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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٣ اگست ١٩

  افراطی شدن اخوان المسلمين

  کليساھا را چه کسانی به آتش می کشند؟

مايد و اميدوار است آنھا روی به افراط گذارند زيرا در دستگاه امنيتی مصر مايل است اخوان المسلمين را منزوی ن

  .آن صورت با موفقيت می توانند با آنھا مبارزه کند

در حال . اوضاع از حالت فعلی فقط می تواند بدتر شود. امروزه در مصر فقط از يک چيز می توان مطمئن بود

ميدان قاھره، بنا بر اطالعات وزارت  مواضع معترضان در دو ۀروز پس از تخلي. حاضر اوضاع وحشتناک است

پس از آن قريب به نيمی از .  تن آنھا از نفرات پليس بودند۴٣ کشته شمرده شد که ۵٢۵بھداری مصر، 

 ٢٠٠٠اخوان المسلمين شمار کشته شدگان را بيش از . تظاھرکنندگاِن کشته شده، در نقاط مختلف کشور جان داده اند

بليغاتی رقم حقيقی نفرات قربانی بايد ميان اين دو باشد و اگر تعداد قربانياِن سوخته در اين جدال ت. اعالم کرده است

  .شده در ميدانھا نيز به حساب آيند، بايد از آن ھم بيشتر باشد

نخست . ليس را توجيه نمايندوارتش و دولت موقت و بخش قابل مالحظه ای از جنبش ليبرال می کوشند خشونت پ

خاطر اينکه به قول وی کشور را در جھت رسيدن به ھدف ايجاد ه ليس تقدير نمود بواز پوزير، حسن الببالوی، 

اين سخنان در گوش تظاھر کنندگان طرفدار مرسی تمسخرآميز می . حکومت دموکراتيِک مدنی به پيش برده است

  .باشد

  

  ريزِش نمای مدنی

  

  محمد ابراھيم، وزير کشور
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يعنی اقدامات .  سخن می گويد،ليس که مورد حمله قرار گرفته استوداری پوزير کشور، محمد ابراھيم از خويشتن 

عالوه بر آن ابراھيم اعالم کرد که ديگر اجازه نخواھد .  تظاھر کنندگان صورت گرفته استۀليس در تالفِی حملوپ

ين ترتيب وزير بد. غال در آيند و طرفداران مرسی مواضع اعتراضی خود را در آنھا بر پا کننداشداد ميدانھا به 

که  من قول می دھم به مجرد اين«: شگفت آوری را نيز بر زبان راندۀ کشوِر دوران پس از مبارک يک چنين جمل

اين سخن، » .اوضاع مصر تثبيت گردد ھمان امنيتی را برقرار خواھيم کرد که پيش از سقوط مبارک حاکم بود

 نجات ۀگترين دستجات ليبرال مخالف مرسی يعنی جبھزر ب يکی ازۀد را که گويندوشخِص ليبرالی مانند خالد داو

  .ليس باز نمی داردوملی است، از تمجيد پ

 ءمعاون رئيس جمھور، البرادعی استعفا. وجود آمده  آزاديخواھاِن پشتيباِن ارتش اولين شکاف بۀبا اينحال در جبھ

که برخی از ساير   اينۀايعات بسياری در بارش. خشونت آميز ميدانھا موافق نبودۀ يری تخليگداد زيرا وی با تصميم 

دستکم، ظاھِر مدنِی حاکميِت نظاميان در حال ريزش . اعضای کابينه از او تبعيت خواھند کرد نيز به گوش می رسند

  .است

ً . البرادعی اعالم نمود که تخليه خشونت آميز ميدانھا در ھر دو جبھه، موجب رشد افراطيون می گردد  نيز حقيقتا

ن آنھا کودتا و ازيرا مخالف. ميدانھا، دروازه ھا را برای افراطيون در ميان اسالمگرايان می گشايدۀ  و تخليکودتا

آنوقت نتيجه گيرِی يک جوان اخوان المسلمينی از . ميدانھا را اقدامات الزم برای دموکراسی قلمداد می کنندۀ تخلي

  ت؟ چيس،اين درسی که برای آموزش دموکراسی به او می دھند

  

  بازی خطرناک دستگاه امنيتی

  

  نيروھای امنيتی در حال پيشروِی مسلحانه در ميدان ربعة االديويه

که در سراسر کشور نه تنھا کالنتری ھا و تأسيسات دولتی از  ھمين ديروز افراطيگری قابل حس بود، ھنگامی

در برخی از نقاط کشور گويا . حمله شدجانب تظاھرکنندگان مورد حمله قرار گرفتند بلکه ھمچنين به کليساھا نيز 

ھر چه باشد نه تنھا پاِپ کليسای قبطی . کار مشکلی نيست که خشم حاميان مرسی را به جانب کليساھا ھدايت کنند

بلکه شيِخ اعالی دانشگاه االزھر نيز بی پرده از کودتا حمايت نمودند، ھمانگونه که بخش بزرگی از مردم قبطی نيز 

اين طريق می توان اخوان المسلمين را به لحاظ سياسی ساقط نمود، از کودتا با اين تصوِر بی خردانه که از 

ی عليه سردر ميان اسالمگرايان مصری يافتن آدم ھای احساساتی که در تظاھرات حمايت از م. جانبداری نمودند
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ا ھدايت می معلوم نيست چه کسی دستور حمله به کليساھا را داده و آن ر.  کار مشکلی نيست،کليساھا شعار دھند

  .کند

اما . برای رھبران اخوان المسلمين که به حمايت بين المللی در قبال کودتا اميدوارند اينگونه عمليات ھا مناسب نيست

. ن اخوان به چنين عملياتی با سمپاتی نگاه می شود، بعيد دانستئيدر حال حاضر نمی توان اين را که در رده ھای پا

  .سلفيست ھای افراطی دست در کار داشته باشنداين امکان نيز وجود دارد که 

اسب ندستگاه امنيتی که مانند سابق به خوبی حفظ شده است در زمان مبارک خيلی وقت ھا در ميان سلفی ھا افراِد م

. خوبی آشنا بوده  ب،برای اينگونه عمليات را سراغ داشت و در زندانھا با آنھا از دستگيری ھای مختلفی که شده بود

و ھر گاه رژيم مبارک به مخمصه می . ان به ندرت نبود که يک نوع ارتباط کاری بين آنھا ايجاد می گشتآن زم

 ً لذا بعيد نيست که .  برای تحريف اذھان عمومی در يکی از نقاط کشور کليسائی به آتش کشيده می شدافتاد غالبا

  .سابق دست زده باشدۀ دستگاه امنيتی مجددا به روش ھای آزمايش شد

  

  ديو گونه نمودن دشمن

 ميادين و اقدامات مقابله با اخوان ۀکليساھای مشتعل در نظر افکار عمومی جھانی دليل تبليغاتی خوبی برای تخلي

ً . المسلمين می باشند  دستگاه امنيتی دست در کار داشته باشد اين ھمچون بازی خطرناکی با آتش در صورتی که واقعا

. انست اختالفات مذھبی را متناسب با نيازھای خود به راه اندخته و نيز پايان دھدخوبی می توه رژيم مبارک ب. است

  .وجود آيد که ديگر قابل کنترل نباشده اما امروزه بسيار بيشتر احتمال می رود وضعيتی ب

 مھم ويژه در دستگاه امنيتی، بايد اينه برای اتحاد ميان ارتشيان و ارتباطات موجود ميان عوامل رژيم مبارک، ب

برای اين دواير، افراطی شدن اسالمگرايان . باشد که اخوان المسلمين را به لحاظ سياسی ھمچنان به انزوا بکشانند

روندی مطلوب به نظر می رسد، زيرا دستگاه امنيتی خيلی بھتر می داند با اين روند چگونه رفتار نمايد تا با تظاھر 

  .نصمتحَ کنندگان و معترضان 

 که ھمه جا در کشور بمب گذاری می شد و اسالمگرايان افراطی به قبطيان و توريست ھا سوء ١٩٩٠ ۀسال ھای دھ

.  اش بودیقصد می کردند برای دستگاه امنيتی مصر که ماجرا را به نفع خويش به پايان رساند مانند شب عروس

 به کالنتری ھا حمله کنند ممکن غلبه بر اسالمگرايانی که کليساھا را به آتش کشند و: درسی که از آن زمان گرفتند

  .بوده و آنھا را به سادگی می توان به لحاظ بين المللی ديوگونه جلوه گر نمود

 ۀ رياست بخش خاورميان٢٠٠۴ مصری بوده و از - لمانیا در مونيخ، روزنامه نگاری ١٩۶٣ ۀ زاد،کريم الجواھری

  . را عھده دار است ORFريشتراديو تلويزيون ا

لمانی زبانی مانند تاگس ا ه ھایعنوان گزارشگر وقايع خاورميانه برای روزنامه  بORF خود در او در کنار کار

خريشتن، لگماينه، اشتوتگارتر ناسايتونگ در برلين، دی پرسه در وين، زونتاگز سايتونگ در زوريخ، ھانفرشه 

يگزھافن و بونر گنرال آنسايگر باديشه سايتونگ در فرايبورگ، راينيشه پست در دوسلدرف، دی راين فالز در لودو

  .کار می کند

عنوان روزنامه نگار مستقل از قاھره و دمشق فعال بود و فارغ التحصيل ه وی در زمان تحصيالت دانشگاھی ب

  .رشته ھای اسالم شناسی و علوم سياسی با گرانيگاه خاورميانه از دانشگاه آزاد برلين می باشد

  .ئی استامريکاسرش الجواھری داری سه فرزند بوده و ھم
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  ٢٠١٣ گست ا١۵برگرفته از سايت قنطره، 
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