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  مبارزه برای اعمال نفوذ در ساحل نيل
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  )گزارش ويژه( برلين –قاھره 

پس از اعالن صرفنظر نمودن رئيس جمھور مصر، حسنی مبارک، از تجديد دورۀ رياست جمھوری اش و با توجه 

رت گرفته ميان مخالفان و طرفداران او، برلين به کوشش ھای خويش برای ايجاد نفوذ به تشديد درگيری ھای صو

دولت جديدی که به رھبری يک . ھنوز ارتش کنترل اوضاع را به دست دارد. در قدرت در قاھره می افزايد

دی مصر امتحان ھمکاری المان با دستگاه استبدا: سياستمدار محبوب ملت اوضاع را تثبيت نمايد، مطلوب المان است

ھمکاری مزبور به موازات نفوذ امريکا تا کنون وسيلۀ خوبی برای حفظ ھژمونی غرب بر منابع . خود را داده است

البی ھای سرمايه داران ھشدار می دھند که سرنگونی رژيم فعلی احتمال دارد . خاورميانه و نزديک بوده است

در صورتی که قدرت ارتشيان در قاھره تثبيت نگردد . ارد نمايدميلياردھا خسارت به صادرات و کارخانجات المان و

. المان ھمکاری با بخشی از اپوزيسيون فعلی را برخواھد گزيد که استعداد حفظ منافع اين کشور را داشته باشند

يژه تماس ھای الزم بدين منظور را بنياد ھای نزديک به احزاب المان در سال ھای گذشته برقرار نموده اند، به و

  .بنياد فريدريش ناومن که به حزب وزير امور خارجه اين کشور وابسته می باشد

  

  قدرت ارتشيان

پس از اعالن رئيس جمھور مصر، حسنی مبارک، که به ھنگام انتخابات آينده رياست جمھوری در سپتمبر آينده 

روند تحول قدرت مصر افزوده ديگر نامزد نخواھد شد، دولت المان بر کوشش ھای خويش برای تاثير گذراری بر 

عمر سليمان که از : مھمترين وزراء از ارتشيان می باشند. آنجا ھمچنان ارتش کنترل اوضاع را در دست دارد. است

ترکيبی . چند روز پيش معاون رئيس جمھور شده است از بيست سال پيش رئيس پليس مخفی بوده و از ارتشيان است

ليمان و ارتش باقی بماند، برای کشورھای غربی بسيار مناسب است؛ با بودن که در آن قدرت واقعی در دستان س

وجود دارد می توان ھمچنان برپا نگاه داشت، ) ١(وی در رأس قدرت تعادل ضعيفی را که در خاورميانه و نزديک 

منابع اين وضعی است که به کمک اسرائيل و برخی از رژيم ھای عربی، از جمله مصر حاکم بوده و کنترل بر 

اما تأمين اين وضع در آينده ديگر توسط مبارک ميسر نبوده، توسط رئيس جمھوری که . عربی را ميسر ساخته است

در حال حاضر به عنوان نامزد برای اينکار از . بيش از وی در ميان مردم طرفدار داشته باشد، امکان پذير است

 ، محمد البرادعی نام برده می IAEOلمللی انرژی عمر موسی، وزير امور خارجه و نيز مدير کل آژانس بين ا

البرادعی مدتی است به راه . موسی از افراد سرشناس حامی مبارک بوده و برای غرب مورد اعتماد است. شود

البته اپوزيسيون نيز می بايد آرام . مخالفت با رئيس جمھور گام نھاده و در حال حاضر با ارتشيان در حال گفتگوست

  .شارکت در قدرت مقيد گرددگشته و با م

  

  دستگاه فشار

راه حلی در قاھره که قدرت نظاميان را تثبيت نمايد، البته از جانب تظاھر کنندگان مردود است، اما برای دولت 

المان فقط از تأمين . المان که تماس نزديکی با دستگاه فشار مصر دارد، امکان خوبی برای کنترل اوضاع می باشد

عالوه بر آن، ارتش المان ھمکاری ھای دراز مدتی را با ارتش مصر در ) ٢(ی نظاميان مصر نبوده کنندگان نيازھا

 بازديدی از آموزشگاه نظامی و خدمات ارتشی ٢٠١٠] پائيز[ھيأتی از سربازان مصری در خزان. دست اجراء دارد
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 فرد شناخته شده ايست، با پليس نيز عمر سليمان در برلين به لحاظ ھمکاری ھای پليس مخفی). ٣(المان انجام دادند 

. در قاھره پليس مخفی المان شخص رابطی داشته و پليس المان نيز آنجا دو مأمور دارد. روابط خوبی برقرار است

 به پليس مصر به لحاظ وسايل و آموزش به ميزان يک مليون يورو کمک ١٩٩۵ تا ١٩٨۵المان فقط در سال ھای 

  . از اعمال شکنجه از جانب پليس مصر بی اطالع نبوده استنموده است، علی رغم اين که 

  

  منافع اقتصادی

در حالی که تا . بر دولت المان از جانب سرمايه داران اين کشور برای جلوگيری از سقوط رژيم مصر فشار می آيد

، دواير اقتصادی به ايجاد شک کنون حمايت از جنبش دموکراتيک مردم شمال افريقا در رسانه ھای المان حاکم است

از جمله از ديروز اعالم نموده اند که قيام ھای مزبور موجب خسران ھای فراوانی . در اين زمينه موفق گشته اند

برای صنايع المان گشته، خطوط توليد کارخانجات المانی در مصر متوقف و شرکت ھای المانی از قبيل زيمنس، 

از سوی ديگر . ز نيم ميليارد يورو سرمايه گذاری کرده اند، خسارت ديده انددايملر و بی اِ اس اف که بيش ا

به .  ميليارد يورو بوده است، در معرض خطر می باشد۶۶/٢صادرات المان به مصر که در سال گذشته به ميزان 

انت ھای گونه ای که مطبوعات جنجالی گزارش نموده اند در صورتی که نا آرامی در ساحل نيل ادامه يابد، ضم

گوئی .  مليون دالر به خطر می افتد١٩٠مالی دولتی برای سرمايه گذاران در خارج موسوم به ھرمس به ميزان 

  )۴. (بھای جنبش دموکراتيک مصريان را می بايد ماليات دھندگان المانی بپردازند

  

  شبکه حزب اِف دی پی

دد، برلين با مخالفان رژيم نيز تماسھائی برقرار برای حالتی که قدرت در مصر توسط نظاميان اين کشور تثبيت نگر

اف دی "واسط اين کار بنياد ھای وابسته به احزاب المان از جمله بنياد فريدريش ناومان ، که مربوط به . نموده است

حمايت بنياد ناومان در مصر فقط به سازمان ھای دولتی مانند اتحاديه راديو و تلويزيون . است، می باشند" پی

ERTU و شورای ملی جوانان NYC محدود نبوده، شامل انجمن ھای اپوزيسيون مانند سازمان حقوق بشر مصر 

EOHR می باشد " القاد"نور، رئيس حزب اپوزيسيون .  توسط ايمان نور تأسيس گشت نيز می گردد١٩٨۵ که در

حزب ) ۵.(آينده کشور بودمحل مالقات مھم ترين دستجات اپوزيسيون برای شور در باره ) چھارشنبه(که ديروز 

به رھبری نور از اعضاء مؤسس شبکه ليبرال کشورھای عرب زبان بوده، در رابطه تنگاتنگ با بنياد " القاد"

 است که در مظان حمايت از RELIALاين شبکه شبيه ارتباط احزاب امريکای التين . فريدريش ناومن قرار دارد

  ).۶(برای اطالعات بيشتر به اين گزارش توجه نمايئد . داردنيروھای تجزيه طلب در امريکای جنوبی قرار 

  

  باخت فرانسه

گذشته از اين که آيا جنبش دموکراتيک مصر موفق خوھد شد، برلين در رقابت با ساير کشورھای اروپائی به لحاظ 

وط به اتحاديه اروپا به تأئيد ناظران، اتحاديه مديترانه مرب. تحوالت افريقا به موفقيت ھای تازه ای نائل گشته است

اتحاديه مزبور در برلين به عنون يکی از پروژه ھای رئيس جمھور . اکنون ديگر به فرجام خويش رسيده است) ٧(

اعتبار دارد که قصد داشت آن را وزنه ای در مقابل فعاليت ھای اتحاديه اروپا در اروپای " نيکال سارکزی"فرانسه، 

برای ايجاد اتحاديه مديترانه بيش از ھر " سارکزی. " در بر دارد، به وجود آوردشرقی که برای المان منافع ويژه ای

در ھفته . چيز بر رؤسای جمھور مصر و تونس تکيه می کرد که اکنون در پايان کارشان قرار داشته و يا فراری اند
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در .  استيصال استعفاء دادگذشته دبيرکل اتحاديه مديترانه که ديگر برای اين پروژه آينده ای نمی بيند، در نھايت

صورتی که اين امر به موفقيت نرسد، پاريس با شکست ديگری در مقابل برلين مواجه می گردد که به سھم خود در 

  .شمال افريقا نيز زمينه ھای ديگری را در مقابل خويش خواھد يافت

[1] s. dazu Gleichgewicht der Schwäche und Gleichgewicht der Schwäche (II) 

[2] s. dazu Nutznießer der Repression 
[3] Besuch aus Ägypten; www.feldjaeger-stabsdienstschule.bundeswehr.de 01.11.2010 
[4] Steuerzahler haften für Ägypten-Exporte! www.bild.de 02.02.2011 
[5] Egypt's Leaders "Disappointed" by Mubarak, Welcome Change; www.cbsnews.com 01.02.2010 

[6] s. dazu Neoliberale Netze 

[7] s. dazu Im Schatten und Kein Gegenpol 

 

 


