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  ٢٠١١ اپريل ١٧ در Les Inrockuptibles در مجله  * عطافرابحهبقلم 

  حميد بھشتی : برگردان از

 ٢٠١١ می ١٣

 
  دبه ميان مردم رفته به دام می افتن" افسران آزاد"در مصر

  مصاحبه با يکی از افسرانی که به مردم پيوست
  
  

پانصد ھزار نفر به . منتسب بدان به رسميت شناخته شوندۀ  قرار بود اخوان المسلمين و حزب تازاپريل ٨روز جمعه 

اھداف . دعوت اين دو و نيز کليه دستجات مستقر در ميدان تحرير برای شرکت در اين واقعه بدانجا رفته بودند

  . بودء تجمع عظيم دادخواھی از مبارک و نيز عدالت برای قربانيان زور و خانواده ھای شھدااصلی اين

بعد از ظھر ناگھان و بدون مقدمه، بالفاصله پس . اما واقعه ای رخ داد که اين موضوعات را تحت الشعاع قرار داد

ان و سربازان مصری در  نفره از افسر٧از سخنرانی خطيب مشھور اخوان المسلمين، صفوت حجازی گروھی 

 اصلی ميدان راه يافتند و ۀ ظاھر شده، به صحن– نفر رسيد ٢٧ که در عرض روز تعدادشان به –رم ارتشی واونيف

 نيز که به پيروی از ميل درونی با ملت ھمراھی "صوفت حجازی" تأئيد. به شدت مورد استفبال مردم قرار گرفتند

مردم و : دنبال آن مردم فرياد کردند ه و ب!" دران ما ھستند، بله برادرام مااينھا برا: "کرد، به ھيجان مردم افزود

درست ھمانند . آنگاه معنی اين شعار که ھمواره تکرار می شد ناگھان تجلی يافت. ارتش يک دست واحد ھستند

 در مقابل  که ارتش به حمايت از اشغال کنندگان ميدان تحرير موضعگيری نموده، از آنھاجنوریروزھای خونين 

  .شبه نظاميان رژيم دفاع نموده بود

دست شده، در صحنه ھای متعدد ه شامگاه، افسران و سربازان مزبور پس از آنکه در ميان تظاھرکنندگان دست ب

 گوئی ھيچ. ميدان تحرير سخنرانی کرده بودند، در راه باريک وسط ميدان، در ميان مردم ھمچنان تجليل می شدند

و ارتش مصر نيز که . زيرا ھيچ ارتشی نمی تواند اعضاء شورشی را تحمل کند. اع آگاه نبودکس از حساسيت اوض

به ويژه بدين خاطر که . وجه آن را تحمل نمی کند تحول دموکراسی را می بايد ھدايت و ضمانت نمايد، به ھيچ

 به ا به انحراف کشانده،وابستگان رژيم سرنگون شده ، عناصر سازمان امنيت و حزب مبارک ھنوز قادرند مردم ر

اگرچه اين بدان معنا نيست که آنھا به بازسازی نظام سابق . تشاش را فراھم سازندآنھا آسيب رسانند و موجبات اغ

  .قادر باشند 
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ه ليس نظامی دست بوپ،  ٣، اندکی پس از ساعت اپريل ٩در شِب شنبه . لذا آنچه می بايست واقع می شد وقوع يافت

مزبور را که بسيار عجوالنه و در حالت نشئه از تمجيد و تکريم مردم خود را افسران آزاد خوانده کار شد و افسران 

اما به . ی اوضاع استفاده کرده، دست به فرار زنندبيعی است که آنھا کوشيدند از شلوغط. بودند، دستگير نمود

  .دندسرعت پس از آنکه يکی از آنھا کشته و ديگری به سختی مجروح گشت دستگير ش

 سالگی در آموزشگاه نظامی قاھره آغاز ١٨ ساله می باشد و در ٢٦او اکنون . يکی از آنھا ستوان يکم، ياسر بود

سخنان وی برای من . وی با ساه لوحی شگفت انگيزی می کوشد رفتار خويش را توضيح دھد. به تحصيل نمود

  .اندآشکار می سازند مصريان تا چه ميزان خيال پرداز و انحراف پذير

  

  چطور شد شما تصميم گرفتيد امروز در ميدان تحرير به تظاھر کنندگان بپيونديد؟:  عطافرابحه -

اما تا کنون . مدتھاست که افسران قصد دارند اعتراضات خويش را به رژيم مبارک ابراز نمايند:  افسر ارتش، ياسر-

تيم که ھر عملی در مخالفت با مبارک قربانيانی ما بيش از ھر چيز بيم داش. فرصت مناسبی برای اينکار نبوده است

اما خيلی ھا ھستند که می خواھند . در ارتش انسان ھای صادق بسياری وجود دارند. را از غير نظاميان سبب گردد

آنھا اشخاص بدجنسی ھستند که به شورای عالی نظامی متعلق نبوده، اما نفوذی قوی در آن . آنان را به زوال کشند

  .دارند

  

   آيا شما ھا چيزی از انقالب ميخک در پرتقال که تحت رھبری افسران به وقوع پيوست شنيده ايد؟-

قصد ما حمايت از خواسته ھای . بلکه می خواھيم به سود ملت عمل کنيم.  البته، اما ما مانند آنھا قصد کودتا نداريم-

دست گرفته ه ويم که رھبری کشور را بمردم است و بدين منظور فقط و فقط به شورای عالی ارتش متوسل می ش

البته در معرض اين خطر ھستيم که مورد اتھام قرار گرفته و محکوم به اعدام گرديم و آمادگی پذيرش آنرا نيز . است

اما بسياری ھستند که .  افسر و سرباز پا به ميدان نھاده اند٢٧تا کنون . خدا خودش از ما حفاظت می کند. داريم

من خودم دو روز پيش تصميم گرفتم به ميدان . غالب آنھا يکديگر را نمی شناسند.  می باشندخواھان سرنگونی

  .ويديوی نظاميان را تازه در يوتيوپ ديده بودم. تحرير آيم

اما خطراتی که برای ارتش و ملت وجود دارد، ما . ما ھمگی سرمان به شدت مشغول به خدمت و انجام وظيفه بود

اما حال ديگر .  ده سال پيش من خيلی چيزھای باور نکردنی را تجربه کرده و سکوت کرده اماز. را به عمل واداشت

ضد انقالب ھم در داخل کشور و . زيرا کشور ممکن است توسط ضد انقالب از بنيان نابود گردد. تحملش را ندارم

در .  اجازه نداريم ترک کنيمما را به مناطق مرزی فرستادند و پادگان ھای خود را. کار استه ھم در خارج دست ب

ھنگامی که من به ميدان تحرير آمدم، دقيقا می دانستم که مخابرات از . حاليکه خطر در داخل کشور در کمين است

آنھا در ھليکوپترھائی نشسته و از باالی ميدان پرواز می کنند و از آنجا می توانند پالک اتومبيل . ما عکس می گيرد

  . عکسبرداری کنند،پسی که اينجا روی ميز قرار داردھا و حتا از يک قوطی پ

  

   ضد انقالبی که می گوئيد چگونه کار می کند؟-

ھنگاميکه تظاھرکنندگان .  در درجه اول از اين طريق که مسلمانھا و مسيحيان را ضد يکديگر تحريک می کنند-

از جمله ثابت شد که ضربتی که در دسمبر ساختمان سازمان امنيت را اشغال کرده بودند، پرونده ھائی را يافتند و 

من خودم ھرگز از درگيری ميان . گذشته به کليسای شھر اسکندريه وارد شد، به دستور وزير کشوِر انجام شده بود
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در مدرسه با مسيحيان دوست بودم و ھرگز برايم اھميتی نداشت که آنھا . مسيحيان و مسلمانان چيزی نشنيده بودم

  .ئين می باشندپيرو کدام دين و آ

  

  . گفته ميشود که اسلحه ھائی ميان مردم پخش شده است-

 که شبه (baltaguiya)گفته می شود بالتاجوئيا .  دزيده اند،اسلحه ھائی را که در انبارھای ارتش بود.  درست است-

ی ديگر وجود ندارد، ليسوو از آنجائيکه پ. نظاميان وابسته به رژيم می باشند و نيز آشوبگران اينکار را کرده اند

ھرگاه افراد مسلح وارد ميدان شوند، سايرين به منازلشان رفته . بالتاجوئيا آزادی عمل يافته و آشوب حاکم گشته است

اين از خصوصيات . اما ملِت مصرديگر نمی تواند سکوت کند. و برای دفاع از خانه ھا و جانشان درھا را می بندند

من خودم . فرمان رسيده بود که راه را برای شترسواران باز کنند. مبارزه می کندملی ماست و با ھر گونه فسادی 

اما يکی از ھمکارانم آنجا بود و به من اطمينان داد که دستوری به او رسيده بود ، راه را باز . در ميدان تحرير نبودم

ھمکار مزبور نمی . لح بتوانند ايجاد رعب و وحشت نمايندتا بالتاجوئيای مس... کرده و بگذارند مھاجمين گذر گنند 

افسر ديگری تير ھوائی شليک کرده بود تا .  اما دستور، دستور است–دانست مقصود از آن دستور چه بوده است 

  من نمی دانم آيا او برای اينکار مجازات شده است؟. مھاجمين را فراری دھد و نيز پست خود را ترک کرده بود

 سال سراسر کشور را مسموم ٣٠ا ايجاد آشوب است تا مردم حسنی مبارک و تمامی فساد و پوسيدگی را که قصد آنھ

اگر رژيم : اما من به خدا سوگند ياد می کنم. ارتش آنجا حضور داشت و ھيچ کاری نکرد. ساخته است فراموش کنند

من حاضرم برای دفاع از . ندازی خواھم کردبه ملت حمله کند اولين کسی خواھم بود که دست به اسلحه برده و تيرا

  .ملت جان خود را فدا کنم

  

  .١٩٥٣ می گويند کودتائی در راه است مانند سال -

. ما فقط می خواھيم کشور مجددا به حرکت افتد. قصد ما تقليد از ناصر و افسران آزاد نيست.  کودتا مطرح نيست-

ما فقط می خواھيم شورای عالی نظامی منحل . دست گيريمه رت را بما دنبال منافع خودمان نيستيم و قصد نداريم قد

شورای مزبور می بايد به ملت قانون . و جای آن را شورای موقتی بگيرد متشکل از يک افسر و دو غير نظامی

قانون اساسی جديد می . خاطر آن مجبور باشيم يک سال ھم منتظر بمانيمه اساسی جديدی را عرضه کند، حتّا اگر ب

. کشور ضعيف گشته و ملت، ملِت سابق نيست.  سال کثافتکاری پايه ريزی نمايد٣٠بايد بنيان جديدی را پس از 

در حاليکه موضوع بر سر فشاری است که رژيم به ملت وارد می . مردم با ھر موضوع کوچکی تحريک می شوند

  .مردم نمی دانند چگونه بايد زندگی کنند. کند

ن به خائنا.  سرقت رفته فاقد اھميت استپولی که به. شت و برگ تازه ای را در تاريخ گشودبايد گذشته را کنار گذا

  . اين تنھا خواست ماست. ملت بايد دادگاھی شوند

ئی می گيرند و به پاوند مصری نمی گيرند؟ در امريکار الچرا حق عبور از کانال سوئز را به د: عنوان مثاله ب

نی که مال ملت را به سرقت می  از خائناامريکااما موضوع اين است که .  می شدرالحالت دوم ارز ما قويتر از د

  . به معنی خيانت به منافع مصر استامريکاھمکاری با ... برند پشتيبانی مالی می کند

  

   نظر شما در باره حضور ناگھانی دسته سلفيّون در سياست چيست؟ -
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من در . و وسيله ای در دستان قدرتھای حاکمه می باشند) یشورای عالی نظام(ری  مجلس عسکتأئيد آنھا مورد -

گفته می شود آنھا قصد دارند . عمرم اولين بار است که از مشکالتی می شنوم که منشأ آن سلفی ھا می باشند

. اين توحش است.  کنده اند،گوش يک نفر را که با يک روسپی رابطه برقرار کرده بوده. متعرض زنان ھرزه شوند

 در زدر کالنتری متجاور و قربانی تجاو.  ھمه اين است که شخص متجاوز را دستگير و دادگاھی نکرده اندبدتر از

معلوم نيست . فرد سلفی را به پرداخت ديه وادار کرده اند. حضور يکی از شيوخ االزھر با ھم به توافق رسيده اند

  .ھيچ کس حق ندارد جای خدا را بگيرد! کليف کنندن تيياين افراد از کجا به خود حق می دھند در باره خير و شر تع

 ارتش اين نيست که مواظب عمل به قانون باشد؟ در ۀآيا اکنون وظيف. تحمل اينگونه جنايات رفتار بسيار زشتی است

زيرا قدرت عمل ارتش .  کرده استتأئيدصورتيکه ارتش ھيچ اقدامی در مقابله با سلفی ھا نکند عمال کار آنھا را 

  . پليس استبيش از

  

  نظر شما در اين باره چيست؟.  رفراندم قانون اساسی با عجله تمام انجام شد-

ميان : از اخوان المسلمين برای ايجاد چند دستگی سوء استفاده می کنند. والن مردم را فاقد شعور می پندارند مسؤ-

 تأئيدين برنامه شورای عالی نظامی را اخوان المسلم. سکوالر، ميان مسيحيان و مسلمانانۀ اخوان و طرفداران جامع

. اولين بار است که من بين مردم مصر اينگونه تفاوت ھا را مشاھده می کنم. می کند و مسيحی ھا نمی کنند

اگر يھودی ھم ميان مصری ھا وجود داشته باشد، ! مسيحيان، مسلمانان، سلفی ھا، صوفيان، اين چه فايده ای دارد

  !ھمه اينھا خيانت است، خيانت. ود بنامدکسی حق ندارد آنھا را جھ

چگونه مبارِک دزد سی سال تمام توانست بدن اينکه کسی . ری استسرلشکر طنطاوی عامل مبارک در مجلس عسک

او پولی را که در . آيندهۀ در چند روز يا چند ھفت... مانع او شود فساد برپا کند؟ ما می خواھيم او را محکوم کنيم 

و ملت از فرط . اشته بود برداشته است و اکنون در شيخ نشين ھای عربی به بانک می سپارداروپا در بانک گذ

ليس وافسران پ. وزير کشور از سوی ديگر دست به ترفيع خالف قانون افسران زده است. احتياج در رنج است

ليس را ضرب و وه مردم افراد پآنھا به دليل اينک. ليسواسلحه ھا را به منازل خود برده اند، حتّا افراد بسيار صادق پ

  .شتم کرده اند به وحشت افتاده چنين می کنند

  

   آيا ارتش مصر باالترين قدرت اقتصادی کشور می باشد؟-

اوال بايد با فساد . بسياری از صنايع و شرکت ھا از ھمه بخش ھای اقتصاد متعلق به ارتش می باشند!  واضح است-

زيرا فساد مدت . را ريشه کن سازيم و از مؤسسات نظامی ھم بايد آغاز گرددما خودمان بايد فساد . مبارزه شود

ھمه کسانی که در ارتش مقصر اين فساد می باشند بايد دادگاھی شوند و به . ھاست ارتش را مسموم ساخته است

  .مجازات ھای شديد محکوم گردند تا برای سايرين موجب عبرت گردد

رک دادگاھی ری نمی خواھد حسنی مبامجلس عسک. ۀ مبارک نھادھا را بر عھدبه ھنگام قضاوت نبايد تمامی تقصير

 دستور جنوریدر دادگاه ثابت خواھد شد که وزير کشور پيشين در ايام . ول فساد نيستشود، زيرا او تنھا مسؤ

ان آن دفاع وزير کشور و وزير امنيت ملی از رژيم و بھره ور. تيراندازی به مردم را از مبارک دريافت نموده است

به ارتش نيز دستور مزبور رسيده بود، اما از اطاعت . باقيماندن مبارک بر سر قدرت به سود آنان می بود. می کنند

بر روی (ما حاضر نيستيم . ری می باشداين تنھا وجه مثبت مجلس عسک. نمودخودداری نموده و مبارک را برکنار 

 تظاھرکنندگان پدران، مادران، .اطر دفاع از کشور است و نه از نظاموجود ما به خ. تيراندازی کنيم) تظاھرکنندگان
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فرماندھان ما می دانستند که ما از چنين دستوری اطاعت نخواھيم کرد، زيرا ما . خواھران و برادران ما ھستند

ا چيزی که بايد اما تنھ. به ما دستور دادند بر روی ملت تيراندازی کنيم. افسرھا پيشاپيش تصميم خود را گرفته بوديم

  .ھدف قرار گيرد ضد انقالب است که مصر و امنيت کشور را تھديد می کنند

در ) اپريل ٧(ديروز . اما به ما ھمچون باد ھوا می نگرند. عنوان سربازان، ما موظفيم از ملت دفاع کنيمه ب

. آمدميدان تحرير خواھندرم ارتشی به وتلويزيون مصر گفته شد غيرنظاميان از طيف ضد انقالِب ملبس به اونيف

شورای عالی نظامی می کوشد . جالب است، آنھا می دانستند که امروز افسرانی در تظاھرات شرکت خواھند جست

فقط به خاطر اينکه ما از خواستھای ملت دفاع . ما را با ھويت تروريست ھای ملبس به افسران ارتش معرفی نمايد

 کی ز سراسر جھان اينجا حضور دارند و می توانند شھادت دھند که ما وقعاً خوشبختانه روزنامه نگارانی ا. می کنيم
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