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   اخوان المسلمينۀگو با جھاد الحداد، گويند و گفت

   حميد بھشتی: ازبرگردان

  :ست ااکنون تعيين کننده اين

 جانبداری از مرسی يا مخالفت با او
 اشتباھات راھکاری خود بحث ھا کرده، قاطعانه از زمامداری مجدد محمد مرسی در ۀر باراخوان المسلمين مصر د

گو با جھاد  و کفت. نقش رياست جمھوری حمايت می کند و در صدد قطبی کردن مصر به لحاظ سياسی می باشد

   رسمی اخوان المسلمينۀالحداد ، گويند

  

شما در . و برچيدن خيمه ھای امدادی آنھا می باشددولت مصر خواھان انحالل اعتراضات اخوان المسلمين  -

  ؟مقابل آن چه می کنيد

اکنون ما خودمان ژنراتور . دولت در گذشته نيز سيم برق ما را قطع کرد.  حيات استۀسرنوشت ما ادام: الحداد

  .داريم

  

  گو می شود؟ و آيا در رھبری اخوان المسلمين بر سر اشتباھات راھکاری سال گذشته گفت -

ما راه پيشروی از .  سياسی خودمان بود و نه بر جنبش انقالبیۀ ما بر روند عملی برنامۀتکي! مسلم است: ادالحد

  .اين کار اشتباھی بود. درون سازمانھا و بنيادھا را انتخاب کرديم و اين ما را از جنبش انقالبی خيابانھا دور نمود

  

  به جای آن شما چکار بايست می کرديد؟ -

فقط با اتحا می توان در مقابل حاکميت عميق رژيم گذشته . داشتيم بايست در ھر دو جھت گام بر میما می : الحداد

حتّا اگر مرسی که . اکنون دوباره ما دارای جنبش انقالبی خيابانی ھستيم، در ميدانی ديگر. ايستاد و بر آن غلبه نمود

ما بايد . ا اعتراضات خود را منحل نخواھيم کردتوسط کودتای نظامی برکنار شد دوباره به کار گمارده شود نيز م

از ديدگاه . رئيس جمھور را قاطعانه تحت فشار قرار دھيم و او را واداريم که حکومت را از بنيان اصالح نمايد

 انتخابات صورت گرفت سپس به ثبوت کشور ءکنونی اشتباه ما اين بود که برنامه سياسی خود را دنبال نموديم ، ابتدا

آيا شما طرفدار مرسی ھستی يا مخالف : اما اکنون موضوع تفاوت پيدا کرده است و بدين صورت درآمده. يمپرداخت

به . که شما عملکرد او را چگونه ارزيابی کنيد  گذشته از اين–او؟ او ھر چه باشد رئيس جمھور منتخب مردم است 
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ھر . تيم که قانون اساسی مجدداً مبنا قرار گيردھر حال ما خواھان به کار گماردن مجدد او ھستيم و خواھان اين ھس

  .که با اين موضع موافق نيست نبايد در جمعيت ھای اعتراضی ما حضور يابد

  

  ...اما خواسته ھای شما واقع بينانه به نظر نمی آيد -

گفتند سرنگون نمودن ديکتاتوری نظير حسنی مبارک واقع  بسياری می ٢٠١١به ھنگام انقالب در سال : الحداد

رژيم سابق يا : امروزه در مصر ھمه بر سر اين دوراھی قرار دارند! اما با اينحال او سرنگون گشت. بينانه نيست

دموکراسی؟ آيا شما از کودتای نظامی حمايت می کنی يا مخالف آن ھستی؟ معنی دموکراسی اينست که به تضميمات 

تا زمانی که ما دارای مناسبات با ثبات سياسی نيستيم، مناسباتی که به جنبش ھای کوچک امکان دھد . تن دھيدجمعی 

  .به ايجاد احزاب بزرگ بپردازند، مبارزه ميان اين دو قطب ادامه خواھد داشت

  

ر زمان مرسی ھر چه باشد د. سياه و سفيد را قبول ندارندۀ  مبارزان و انقالبيون اين تصوير سادزبسياری ا -

حتّا السيسی را ھم خود مرسی به وزارت . ليسی حاکم بود که در زمان مبارک حاکم بودونيز ھمان زور پ

  .دفاع منصوب کرد

برای اين منصب نيز به فردی نياز بود و شخص ديگری برای اين . مرسی بھترين اشخاص را برگزيده بود: الحداد

 البته کادرھای – کشور مصر نبوديم ۀ سياسی برای اداۀما دارای تجربکدام  ھر چه باشد ھيچ. کار در ميان نبود

در اين يک سال رياست جمھوری مرسی، ما مرتب . رژيم گذشته يکديگر را می شناختند و با ھم ارتباط داشتند

  .بسياری از روش ھا را امتحان کرديم

  

بازی نمی » نقش سياسی«ھيچ  مصر گفتيد که ارتش ديگر ه ھایشما در يک مصاحبه با يکی از روزنام -

  .کند

و اين امر در دست رياست .  تبعيت نمايدءارتش يکی از مأموران حکومت است و بايد از رياست کل قوا: الحداد

ی که مسلح است تصور می کند ئ اما از آنجا–ارتش حق اتخاذ مواضع سياسی مستقل را ندارد  . جمھوری قرار دارد

با اينحال ارتش دوباره به سربازخانه ھا که محل استقرار آن است باز خواھد . دمجاز است در کارھا دخالت نماي

  .گشت

  

آيا ارتش ثابت نکرده است که قادر است . اما با واقعيت کمی اختالف دارد. اين حرف به نظر خوب می آيد -

  ؟رئيس جمھور و دولت را برکنار نمايد

. بروند، ارتش نمی تواند اينکار را تکرار نمايد و نخواھد کرددر صورتی که ميليون ھا مردم به خيابانھا : الحد اد

اما اگر ارتش اين کار را عملی . نيروھای مسلح در آن صورت مجبور خواھند بود ميليون ھا مردم را به قتل رسانند

 ارتش ھر چه. سازد آنگاه ديگر جنبش ضد کودتا مسالمت آميز نخواھد بود و انقالب ديگری صورت خواھد کرفت

ثبات را توسط کودتای . بيشتر خشونت بخرج دھد، به ھمان نسبت کشور ثبات خود را بيشتر از دست خواھد داد

  .بار طعم آزادی را چشيده باشند که مردم يک ويژه در صورتیه ب. نظامی نمی توان ايجاد نمود

  ٢٠١٣ گست ا١۴لمانی يونگه ولت ، ابرگرفته از روزنامه 
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