با ناصر برخاستند که او را کمونی ها نه از آن رويیکاي ها و سپس آمريیايتانيبر
ن کشور را يست اي از احزاب کمونیاري دانستند؛ در واقع ناصر چپ مصر و بسیسم مي از کمونیرير پذيتاث

ف و يار ضعي داشت بسیگاه اجتماعيان روشنفکران پاي سرکوب کرد، و اساسا چپ مصر که تنها در میبسخت
 یست برهبريونالي ناسی در دولتی ائتالفیتي بدست آوردن قدرت مگر در شکل اقلی برایپراکنده بود و شانس
، )١٩۵۶س تا سال ي پاریز براين(  لندن  و واشنگتن قابل تحمل نبود ین، آنچه برايبنابرا. حزب وفد نداشت

 مثبت او در بهره بردن از رقابت ابرقدرتها به سود مصر یطرفياست بيع نبودن ناصر در برابر آنها، سيمط
 نفت ی چاههایژه اعراب نشسته بر رويان اعراب خارج از مصر، بويو در مدا شدن هواخواهان ايز پيو ن
  .بود

ن بود که ناصر در متحد ساختن مصر و ي ساخت ایو آنچه که بطور خاص لندن و واشنگتن را نگران م
ن است ي جهان عرب ای از طنزهایکي. اب شودي کامیرومندي نید آوردن قدرت عربيجه پديعربستان و در نت

ز خاستگاه ي جهان عرب و نی و آموزشی مراکز فرهنگیخين که بلحاظ تاريه، لبنان و فلسطي سورکه مصر،
 ی دارایر عرب و عراق، کشورهايران غيگر بجز اي دیاز سو.  بوده اند، نفت ندارندیاسي سیجنبش ها

 سنت  دارند و فاقدیت کمي جمع-ن و قطري، بحری عربیت، امارات متحده ي، کوی عربستان سعود-نفت 
غماگر و فاسد که ي يیهستند و حکومت ها) ني فرا راست آئی اسالمیبجز در تئولوژ (یروشنفکر
.  رانندین کشورها حکم مي، بر ای خارجیت و حفاظت نظاميچ است و بقاشان در گرو حمايتشان هيمشروع

 ید آورنده ي پديیاي جغرافی و هم مرزهای پادشاهین امر آگاهند که هم حکومت هاياکثر اعراب بر ا
ت ين امني تضمی برا١٩٢٠ ی است که در دهه يیست هايالي امپریامد نقشه هاي، پی کنونی عربیکشورها
 ی انسانیرويک، اعراب با در کنار هم داشتن دانش و نياز نظرگاه استراتژ.  چنان کردندی نفتیچاهها

 را خواهند ی راه ترقیعرب ی پادشاهی کشورهایبا ثروت نفت) بشمول عراق(ز ي فرهنگ خی عربیکشورها
نه و يري دیت و فرهنگيون جمعيليمصر با چند ده م.  هستندیدگاهين ديمصر و عربستان در کانون چن. موديپ

ت نهفته است که اتحاد ين واقعيسم ايت پان عربيدر بطن اهم. ارد بشکه نفتيلي م٢٠٠ با یعربستان سعود
 است که یزين آنچيد آورد، و اي پدی جهانیا اثر گذار بیار مهمي بسی تواند مرکز عربیاض ميقاهره و ر

  . تابدیسم غرب بر نمياليامپر
ت جان فاستر يگرگونه شد و با هداينش با ناصر دياالت متحده، پس از مناسبات خوب آغازياست اين، سينچنيا

دن، ي اینتونآ. ديه ناصر و همسو با لندن گرديا عليس سازمان سير خارجه و برادرش آلن دالس رئيدالس وز
 در يی کودتای نقشه یشه ي در اند١٩۵٣ا که همواره دشمن سرسخت ناصر بود، از يتانير برينخست وز
 -  بجز ارتش- توانست ناصر را به چالش کشدی در مصر که میاسي سیرويگانه ني. ه ناصر بوديقاهره، عل

 از جمله ی افسران نظامیت برخيان از حمياخوان المسلم. ن بود که صدها هزار هوادار داشتياخوان المسلم
ن و همزمان عضو محافظه کار يک اخوان المسلمي شریاديب مدت زينج. ب برخوردار بوديژنرال محمد نج

س يب رئي، نجی حکومت پادشاهی افسران و سرنگونی، پس از کودتا١٩۵٢در . جنبش افسران آزاد بود
.  در دستان ناصر بودیقيپرده، قدرت حقاما پشت . ر مصر شد، و ناصر معاون اويجمهور و نخست وز

گر يب جز بازيافت که نجي درنگ دریاالت متحده، بي سفارت ایاسي، افسر سviک لنديام ليليو:" کاپلند نوشت
ک ي لیله يدند، سفارت بوسي کشیب هورا مي نجی که مردم مصر و جهان برایست، و در حالي صحنه نیرو

ب در برابر ناصر ياگرچه نج] ١٠."[ شدی بود، آماده می واقعیرنده يم گي معامله با ناصر، که تصمیلند برا
ن حسن البناء ي، جانشیبيل الحدي با حسن اسماعیکي نزدیوندهاي برخوردار بود، در مقابل پیاز قدرت کمتر

 با –ب يافت و نجيب شدت يان ناصر و نجيسرانجام، جنگ قدرت م. ن، داشتيبعنوان رهبر اخوان المسلم
  . آوردیش روي خوین بعنوان متحد اصلي به اخوان المسلم–ا يانتيت بريحما

افسران آزاد بهنگام ] ١١.[رکانه بوديگرگونه و زي دین قدري ناصر با اخوان المسلمیدر گذشته، روابط شخص
 ی از اعضایرا بخشين را از خود نرنجانند، زي، مراقب بودند که اخوان المسلم١٩۵٢بدست گرفتن قدرت در 

 دهه ی از جمله شخص ناصر در خالل سالهایاريز بودند و بسين نيان آزاد، عضو اخوان المسلمجنبش افسر
 از یدن به قدرت، ائتالفيان حاکم، در آغاز رسينظام. ت داشتندين جمعي با ايی گسترده ی تماس ها١٩۴٠ ی
و " مصر جوان "یستي از حزب فاشی ها، چپ ها، سلطنت طلب ها، افرادیشات گونه گون از جمله وفديگرا
ن بود، يان با اخوان المسلمي نظامیناصر که خود، مراقب روابط شکننده . ن بودنديت اخوان المسلميز جمعين

ن بود ينچنيا.  کندیش جذب و خنثي خوین، آنها را به سوي مواجه با اخوان المسلمین شد که بجاينخست بر ا
ن از يت اخوان المسلميد ناصر، جمعيم جدي رژی از سو١٩۵٣ت احزاب در ي کردن فعالیر قانونيکه هنگام غ
  . شدیآن مستثن

 بود، حال ی اسالميین بدنبال جامعه ياخوان المسلم.  داشتندین نگرش متضادياما، ناصر و اخوان المسلم
اصالحات ن، ناصر خواهان رفرم از جمله يو بلکه مهمتر از ا.  سکوالر آنی تحقق گونه یآنکه ناصر در پ



 

، رهبر یبيحد. ن سخت مخالفش بودياخوان المسلم بود، آنچه که ساختار آموزش و پرورشر ييتغ و یارض
ه کرد تا يان توصييکاي همان که به آمر-یاالت متحده، جفرسون کافرير اي با سفيین، در گفتگوياخوان المسلم

ار خرسند يبس"  گفت که او -دار کنديد دينستون شرکت و از کاخ سفيش پري در هما١٩۵٣د رمضان در يسع
پلمات ارشد ي، دviiوانزين هنگام، ترفور ايدر هم] ١٢."[خواهد بود، چنانچه شاهد حذف افسران آزاد باشد

. دار کردين، دي اخوان المسلمی، رهبر عالیبيل الحديک بار با حسن اسماعي در قاهره، دست کم يیايتانيبر
. اد کرديت يانت آن جمعي خیز آن به نشانه ن، ايدن بساط اخوان المسلمي که ناصر بعدها، هنگام برچیداريد
  .ن حفظ کردنديوسته روابطشان را با اخوان المسلمي ها، پيیايتاني ها و هم بريیکاي هم آمریول

 رخ داد، ١٩۵۴ر انداخته بود، سال ين که  ناصر آنرا به تاخي ناصر با اخوان المسلمی آخر مواجهه یمرحله 
ل آبراه ي مذاکرات مربوط به تحوی ها از رهبر مصر در پيیايتاني برینده ي فزایدين همزمان با نااميو ا

استمداران حزب کارگر يد جناح چپ سي رسی که به نظر میدر حال.  آن به مصر بودیگاه هايسوئز و پا
نستون ي چون ويیست هايالي امپری برهبر– يیايتانيان بريل به معامله با ناصر بودند، راستگرايس مايانگل
 به بعد، ١٩۵۴از سال .  بودندیرييد از هر گونه تغيد مصر درمانده و نااميم جديدر برابر رژ –ل يچرچ
ه ناصر که در يدن عليرامون جهاد ايپ.  شده بودمرگ ناصرس، خواستار ير انگليدن، نخست وزي ایآنتون

دنت يپرز ترور ی نقشه MI6"ل ي دوریبگفته . مي هستviiiليد، مرهون استفان دوري به اوج خود رس١٩۵۶
 ی، کپ"ريدن دم شيبر"کل، در کتاب يد که مشاور ناصر، محمد هي افزایاو م." ناصر را در نظر داشت

چلبرگر ي ایا را که در آن شرح گفتگوهايس سازمان سي، به آلن دالس، رئixچلبرگريمز ايا، جيتلگرام مامور س
آشکارا از ] انگيجورج [او: "سديونيکل ميه.  آمده بود، منتشر ساختMI6 مامور xانگيدر لندن با جورج 

ن گفته ياوهمچن. دن او استفاده نکرده بودي چون برچی مودبانه تريیرهاي از تعبیترور ناصر سخن گفته و حت
." دارند] ترور ناصر[ن کاري ای برای افراد مناسبی عربیگر کشورهايش در مصر و ديبود که آدمها

 ناصر گفته بود یانگ درباره ي آنچه را که -ايصر در سازمان س همچون کاپلند از اندک موافقان نا-چلبرگريا
ن چه يم؟ اي کنیا خنثي ید ناصر را منزوي گوئیم" دن بود که ي ايیاوه سرايک ماه بعد، ي] ١٣![فاش ساخت

و ....  کنمیمن مرگ او را آرزو مد؟ ي فهمیا نمي، آخواهم که او نابود شودي من مد؟ي بافی است که میمهمالت
  ]١۴."[رديآشوب و هرج و مرج مصر را فراگ....ست اگريم مهم نيبراابدا 

ن آغاز شد، اندک اندک يان ناصر و اخوان المسلمي میري که درگی، زمان١٩۵۴ سال ین ماههايدر نخست
ه ين در ماه ژانوي بود که آدمکشان اخوان المسلمیآغاز آشوب ها، هنگام.  گرفتیز مصر را فرا ميآشوب ن

نک ستاره ين که اين اخوان المسلميشيانور سادات، عضو پ. هره به هواداران ناصر حمله کردنددر دانشگاه قا
 يید، مقاله ي دیت داشت ميشتر در آن عضوي که پیتي با ناصر ضد جمعیش را در همکاري بخت خوی

ه يانير بدو روز پس از آن، ناص. تاخت"  کنندیاز مذهب سوء استفاده م"  که يینگاشت، و در آن به گروهها
ن را آلت دست ياخوان المسلم، یستي تروریت گروههاي بودن فعالیرقانوني صادر و ضمن اعالم غيی
د ي اجازه نخواهد داد تا با نام مذهب خود را بازتولییانقالب به واپسگرا:" ه آمده بوديانيدر ب.  خواندايتانیبر
ت يا به دقت فعاليتانيس بريجنس سروينتليد که ا دهی محرمانه نشان میگانياسناد خارج شده از با] ١۵."[دینما

ن يان افراد اخوان المسلمي میعات مربوط به برخوردهايشا"  از جمله ، کردهین را گزارش مياخوان المسلم
  ]١۶."[ه رايلي برگزار شده در اسماعیز جلسات پنهانيل و ني نیس در دلتاي پلیروهايو ن

ه ين علي اخوان المسلمیرين سازمان موافق بکارگيا، اي سینهانات پي، کارشناس عملxi رابرت بائریبگفته 
ف ين توصياالت متحده را چني ای فوق سری کوششهایخطوط کل" طانيخفتن با ش"بائر در کتاب . ناصر بود

  :کنديم
د اخوان يکاخ سف: ن بودي شد، چنی که در واشنگتن دنبال ميیار محرمانه ي بسی ماجرایپشت پرده " 

 ی در دهه یات پنهانيعمل. سمي ضد کمونیست، همچون سالحي نگریش ميد متحد خوين را به ديالمسلم
 که ی هنگام-ر خارجهيا و جان فاستر دالس وزيس سي آلن دالس بعنوان رئ- برادران دالس یله ي بوس١٩۵٠

تا آنجا . ز شد ضد ناصر موافقت کردند، آغای عربستان سعودین از سوي از اخوان المسلمیت ماليآنها با حما
 از جمله آبراه ،ع سودآور مصرياو صنا. ست بوديک کموني گشت، ناصر ی واشنگتن بازمیکه به دغدغه ها

 کرد که یاگر خداوند موافقت م: دي انجامی می روشنیجه يمنطق جنگ سرد به نت.  کرده بودیسوئز را مل
 یز تا زماني شمارد آن نیز مي را جایاسيچنانچه خداوند ترور س.  ز خوب بودي ما بجنگد، همه چیدر جبهه 
  .د بر مراد ما بوديايان ني به می از آن سخنيیکه جا

 يیافته يچ يه. ن برنامه ثبت نشدي از این سخنيچ جا کمتري موثر هی محرمانه ی از نقشه هایاريهمچون بس
 یت مالي حمایور برا کشی از خزانه یک پني یحت. ن دست نبودي به کنگره و از ايیه يچ ابالغيا، هياز س

 ی داد، دادن چراغ سبزید انجام ميد باي آنچه کاخ سفیهمه ! یچ سنديگر سخن، هيبه د. ن نقشه خارج نشديا
  ]١٧."[ و اردن بودین چون عربستان سعودي افراد اخوان المسلمی حامیبه کشورها

ج ي کردند و دست بکار بس با آتش را آغازیاالت متحده بازيا و ايتاني که بریطبق شواهد موجود، زمان
 خشونت طلب ین با گروه اسالميت اخوان المسلمي بوده اند، جمعه ناصرين علياخوان المسلم یست هايترور



 

 ،یکاشانادگذاران آن، ي از بنیکي که یگروه.  داشته استیهمکاران اسالم يفدائ به نام یرانيست ايو ترور
ن يشيس، افسر پيبرنارد لوئ.  حکومت مصدق همراه شدی سرنگونیا برايبا س، یرانيا) ت اهللايآ (یروحان

 ین برايت اخوان المسلميم جمعين نکته توجه داد که تصميس و شرق شناس برجسته، به ايجنس سروينتليا
س يلوئ. ان اسالم مربوط بوديت با فدائين جمعي ایوندهاي به پيی در مخالفت با ناصر، تا اندازه یهمراه

ان اسالم از يدار رهبر فدائي دیجه يه ناصر نتي عل١٩۵۴ن در سال يخوان المسلم کند که شورش ایگزارش م
  :کات او بوده استيقاهره در همان سال، و تحر

 که از ی و تروری مذهبی، همان تقوایسم و خشونت طلبيدئاليان اسالم، همان اي فدائیرانيدر سازمان ا" 
 مشابه با یستي پان اسالمی باورهایعه هستند، ولينها شاگر چه آ.  شودیده ميم، دين سراغ دارياخوان المسلم
 ی از اعضایکي ١٩۵١ مارس ٧در .  دارند-ز داشتندي نيیها  که با آنان تماس-شان يان مصرينظرات همتا

دار رهبر ید.  کرد و او را بقتل رساندیر اندازير وقت تي ژنرال رزم آرا، نخست وزیان اسالم به سويفدائ
ت يان افراد جمعي آشکار مین برخورد جدي سبب نخست١٩۵۴ه يدر ژانواز مصر  یاب صفو، نو اسالمانيفدائ

  ]١٨."[ ناصر شدیم نظامين و رژياخوان المسلم
 ی اسالميیادگراين امر است که بنيانگر اي بی بخوب١٩۵۴ن در سال يان اسالم با اخوان المسلمي فدائیوندهايپ
 در ی ملی مرزهای فعال بوده است، و فراتر از محدوده یمللن الي بیقتا در سطحي، حق١٩۵٠ ی در دهه یحت

ان يعي را با شیان سنيزه جويز ستين پاکستان و نيون عرب را با متحجريجهان عرب، توانسنه بود افراط
االت متحده به قدرت يا ايست که آيم سده، روشن نيز، پس از گذشت نياکنون ن. وند دهديگر نقاط پي و دیرانيا

 دانستند یان مييکايا آمريآ. ريا خي کرد، آگاه بوده است ی که با آنها کار ميیروهاي نیت جهانيعال فیو دامنه 
کپارچه در يه وار اما به صورت يگر نقاط سايران و دي، ای در مصر، عربستان سعودی اسالميیکه راستگرا
، هر جا و هر یمورد تواند بصورت یاالت متحده باور داشت که مينکه ايا اي کند ی عمل میسطح جهان

ان ي اسالمگرا١٩۵٠ ین است که تا آغاز دهه يت ايرد؟ واقعيان را به خدمت گيزمان که بخواهد، اسالمگرا
 ید آورده بودند و وجود آن براي مختلف پدی، و گونه گون در کشورهایک در سطح جهاني ارگانیسازمانده

 یح ميا ترجي سیت هاي وشخصيیکاي آمریات هاپلميدر مقابل، د. ا پنهان بوده استين دهه از چشم سيچند
  .نندي که از آنها برخاسته بودند، ببيیوند با کشورهاي را تنها در پیدادند فعاالن اسالم

 ین منع قانونيت اخوان المسلمياگر چه فعال. ديره تر گردين تي روابط ناصر و اخوان المسلم١٩۵۴در سال 
او، در . ب را از سر راه برداشتيناصر، نخست، نج. اشت در مصر دیداشت اما همچنان حضور قدرتمند

ن ين روند اخوان المسلميه راند و در ايب را به حاشيه و مارس، نجي فوریانه ي در می طوالنيی مبارزه یپ
ز ي مین را به پاي اخوان المسلمین گروه از رهبريل، ناصر نخستيدر آور.  کردی خنثیز با زبردستيرا ن

 یت را مي جمعیت هايس مصر فعاليپل.  نمودیر ميت اجتناب ناپذي با جمعیاني پایجهه محاکمه کشاند، موا
 تن از ۵در سپتامبر، دولت مصر .  بودیون افراطي روحانی با ورود به مساجد مراقب خطبه هاید و حتييپا

د رمضان، يعان آنان سيدر م. ت مصر محروم کرديه بودند از تابعين را که در سفر سوريافراد اخوان المسلم
 اخوان ی در دمشق که در آن اعضایشي شرکت در همای نفر برا۵ن يا. ت هم بودي جمعیدئولوگ اصليا

ن ي ایدر پ] ١٩.[ مقابله با ناصرسازمان داده بودند، عازم شدندین عراق، اردن و سودان را برايالمسلم
  . پنهان شدندیبيز، همچون حدين ني اخوان المسلمی برجسته یماجرا، اعضا
رامون يات پيواقع. ک کردي ناصر شلی گلوله به سو٨ن ي اخوان المسلمی از اعضایکي اکتبر ٢۶سرانجام در 

 از یکي یله يک ها از روبرو و بوسين آمده که شلي از گزارشات چنیاريست، اما در بسين ترور آشکار نيا
ا ي پشت پرده بود؟ آی بزرگتریا توطئه يآ. ر شديز دستگي درنگ نین بوده است که بي اخوان المسلمیاعضا
ن ي دهد که این بود، اسناد نشان مي گمان چنین القا کرده بود؟ بيا ترور ناصر را به اخوان المسلميتانيبر

  . بوده استدني اینقشه ترور 
دل ي قتل فینده براي آی خبر از کوشش هايی که گويیت هاي ها در فعاليیايتاني بر١٩۵٠ ی دهه یانه يدر م

 ترور رهبر ی برای شماری بیده هاي داد، ای میکند.اف. جانیا در دوره ي سازمان سیله يوسکاسترو ب
ر کرد تا ي پول به مصر سرازیا مبالغيتاني نمونه، بریبرا.  از آنها بس نابخردانه بودیاريمصر داشتند که بس

ت کروپجه مرسوم شکال"د يگر باي ديیبر اساس نقشه . ع کندي مسموم کردن او تطمیپزشک ناصر را برا
 یگري دیمزباند گونه يا طبق طرح جي شد، یبه ناصر تعارف م"  مهلک آغشته شده بودیان که به سميمصر

 در فنجان قهوه ی سمیقرص"د تا يا کوشيتانيز برين".   را پرتاب کندی، دارت مسموميیژه يگار ويجعبه س" 
 ی با ناصر درباره ید که بشوخي گویدانست، م یر مي اخی  نقشه یکاپلند که درباره ." (ندازندي ناصر بی

ن سم را در قهوه ات ي توانم اینم ميت را به آنسو برگردان تا ببيجمال رو. " آن سخن گفته است
ن تصور را ي ايین کوششهاي نبود، و چنیا شوخيتاني بری رندانه ین نقشه هاي ایاما همه ] ٢٠.")[زميبر
ن ي این را براي اخوان المسلمی کارآزموده یست هايش داشته اند تا ترور ها تاليیايتانيد که بري نمای میواقع

  .رنديمقصود  بکار بگ



 

 یارير شدند؛ بسيت دستگي جمعیش از هزار نفر از اعضايب. ن برق آسا ومهلک بوديانتقام از اخوان المسلم
ه يريتر و مراکز خت مصادره و دفاياموال جمع. ز اعدامي تن ن۶ بلند مدت محکوم شدند و یبه زندان ها
ب با اعتبار رو به افولش در يدر ماه نوامبر، نج.  ضبط شدی دولتی هایندگي نمایز از سويوابسته بدان ن

ن، ينچني از دولت برکنار شد، این، به کليان، و متحدان پراکنده شده اش در اخوان المسلميان ارتشيم
  ]٢١.[اد کردي" ه قرمز کالیکرنسک"مز با عنوان يورک تايويسولزبرگر از او در ن

ک دسته از ي را ضد يی گونه xiiتسوين مانور جوجي رهبران اخوان المسلمیمانده ي باقیري دستگیناصر برا
در زمان جنگ، .  در مصر جا خوش کرده بودند، آغاز کردین که پس از جنگ دوم جهانيشي پی هایناز
م، که در قاهره ي اورشلی، مفتینين الحسي ام از جمله حاجی و فعاالن اسالمیان افراطي از اسالمگرایاريبس

پس از جنگ، . س اطالعات آلمان داشتندي ها و سروی با نازيیمانه ي صمیوندهايده بودند پياسکان گز
ن ي امن در ایگر دام ها جسته بودند، به پناهگاه هاي نورنبرگ و دین که از دادرسيشي پی هایناز از یاريبس

تا آن هنگام، .  ها بودی مامن ناز١٩۴٠ یمصر در دهه ژه يان، بوين ميدر اختند و ي جهان گریسو و آن سو
 یش در مي به استخدام خویه اتحاد شوروين را در جنگ سرد عليشي پی های بسرعت نازMI6ا و يس

 یس جاسوسين سرويشيس پي، رئxiiiنهارد گهلني با رای همکاریاالت متحده، در پيا و ارتش ايس. آوردند
ن بود يشي پی از جاسوسان نازین سازمان، انجمنيا.  رساندندیاريس سازمان مشهور گهلن ي ها، به تاسیناز

 یب.  استفاده شدی آلمان غربیستم جاسوسي سیا بعنوان هسته ي، مامور سxivلديچفيمز کري جیله يکه بوس
 در مصر  نفوذیا برايتانياالت متحده و بري ای جاسوسیس هاي سروین جاسوسان از سوي از ایگمان، تعداد

 آنان خواهد بود به آنجا ی براید که مصر جان پناهين امي هم بودند که تنها به ایگرانياستخدام شده بودند اما د
  .مهاجرت کرده بودند

، نام داشت که آوازه اش بخاطر xvد، فرانس بونشي گزین که سرانجام در مصر سکنيشي پی های از نازیکي
 افراد اخوان ی کشف توطئه هایناصر برا. بود" انيهودي یت جنسعادا"هود با نام ي ضد یانتشار تراکت

شنهاد کرد که بر اساس آن از ي پیبي عجیلز کاپلند، بونش نقشه ي مایبگفته . ن، بونش را بکار گرفتيالمسلم
ن يوند با اخوان المسلمي و در پین المللي در سطح بینيرزمي زی اسالمیل سازماني تشکی سابق برای هایناز
ش خواست که طبق آن يت خويس امنيناصر وانمود کرد که نقشه جالب است، سپس، از رئ.  شدیده ماستفا

  :ن عمل کندي اخوان المسلمیگر اعضاي دیري دستگینقشه برا
 سر سخت ی هایبر اساس آن ناز:  ها را جلب کردی زود توجه مصریلي ارائه داد که خيینقشه ... بونش"

 یفرا خوانده  و نام ها) رهيا و غيرلند، اسپانيل، اين، برزيآرژانت(ر جهان شان در سراسيگاه هايرا از مخف
د ي پدیکه مصر در خالل جنگ دوم جهان" ینيرزمي زیمحفل ها"آنگاه به .  شدی بر آنان نهاده میاسالم

 یللن المي جنگ بی آلمان و مصر، برایها ني، از بهتری اطالعاتین، سازمانينچنيوستند و اي پیآورده بود، م
  .ار جمال عبدالناصر بوديسم در اختياليسم و امپريه کمونيعل
. ، که آن هنگام، مسوول نظارت بر امور آلمانها بود، ارائه شدیس اطالعاتين نقشه به سعد افرق، افسرسرويا

 ی کرد، به اجرای مصر را در او پنهان مین هايله گرتري از حیکي ی اش چهره یسعد، که خوش مشرب
 به اطالع او رسانده ینيرزمي از محفل زیشتريات بي نشان داد، اما ُمصر بود که جزئیفراوانل ينقشه تما

 یان نسبت به نقشه اش ناخرسند بود، پس از اظهار عالقه ي مصری تفاوتیبونش که تا آن هنگام از ب. شود
اد داشت، بازگو ي که به ی اطالعاتیق افرق، بونش همه يبا تشو. افتي ی می مهمیافرق خود را در مرتبه 

 از یميختن ني بدار آوین اطالعات، برايهم. ن کار واداشتيز به اي را نیگر مهاجران آلمانيکرد و آنگاه د
 ی مصر را برایتي داد، که افسران امنی بدست می کافی بود و عالوه بر آن راهکارین کافياخوان المسلم

 یر مصر وهم  جهان عرب، مشغول من سازمان هم دي نفوذ ای گسترش دامنه یمدت دو سال برا
  ]٢٢."[داشت

 امضاء يیايتاني بری نظامیگاههاي آبراه سوئز و حقوق پای درباره يیا توافقنامه يتاني، مصر و بر١٩۵۴در 
 یه مصر براي عليیل توطئه ير، فرانسه و اسرائي کبیايتاني، بر١٩۵۶در . دييش نپاي بیکرده بودند، که چند

ن ي آن از اخوان المسلمی که در اجرايیدند؛ توطئه يرفتن کنترل آبراه سوئز چ ناصر و بدست گیسرنگون
ن يد، عمال اخوان المسلمي رسی بحرانیا و مصر به مرحله يتاني بريی که رودررویهنگام.  جستندیاري

 ی بسر می مخفیز در زندگي نید و شماري در تبعیاريش در زندان و بسي از اعضایاريرا بسيناتوان بود ز
رامون داستان يبارها پ.  شدی اش نمیمي متحد قدیا بسويتانيدن بريازينها مانع از دست ي ایاما همه . دندبر

 کرد و یاالت متحده درخواست کمک مالي ساخت سد اسوان از اینکه ناصر برايآبراه سوئز، سخن گفته اند؛ ا
االت متحده از فروش اسلحه به ينکه چگونه ايد، اي ورزی آن خودداریز از اعطاين آمي توهیکا بشکليآمر

 را به ناصر فروخت و ی ساخت چکسلواکیش نهاد و سالح هاي پی پاینکه اتحاد شورويمصر سر باز زد، ا
ت کانال سوئز به ي چرخ مذاکرات انتقال حق مالکی ها چوب اليیايتانينکه چطور بري کرد، ایاريمصر را 
. ه ناصر شدنديل وارد جنگ علي اسرائیس با همراهيپارنکه چگونه لندن و ي گذاشتند و سرانجام ایمصر م
ت ين واقياما آنچه کمتر شناخته شده، ا. افته بوديک يستريمارگونه و هي بیدن با ناصر رنگي سخت ایدشمن



 

بگفته . ن در ژنو داشتي با اخوان المسلميی محرمانه یا نشست هايتاني که توطئه برمال شد، بریاست که زمان
 یونيسي اپوزی سازماندهی براMI6 به xviiین امري و جولxviنيل مک لي  نی به نامهايیايتانيل دو بري دوری
ش رفتند که در ژنو با اخوان يآنها تا بدان جا پ."  رساندندیاريس يه ناصر در جنوب فرانسه و سوي علیمخف

 يیايتانيرگروه ب.  بودxviiiري شای در ژنو نورمان داربMI6 یس اداره يرئ. ن وارد مذاکره شدنديالمسلم
  یات نظاميکه  عمل[گر افراد گروه سوئزين اقدام آگاه کرده بود و آن را از دي را از اMI6مذاکره کننده تنها 

 یر خارجه ي، وزxixديلو] نيسلو[ را به ی مختلفی، اسام"یامر. "پنهان داشتند]  کردندی میزيرا طرح ر
ن دوره، در اروپا روشن ين در اياخوان المسلم با MI6 ی تماس هایت واقعيماه] ٢٣."[ا ارسال کرديتانيبر
 ید براي در تبعیل دولت مخفي ترور ناصر تا تشکی برای پنهانید از تالشهاي آن احتماال بایاما دامنه . ستين
  .م ناصر پس از جنگ سوئز باشدي با رژینيگزيجا

.  مانستی نوزدهم میه  سدیستيالي امپریشتر به طرح هايد، بي فاش گرد١٩۵۶ ها که در ی فرانسوینقشه 
 ها و يیايتانين توطئه بريبر اساس ا. ل را وارد جنگ با مصر کننديس در نظر داشتند اسرائيلندن و پار

ل يل تحمي را به مصر و اسرائی، آتش بسی نظامی ماندند، سپس با مداخله ی منتظر می ها چند روزیفرانسو
ر و ين گيدوار بودند که حکومت ناصر در ايآنها ام. ردند کیز قبضه ميان کنترل آبراه سوئز را نين ميو در ا

 نقشه ی باقی اجرایز گرچه ناتوان شده بود، آماده ين نياخوان المسلم.  سرنگونش کنندیحت و -دار سقوط کند
 از ینکه مبادا اتحاد شوروي از ترس ا-زنهاوريدنت آيان هم، پرزيو سرانجام بدست گرفتن قدرت باشد، در پا

 یگر کشورها وارد عمل شده و مانع از آن مي همرا د-ل بسود خود بهره بردي اسرائ- فرانسه-ايتانيتجاوز بر
ن فرصت را دارد که روابط يگر اياالت متحده بار ديد که ايي نماین مين هنگامه، چني در ای چندیبرا. شد
گر به يان دالس بار دن فرصت از دست رفت و برادري درنگ این همه، بيبا ا.  با ناصر برقرار کندیمثبت

  . نهادندیسم عرب رويوناليه ناصر و ناسيش علي معمول خویبرنامه ها
نها، کاپلند، ي از ایکي.  ناخرسند از دولتمردان ضد ناصریا، بودند افرادياما، در وزارت خارجه و سازمان س

: سدي نویاو م ی غرضانه یز سرزنش بين ناصر و نيکاپلند ضمن تحس.  ناصر بودی پروای بین گويتحس
ده ي است که تا کنون دین رهبران مليش انسان دوست ترين و در راه خوين، پاک تري از شجاع تریکياو "
 یطانيگران جنگ سرد در واشنگتن ناصر را شيگشت و بازي می سپر١٩۵٠ یهمچنان که دهه ] ٢۴."[ام

د که عرب شناسان ي گوی کاپلند م. شدی چون او کاسته می دادند، از شمار کاپلند و همفکرانیمجسم جلوه م
ز با مخالفت موسسات يل نين اندک تمايا"اما . ستندي نگریم" تساهل"وزارت خارجه نسبت به ناصر با 

ان بر خالف نگاه کاپلند به ناصر يچنانکه جر.  شدی و بانک ها خنثی بزرگ نفتیهايژه کمپانيبو" یاقتصاد
فکر : "د و گفتي کشی از قاهره او را به کناریداريخالل دا در ي در سی از همکاران شوخ ویکيش رفت، يپ
سد که ي نوی می، کاپلند با ناراحت١٩۵۴در ." مي کنم، سرانجام ما هواداران ناصر را  سر بزنگاه گرفته ایم
 يیتوانا"ه بر يل را وادار به تکي به واشنتگتن از آنان خواست که اسرائیا در قاهره در تلگراميس سيرئ

 ی بيی، اسالم شناس برجسته، بگونه xxجان ُول] ٢۵.[کنند"  ناصری سرنگونین برايان المسلم اخویستودن
اخوان :" دي گوی میو. ن در خالل جنگ سرد درست بوديا از اخوان المسلميت سيد که حماي گویتفاوت م
ن ير کمترست مصيحزب کمون. ن مناسب ناصر بودنديگزيآنان تنها جا. رک بودي هوشمند و زین عامليالمسلم
 با آنها ی ما بود که ارتباطی خردی، بیاتي عملیاستگزاري و سیبلحاظ اطالعات.  نداشتیروزي پی برایشانس
  ]٢۶."[مينگرفت
 ناصر ینيگزي به جایازياالت متحده نيا. د که گذشتي نمای چنان نابخردانه میزي به گذشته، کمتر چیبا نگاه

.  کردیش مياري ی افراطيی محو اسالمگرای گرفت و برایش ميت خوير چتر حمايد او را زينداشت، بلکه با
 و ی عربستان سعودیوستن به خاندان سلطنتيه ناصر و پي علیاالت متحده سرسختياست اياما در مقابل، س

 نفوذ یه ي را کارپایاسيد تا اسالم سيکا کوشين دهه، آمري چندینگونه بدرازايشان بود و ايادگرايمتحدان بن
  .انه کنديرمش در خاويخو
. کا، به مورد مصر محدود نبودي آمریاست خارجيک برجستگان سيدئولوژي ایرينکه، انعطاف ناپذيشتر ايو ب

گر از رهبران ي دیکيدند حکومت ي ناصر بودند همزمان کوشی براندازی که در تکاپویآنها هنگام
 مشهور یدر کودتان تالشها ي ا.ران را سرنگون سازندير اي محمد مصدق نخست وزیعنيست منطقه يوناليناس
ان یاسالمگراد، و همچون مصر يران به اوج خود رسيا در اي سیات پنهاني عملی در پ١٣٣٢  مرداد٢٨
  . کردندین کودتا بازی در اییز نقش برجسته يران نی ایافراط
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