
  یمرس زم ویاخوانی، نظام یشورا

 ۶ قسمت

  تحقیق و پژوھش استاد (صباح)

  
مال کردن فساد  در بر باید از اقدامات او، ھای سیاسی مرسی در پارلمان مصر بگوییم اگر بخواھیم از فعالیت

ممانعت از حکومتی یاد کنیم؛ ھمچنین وی از جملھ منادیان اصالحات سیاسی در پارلمان بود و ھمواره خواستار 

ھا و رفع حالت  ھای شھر حضور احزاب سیاسی بدنام در پارلمان و دادن اختیارات و بودجھ بیشتر بھ شورا

مرسی ھمچنین از جملھ . ھای تحمیل شده بر مطبوعات و سندیکاھای سیاسی بود العاده و تمام قید و بند  فوق

گفت  او ھمواره از دستانی سخن می. آید بھ شمار می ترین منتقدان قرارداد صدور گاز مصر بھ رژیم اسرائیل قدیمی

ھای دینی  ھای خود را بر تضعیف االزھر و آموزهگانھ ھا بودند و تالشیکھ در پارلمان و دولت مصر در خدمت ب

  . و مذھبی در مصر متمرکز کرده بودند

 یھا یریگ میكامال بر تصمبود كھ شش تن از آنان  ست سھ عضویمسلح مصر متشكل از ب یروھاین یعال یشورا

  .ن شورا نفوذ كامل داشتیا

 



  
 یقبل ینظام یس شوراییر ین طنطاویمارشال محمد حس

 
 ین طنطاویمارشال محمد حس

ر یچنان سمت وز د و ھمیمسلح مصر رس یروھاین یعال یاست شورایبھ ر ٢٠١١سال  یفبرور ازدهین مقام در یا

 یس جمھوریرئ، مبارك یپس از سقوط دولت حسن یكار آمدن و یرو. ار داشتیز در اختین كشور را نیدفاع ا

است  ٢٠١١ یجنور ٢۵مصر پس از انقالب  یھا دادیدر رو یاصل یھا از مھره یكی یطنطاو. سابق مصر بود

ست سال یش از بیمدت ب یدر دوران مبارك برا یطنطاو. قابل مشاھده است یگریش از ھر فرد دیب یو نفوذ و

كا در قاھره بھ واشنگتن در یك فاش شده سفارت آمریپلماتیاز اسناد د یكیدر . بود یاز متحدان مورد اعتماد و یكی

سالخورده است كھ  یفرد یاد شده است اما در واقع ویوقار  جذاب و با یبھ عنوان فرد یاز طنطاو، ٢٠٠٨سال 

 ن آمده است كھ افسران سطح متوسط مصریسند افشا شده ھمچن نیدر ا. كند یم یستادگیرات اییبھ شدت در مقابل تغ

  .مشھور است یبودن و وفادار یمیقدی، ن نوع سگ بھ ناكارآمدیا. ندیگو یم سگ پودل مبارك یبھ طنطاو

 



 مسلح مصر یروھایز نیدرست یحافظ عنان لو یجنرال سام

 
 حافظ عنان یجنرال سام

ان یبھ عنوان فرمانده دوم در م یكا بوده است و از ویآمر یمحبوب اردو یھا نھیھمواره از گز ین جنرال مصریا

 اتیمصر است كھ بر عمل یاردو یاز افسران سنت یكیحافظ عنان  یسام. شود یاد میحاكم بر مصر  یھا جنرال

 ییكایآمر یھا مقام. فا كردیا یمصر نقش مھم یدر ساختار اردو تمركز دارد و در دولت آت یاردو و نوساز یھا

و ان دیشود كھ نقش رابط را م یان قاھره و واشنگتن محسوب میم یاز خطوط ارتباط یكیعنان  جنرال، ندیگو یم

  . كند یفا میكشور ا

 

 یر دفاع مصر در امور حقوقین معاون وزیجنرال ممدوح شاھ

 
 نیجنرال ممدوح شاھ

مصر  یقانون اساس ینده اردو در مجمع فعلیو نما ینظام یشورا یاساس یو قانون یمشاور حقوق، نیجنرال شاھ

 ن مقام دریا، ن بودندیالمسلم اخوان یآن از گروه اسالمگرا یشتر اعضایپس از انحالل پارلمان مصر كھ ب. است

ده گرفتھ است و از عھ بر ٢٠١٢جون  ١۴را در  یارات قانونگذاریخود اعالم كرد كھ تمام اخت یونیزیكنفرانس تلو

افت كند كھ در ین دریتضم ید نوعیاعالم كرد كھ اردو با ٢٠١١ن مقام در ماه مھ یا. ر اقدامات اردو دفاع كردیسا

  .نكند یریین شورا تغیا، دیجد یس جمھوریكار آمدن رئ یصورت رو

 



 مصر یمركز یفرمانده منطقھ نظام ینیجنرال حسن الرو

 
 ینیالروجنرال حسن 

تا ده ھزار تن از  ٧٠٠٠مسئول محاکمھ كردن  از طرف اردو، مبارك یحسن یپس از استعفا ین جنرال مصریا

 ،ان انقالب شكل گرفتیمصر است و در جر یاسیاز احزاب س یك كھ ائتالفیاتحاد دموكرات. ون مصر شدیانقالب

، اركمب یش از استعفایك روز پ. یمصر را بھ كشتار معترضان متھم كرد یاردو یھا ر جنرالیو سا ینیجنرال الرو

ما ش یھاافت و گفت: تمام خواستھیر حضور یدان التحریم یكنندگان ضد دولت در جمع تظاھر ین جنرال مصریا

  . شود یبرآورده م

 

 ر دفاع مصریر محمد العصار: معاون وزکسرلش

 
 جنرال محمد العصار

گفت: ما قدرت كامل را بھ ، خود با دفاع از اقدام اردو یانحالل پارلمان مصر در كنفرانس خبرن جنرال پس از یا

بزرگ در اواخر جون  یمراسم یقدرت ط ین گفت كھ واگذاریھمچن یو. میكن یكشور اعطا م یس جمھوریرئ

مبارك بھ عنوان  یسرنگون از مصر یھا یرین ماه پس از درگین چندیجنرال العصار ھمچن. انجام خواھد شد

  .اد كردیخ مصر ین انقالب در تاریبزرگتر

 



 ر دفاع مصریمعاون وز جنرال مختار المال

 
  .جنرال مختار المال

ا ر یمرس یاست جمھوریبود کھ ر ین کسانیحاکم بر مصر از نخست ینظام یس شورایرئی، ن طنطاویمحمد حس

 یعال یقدرت را از شورا یبھ طور رسم ینظام یمراسم یمصر ط یس جمھوریسرانجام رئ. ک گفتیتبر یبھ و

با حضور  ینظام یك مراسم رسمی یمصر ط یس جمھوریرئی، مرس. ل گرفتین كشور تحویمسلح ا یروھاین

 ین كشور و معاون طنطاویز ایدرست یلو، عنان یمسلح مصر و سام یروھاین یعال یس شورایرئی، ن طنطاویحس

 یمرس. ل گرفتین كشور تحویان ایاز نظام یمصر قدرت را بھ طور رسم یرتبھ نظام یاز فرماندھان عال یو جمع

امروز قدرت را از محمد  -عنوان داشت یآغاز شد در سخنان یر گلولھ توپ بھ افتخار وین مراسم كھ با فیدر ا

 ین امر مسئول شورایبا قبول ارم و یگ یل میمصر تحو ینظام یعال یدر شورا یو برادران و ین طنطاویحس

خود در انتقال قدرت  یھامصر بھ وعده ینظام یعال یشورا، ادامھ داد یو. ملت مصر خواھم بود یو تمام ینظام

 . خ مصر خواھد بودیدر تار یمنتخب عمل كرده و امروز نقطھ عطف یس جمھوریبھ رئ

ن اکنون اخوا، ھشتاد سال مبارزه و سرگردانى انتخاب مرسى بھ ریاست جمھورى مصر بھ معنى این بود کھ پس از

ھا مستأجل بود و درست در اولین اما دولت آن. صورت مشروع و قانونى بھ ریاست دولت دست یافتھ است بھ

سؤالى کھ در . ساقط شد، واسطھ نظامیان حاکم بر مصر سالروز آن با یک جنبش دیگرى تحت عنوان تمّرد و بھ

است کھ چھ عواملى در شکست مرسى و اخوان المسلمین نقش داشت؟ و اوضاع مصر  این خصوص وجود دارد این

شود؟ براى پاسخ بھ این سؤاالت باید دید چھ بازیگرانى در صحنھ مصر فعال ھستند  بعد از مرسى چگونھ تحلیل مى

  . کنند شان پیگیرى مى و چھ منافعى را در جھت عملکرد

ان تو عربستان و قطر را مى، ھودیرژیم ، آمریکا، گرا و لیبرال احزاب ملى، ھا سلفى، اخوان المسلمین، نظامیان

وان ت وضوح مىبھ، با نگاھى بھ تاریخ معاصر مصر. مھمترین بازیگران عرصھ سیاسى و اجتماعى مصر برشمرد

 نیز با نظارت واند و انتقال قدرت  ھستند کھ اصل قدرت را ھمیشھ در دست داشتھ یدریافت کھ نظامیان تنھا قوا

ھمین منوال بوده سادات و حسنى مبارک بھ انور، این روند از زمان جمال عبدالناصر. ھا انجام شده استرضایت آن

نیز اردو با حفظ وجھھ خود و عدم دخالت در معارضھ  ٢٠١١ یجنور ٢۵و حتى در روند انقالب مردم مصر در 



مى دنبال حکومت اسال ھشتاد سال بھ وان المسلمین؛ جنبشى کھ حدوداخ. را براى خود تثبیت کرد آن، مردم با مبارک

و اجراى احکام اسالم بوده است و ھرچند با ریاست جمھورى مرسى چنین بھ نظر آمد کھ اخوان قدرت را بھ دست 

ندروى ت ھاى ھا؛ گروه سلفى. ھاى مرسى نبوده و نیستند ھای از این جنبش ھمسو با سیاست گرفتھ اما ھمچنان بخش

ھا ھم قبل از  دنبال اجراى احکام اسالم ھستند و اولویت اول آن ظاھر بر اساس برداشت خود از اسالم بھ کھ بھ

و  یافتن بھ قدرت دنبال دست ھا نیز بھ گرا و لیبرال آن احزاب ملى. دفع خطر شیعیان است، مبارزه با استکبار

ھود؛ یآمریکا و . البرادعى مھمترین نماینده این جریان است. بى ھستندھاى غرمدیریت کشور اما بھ شیوه دموکراسى

نظامى روى کار آید کھ خطرى براى امنیت اسرائیل نداشتھ و ضمن تأیید ، دنبال این ھستند کھ در مصر ھا بھآن

 ھاى اصلى اولویتالبتھ عدم حمایت از محور مقاومت نیز از . باشد تل آبیبمطیع اوامر واشنگتن و ، کمپ دیوید

  . رود شمار مى بھ

دیگر است و آن آزادى عمل  رسد منافع این دو کشور در مصر تا حدودى شبیھ بھ یک نظر مىعربستان و قطر بھ

ثبات و ضعیف آرزوى  نمودن مصر بھ خود از سوى دیگر وجود یک مصر بى طرف و وابستھ ھا از یک سلفى

اى مرسى و اخوان در طول یکسال گذشتھ اشکاالت گسترده. باشد ت بر اعراب مىدنبال سیاد عربستان است کھ بھ

د را ھا سیاست خو باید بگوییم اخوانى، داشتند اما اگر بخواھیم اشتباھات و خطاھاى آنان را در یک سطر بیان کنیم

  . نزدند اى حرف صریح و قابل قبولى تردید و تأخیر بنا کردند و در ھیچ حوزه، بر مبناى ابھام

کھ مرسى وعده داده بود کھ در صد روز اول  ھا در حوزه اقتصاد اصوالً معلوم نبود و حال آن مواضع اخوانى 

ھاى  خصوص در بخش ھاى مھمى در این حوزه براى کاھش مشکالت اقتصادى مردم بھجمھورى خود گام ریاست

در حوزه سیاست خارجى ھیچ حرف روشنى ارائھ المسلمین  اخوان. حمل و نقل و امور شھرى بردارد، زراعت

نکرد نھ در مسألھ فلسطین کسى بتواند فرق مواضع مرسى و مبارک را در این مسألھ استراتژیک دریابد و نھ در 

کھ تا امروز ھم اخوان با اىگونھ ھاى عربى تفاوتى میان نگاه مبارک و اخوان دیده شد بھ موضوع انقالب

 درباره ایران حتى از موضع مبارک نیز عقب موضع مرسى. اند ھا بیگانھ ھا و یمنى حرینىھاى بھ حق ب خواستھ

مرسى ھیچگاه جرأت نکرد با صراحت از روابط با ایران حرف بزند و آنگاه کھ براى حل مشکالت . تر بود افتاده

در مواجھھ با موضوع سوریھ  مرسى. نتوانست پاى درخواست کمک خود بایستد، خود بھ رھبران ایران نامھ نوشت

کھ او بر اثر یک انقالب  عبدهللا و شیخ زاید بگیرد و حال آنمواضع امثال ملک نتوانست مواضعى متفاوت از

  . مردمى بر سر کار آمده بود

سو و عدم  ھا از یک کار اخوانى شدت محافظھ اى برخاستھ از طبع بھ موضع ضعیف اخوان در مسائل منطقھ

اند و ھواداران داخلى و  امروز اخوان و مرسى در حالى غرق در مشکالت سیاسى شده. ت تحوالت بوددرک درس

رغم تقاضا و تالش فراوان  اند و این در حالى است کھ على پشتیبانان واقعى خود در خارج را سرخورده کرده

پس از پایان ، سوم جوالی. ا نمایندھاى عربى پید ھاى اروپایى و دولت اند ھیچ جایگاھى نزد دولت نتوانستھ

 آرامی مداران این کشور برای ایجاد توافق و پایان دادن بھ نا ساعتھ نظامیان مصری بھ سیاست ۴٨االجل  ضرب



سرانجام سقوط دولت مرسی توسط فرمانده اردو مصر اعالم ، باز زدن مرسی از تمکین بھ این اولتیماتوم ھا و سر

  . شد

  زمیاخوان ) ویسی(السجنرال عبدالفتاح 

  
وارد  ١٩٧٧و در سال  قاھره بھ دنیا آمد در ١٩۵۴عبدالفتاح سعید حسین خلیل السیسی در نوزدھم نوامبر سال 

توسط مرسی بھ سمت وزارت دفاع مصر گمارده و جانشین طنطاوی  ٢٠١٢مصر شد و در دوازدھم اگست  یاردو

دولت ھشام قندیل مسوول اطالعات نظامی در اردو  مصر درالسیسی پیش از رسیدن بھ کرسی وزارت دفاع . شد

 . بود

پلوم خود را در رشتھ علوم نظامی از قاھره گرفتھ و برای ادامھ تحصیل بھ انگلستان سفر کرده و در سال یاو د

 . در رشتھ علوم نظامی در این کشور شده است یموفق بھ کسب ماستر ١٩٩٢

. تم ویژه اطالعاتی دیده اسیآنجا تعل لیس بھ آمریکا نیز سفر کرده و درتحصیل در انگ جنرال السیسی عالوه بر

بھ مرسی رئیس جمھور مصر برای حل بحران  ٢٩١٣نیروھای مسلح مصر بھ سرکردگی السیسی در اول جوالی 

 را بھ عنوان عدلی محمود منصور و ساعت فرصت دادند و پس ازاین اولتیماتوم او را برکنار ۴٨سیاسی این کشور 

 . رئیس دولت بھ جایش نشاندند

کیا  أبوالحسن الجمال ترجمھ رسول رسولی نوشتھ، بررسی چرایی عداوت محمد حسنین ھیکل با اخوان المسلمین در

ای چند ساعتھ با سران اپوزیسیون دولت  السیسی پس از جلسھجنرال « م:یخوانیاصالح م دعوت و جماعت و در

ای را در تلویزیون قرائت کرد کھ  بیانیھ، ھای سیاسی مختلف قبطی و گروهھای مذھبی مسلمان و  چھره، مرسی

ت قرار اس. پایان کار دولت محمد مرسی و تعلیق قانون اساسی جنجال بر انگیز این کشور اعالم شد، بر طبق آن

راه سیاسی کھ  نقشھ. قدرت را بھ دست بگیرد، ھنگام تا زمان انتخاباتی زود، ھا دولت موقت تحت حمایت نظامی

ی مورد تایید رھبران سیاس، ن قانون اساسی جدید استیشامل انتخابات زودھنگام پارلمانی و ریاست جمھوری و بتدو



ھا و محمد البرادعی یکی از رھبران  دروس دوم رھبر قبطی پاپ تاوا، شیخ االزھر  احمد الطیب  و مذھبی از جملھ

  . ھا قرار گرفتھ است مخالف

ای  ام عالی قضایی و رییس دیوان عالی مصر بھ عنوان رییس دولت موقت معرفی شده است لحظھعدلی منصور مق

ون در میدان التحریر غریو شادی سر داده و بھ پایکوبی یاغتشاش، پس از پایان قرائت بیانیھ توسط جنرال السیسی

حزب . اصره نیروھای اردو استتحت مح، شھر نصر کھ ھواداران اخوان المسلمین در آن اکثریت دارند. پرداختند

ھمراھی ، با نقشھ راه اعالم شده، ھا گرای مصر گفتھ است کھ جھت جلوگیری از درگیری نور دومین حزب اسالم

  . کند می

ھا چھ غیر  این رویداد را کودتای نظامی تمام عیار خواند و از مصری، مرسی در صفحھ رسمی فیس بوک خود

  ».قانون اساسی پاسداری کرده و در مقابل این کودتا بایستند نظامی و چھ نظامی خواست از

 ،توان با قاطعیت گفت این است کھ مصر در آستانھ یک تحول بزرگ قرار دارد و ممکن است این تحول آنچھ مى

آمدن یک دولت نظامى باشد کھ عنوان موقت داشتھ ولى براى چندین  مثبت و سازنده نباشد و محصول آن روى کار

این سؤال مھم وجود دارد کھ آیا ، این نگرانى یدر عین حال در پھلو. عنان قدرت مصر را در اختیار بگیردسال 

  شوند کھ بار دیگر بھ حکومت نظامی تن دھند؟ کنند و درگیر مى مردم بزرگ مصر تا آنجا با ھم اختالف پیدا مى

گذشت زمان و ، شدبرخالف آنچھ تصور مىھا منجر گردید و  ھا و شکاف روند تحوالت اخیر بھ تشدید تنش

ھ بسیار مرسى اگرچ. ابزارھاى تشویقى و تنبیھى حکومتى نتوانستند فضا را براى تفاھم و یا پذیرش آماده نمایند

کرد اما نتوانست دیگران را بھ  بخش خود تکیھ مى مصمم در محیط کارش حاضر بود و بر جایگاه مشروعیت

زدن بھ رقبا و یادآورى جایگاه  ھاى او کھ معموال توأم با کنایھ نظر اظھار. نماید پذیرش این مشروعیت متقاعد

ا المسلمین شرایط ر تر کرد و این نشان داد کھ مرسى و جریان اخوان آتش اختالف را افروختھ، قانونى خویش بود

ر حالى است کھ عدم کاھش این د. ھاى الزم را براى تغییر وضعیت در اختیار ندارند کنند و برگھ درک نمى

  . ناتوانى در اداره امور و جمھور را برمال کرد یک وجھ اصلى مدیریتى رئیس، اعتراضات

جمھور شرایط را بھ نفع رسیدن بھ  عنوان رئیس شوند کھ او قادر نیست بھ وقتى ھواداران مرسى ھم متوجھ مى

سلیم العوا و احزابى چون الوسط طى ، کھ ابوالفتوح کما اینشوند  از اطراف او پراکنده مى، حل مدیریت نماید راه

دھنده  ىھاى رأمسلما در میان توده. ھاى گذشتھ بھ صفوف مخالفان پیوستھ و مرسى را با مشکالتش تنھا گذاشتندماه

یانگر رھا بکھ بعضى از خب وجود آمده است کما این ھاى مرسى بھھا و صالحیت نیز این بدگمانى نسبت بھ توانایى

مصرى برگھ عدم کفایت مرسى را امضا و حکم بھ برکنارى او  کم پانزده میلیون نفر از مردم آن است کھ دست

اخوان المسلمین شرایط جامعھ مصر و زمان مناسب برای اجرای برخی اقدامات را درک نکرد بھ ھمین . اند داده

 . عت را بر باد دادعلت دچار حماقت ھایی شد کھ تالش ھفتاد سالھ این جما



  
ن منبع آمده است: خطای بزرگ تاریخی اخوان المسلمین این بود کھ تصور کرد اوضاع جامعھ مصر در یبازھم در

اخوانی ھا درک نکردند . ابعاد مختلف آماده پذیرش حکومت مطلقھ این جماعت در بدترین شرایط اقتصادی است

مالی رژیم حسنی مبارک و خانواده ھای فاسد مرتبط با این رژیم  کھ ملت ستمدیده مصر علیھ استبداد و نیز فساد

اخوانی ھا باید بھ این نکتھ توجھ می کردند کھ . داده است آزادی و عدالت اجتماعی را سر، نان قیام کرده و شعار

مردم مصر حکومتی را می خواھند کھ مشکالت اقتصادی شان را حل کند و در ھمین چارچوب بھ اجرای عدالت 

جماعت اخوان اگر . اجتماعی روی بیاورد و در عرصھ سیاسی نیز حقی برای مشارکت گروھھای دیگر قائل شود

ار بیاید ک زیرک بود باید تالش می کرد کھ گروه سیاسی دیگری در اولین مرحلھ پس از سرنگونی رژیم مبارک سر

گی بیشتر بھ عنوان منجی بھ عرصھ آماد و در آشفتھ بازار کنونی مصر دچار شکست شود و سپس با برنامھ و

  . سیاست این کشور وارد می شد

اخوان شرایط سیاسی و فرھنگی جامعھ و ملت مصر را درک نکرد و متوجھ نشد کھ اقشار گوناگون و پیروان 

مردم مصر علیھ استبداد و ، مذاھب مختلف این کشور ھمگی در انقالب علیھ رژیم حسنی مبارک شرکت داشتند

رژیم و نیز فساد مالی خانواده حاکم بر اقتصاد این کشور قیام کردند حال چگونھ ممکن است کھ حکومت  فاشیسم این

یک سازمان سری بھ نام جماعت اخوان المسلمین را بھ جای حکومت خانواده متنفذ بپذیرند؟! مردم مصر ملتی با 

ان است کھ صحنھ گردان اصلی سیاست ھوش ھستند و می دانستند کھ مرسی ویترینی بیش نیست و این سازمان اخو

و اقتصاد مصر پس از شروع ریاست جمھوری مرسی بھ شمار می رود بھ ھمین علت فریب قیافھ گرفتن مرسی و 

  . تشکیالت ریاست جمھوری اش را نخوردند و معترضانھ بھ خیابان ھا ریختند

االنھ آمریکا بھ مصر صورت در کنگره آمریکا واکنش ھای متعددی در خصوص کمک ھای نظامی س ھمچنان

سناتور پاتریک لیھی از مھم ترین اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا و رئیس کمیتھ بودجھ این . گرفتھ است

ار وی خواست. این کمیتھ درباره حمایت ھای مالی این کشور بھ کشورھای خارجی تصمیم گیری می کند. نھاد است



این کمک ھا یک میلیارد و سیصد میلیون دالر بالغ . ر بھ مصر شدمتوقف شدن ارسال کمک ھای نظامی این کشو

  . می شود

برخی از سناتورھای آمریکایی موضع محتاطانھ . پاتریک لیھی خواھان استقرار دولتی دموکراتیک در مصر شد

 زمک کین در عین حال ا. سناتور جان مک کین تاکید کرد محمد مرسی باعث ناامیدی ملت مصر شد. ای داشتند

وی تاکید کرد نباید حکومتی نظامی . دولت آمریکا خواست اوضاع مصر را در روزھای آینده زیر نظر داشتھ باشد

  . مک کین خواستار برگزاری انتخابات فوری در مصر شد. در مصر وجود داشتھ باشد

یک دولتی دموکراتمک کین با اشاره بھ کمک ھای نظامی آمریکا بھ مصر بر این مسئلھ تاکید کرد در صورتی کھ 

 سناتور لنزی. سرنوشت کمک ھای آمریکا بھ مصر در وضع خطرناکی قرار خواھد گرفت، در مصر مستقر نشود

  . گراھام نیز تنھا فردی است کھ تحوالت کنونی در مصر را کودتای نظامی توصیف کرد

یاست قطعا برای دستگاه س این خبری است کھ. بار دیگر مصر بھ روسیھ نزدیک شده است یسیباقدرت گرفتن الس

 ھا تالش زیادی کردند تا تنھا پایگاه منطقھ آمریکایی، ھای عربیپس از انقالب. خارجی واشنگتن چندان خوش نیست

در  ای خود اکنون شاھد نفوذ مسکو در حیات خلوت منطقھ، ای مسکو در سوریھ را مصادره کنند؛ نھ کھ نتوانستند

ارزش حدود دو میلیارد دالر برای خرید تسلیحات با روسیھ منعقد کرده است کھ  مصر قراردادی بھ. مصر ھستند

این قرارداد در حالی بستھ . اند ھای دوربرد نیز در این قرارداد ملحوظ بوده راکت، بر اساس گزارش ھا دبکا

مصر کھ منجر بھ سرنگونی دولت  ینظام یتحوالت. مصر ھمچنان ساختاری غربی است یشود کھ ساختار اردومی

پوشی نیست کھ سیاست خارجی  مرسی شد از جھات مختلف قابل انتقادات جدی است اما این نکتھ ھم قابل چشم

عقد یک قرارداد  کشورھای مصر و روسیھ در آستانھ. واشنگتن در مصر اکنون بھ یک چالش جدی برخورده است

  . تسلیحاتی ھستند

وزیر دفاع روسیھ گفتھ است کھ حجم قرارداد نظامی نزدیک ، مشاوران سرگئی شویگو یکی از، روسالن پوخوف

وزیر امور خارجھ روسیھ ، سرگئی الوروف شویگو و. بھ دو میلیارد دالر (یک و نیم میلیارد یورو) خواھد بود

. تانک است ضد ھوایی و یمصر از روسیھ خواھان سیستم راکتھا، برای مذاکره با ھمتایان خود در قاھره بودند

احتمال . دانند کھ این قرارداد در مدت اقامت الوروف و شویگو در قاھره بھ امضا برسد ھای روسی بعید می رسانھ

  . مدت مقادیر زیادی تجھیزات جنگی از روسیھ خریداری کند کم است اینکھ مصر بتواند در کوتاه

، باراک اوباما. ایاالت متحده آمریکا وارد کرده استافزارھای خود را از  ھای اخیر مصر بیشتر جنگ در دھھ

ھای نظامی کشورش بھ کمک، جمھوری آمریکا در ماه جون در اعتراض بھ برکناری مرسی توسط اردو رییس

پیش از سفر دو وزیر روسی . اند از آن پس نظامیان مصر بھ روسیھ روی آورده. مصر را بطور موقت قطع کرد

اعالم کرده بود کھ مصر بھ شدت تمایل  یگو و در گفت، سخنگوی وزارت خارجھ مصر، یبدر عبدالعاط، بھ مصر

خواند و ابراز امیدواری  نفوذ عبدالعاطی روسیھ را قدرتی بزرگ و پر. روابط خود را با روسیھ گسترش دھد، دارد



ر در ماه اکتب. کندکرد کھ این کشور در تربیت کادرھای متخصص اردو و باال بردن توان نظامی بھ مصر کمک 

  . ی امنیتی روسیھ با مقامات نظامی مصر در قاھره مالقات کردند پایھ مقامات بلند

وسی بر ر پیما ھوا یعالو بر این کشت. ھای مصری برای مذاکره بھ روسیھ رفتھ بودند پیش از آن چند بار ھیئت 

این نخستین بار است کھ یک  ١٩٩٢ال س از. واریاگ بھ مدت شش روز در بندر اسکندریھ اقامت خواھد داشت

کشور اتحاد جماھیر شوروی کھ  ١٩٧٢تا  ١٩۵۵از سال . اندازد جنگی روسی در بندری مصری لنگر می یکشت

ا در ھدر آن سال. کرد فروپاشید و بھ چند کشور از جملھ روسیھ تقسیم شد از مصر در مقابل اسراییل حمایت می

ھمکاری ، پس از روی کار آمدن انورالسادات در مصر. می روسی مستقر بودندھزار مستشار نظا ٢٠مصر بیش از 

حمایت قاطع مسکو از دولت . نظامی دو کشور قطع شد و آمریکا بھ مرور جای اتحاد شوروی را در مصر گرفت

ز اانگیختھ و با این وصف خرید تسلیحاتی جدید مصر  تردید خشم حامیان اصلی کودتا را بر قانونی سوریھ بی

روند نزول واشنگتن در افکار عمومی مصر در . ھای واشنگتن دانست کجی بھ سیاست روسیھ را باید نوعی دھن

منزلھ یک توسعھ قدرت در ساختار  این قرارداد نظامی بھ. روزھای پس از سقوط دولت مرسی کامال مشھود بود

  . شود واکنش واشنگتن و متحدانش مواجھ میھاست و تردیدی نیست کھ با  المللی توسط روس ای و بین منطقھ

حکام  .گری است شاید در این فرآیند یک عامل دیگر ھم دخیل باشد و آن دشمنی مشترک بھ نام سلفی، با این حال

اند کھ باید آن را در ایجاد  گری در خاورمیانھ مواجھ جدید مصر و کرملین ھر دو با مشکلی بھ نام توسعھ سلفی

حکم م و مستیتوان این ائتالف را قا نمی، جدید موثر دانست؛ ھرچند کھ در عمل و در برھھ زمانی فعلینوعی ائتالف 

پیر آمریکایی را پنبھ  یھای سیاس عمال رشتھ، دولت اوباما با عملکرد شکننده خود در مصر، بھ ھر روی. دانست

 . گتن نیستمصر دیگر حیات خلوت واشن، با ھر تفسیری از این قرارداد. کرده است

اش جای  ولی مشکل اصلی، بخشی بھ اوضاع اقتصادی جامعھ مصر ناکام بود دولت مرسی اگر چھ در سامان

کھ بھ  ستا اصطالحی، ی قانون اساسی تلھ. ی قانون اساسی گرفتار شد دولت مرسی در حقیقت درتلھ. دیگری بود

، ن كشورھایگر در اید یاز سو. جامعھ مصر اشاره داردمعضل ایجاد موازنھ بین اسالمگرایی و سکوالریسم در 

ی. مذھب ین مربوط بھ برابریا قوانین مربوط بھ نھاد خانواده یتوسط سكوالرھا وضع شده است؛ مثل قوان ینیقبال قوان

ھ امعج، گرید یسند و از سویبنو یبعد مذھب یدارا یان قانون اساسیكسو انتظار دارد كھ اسالمگرایجامعھ از  یعنی

اند كھ سمت جاد كردهیرا ا یھا انتظارات ھین رویرا تجربھ كرده و ا ییھاھیرو، حكومت سكوالرھا یدر دوره طوالن

  . رمسلمانیمسلمان و غ یحجاب و برابر یمثل آزاد ییھاھیرو. دارند یگرید یو سو

 یو حت انیاسالمگرا یعن، ید در مصر و تونس شده استیجد ین قانون اساسیتدو ردرین وضع متناقض موجب تاخیا

راث ینگران حذف م، گرید یرند و از سوید بپذیجد ید اسالم را در قانون اساسیدانند كھ با یك سو میاز ، سكوالرھا

دولت مبارك  یسرنگون یشان را برا ختند و جانیابان ریكھ بھ خ یكسان.  . . اندیات قانون اساسییسكوالرھا در جز

 ،ك مصر و تونسیدر انقالب دموكرات. نندیمجلس ھم بنش یدھند كھ در صندل یخودشان حق مبھ ، بھ خطر انداختند

   .م كنندیز در قدرت سھیھا مجبورند سكوالرھا را ن مسلمان، بین ترتیبھ ا. ھا بودند ك مسلمانیسكوالرھا ھم شر



یشت تدبیر مع ھای آنھا در ر ضعفدر کنا، ناتوانی مرسی و یارانش در ایجاد موازنھ بین اسالمگرایی و سکوالریسم

قتی کھ نیروھای اجتماعی سکوالر و  !داد بحرانی ملی را در این کشور رقم زد کھ بوی خون می، مردم مصر

نھاد سکوالر اردو ، خواه مصر بھ میدان تحریر آمدند و درخواست سرنگونی دولت مرسی را فریاد زدند دموکراسی

ماندن  باقی، برکناری مرسی حمایت کردند؛ چھ در شرایط نوپدید جامعھ مصرو شیخ اسالمگرای االزھر نیز از 

  . ساز از دست رفتن ھر چھ بیشتر وحدت و امنیت در جامعھ مصر بود  مرسی در قدرت زمینھ

از  را یمرس یک عمل نظامیدر ی جوال سھ، ز ھستیمسلح مصر ن یروھایکھ فرمانده ن یسیجنرال عبدالفتاح الس

مھ محک یقاض، محمود منصور یعدل، روز بعد یو. ق و پارلمان را منحل کردیرا تعل یقانون اساس، قدرت برکنار

 یو افراط ییمداخلھ جوی، گر ینظام، اعتراض. س جمھور موقت منصوب کردیمصر را بھ عنوان رئ یقانون اساس

ز گر کھ اکثر آنھا ایو ھشت متھم د یقات از مرسیتحق. گر گره خورده استیکدیقاھره بھ  یاسیس یدر فضا یگر

و اخوان  یمرس. آغاز خواھد شد ین ھستند بھ خاطر اتھام اھانت بھ دستگاه قضائیرھبران گروه اخوان المسلم

 ینحس یاست جمھورید مانند دوران ریبلکھ با، مصر ندارند ییدر راس معادالت اجرا ییگر جاین نھ تنھا دیالمسلم

ز در ین نیو اخوان المسلم یمد بھ زندان و محاکم آماده کنند! اگرچھ طرفداران مرسرفت و آ یمبارک خود را برا

ز قدرت ا یابیباز یبرا یگر توانیس جمھور مخلوع مصر عمال دیدارند اما رئ یقاھره حضور گسترده ا یابانھایخ

  . دست رفتھ خود ندارد

ر لفتاح السیسی تبدیل بھ یکی از قھرمانان مصتا ھمین دو سال و نیم پیش می توانستیم تصور کنیم کھ جنرال عبدا

ما بھ یاد داریم کھ حسنی مبارک رییس جمھور سابق این . مصر برای نظامیان ھمواره آمد داشتھ است. خواھد شد

انور سادات ھم وقتی رییس جمھور . یکی از افسران نیروی ھوایی مصر بود، کشور در جنگ اعراب و اسراییل

کلنل جمال عبدالناصر ھم ھمین . ھای نظامی بود؛ یونیفورم آبی رنگ با ربان ھای پر شمارعاشق یونیفورم ، بود

این بار اما بھ نظر می رسد تحسین سیسی تبدیل بھ عبادت او شده و از . طور؛ میلیون ھا مصری او را می ستودند

 ورند کھ پورتره سیسی رویمردم شیرینی ھایی را می خ، روزنامھ نگاران ستایشش می کنند. حد فراتر رفتھ است

صد دالری جعلی بین مصری ھا دست بھ دست می شود کھ در  ینوتھا این روزھا یک مقدار. آنھا نقش بستھ است

ختگی این اسکناس عجیب و غریب و سا. عکس تمام رنگی سیسی را می بینید، بھ جای تصویر بنجامین فرانکلین، آن

، ف اسکناسآن طر. بدون لبخند بھ شما نگاه می کند، سیسی یونیفورم پوشمی بینید جنرال ، را کھ در دست می گیرید

ھ روی چیزی نشست، این بار. باز ھم عکس فتوشاپی سیسی را می بینید، یعنی سمتی کھ تصویر کاخ سفید حک شده

مشغول  ،و دستی کھ زیر گونھ گذاشتھ شده؛ سیسی در این عکس، با کاله بیس بال بھ سرش، شبیھ بھ سریر پادشاھی

  .البد در فکر و رویای آینده درخشان و پرشکوه برای مصر، تفکر است

را بر کنار کرده و بھ اتھام  یمصری ھا شاید بھ خاطر این کھ فرمانده اردو و وزیر دفاع شان رییس جمھور مرس

روز محاکمھ . ستاما این ھمھ ماجرا نی. سپاسگزار او باشند، کشتار مردم در تظاھرات ضد اخوان بھ محاکمھ کشانده

باالخره یک کودتا بود ، آیا برکناری مرسی، بھ نظر تو پرسد ییک روزنامھ نگار مصری م، در محکمھ، مرسی



ودتا ک، اگر شما بگویید برکناری مرسی. سوالی است کھ این روزھا در مصر پرسیده می شود، یا یک انقالب؟ این

ھ ادامھ ھمان بگویید ک، یا بھ عبارتی، اگر بگویید انقالب بوده. ھستیدپس حتما یکی از حامیان اخوان المسلمین ، بوده

آیا می توان باور کرد کھ قرار است نام مرسی از این محکمھ . پس طرفدار سیسی ھستید، بوده ٢٠١١انقالب سال 

بی  ل وبھ عنوان بیگناه خارج شود؟ عجیب اینجاست کھ دنیای خارج ھنوز سعی می کند با این اتفاقات غیرمعمو

وزیر خارجھ آمریکا کھ قرار است ھمھ ما فکر کنیم او تنھا فردی در این دنیاست کھ ، جان کری. معنی کوتاه بیاید

نھ کمتر و نھ ، درست یک روز پیش از محکمھ مرسی، می تواند صلح را برای فلسطینی ھا بھ ارمغان بیاورد

"پیشرفت بھ سمت یک دولت ، لنشین را نثار سیسی کردسر از قاھره در آورد و این جمالت مھربانانھ و د، بیشتر

فارغ از این واقعیت کھ ما تفاوت ھای فرھنگی ، باید بر اساس ھنجارھای دنیای دموکراتیک رخ دھد، غیرنظامی

ھمھ حدس می زدند کھ از کری فقط ھمین نامفھوم و بی  ".زیادی داریم و بر اساس سنت ھای خود عمل می کنیم

  . ربط را بشنوند

 لیکن آمریکایی و، آیا منظور او این بود کھ مصری ھا دوست دارند نظامی ھا روسای جمھور منتخب را برکنار کنند

البتھ این درست است کھ کودتای نظامی مصر این روزھا بھ ندرت با انتقاد  ھا چنین چیزی را نمی پسندند؟

دولتی مصر نیز در زیرنویس گزارش ھای حتی تلویزیون . حتی در کانال ھای ماھواره ای خارجی، روبروست

میلیون ھا مصری ، با این حال. اغلب از ھمان لوگوی اردو مصر استفاده می کنند، خود درباره خشونت ھای مصر

بلھ! این درست است کھ در صحرای سینا . چنین تفسیری از وقایع اتفاق افتاده علیھ دولت مرسی را پذیرفتھ اند

شورش زده اند و چندین نفر از نیروھای پولیس را بھ قتل رسانده اند اما این شورش  شماری از سلفی ھا دست بھ

، مصری اردو. مرسی خلط شده است -اگرچھ بھ شدت ناکارآمد –با مبحث برکناری دولت مشروع ، ھای سلفی

 یروی ماجرای بستن تونل ھای زیرزمینی بین مصر و غزه و انھدام ھشت مخزن زیرزمینی حامل سھ صدوس

کلی سر و صدای ، وچھارھزار لیتر سوخت دیزل قاچاق کھ قرار بوده از طریق تونل ھا بھ دست حماس برسد

ل جنرا. بھای اتحاد حماس با محمد مرسی را می پردازند، آوارگان فلسطینی در غزه، بھ یقین. رسانھ ای راه انداخت

آیا بھ ھمین دلیل مرسی او . لمین بوده استاو سال ھا پیش از اعضای اخوان المس یکاکا. سیسی مرد جالبی است

از آکادمی ارتش فارغ التحصیل شده  ١٩٧٣را بھ عنوان وزیر دفاع دولت خود برگزیده بود؟ سیسی پس از جنگ 

ھیچ ، امروز در میان رھبران و فرماندھان بزرگ اردو. اما خودش ھرگز در ھیچ میدان جنگی حضور نداشتھ است

 . نمی شودقھرمان جنگی بزرگی دیده 

  .شد؟ رون خواھدیب یزیچھ چ پلو ریز حوادث ثابت خواھد نمود کھ از یسست سرانجام سخت و

.»صباح« ،مانھیصم گرم و یدرود ھا با



  است:  داده شده نبشتھ تذکر یالبال منابع کھ در عالوه از :ماخذ منابع و 
  

  ١٣۶١گلستان  نشر موسسھ طبع و یبرگردان بفارس -جمال عبدالناصر کل ازین ھیخاطرات دکترحسن -

 . تکرار اشتباھات در سرزمین فراعنھ -علل شکست اخوان المسلمین در مصر از نگاه محمد حسنین ھیکل -
http://islamtimes.org/vdcjyaetiuqeyaz.fsfu.html 

تان پاکس یکراچ چاپ پنتر صلیف –کل نوشتھ / م ین ھیغ محمد حسنیتبل دعوت و ریوز و عبدالناصردوران جمال  در مصر -

١٩٩٨ .  
روزنامھ نگار نامدار مصری است کھ بھ ، میالدی ١٩٢٣سپتامبر  ٢٣محمد حسنین ھیکل متولد  نقش مصر و یاسیخ سیتار -

چاپ موسسھ راجا  سندهینو اثر. داشت را فرھنگ و دعوت ریوز در روزنامھ االھرام مصر و یبلند یتیسال مسوول ١٧مدت 

  ٢٠٠٢پاکستان سال  یکراچ عباس در

 مصر  ینظام یشورا نراالنج -
http://www.tabnak.ir/fa/news 

 باره مبارک  دش دریمحمد حسنین ھیکل کتاب جد -
http://www.irdiplomacy.ir 

 ھای مصر جمھور فھرست رئیس -
http://fa.wikipedia.org/ 

 . استاد صباح – مصر از جمال عبدالناصر تا حسنی مبارک -
http://pezhuhish.com/new/images/stories 

 مبارك از صعود تا سقوط یحسن -
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911230929  

 بــاالتـر از باالترین یخبر-یلیگاه تحلیپا -
  حسنی مبارک از ابتدا تا انتھا 

http://balatarazbalatarin.blogfa.com/ 

 آشنایی با کشور مصر شھ / یباشگاه اند -
http://www.bashgah.net/fa/content/show/40880 

 از حاکمیت فراعنھ تا حاکمیت دموکراسی -
http://jelvei-digar.blogfa.com/post-86.aspx 

 . ١٠٨ص ، ٢ج ، ھا و مدارس خارج از کشور سازمان حوزه، شناخت ادیان -

 . ٢۵٢ص ، ترجمھ داوود حیدری، ناھوم، سوکولوف، صھیونیسمتاریخ  -

 . ١٠٩ص ، ٢ج ، ھا و مدارس خارج از کشور سازمان حوزه، شناخت ادیان -

  . ١٨٣ص ، روژه گارودی، ھای بنیانگذار سیاست اسرائیل اسطوره -
 لییاعراب و اسرا ١٩۶٧جنگ شش روزه  -روزنامھ ایران -

 ی. اسالم و، نیزر :یھا رة المعارفیدا -

حال و آینده متن کامل مصاحبھ با دکتر ، تحوالت منطقھ و منازعھ اعراب و اسرائیل؛ گذشتھ -مطالعات صلح  ین المللیب مرکز -

 . کالم صادق زیبا

  ل یاسرائ جنگ اعراب و -
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http://www.tabnak.ir/fa/news
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http://www.sharghnewspaper.com/840704/html/v12.htm 

 انھ یماجراجو یھا جنگ انھ ویم نفت خاور، مصر یاسیخ سیتار -
 . مطرح شده اشاره دارد یوھایان دو جفت از سناریدر م یتیانھ بھ وضعیم یویسنار -

  ی. نائیم سیمحمد ابراھ سنده:ینو ٣و  ٢ یویان سناریم یتیوضع، ٢ و ١ یویان سناریم یتیوضع -

 آیندهآینده مصر و مصر  -
http://andishe-ap.org/index.php/foreign-policy/197-egypts-future 

 . . .  سنا ویای، نووست ایر، بازتاب چون: یخبر یھا بخش -
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