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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Politacal  سياسی

  
   ميسان يری تی : نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٦ اپريل ٢٦

 ؟ رود می کجا به مصر
 و ضد گزارشات و خشونت، ئه،توط با درگير عرب کشورھای ديگر از بسياری مانند مصر تاريخ پيش، سال ٥ از

 عناصر ورود با داشت باور بدان تاريخ آن يا و اين در المللی بين سطح در عمومی افکار آنچه ھمۀ .است بوده نقيض

 آن بر ميسان يری تی کرده، پنھان سيسی ال جمھور رئيس آنچه گرفتن پرسش به با اينجا، در .رفت سؤال زير جديد

 کند فکيکت دروغ از را حقيقت تا است

 ٢٠١٦ اپريل ٢٥) سوريه( دمشق /ولترشبکه

********* 

 وجود با .شد محکوم تظاھرات سرکوب در يتشمسؤول و مالی سرقت اتھام به مبارک حسنی مصر سابق جمھور رئيس

 .نشد روشن ھرگز گرفت، قرار ھمگانی دئيتأ مورد و پيوست وقوع به تاريخ آن در که رويدادھائی صحت اين،

 ًکامال ھنوز که ديد خوده ب را ناآراميھائی گذشته سال ٥ طول در نظاميان، رھبری به مصر، کار محافظه اربسي جامعۀ

 کامل آنھا از يک ھيچ البته که کنيم، بررسی مختلف شيوۀ سه به توانيم می را رويدادھا اين .است نيامده بيرون آن از

 : نيست

 نيز امر اين شاھد و است اعتبار بی خود خودیه ب نظامی مرژي ھر ھايشان، رسانه و غربی دولتھای برای  -١

 ًاوال که است دليل اين به يکسو از ديدگاه اين مشکل .است بوده دموکراتھا و نظاميان حکومت طرفداران بين ِروياروئی

 .برخوردارند مردم پشتيبانی از دموکراتھا از بيشتر خيلی ديگر سوی از و  ھستند جمھوريخواه مصر نظاميان

 قانونيت اين، وجود با .يافت دست جمھوری رياست مقام بهً قانونا رأی، ١٧% با مرسی محمد حقوق، مدافعان برای  - ٢

 تأھي زيرا شدند، او برکناری خواستار و شد روه روب مدارک پيوست با جمله از مصری ميليون ٣٣ اعتراض با او

 " کودتا " را او سرنگونی که است ناممکن نتيجه، در .است نکرده رعايت ٢٠١٢ سال در را شھروندان رأی انتخاباتی

 .بناميم

 فرقۀ .شود می تعريف اسالمگرا و ناسيوناليسم طرفداران بين مبارزه ادامۀ در رويدادھا اين مصريھا، خود برای - ٣

 سال در جمھور رئيس و ١٩٤٥ سال در وزيران نخست قصدھای سوء دوران از قدرت کسب برای المسلمين اخوان

 می امروز اين، وجود با .کشيد تحريف به را انتخابات متحده اياالت مدد به سرانجام و کرد، تالش بار چندين ١٩٨١

  .است فروخته سعوديھا به را کشور ناسيوناليستھا قھرمان که بينيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 

 ) ٢٠١١ فبروری ١١( مبارک حسنی استعفای

 غير ھای سازمان از کامل ارتش يک پيش از که واشنگتن ۀتوطئ ابزارکار ۀمثاب به مردمی تظاھرات ،٢٠١١ سال در

 ھمآھنگ و داشتند شرکت " رنگی انقالبھای " در ھا سازمان اين شد، برده کاره ب بود کرده آماده محل در را دولتی

 سفيد کاخ .شود می آغاز " عرب بھار " بعد به اينجا از و .بود ]Gene Sharp ]1 شارپ جين گروه عھدۀ به آنھا سازی

 سرکوزی نيکال زن پدر که Frank Wisner ويسنر فرانک سفير، آقای سيا، سازمان برجستۀ ھای شخصيت از يکی

 .بدھد ءاستعفا که داد دستور او به مبارک، حسنی از اش پشتيبانی نمايش از پس .فرستاد قاھره به را ]2[ ھست نيز

 صرفنظر جمال بزرگش پسر به قدرت انتقال از کشور، به نظم بازگرداندن در توانش عدم به آگاھی با مبارک حسنی

 پس .شد می فراگير که بود " نيلوفر بانقال " اين و .کرد ترک جمھور رئيس معاون نفع به را ھايش يتمسؤول و کرد،

 ميليون ٤٨ تا مالی تأمين ُجرم به دولتی غير سازمانھای نمسؤوال نخست، وحلۀ در .گرفت فرا را کشور مرج و ھرج

 يک با بودند شده پناھنده متحده اياالت سفارت به که آنانی ھمراه به سپس .شدند بازداشت " رژيم رييتغ " برای دالر

 .]3[ کردند منتقلشان خارجه ب سيا سازمان ۀويژ ھواپيمای

 و فرقه مبشر اش، انتخاباتی اردوی در قرضاوی يوسف  .کرد پشتيبانی مرسی محمد المسلمين اخوان نامزد از واشنگتن

 برای مبارزه در امر فوريت که بگويد تا آمد تحرير ميدان به ره،الجزي ِقطری تلويزيون شبکۀ " معنوی مشاور "

 .کنند اقدام ھمجنسگرايان وجود از جامعه پاکسازی برای بايد بلکه نيست فلسطين مردم حقوق بازشناسی

 داشت، اختيار در را آراء ١٧% مرسی که حالی در و کردند شرکت دھندگان رأی از ٣٥% فقط که انتخاباتی پايان در

 نتايج اساس بر گزينش که بود نوشته انتخاباتی تأھي رئيس شد، منتشرً بعدا که ای نامه در اين، وجود با .شد اعالم ندهبر

 حسنی فانی وزير نخست( شود جلوگيری شفيق احمد ژنرال گزينش از که بود اين ھدف بلکه نگرفته، انجام گيری رأی

 کند عمل داخلی جنگ کردن پا بر برای عالمتیۀ ابمث به مسلمينال اخوان برای توانست می او گزينش زيرا ،)مبارک

]4[. 

 و مصری شھروند مقام در را مرسی مضاعف مليت بود، کرده سازماندھی را آميز تحريف عمليات اين که متحده اياالت

 و شد منتشر ديگر کشورھای سوی از ًفورا دروغين تعبيری گفت، تبريک او به موکراتيکشد انتخابات در مريکائیا

 مصر در مدنی دولت نخستين نظامی، حکومت سال ٥٠٠٠ از پس زيرا گفتند، تبريک را مصر وضعيت " شدن عادی"

 .است آمده کار سر بر
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 اخوان فرقۀ از نفر سه ميزبان جمھور رئيس سادات، انور جمھور رئيس به قصد سوء سالگرد ،٢٠١٢برواکت ٦

 بشر حقوق مشاور عنوان به را آنھا از يکی او .داشتند شرکت پيشين جمھور رئيس عليه توطئه در که بود المسلمين

   .سناتور عنوان به را ديگر يکی و برگزيد

 

 )٢٠١٣والیج ٣ – ٢٠١٢ جون ٣٠( مرسی محمد جمھوری رياست

 او .انداخت راه به نيز را خود مذھبی اصطالح به ديکتاتوری نشست، قدرت مسند بر که اين محض به مرسی محمد

 .کرد تبرئه ،بودند شده محکوم تروريسم جرم به که را آنانی و داد تشکيل المسلمين اخوان فرقۀ اعضای با را دولت

 مسؤول و گفت، تبريک آنان به و آورد عمل به استقبال سادات نورا قديمی جمھور رئيس قاتالن ازً رسما مرسی محمد

ُاقصر شھر فرمانداری مسند بر را قصد سوء عمليات  داد، قرار پيگرد و فشار زير را دموکراتھا سپس و ،]5[ نشاند ُ

 از حال عين در او .)استعفايش برای نه ولی( بودند کرده تظاھرات مبارک حسنی ھای سياست از برخی عليه زيرا

 از : گذاشت سرپوش جناياتشان بر و  کرد پشتيبانی المسلمين اخوان مديريت به مسيحيان عليه کشی نسل وسيع اردوی

 کرد سازی خصوصی را گبزر شرکتھای ھمزمان، .کليساھا زدن آتش و تخريب و غارت دادگاه، بی اعدامھای جمله،

 المسلمين اخوان فرقۀ پدرخواندۀ قطر که بدانيم بايد البته .بفروشد قطر به را سوئز کانال است ممکن که داشت اعالم و

 .است

 يکی شخص اين است، گرفته تماس ظواھری ايمان با نیولفيت بار چھار کم دست مرسی محمد جمھوری، رياست کاخ از

 .]6[ زد تکيه القاعده جھانی پيشوای مسند بر بعدھا که تاس سادات انور قاتالن از

 مصر ارتش که آن بی .شد متشکل سينا در "المقدس بيت انصار" ِلوای تحت طلب، جھاد گروه يک دوران، اين در

 حمله کند می متصل اردن و اسرائيل به را مصر که گاز انتقال ھای لوله عليه ربا چندين اسالمگرايان اين کند، مداخله

 عضوفرقۀ خودش مثل که بغدادی ابوبکر داعش، خليفۀ نزد مالقات برای رسمی تیأھي مرسی جمھور رئيس .کردند

 ديگری تبعيت رخواستا رھبران از يک ھر و نرسيدند توافق به طرفين از يک ھيچ ولی .فرستاد است المسلمين اخوان

 .شد

 به حمله برای را خود تا داد دستور ارتش به سوريه، در المسلمين اخوان به کمک برای مرسی جمھور رئيس سرانجام،

 سوريه ارتش با١٩٦١ تا ١٩٥٨ سالھای بين که مصر ارتش .بود زيادی تصميم اين و  کنند آماده سوريه عرب جمھوری

 جمال دوران در عرب اتحاد رؤيای بردن زيرسؤال به مثابه به را سوريه به حمله برای دستور بود، شده ادغام

 .آورد روی مدنی جامعۀ به و کرد تلقی عبدالناصر

 نخستين مقابل در .دارد خاص شھرتی اش ناگھانی و یئ توده ھای قيام و حاکم قدرت از یفرمانبردار برای مصر جامعۀ

 اتحاد .دارد وانمی حرکت به را آن کليت نيز مسيحيان کشتار حتا دھد، نمی واکنش مرسی جمھور رئيس تصميمات

 .کند می متشکل المسلمين اخوان فرقۀ عليه را مشربان سلفی جمله از راست، و چپ سياسی سازمانھای کل وسيعی

 که خواھد می ارتش از و کند می سازماندھی ارتش به پاسخ در را تاريخ تظاھرات ترين گسترده ۀاتحادي اينجا، در

 رود گوئی روز، ٥ طول در .راند بيرون او پی در نيز را المسلمين اخوان و کند سرنگون را مرسی محمد يکتاتورید

 .دادند رأی قدمھايشان با و کردند پيمائی راه المسلمين اخوان فرقۀ عليه مصری ميليون ٣٣ باشد، کرده طغيان نيل

 دفاتر که اين محض به دھد، نجات را آدمھايش نتواند ديگر متحده اياالت که آن برای احتياط حفظ با وفادار ارتش

 قديمی ھمکار( مرسی شد، خالی بود شده تر طوالنی متحده اياالت ملی جشن خاطره ب که ای ھفته پايان دليل به واشنگتن

 را قدرت ات کوشيد المسلمين اخوان .کرد سرنگون را )دارد دسترسی متحده اياالت دفاعی اسرار به ھمواره که پنتاگون
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 برخوردھای صحنۀ قاھره خيابانھای ماه، يک طول در .کرد ايستادگی ارتش برابر در تمام خشونت با و کند حفظ

 با ترکيه و قطر غربيھا، که حالی در شد، اندازی راه آن پی در نيز انتخابات شد، تشکيل موقت دولت .بود آميز خشونت

ه ب .کردند میء افشا را "نظامی کودتای" مرسی، جمھور رئيس "ِيکدموکرات انتخابات" کبراھای صغرا از چيدمانی

 برگزيده عمومی آرای ٩٦% با داشت، عھده به را مؤسسات تنظيم عمليات که سيسی عبدالفتاح ژنرال مشخص، طور

 .داد می فراخوان او قتل برای الجزيره که حالی در شد،

 را مرسی محمد جمھور رئيس تا خواستند ارتش از و زدند تظاھرات به دست مصری ميليون ٣٣ روز، ٥ طول در

  .کند سرنگون

  

 سيسی عبدالفتاح دسته ب مؤسسات مجدد تنظيم

 رياست در دفاع وزير سپس بود، مبارک ِجمھوری رياست دوران در نظامی اطالعاته فرماند سيسی عبدالفتاح مارشال

 مسيحيان از .کند می آزاد را سياسی زندانيان .داندگر بازمی را اجتماعی حصل و نظم نخست، گام در  .مرسی جمھوری

 پرونده .کرد سازی باز بود شده آتش طعمۀ که را کليساھائی و کرد عذرخواھی شدند متحمل که آزاری و اذيت برای

 اخوان تا بود رياض عليه کودتا کردن آماده برای مرسی محمد تدارکات وجود بر گواه که داد عربستان تحويل را ھائی

 ممنوع عربستان در را المسلمين اخوان فرقۀ يکسو از داد، نشان واکنش سلطنتی رژيم .برساند قدرت به را مسلمينال

 موفق سيسی عبدالفتاح سياستی، چنين اساس بر .گرفت نظر در را ھائی کمک مصر برای ديگر، سوی از و کرد اعالم

 .کند تأمين را مردم خوراک شده، ويران اقتصاد وجود با شد

 نيروی ءابتدا .کند می گسيل يمن جنگ در شرکت برای را مصر ارتش سيسی مارشال ھا، سعودی خدمات پاس به

 از عمليات فرماندھی که برد می پی زود خيلی عمومی افکار ولی گيرند، می عھده به را سواحل لوکنتر مصر کمکی

 شود اعالمً رسما خبر اين که آن بی و صدا و سر بی مصری سربازان .است شده واگذار اسرائيل ارتش به رياض سوی

 .شوند می خارج جبھه از

 عليه را خود نظامی نيروی و کند می متوقف اسرائيل منافع عليه را حمالتش المقدس بيت انصار سينا، در ھمزمان

 اساس بر .دشناس می رسميت به را گروه اين اقتدار و گيرد می تماس سوريه در داعش با و بندد، می کاره ب مصر دولت

 .کند می ايجاد داعش اسالمی خالفت بطن در را سينا واليت امر اين

 بھره بهً کامال طرح اين گرچه کرد، برابر دو را سوئز آبی گذرگاه سيسی جمھور رئيس چين، کمک به مدت، اين بين در

 عظيم مرور و بورع برای نوين ابريشم راه گسترش انداز چشم در مصر که است اين ھدف .است نرسيده برداری

 زھر نفت منبع که کرد اعالم ENI ھيدروکربور ايتاليائی شرکت ،٢٠١٥ تابستان در .شود آماده اروپا به چين توليدات

 .کند استخراج نفت بشکه ميليارد ٥،٥ معادل تواند می مصر پس اين از .است کرده کشف مصر مرزی آبھای در را

 قتل به را قضائی و عالی مقامات سينا در داعش به ءاتکا با المسلمين اخوان .شود می خارج لوکنتر از کارھا رشتۀ ولی

 بازداشت برای وضعيت اين از سيسی جمھور رئيس که حالی در شود، می خشونت از دھليزی وارد ارتش .رسانند می

 می دفاع ملی منافع از دولت : شود می خارج بازی از ھا کارت تدريج، به .کند می استفاده ھا ناسيوناليست و دموکراتھا

 .دھد می قرار فشار تحت ،کنند می پشتيبانی را او رسمی ھدف کهرا  مدنی رھبران ولی کند،

 که است رسيده آن وقت که کرد اعالمً رسما ھا ناسيوناليست نماد و ناصر قديمی سخنگوی ھيکل حسنين محمد نتيجه، در

 و اسد بشار سوريه جمھور رئيس از پشتيبانی برای )٢ .کند ءافشا را يمن در کشتار ًرسما )١ سيسی، جمھور رئيس

 .شود نزديک ايران به منطقه ثبات تضمين برای )٣ .برود دمشق به المسلمين اخوان عليه
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 .بود خواھد سعودی عربستان از گيری فاصله مستلزم که پيشنھادی سه

 .بگويد پاسخ او به سيسی ارشالم که آن بی فروبست جھان از چشم ناگھان سالگی ٨٧ سن در ھيکل حسنين

   

 يک و جزيره دو" : کرد اعالم خود اول صفحۀ در اليوم المصری روزنامۀ اف دی پی نشر ،اپريل ١٢ به ١١ شب در

 را متن شد، منتشر اپريل١٢ روز در کاغذی چاپ در حاکم قدرتً فورا ." مصر برای ميلياردھا و ...سلمان برای دکترا

  ." دالر ميليارد ٢٥ ابعاد در قرارداد دو : سلمان با مالقات ميوۀ " : شد نوشته چنين مقاله عنوان در .کرد تصحيح

 صنافير و تيران جزاير

  

 می گذاری سرمايه دالر ميليارد ٢٥ مصر در که کرد اعالم سلمان شاه .رفت قاھره به سلمان شاه ،٢٠١٦اپريل  ١١ در

 توافق چھارچوب در و بزرگ خدمت اين پاس به کرد اعالم نيز جمھور رئيس ھمگانی، زدۀ حيرت چشمان زير .کند

 .کند میء اھدا عربستان به را صنافير و تيران جزيرۀ دو دريائی مرز

 می مسدود را سرخ دريای جزيره دو .داشت وجود یاختالفات جزيره دو اين سر بر مصر و عربستان بين اين، از پيش

 جنگ وارد خواست نمی که آنجائی از سعودی عربستان .بود کرده اشغال را جزاير اين اسرائيله روز ٦ جنگ در .کند

 تل ديويد، کمپ در اسرائيل و اعراب بين صلح توافقات با ًبعدا، .کرد واگذارشان مصر به آنھا از دفاع جایه ب شود،

 .شد خارج جزيره دو اين از نيز اسرائيل ارتش و کردند اعالم المللی بين را سرخ دريای خروج قاھره و آويو

 مصر به را سعودی عربستان بايد که دارد تعلق عقبه خليج فراز بر پل ساخت برای عظيمی طرح به جزيره دو اين

 .کند وصل

 در مختلف، رويدادھای از پس ًبعدا، ولی دارد، علقت مصر به ١٨٤٠ سال در لندن منشور اساس بر صنافير و تيران

 چند با حتی مصر که است ناپذير تصور نتيجه در .شد برخوردار عربستان اعتنائی بی از اسرائيل عليه جنگ طول

 .بدھند ھديه عربستان به را جزاير اين دالر ميليارد

 از ھا ناسيوناليست تمام افتاد، راه به متعددی اتتظاھر معامله اين دربارۀ پرسی ھمه درخواست برای پيش، ھفتۀ يک از

  کيست؟ً واقعا سيسی اين پرسند می خودشان
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