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  حميد بھشتی: برگرداننده

  ٢٠١١ مارچ ١٣
  

  :ليس مخفی مصرو ھای پ]پرونده[دوسيه
  افشای روند انقالب

  
  ٢٠١١ مارچ ٩ -  FAZبه قلم ژزف کرويتورو در روزنامه المانی 
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ن سياسی فعاال. يز امنيت را نابود می سازد سازمان خوف انگف وزارت کشور مصر پرونده ھای سّری آرشياً اخير

آنچه آن ھا در اين ميان به دست آورده اند به افکار عمومی راه يافته . مأيوسانه می کوشند از اينکار جلوگيری نمايند

  . افکنده استتو مردم را به وحش

مصريان . در بسياری از شھرھای مصر صحنه  متعاقب تکرار می شود) چبرابر ششم ماه مار(از آخر ھفته گذشته 

 برآشفته به مراکز فرماندھی سازمان امنيت ، موسوم به امن الدوله ، ھجوم برده و با استيصال می کوشند پرونده ھا

 بلند می شده  ساختمان مربوطفعاالنی که با مشاھده دود سياھرنگی که از دودکشھای . را از نابودی نجات دھند

متوجه موضع گشته و توانستند عالوه بر کاغدھای رشته رشته و سوخته، تک و توک پرونده ھائی را به دست 

  .آورند

کپی مدارک به دست آمده به سرعت در اينترنت راه يافته و در معرض اطالع عموم قرار گرفت و بدين خاطر در 

 سند از آرشيو سازمان ۴٠از روز دوشنبه بيش از .  به وجود آمد“Amn Dawla leaks„فيس بوک سايتی به نام  

 مزبور ۀن دولت مصر نيز ده ھا سند داخلی و نامه نگاری ادار رؤيت می باشند و سايت ھای مخالفاامنيت مصر قابل

  .مزبور افکار عمومی مصر را تکان داده استاسناد افشای . را منتشر ساخته اند

  

  شاء شدهبخش اندکی که اف

اگرچه اسناد به دست آمده گويای بخش بسيار اندکی از فعاليت ھای سازمان امنيت می باشند، با اينحال ديگر نسبت 

بی جھت نيست که چندر روز پيش به گونه ای که يکی .  نمانده استباقیبه روش ھای تحريف آمير آن جای شکی 

 اين دستور به تمامی مراکز فرماندھی سازمان امنيت رسيد که از اين اسناد نشان می دھد، از جانب وزارت کشور،
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حقيقت ھم اين است که آنچه افشاء گشته است فقط بخش اندکی از اسناد مزبور می . به نابودی اسناد مزبور اقدام شود

  .باشد

گرا را  يک گروه اسالم٢٠٠۵ پليس مخفی در سال ٢٠٠٧به عنوان نمونه مطابق يکی از گزارشات مربوط به سال 

از اطالعات سند مزبور چنين بر می آيد . ل ھا چندين بمب را منفجر نمايدر نمود در شرم الشيخ در نزديکی ھتمأمو

خواسته خرده حسابی را که با صاحب آن ھتل ظاھراً او می . که جمال ، پسر مبارک در اين کار دست داشته است

  .، حسين سالم، داشته است، تصويه کندھا

  

  مجاسوسی منظ

اما . ليس مخفی در مواردی که می بايست قضات منتقد را به انقياد وادار نمايند، نيز وارد عمل می شوندومأموران پ

به طوری که از يک فھرست بلند باال . فقط از ميان اين ھا نبوده است که کوشش به جلب ھمکار صورت گرفته است

. نيز با جديت تمام، کوشش می شده مأمورانی جلب نمايندمی توان مشاھده نمود، از ميان نفرات اخوان المسلمين 

يمی از سازمان امنيت به اخوان المسلمين ی به دست آمده می توان ديد بخش عظچنان که در يکی از نمودارھا

  .ن اسالمگرا تحت نظر نبوده اندالبته فقط مخالفا. تصاص داشته استاخ

ت گزارش تھيه شده است و  روابط نامشروع جنسی او به دق که در بارهAli Gomaaحتّا مفتی اعظم، علی جمعه 

اين که اسناد منتشر شده برای . ن حقوق بشر و روزنامه نگاران نيز تحت نظر بوده و تفتيش ميشده اندنيز فعاال

 بار باشد، ظاھرا با توجه به ھيجانی که اين کار صورت می زيانبخشی از افراد مورد تفتيش نيز احتماال می تواند 

 .گيرد، برای افشاگران اھميت چندانی ندارد
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