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  ھوادار پورتال: فرستنده

  ٢٠١٣ اگست ١۶
  

  مرد خون و انفجار درگيری ھای خاورميانه
 

وی کسی است که . ويران کندخواھد به مصر بيايد تا کشور را   است که میامريکاھای امنيتی  فورد مرد سازمان

 . است ور ساختن کشورھای عربی داشته نقشی ويرانگر در متشنج کردن کشورھای عربی و شعله

خاورميانه در سال ھای اخير شاھد درگيری ھای بسياری بوده است که انگشت اتھام به : ديپلماسی ايرانی نوشت

يکی از . ير در مسائل خاورميانه نشانه می رود درگامريکائیسوی بسياری از افراد از جمله ديپلمات ھای 

شخصی که قرار . است“ مرد خون و انفجار درگيری ھای خاورميانه”مھمترين اين افراد رابرت فورد ملقب به 

 که نقش امريکا در مصر شود و جای آن پترسون، سفير سابق امريکااست بعد از فعاليت در عراق و سوريه سفير 

 . از صعود اسالم گرايان اخوانی به قدرت تا سقوط آنھا از قدرت داشت، بنشيندمھمی در حوادث مصر پس

قاھره می دادند، باعث شد تا   درامريکا که عموم مردم اين کشور عليه سفير ئیانقالب دوم مردم مصر و شعارھا

 او رابرت  مجبور شود خانم سفير را از مصر خارج کرده و پس از بررسی افراد برای جانشينیامريکادولت 

 در عراق و سوريه بوده و اکنون با انتصابش امريکافورد پيش از اين سفير . فورد را برای اين سمت معرفی کند

 .ی خود را کامل کندئ قاھره می رود تا مثلث ديپلماسی منطقه ۀبه سفارت خان

تقبال نيروھای سياسی  در مصر با اسامريکا العرب، چاپ لندن، انتخاب فورد برای سفارت ۀبه گزارش روزنام

مصری مواجه نشده است و می گويند که او نه تنھا تفاوت چندانی با سفير قبلی ندارد بلکه حتی شايد بدتر از او ھم 

حتی برخی از سياستمداران می گويند که او ادامه روی اشتعال فتنه در مصر است و می خواھد طرح تقسيم . باشد

 .دپاترسون را برای اين کشور کامل کن

 در امريکا حضور در سفارت خانه ھای ۀرابرت فورد به خوبی و بسيار روان عربی صحبت می کند و سابق

 در امريکا نيز مشاور عالی امور اقتصادی سفارت ١٩٩١ تا ١٩٨٨وی در سال ھای . عراق الجزاير را دارد

ی شود که برای معاونت د سفيری فورد برای مصر وی جانشين آن پاترسون مئيأدر صورت ت. مصر بوده است

 امريکاوی زمانی اين سمت را به عھده می گيرد که روابط .  وزير امور خارجه مطرح شده استۀامور خاورميان

 .و مصر متشنج شده است و دو طرف روزھای خوبی را در روابط ديپلماتيک نمی گذرانند

 مواضع خود را در امريکا«: ره می گويدمحمود العاليلی، يکی از رھبران حزب مصری ھای آزاديخواه در اين با

 جھت امريکا ۀن رابرت فورد برای جانشينی پترسون در مصر برای تکميل پروژيير نداده و تعييقبال مصر تغ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 پس از تظاھرات مردمی امريکاوی در دفاع از عملکرد خود از مواضع . حمايت از مصالح خود و اسرائيل است

 .» و اسرائيل خواھد بوامريکا ھدفش در مصر حمايت قاطع از منافع  دفاع کرده و گفته است کهجون ٣٠

 در کشورشان را رد می کنند چرا که وی در ھر امريکاکيد می کند، مصری ھا انتخاب فورد به عنوان سفير أوی ت

ه ويژه جا که پا گذاشته باعث ويرانی و فتنه شده و بسياری از کشورھای ميزبان خود را به نابودی کشانده است، ب

 ھا وارد شور شود تا فرد امريکائیدولت مصر بايد با . در سوريه که سياست ھای وی اين کشور را به آتش کشيد

 .ديگری را به جای او منصوب کنند

 بود که مخالفان سوری را عليه بشار اسد تحريک می کرد و تالش ھای بسياری ئیفورد از مھم ترين چھره ھا

 به دليل آن چه تھديد برای ٢٠١١بر سال ووی در اکت.  خانواده اسد می کردۀ سال۴١برای پايان دادن به حکومت 

حده در سالمتی خود عنوان می کرد، خاک سوريه را ترک کرد و چھار ماه بعد فعاليت ھای سفارت اياالت مت

 وی وارد منطقه ای در شمال سوريه شد و با برخی از رھبران مخالف سوريه ٢٠١٣در می . دمشق را تعليق کرد

 . در درگيری ھای سوريه محسوب می شدامريکاتشکيل جلسه داد که باالترين دخالت علنی مستقيم 

ان می دھد که واشنگتن تمايل دارد  در مصر نشامريکابسياری از تحليلگران معتقدند که انتصاب فورد به سفارت 

حسين عبدالرزاق، يکی از رھبران حزب تجمع سوسياليست در اين .  سوری را برای مصر نيز تجويز کندۀتا نسخ

فورد يکی از بارزترين چھره ھا در تشديد شگرف بحران سوريه بود و تالش بسياری برای «: باره می گويد

  ».فروپاشی فرايند سياسی اين کشور کرد

متشکل از افراد مرتبط “ گردان ھای مرگ”رابرت فورد کسی بود که بر تشکيل “ واين ماديسون”بر اساس گزارش 

برای ھمين از زمانی که نام او برای سفارت .  القاعده در افغانستان و عراق و يمن و چچن نظارت داشتۀبا شبک

 اومطرح ۀوصيف ھای گوناگونی را دربار در مصر مطرح شد، مصری ھا در فضاھای اجتماعی اينترنت تامريکا

 .توصيف می کنند“ مشعل جنگ”کرده اند از جمله اين که او را 

 تمايل دارد تا در ميان ارتش ھای اصلی جھان عرب شکاف ايجاد کند، به ويژه امريکا«: وی در ادامه می افزايد

عراق و سوريه انجام دادند و آنھا را  ھا می خواھند ھمان کاری که با ارتش ھای امريکائی. در ميان ارتش مصر

به طور کامل نابود کردند ارتش مصر را نيز نابود کنند تا ضمن شکست وحدت ميان ارتش ھای عربی به مصالح 

 ».خود برسند

 ھفتاد و شعله ور ساختن انقالب در بحرين در دو ۀاخر دھوبسياری نيز او را بازيگر اصلی جنگ در لبنان در ا

ند و می گويند در انفجار وضعيت امنيتی در الجزاير و سپس عراق دست داشته و اکنون می سال پيش می دان

برای ھمين است که در صفحات مختلف . خواھد طرح غوغا در کل خاورميانه از طريق مصر را تکميل کند

 ً ن فورت ييز تعزده می شود که نشان از خشم مردم مصر ا“ نه به رابرت فورد” عبارت ھای فيسبوک و تويتر دائما

 . در مصر داردامريکابه سمت سفيری 

فورد مرد سازمان ھای امنيتی «: محمد عبدالنعيم، رئيس اتحاديه ملی مصر برای حقوق بشر در اين باره می گويد

وی کسی است که نقشی ويرانگر در متشنج .  است که می خواھد به مصر بيايد تا کشور را ويران کندامريکا

 ».ی و شعله ور ساختن کشورھای عربی داشته استکردن کشورھای عرب

ی در کشوری مثل سوريه ئ طايفه ۀاو طراح نشر فتن«: د می کند و می گويدئيأعبدالنعيم مواضع مخالف فورد را ت

بود که باعث شد خون ھزاران بی گناه ريخته شود به صرف اين که حکومت ھای سنی به جای حکومت شيعی در 
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وی در بحرين نيز جمعيت وفاق را تحريک می کرد تا تندروی کرده و اعضای آن . رسند عربی به قدرت بۀمنطق

 ». بحرين مواضع تند اتخاذ کنندۀعليه حکومت حاکم

دولت مصر بايد با «: عماد جاد، نايب رئيس مرکز مطالعات سياسی و ستراتژيک االھرام نيز در اين باره می گويد

 ».ت کند تا آنھا از اين کار انصراف دھند ھا بر سر انتخاب فورد مشورامريکائی

فورد قصد دارد در صورت آغاز «: د اظھارات جاد می گويدئيأاحمد دراج، يکی از رھبران حزب الدستور نيز با ت

 ً  ». و اسرائيل محافظت کند که اين به ضرر منافع مصر تمام خواھد شدامريکا از منافع فعاليت در مصر صرفا

است که با توجه به سوابق فورد در سوريه، الجزاير و عراق از انتخاب او جلوگيری وی نيز از دولت مصر خو

 .کند
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