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برگردان از :حميد محوی
 ٢٥فبروری ٢٠١٥

اياالت متحده پيوسته از اخوان المسلمين پشتيبانی می کند

اخوان المسلمين اعالم کردند که يک ھيأت برای بازديد از  ٢٣کشور فرستاده اند تا از آنھا بخواھند که ھر گونه
پشتيبانی از دولت عبدالفتاح سيسی در مصر را متوقف سازند .در حساب فيس بوک يکی از اعضای اين ھيأت ،يک
عکس منتشر شده که مالقات آنھا با وزارت امور خارجۀ امريکا در ماه جنوری  ٢٠١٥را تأئيد می کند.
گروه نمايندگی )در عکس( شورای انقالب مصر را رسما ً نشان می دھد ،يعنی ارگانی که کامالً زير کنترول اخوان
المسلمين است .اين شورا شامل قاضی وليد شرابی ،دکتر جمال حشمت )عضو قديمی پارلمان ،رئيس مجلس ملی
آيندۀ مصر در تبعيد در ترکيه( ،دکتر ) Abd Al-Mawgood Darderyعضو قديمی پارلمان از حزب عدالت و
آزادی( ،ثروت نافع ) Tharwat Nafeaعضو قديمی پارلمان ،مسؤول مجلس ملی مصر در تبعيد( و مھا عزام
) Maha ’Azzamپژوھشگر وابسته به چاتام ھاووس  Chatham Houseو رئيس کنونی مجلس ملی مصر در
تبعيد(.
رسانه ھای مصری استقبال واشنگتن از نمايندگی يک سازمان تروريست را مورد انتقاد قرار دادند و از رئيس
جمھور سيسی خواستند که گردھمآئی ضد تروريستی کاخ سفيد در  ١٨فبروری را بايکوت کند .ولی او سرانجام در
اين گردھمآئی شرکت کرد.
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وزارت امور خارجه مالقات را تأئيد کرد ولی اظھار داشت که آنھا به عنوان اعضای قديمی پارلمان مورد استقبال
قرار گرفته اند و نه به عنوان اخوان المسلمين .با اين وجود چنين برداشتی طرح مسافرت ھای بين المللی اين ھيأت
نمايندگی را نديده گرفته و وزارت امورخارجۀ اياالت متحده در وضعيتی نبود تا مشخص کند چه کسانی عضو
قديمی پارلمان بوده اند که به اخوان المسلمين تعلق نداشته اند و ھمراه آنھا بوده اند.
اخوان المسلمين يک انجمن مخفی مشخصا ً وابسته به ام آی  ٦بريتانيائی است .طی  ٦٠سال گذشته آنھا چندين کودتا
در کشورھای عربی راه اندازی کردند ولی در ترکيه )رجب طيب اردوخان( ،در تونس )راشد غنوشی( و در ليبيا
)دولت طرابلس ،که از سوی جامعۀ بين الملل به ر سميت شناخته نشد( به شکل صلح آميز به اھدافشان رسيدند و
قدرت را به دست گرفتند .نظريه پرداز اين انجمن سيد قطب تنھا مرجع فکری اصلی جريان ھای تروريستی کنونی
می باشد .اغلب افسران القاعده از اعضای قديمی اخوان المسلمين ھستند.
» Un Frère musulman membre du Conseil de sécurité nationale des États-Unis ,« Réseau
Voltaire ٢٥ ,juin 2014 .
» Quelques liens entre l’administration Obama et les Frères musulmans ,« Réseau
Voltaire ٨ ,novembre 2013.
منبع :
http://www.voltairenet.org/article186830.html
شبکۀ بين المللی ولتر  ٢٢ /فبروری ٢٠١٥
گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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ترجمه توسط حميد محوی
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