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  :تحول مرتب در مصر

  ماند ی میمبارک موقتا بر قدرت باق

  

  ٢٠١١ فوريه ٧ –سازمان مراقب سياست خارجی المان 
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  واشنگتن/ قاھره/ خيمون

قرار و مدارھائی ميان اروپا و امريکا در کنفرانس نظامی مونيخ برای جلوگيری از سقوط غير ) کزارش ويژه (

چنانکه خانم صدر اعظم المان به اتفاق خانم وزير امور خارجه امريکا در .  کنترل رژيم مبارک گذاشته می شودقابل

لذا می بايد از به وجود آمدن . مونيخ تأکيد نمودند انجام انتخابات فوری در مصر به ايجاد اغتشاش خواھد انجاميد

اين بيانات به کلی با خواست مخالفان در مصر . بماندخلع سياسی جلوگيری شده و مبارک بر رياست جمھوری باقی 

در تناقض می باشد که از استبداد طرفداران مبارک بيم داشته و برطرف نمودن دستجات فشاری را که مورد حمايت 

از جمله کسانی که در کنفرانس نظامی مونيخ به وسيله . غرب می باشند شرط الزم برای تحول دموکراتيک می دانند

نام ويسنِر اول .  ويديوئی حضور داشتند، فرستاده ويژۀ دولت امريکا در مصر، فرانک جرج ويسنر دوم بودارتباط

با شماری از عمليات ھای خشونت بار در سراسر کره ارض مربوط است که به مأموريت از جانب دولت امريکا و 

ت از منافع اقتصادی غرب از طريق ھدف اين عمليات ھا حفاظ. با ھمکاری مأموران سابق نازی فعال بوده است

تقلبات انتخاباتی و به کار گماردن دولت ھای گوش به فرمان ناتو بوده است که در صورت لزوم با کمک به کار 

از اعالن مزبور در مونيخ و نقشی که برای ويسنر در آن در نظر گرفته شده است  . بردن اسلحه نيز تحقق يافته اند

رين عمليات مخفی برای تداوم کنترل غرب بر مصر و جھان عرب که نظير آنچه در می توان به طراحی بزرگت

  . صورت گرفت می باشد، پی برد١٩۴٨سال 
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دو پھلوئی مواضع سياست خارجی المان در قبال قيام مردم مصر اکنون ديگر جای خود را به قرار و مدارھای 

ين مبنا که مبارک برای مدتی بر قدرت باقی مانده و از سترتژيکی که المان با امريکا گذاشته است می دھد؛ بر ا

مطابق عبارت ھای رسمی تازۀ المان، انتخابات آينده در صورتی ميسر خواھد . تغيير فوری رژيم جلوگيری شود

خانم صدر اعظم المان در تأئيد سخنان ) ١. (بود که از به قدرت رسيدن بنيادگرايان و افراطيون ممانعت به عمل آيد

به جای آن برلين قصد دارد تحول ). ٢(ر امور خارجۀ اين کشور انتخابات سريع را اشتباه ارزيابی می کند وزي

مقصود آنھا کنترل غرب است بر تنظيم قانون اساسی جديد که مردم قاھره در خيابانھا . را ميسر سازد) ٣(مرتبی  

  .خوھان آن می باشند

  

  مسابقه

ار سقوط رژيم مبارک را نداشته اند، نتوانسته اند احزاب فعالی را که مورد اربابان خارجی از آنجائی که انتظ

البته به ويژه سياست خارجی المان . اعتمادشان باشند برای طراحی قانون اساسی جديد و انتخابات آتی آماده سازند

اما اعتماد غرب ) ۴. (بسيار کوشيده است تا با تکيه بر بنيادھای خود، با دوايری از حاکميت مصرد در تماس باشد

بيشتر بر سرکوب مخالفان متکی بود و به ھمين جھت نيز به نظر می رسيد که لزومی به داشتن برنامه جايگزينی 

اشتباه مزبور در ) ۵. (نظير آنچه بنيادھای المانی دھھا سال پيش در اسپانيا و پرتقال طرح ريزی کرده بودند نباشد

زم برای رأی گيری تا جائی که ممکن است طوالنی تر گشته و سير تحول صورتی قابل تصحيح است که زمان ال

برای اين فرايند وجود رئيس جمھور فعلی گويا به لحاظ قانون اساسی اشکالی نداشته و تا زمانيکه . زمانبندی گردد

ن ترتيب ميان دول لذا بدي. مبارک رسما رئيس جمھور باقی بماند، بتوانند پرسنل سياسی الزم را بر سر کار بيآورند

  .غرب و ملت مصر مسابقه ای آغاز گشته است
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  مشکوک

به طوريکه سفير اسبق امريکا در قاھره فرانک جی ويسنِر دوم به وسيله ارتباط ويديوئی اظھار داشت وظيفه 

 شرکت کنندگان طرح ويسنر برای) ۶. (بزرگی بر عھده مبارک قرار دارد که شکل دادن به تحول مزبور می باشد

کنفرانس مونيخ نقش رھنمودی را داشت که در آن به نخبگان قاھره فرصت الزم را برای انجام کارھا و جابجائی 

اما از آنجائی که عبارات ويسنر در مطبوعات منعکس گشته اند دولت امريکا رسما از آن فاصله . مھره ھا داده شود

مريکا اوباما از ھمان آغاز تظاھرات به قاھره فرستاده شد و از آنجا ويسنر دوم از جانب رئيس جمھور ا) ٧. (گرفت

ويسنر دوم اينگونه وظايف را مکرر بر . روابط مستقيمی را ميان دولت امريکا و سران رژيم مصر بوجود آورد

ای از جمله در کوزوو و عراق که توانست از نفوذ سياستمداران مقيم خارج بر ترکيب دولت ھ. عھده گرفته است

) ٩.(ويسنر از رھبران سازمان ھای رسمی و غير رسمی امريکا به شمار می آيد) ٨. (جديد جلوگيری بعمل آورد

وی در اين نقش جانشين پدرش می باشد که  در عمليات ھای جاسوسی در سراسر جھان با رژيم المان روابط خوبی 

  .داشته است

  القاء

 از چنگال ١٩۴۵زی و جنايتکاران کشتار جمعی را پس از ويسنر اول شخصی بود که شماری از مأموران نا

از جمله ) ١٠. (مجازات نجات داد تا بتوانند از آنھا در عمليات ھای جاسوسی امريکا بھره برداری به عمل آورند

 می باشد که چندی بعد Gehlenرھبری سازمان گھلن ) واقع در ايالت ِھِسن(فعاليت ھای او در شھر ويسبادن المان 

 بخشی ١٩۴٨در سال .  و سازمان جاسوسی المان در خارج از کشور شد(BND)ديل به سازمان اطالعات المان تب

از سازمان سيا که تحت رھبری ويسنر قرار داشت برای عملياتی مخفيانه مليون ھا دالر برای مھندسی انتخابات 

در سال . مريکا در آن کشور پيروز گردندايتاليا ھزينه نمود، زيرا امريکا بيم آن را داشت که دستجات مخالف ا

 بخش تحت رھبری ويسنر عمليات کودتائی را عليه دکتر مصدق که نخست وزير منتخب ملت ايران بوده و ١٩۵٣

سپس به فعاليت ھای نظامی و آرايش جنگ روانی در ) ١١. (به ملی کردن صنعت نفت نائل گشت صورت داد

ماری از فرستنده ھای تبليغاتی و تحت استتار برای سرنگونی رژيم ھای گواتماال پرداخت و نيز در مونيخ با ش

در اين عمليات سازمان بی اِن دی که دستپرورده خود او بود از پوالخ در مونيخ با وی . اروپای شرقی کوشش نمود

  .ھمکاری می نمود

  

  عمليات تخريبی

کر نقش سازمان جاسوسی المان تکيمل می با ذ مجموعه نامبرده که سلسله خانوادگی ويسنر طراحی نموده است

مبارِک مستبد با استفاده از ھمکاری سازمان . وی اکنون برای چندمين بار مبارک را به کار می گيرد. شود

بارھا در المان حضور داشته  جاسوسی المان در خارج و سازمان ھای جاسوسی المان در داخل اين کشور در گذشته

نانکه در يک پيشنھاد غير رسمی در ھفته گذشته مطرح گشته است قرار است وی به ھمين منوال گويا چ. است

نوای مزبور را که در سفارت امريکا در قاھره ساز . مجددا برای مدتی طوالنی برای استراحت طبّی به المان بيايد

آنھا در ) ١٢. (ر شنيدندشد و از ارکستر فرستنده ويژه امريکا، ويسنر برخواست ، سياستمداران المانی با تفاھم بسيا

  .شبکه بين المللی عمليات تخريبی به منظور انجام تحول مرتب در مصر نقش بسزائی را ايفاء می نمايند
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