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   حميد بھشتی:ازبرگردان 

  ٢٠١۴ فبروری ٠٣

  جاسوسی زدندبرچسپبه ما 
  مصاحبه با جرمی ھج در قاھره

گوی ِجِرمی ھُج با  و گفت. امريکائیروندان  مخفی مصر آشکارا دستپاچه شده است به ويژه در ارتباط با شھپوليس

  .صوفيان فيليپ ناصر

      

  حسام الدين المنيعی  ِجِرمی ھُج                               

 . و مترجم می باشدی است در قاھره آموزگار زبان انگليسامريکائیِجِرمی ھُج که 

نام حسام الدين المنيعی ه  سينا بۀقع در شبه جزير يک مستند ساز مصری از اھالی العريش واجنوری ٢٢در : پرسش

 در حصار خانگی محبوس و سپس ءان در الجيزه ابتدا تامنيتی مصر در منزل مشترکو شما توسط کارمندان دستگاه 

  شما را چرا دستگير کردند؟. شما تا کنون با پوليس سر و کار نداشته ايد. دستگير شديد

آنھا فکر کرده اند چرا يک روزنامه . ير عادی موجود موجب سوء ظن به ما شدمن تصور می کنم ارتباط غ :پاسخ 

خوبی ھم به زبان عربی ه  مصر کار می کند و به ھای که برای يکی از روزنامامريکائینگار متولد العريش و يک 

  مسلط است با ھمديگر در يک خانه زندگی می کنند؟

کسانی که با ۀ سينا به اسالمگرايان در نظر دستگاه امنيتی مصر ھم ۀدر رابطه با حمالت نظامی در شمال شبه جزير

 به خارجيان به ويژه ٢٠١٣ جوالیآنھا از زمان سقوط ُمسری در . شمال شبه جزيره ارتباط دارند مظنون می باشند

مصر را به من اخيراً برای سازمان غير دولتی ترانسپارنسی انترناسيونال که . ئيان به چشم جاسوس می نگرندامريکا

  .تازگی بخاطر برخورد شديدش با معترضان به شدت مورد انتقاد قرار داده است مترجم بودم
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  آنھا شما را به چه متھم می کنند؟: پرسش

آنجا .  ما را در بی اطالعی محض گذاشتند، ما را به کالنتری ميدان قلعه در ُدّکی واقع در الجيزه بردندءر ابتداد :پاسخ

ما را متھم کردند که پخش اکاذيب نموده و امنيت ملی مصر را .  شديد با زندانيان سياسی مشھور استبه لحاظ برخورد

زمانی که ما در کالنتری . اين بود اطالعات رسمی. اما به طور مشخص چيزی به ما نگفتند. به مخاطره افکنده ايم

آنھا . ه به زبان نمی آورند چيز ديگری استاما دليل غير رسمی ک. می گفتند» جاسوس«بوديم، مأموران به ما مرتب 

  .باقی نمانده است» يبذاکا«ام اول ديگر چيزی به جز پخش اما از آن اتھ. کوشيدند به ما انگ جاسوسی زنند

  

برخورد مأموران با شما و المنيعی چگونه . شما را روز يکشنبه آزاد نمودند و المنيعی ھنوز ھم در بند است: پرسش

  بود؟

 ساعت به حال خود رھا نمودند، نه ٣۶از اولين بازپرسی ھا ما را در دفتری با دستبند به ميز بسته و پس  :پاسخ

چند بار المنيعی را . قصد آنھا در ھم شکستن مقاومت ما بود. خوردنی و نه نوشيدنی، انگار ما را فراموش کرده بودند

من را . خاطر جرائم مواد مخدر زندانی بودنده کتک زدند و آخر سر ھم در سلولی نزد جنايتکارانی بردند که اکثر آنھا ب

سلول ھای آنھا بسيار تميزتر و مجھز به . به سلول زندانيان سياسی بردند که اکثرشان طرفداران اخوان المسلمين بودند

سپس ھر دوی ما را به سلول جنايتکاران . تر رفتار نمود زيرا من خارجی می باشم با من بھپوليس. وسائل بھتری بود

  .بردند

  

  چرا مأموران با شما دو نفر به دو گونه برخورد کردند و تفاوت در چه بود؟: پرسش

ه من حتا يک که ب او را نزد جنايتکاران بردند تا تحقير شود، بارھا او را کتک زده و به او ناسزا گفتند، در حالی :پاسخ

 پوليسيکی از برادر زاده ھای آن .  با المنيعی با خشونت شديد رفتار می کردپوليسيکی از افراد . بار نيز دست نزدند

رفتار خشن او با المنيعی در نظر من .  سينا به ھنگام حمالت نظامی در العريش کشته شده بودۀبه تازگی در شبه جزير

  .فقط به اين دليل که او از اھالی العريش می باشد. صورت انتقام گيری شخصی بوده ب

عالوه تصور می کنم اگر او با يک ه ب. سِر المنيعی را تراشيدند و اين از بدترين تحقيرھائيست که در مصر می شود

نون ما تا زمان آزدا شدن من با ھيچ وکيل مدافعی تماس نداشتيم و تا اک. خارجی نبود با او بسيار شديدتر رفتار می شد

  .نيز نمی دانم وضع المنيعی چگونه است

  

  د، چرا؟ئيشما قصد داريد ھر چه زودتر مصر را ترک گو: پرسش

از قرار معلوم .  گفته شد بايد کشور را ترک کنمامريکابه من در سفارت . زيرا اگر بمانم کارم به دادگاه می کشد :پاسخ

است که فقط در صورتی مرا آزاد می کنند که کشور را به  و مقامات مصری توافقی صورت گرفته امريکاميان سفارت 

 مانند من سرو کار ئیخواست مقامات مصری در اوضاع نا آرام سياسی فعلی اين است که با آدم ھا. سرعت ترک نمايم

  . نداشته باشند

  سرکوب، مصر، آزادی مطبوعات، اتھام جاسوسی، پخش اکاذيب، دستگاه امنيتی مصر:  ھاپبرچس

  ٢٠١۴ جنوری ٣٠لمانی يونگه ولت، ا از روزنامه برگرفته

php.30/063-2014/01/de.jungewelt.www://http  
  

  :يادداشت
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ه نناکی وجود دار به نظر ما، اگر ھيچ کسی نداند که در پس قيافه ھای آرام به ظاھر معلمان انگليسی، جواسيس خطر د ک

شور تخبارات آن ک د، دولت مصر و اس وده ان د در اقصا نقاط جھان به مثابۀ جاده صاف کن استعمار و اشغال عمل نم  بع

ائی ۴از  د يک امريک وده است و نباي امالً درک نم ت را ک ن حقيق ا، اي اليزم امريک رای امپري زدوری ب دمت و م ه خ  دھ

ا  سی ي ق جاسوس که زير نام معلم انگلي ه اصطالح از طري م ب ا ھ تش و ي د رسمی دول ه صورت کارمن ا«ب در » انجو ھ

  .خبارات کشور خودش قرار دارد، از اين بابت شاکی باشدتخدمت اس

 AA-AAادارۀ پورتال 


