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ّ رانيه سلوم  :نويسنده َ  
   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۵ جون ١٣
  

  او آدمکش است، نازی و فاشيست است
  حرفم به گوش کسی نمی رسيداگر داد نمی زدم که: معترض به دعوت و احترام المان به السيسی

  

پزشکی، رئيس جمھور مصر، ۀ  سال٢٢فجر العدل، دانشجوی . او با اين اقدام خويش توجه جھانيان را جلب نمود

  . قاھره قصد دارند تابعيت وی را لغو نمايندو اکنون در. السيسی را در برلين آدمکش ناميد

 ساله رئيس جمھور مصر، عبدالفتاح السيسی را با ٢٢دو روز پيش تر اين دانشجوی : صدای فجر العدلی گرفته است

، خانم مرکل در المانفرياد وی در کنفرانس مطبوعاتی صدر اعظم . فرياد خشم آلود آدمکش، نازی و فاشيست خواند

  . تيتر روزنامه ھا کشيده شدسراسر گيتی به

عالی ديپلم گرفت و در حال حاضر ۀ دنيا آمد، با نمره  بالماناو در شھر ماينز : سرگذشت العدلی غير عادی است

 سالگی به موازات دبيرستان در دانشگاه نيز ١۵می باشد، از ) مانھايمۀ شعب(دانشجوی پزشکی در دانشگاه ھايدلبرگ 

 مصری طرفدار -یالمان ۀجوانان حزب سوسيال دموکراسی فعال است و نيز در اتحادياو در سازمان . حضور يافت

عالوه بر آن وی در . نرال اسبق ارتش مصر، السيسی انتقاد می ورزدجکه نسبت به ) ِدی ا يو دی(دموکراسی 

فرستنده بود که وی از جانب ھمين . گزارش تھيه می نمايد» راين وله«ّمطبوعات محلی مقاالتی منتشر و برای راديوی 

  .به کنفرانس مطبوعاتی مرکل و السيسی برای تھيه گزارش ارسال گشت

  

  خانم العدلی آيا اين کار شما با نقشه و از پيش برنامه ريزی شده بود؟ :اشپيگل انالين
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به برلين پرواز  ًپس از آن مستقيما. من در روز چھارشنبه امتحانی نيز در دانشگاه، در مانھايم داشتم.  نه:فجر العدلی

موازات ه من از جانب راديو راين وله که گاھی برايشان ب. کردم تا سر وقت در کنفرانس مطبوعاتی حضور يابم

اما آنجا . قصد من اين بود که فقط دو پرسش از مرکل مطرح کنم. تحصيل کار می کنم برای تھيه گزارش در آنجا بودم

فقط برای . ھا در نظر گرفته شده استالمان پرسش از جانب ٢صری ھا و  پرسش از جانب م٢به من گفتند که فقط طرح 

  .اين کار بود که من از مانھايم آمده ام

  

  از مرکل قصد داشتيد چه بپرسيد؟: اشپيگل انالين

 به ما آموخته است که برای المانکه تاريخ  ِ اين که چرا او می خواھد از سيسی کودتاچی حمايت کند، در حالی:العدلی

 بايد در مصر ءکه چرا او از قيدی که خودش گذاشته بود که ابتدا و اين. مين ثبوت و رفاه به قانونمندی نياز استتأ

ھنوز که انتخاباتی صورت . انتخابات مجلس صورت گرفته باشد تا که او السيسی را به برلين دعوت نمايد، عودت نمود

  .نگرفته است

  

  و آنگاه چه شد؟: اشپيگل انالين

به دو پرسش کننده از . به من اجازه داده نشد. الی از او مطرح کنمؤ من به مرکل خطاب کردم که حتما بايد س:یالعدل

ال مربوط به مصر و يک ؤو آن دو يک س. ن کرده بودندييی اجازه داده شد و ھر دوی آنھا را پيشاپيش تعالمانطرف 

ِسب بالتر«ۀ ال ديگر در بارؤس که به  در حالی: ت؟  من اين را ھنوز ھم نمی توانم درک کنماين چه ربطی داش. کردند» ِ

  .پرسيدن نمی دھند برای چه کنفرانس مطبوعاتی می گذارند؟ اين مرا بسيار دگرگون ساختۀ آدم اجاز

  
  sisi-merkel5.jpgتصوير مرکل و السيسی 

 .شما با اين کار خود تابوئی را شکستيد: اشپيگل انالين

ًنکرده بودم که کسی صدای مرا نمی شنيد؟ من بعدا اطالع يافتم که سيسی برای اولين بار بوده  اگر من فرياد :العدلی

و اين شگفت .  به او نزده استًدر مصر کسی چنين حرفی را شخصا.  مواجه گشته استًاست که با اعتراضی مستقيما

من ھم فقط به اين خاطر توانستم . چنين کاری را بکند می بايست حساب عواقب آن را ھم کرده باشد ھر که –آور نيست 

  . ھستيمالمان اينکار را بدھم که ما در ۀخود اجازه ب

  

  . حال قرار است تابعيت مصر را از شما سلب کنند. اينجا ھم برای شما عواقبی دارد: اشپيگل انالين
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:  و ديگر الزم نيست من تصميم گيری کنم ُخب، معلوم بود که عواقبی دارد. وع مطلع گشتم من تازه از اين موض:العدلی

که تابعيت مصر را از  خاطر اينه اما تا کنون اين کار را نکرده ام ب.  را بپذيرمالمان سالگی می توانم تابعيت ١۶من از 

  .دست ندھم

  

  شما خود را المانی می دانيد يا مصری؟: اشپيگل انالين

در . دنيا آمده و بزرگ شده امه من در شھر ماينز ب.  استالمانمحور زندگی من .  من ھر دو ھويت را دارم:لعدلیا

 آمده و المانوالدين من به قصد تحصيل از مصر به . مصر فقط چند ھفته يا چند ماه در تعطيالت تابستان به سر برده ام

  .وشيمی و ميکروبيولوژیمادرم اقتصاد خوانده و پدرم بي. اينجا مانده اند

  

  جايگاه سياسی شما کجاست؟: اشپيگل انالين

عالوه بر اين عضو .  ھستم و با اخوان المسلمين ھيچ ربطی ندارمالمان من با سازمان جوانان سوسيال دموکرات :العدلی

ارغ التحصيالن در اين انجمن دانشجويان و ف). ِدی ا يو دی( مصری طرفدار دموکراسی می باشم –ی المان ۀاتحادي

که در آنجا ھم مردم بتوانند  ما برای حقوق بشر و آزادی در مصر تظاھرات می کنيم، برای اين. بسياری عضو ھستند

  . زندگی کنندالمانمانند ما در 

  

گی با اين عالمت برای اظھار ھمبست آيا –چرا شما دست خود را با چھار انگشت باال برديد : اشپيگل انالين

   است؟اسالمگرايان

ار  و کشت ِ عالمت ربعه فقط متعلق به اخوان المسلمين نيست، بلکه نشان مقاومت در مقابل نظاميگران است:العدلی

 تن کشته شدند و اين بزرگ ترين کشتار ٨٠٠ را به ياد می آورد که طی آن ٢٠١٣ت گسميدان ربعه در قاھره در ماه ا

  . را قاتل ناميدمبه ھمين دليل من سيسی. در تاريخ معاصر مصر است

  

حزب سوسيال دموکراسی المان که در دولت . شما عضو سازمان جوانان سوسيال دموکراسی ھستيد: اشپيگل انالين

  .ائتالفی کار می کند سيسی را به برلين دعوت کرده است

دگان مختلفی در  حامی دموکراسی در مصر پيش از اين به نماينۀما اعضای اتحادي.  من انتظار اين را نداشتم:العدلی

ِآندرآز .  ھيچ يک از نمايندگان سوسيال دموکرات در مجلس پاسخی ندادًتقريبا.  نوشته بوديمئی نامه ھاالمانمجلس 
ۀ من در پاسخ به او نوشتم انتظار می رود شما مانند يک نمايند. ِناھلس در پاسخ ما نوشت به خانم مرکل مراجعه کنيد

  .ِمستقل ملت بوده و عمل کنيد

  

  چرا شما با اين قاطعيت سيسی را رد می کنيد: اشپيگل انالين

در نظر من ارتش .  ارتش مصر از ھمين چند روز پيش نيست که نقش مشکل آفرينی را بر عھده گرفته است:العدلی

من در ويژه ای که ۀ رشت.  باشدالمانشايد اين برداشت حاصل تربيت من در .  نبايد در سياست و اقتصاد دخالت کندًاصال

ِدر نظر من وقايعی موازی ھم ميان مصر جديد با دوران پايانی جمھوری ويمار .  تاريخ بود،دبيرستان انتخاب کرده بودم
 از جمله بدين خاطر که در ادارات، دستگاه قديمی –در ھر دو مورد انقالبی به وجود آمد که نافرجام ماند : وجود دارند

 نمی توانم بفھمم که در ًمن واقعا. بت به اشراف و نخبگان قديمی وفادار ماندندپا بر جا ماند و بسياری در ارتش نس

  . چگونه می توان از رھبری نظامی حمايت نمود- با توجه به تاريخی که دارد- المان
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    ٢٠١۵ جون ۴ –اشپيگل آنالين با فجر العدلی ۀ مصاحب
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