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  نگاهي به مصر
  بستن است  تاچه زايد فــــرداآمصر 

  حقوقدان - اميرفيض

؟ سوالی است که باپاسخ تحقيقی مواجه نيست ونظر ومالحظات خبری تظاھرات مردم مصرباچه سرانجامی روبروست
که پنھان است درحدی  نچهآزيرا زمان ودستاوردھا و ،سبب ميشود که فکر انسان رسوبی ازخود باقی بگذارد

   .شکارودراختيارقرارنگرفته که بتوان نظريه ای ھمراه بااستدالل ارائه دادآ

  رسوب فكرنسبت به جريانات مصر

ن نشان آصر دراجرای سريع   ُ ام  مريکاھم خودرآو ،شوبھای مصراستآانتقال قدرت که موضوع روز درجريان  -١
حکومت ودرقدرت  ،تحولبرمردم نيست  وبه مفھوم  وخواست ورھ ب                                   َ ميدھد  به معنای انتقال قدرت به منتخ  

رئيس  عمل ميشودرھبری کشورازمبارک به رئيس سازمان امنيت مصر                            ِ مصراست که بصورت انتقال قدرت  
، محاصره مبارک سپر بالی طرفداری ازاسرائيل   .مغزمتفکر وبازوی اجرائی مبارک بوده است امنيت مصر،

   .قراردادی گرديد ٢٠٠۵مصربه اسرائيل به يک سوم قيمت واقعی است که درسال زوفروش گا غزه

نفراز شخصيت ھای اخوان المسلمين است ولی  ١۵٠٠، زندانی مخالفان وازجمله درانتخابات مبارک مسئول دخالت
ن است که امروز جانشين آامنيتی برای مصردارد سازمان امنيت مصرورئيس  نچه که جنبهآتصميم گيرنده ومجری 

رئيس سازمان امنيت  ن زيرنظرھمينآچنانکه درتمام مذاکرات فلسطينيھا بامصر، وشکست اختيارات مبارک شده است 
   .فرمانده عمليات  انسداد مرزمصروغزه ھمين رئيس سازمان امنيت مصراست ،مصرصورت گرفت

ن ھستند که مبارک کناربرود ورئيس سازمان امنيت مصر که آمريکا واسرائيل بدنبال آھمان چيزی است که اين درست 
  .مريکاست برمسند قدرت بنشيندآبه مراتب قوئ ترازمبارک درحفظ منافع اسرائيل و

سگی  داورابی آبروکرده است درست ھمانن ینھم علنآطرفداری بی  حد وحصرازاسرائيل وساله است پيرشده  ٨٢مبارک  
باامپول ميکشد) وسگ جديد که باھمه وفاداريش به صاحبش وقتی پيرميشود ديگر ھيبتی ندارد واربابش اورا ميخواباند (

  .تری راجايگزين ميکند تاھمان روش سگ قديمی راباجرات وسياست وھشياری دنبال کند

بال بازشدن بانکھا  ازسقوط کامل حکومت مصرجلوگيری ی مخالف  ومتقاسياست مذاکره دولت مصربارھبران سازمان ھا
ادامه تظاھرات باشوق  ،مريکا واسرائيل برای جانشينی مبارک  فراھم ميسازدآميکند وامکان انتقال قدرت رابه کانديد 

ينھا ھمه سبب ميشود نھارا از تظاھرات بيرون ميکشد  واآ ،وذوق الزم ھمراه نميشود  نياز مردم به تامين حوائج وکار
 فقط افرادی با ومريکاواسرائيل خارج نشود آکه ازسقوط کامل حکومت مصرجلوگيری ودرنتيجه کنترل دولت  ازدست 

  .افرادی ازخودشان جابجا بشوند

مريکائی ديده نميشود  وفقط خواسته برکناری مبارک است  واين آ درتظاھرات ھيچ نوع شعارضد اسرائيلی ويا  -٢
مصردرمورد ھمکاری بااسرائيل وضديت بافلسطينی ھا ونيز حمايت       ِ سياست   ،ت که تظاھراتبدان معنی اس

مخالفت جدی  ،دراين معادله   ِ لم                      ّ ، درحاليکه معلوم ومس  مريکا ازاعمال بيرويه اسرائيل راتائيد ميکنندآ
گيری شده واين واقعيتی است که بارھا نشانه مريکاست آوفراگيرمردم مصرباحمايت دولت مصرازاسرائيل و

   .است

به اين دليل است که ازھم اکنون برنامه حفظ  مريکا درتظاھرات مردم مصرديده نميشودآاگر شعارمخالفت بااسرائيل و
ينده مصربايد درراستای خواست احزاب آنجا که دولت آواز ،ينده مصرقرارداردآد نظردولت                    ّ روابط مصرواسرائيل م  
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درروابط مصربا اسرائيل دررديف خواستھای  تظاھراتی مصريان نبوده  ومخالفين مبارک عمل کند وچون تجديد نظر
بود  واين درست ھمان مرتبه حساسی است که  دينده ھم الزامی درانجام اين مھم نخواھآونيست لذا برای دولت 

  .درتظاھرات منظورشده است

بود خواست انقالبی رارعايت کند  ينده مصر ناچارآمريکا بود حکومت آاگرتظاھرا متکی برشعار مخالفت بااسرائيل و 
  .براقش درتظاھرات بود که اصال نبود واين ھمان چيزی است که انتظارحضور

رھبری تظاھرات با اخوان المسلمين < :عصام العريان يکی ازرھبران اخوان المسلمين  درمصاحبه باالجزايرگفته است
  ؟مريکائی استآز شعارھای ضد اسرائيلی و؟ باکی است که تظاھرات مردم مصرخالی ا>  پس باکی استنيست

اگر درانقالب مصر نقش خارجی حضورداشته <  :کمال ھلباوی يکی ازسخنگويان سابق اخوان المسلمين اخيرا گفته است
  >باشد نقش اسرائيل است  که لوله ھای نفت رامنفجر کرده

رگ  ،حکومت مصر وآه ميکشد.نظاره ميکند  ساده لوحانه است اگر تصورکنيم که اسرائيل درمقابل تحوالت مصر فقط
نھا که آتظاھرات عظيم مردم مصر درجھت خواست واقعی  بسيارقدرت ونفوذ ودستيارميخواھد تا ،حيات اسرائيل است
  .مريکاست علنی نشودآمخالفت بااسرائيل و

ه مبارک ودولت يعنی ب ،مريکا مردم مصررابازی ميدھد ازھمان نوع بازی که فلسطينی ھا واعراب راميدھدآ  -٣
اوتکليف ميکند که مقاومت کند وزمان بخرد وقدرت رابه ايادی مبارک واگذارکند  وازطرف ديگر درظاھرخود 

مريکا درمورد خانه سازی اسرائيل دراراضی آھمين برنامه راقبال  ،راپشتيبان مردم وتظاھرات نشان ميدھد
اسرائيل دراراضی اشغالی فلسطينی ھامخالف است   اشغالی اجرا کرد يعنی درظاھر اعالم کرد که باخانه سازی
باموافقت  اسرائيل  مريکا اعتنائی نکرد ولی درباطنآودرظاھرھم نخست وزيراسرائيل به مخالفت رئيس جمھور 

ھم خودراحافظ منافع اعراب  مريکاآ وبدين  ترتيب  ،مريکا به خانه سازی دراراضی اشغالی ادامه دادآپنھانی 
ولی وقتی که موضوع خانه سازی اسرائيل دراراضی  ،جھت خواست اسرائيل حرکت کرددرنشان داد وھم 

  .مريکا بنفع اسرائيل داد مشتش بازشدآی که ي اشغالی درسازمان ملل متحد مطرح شد بارای وتو
ھم رفته اسرائيل مريکا نيست که درکارمصربرنامه ريزی ميکند اسرائيل است که ميداند اگرمصربرود آاين   -۴

اکتبرسال سوم ريل شارون درآمريکا رانسبت به اسرائيل تعيين ميکند  آاسرائيل است که سياست خارجی  ،است
نطوری باشد من آ مريکاميخواھد اينطوری باشد وياآ ھروقت ماکاری  ميکنيم شمابمن ميگوئيد< :گفت ٢٠٠١

ميکنيم  مريکاراکنترلآيان مريکا براسرائيل نگران نباشيد مايھودآميخواھم صريح به شمابگويم ازبابت فشار
  >مريکائيھا ھم اين راميدانندآو

مريکاو اسرائيل  درمسئله آبرداشتھای باال درحالی ميتواند  تفکربرانگيزباشد که دولت ديگری غيراز  -۵
سعی  کشوریلود است ھرآب درکشوری گل  آمصرخودراذينفع ومدعی ندانند  درحاليکه درچنين مواردی که <

د ودرحاليکه انگلستان سابقه ممتدی دردخالت درحکومتھای مصرداشته وبسياری از ميکند ماھی بگير
وازھمه مھمتراخوان المسلمين  که يک حزب پيوند ھائی بادولت انگليس داشته اند   ،خاندانھای قديمی مصر

ولت  نميتوان تصورکرد که د دبستگی کامل تاريخی باانگلستان دارسياسی مذھبی مانند حزب تشيع ايران وا
 در نطورآ بنابراين بنظر ميرسد که آن کشور، .انگليس نقشی برای کشورخود درجريانات مصر قائل نباشد

دش ر ابه مريکا که عوامل خوآعمل کرد يعنی اول ميدان ميدھد به   ١٣۵٧مصرعمل خواھند کرد که درشورش 
زاد باشد ھمان خواھد شد که آکه اگر ) وبعد درجريان انتخاباتبازرگان واميرانتظام وجبھه ملیقدرت بنشاند (

 مريکا راازمصربيرون خواھد کرد ھمانطورکه باآشد يعنی حکومت اسالمی مصربا اردنگ  ۵٨دررفراندم سال 
     .ستمريکائيھاراباپس گردنی وخواری ازايران بيرون کرده اآخفت سی سال است که حکومت انگليسی ايران 

  

 


