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هخ ی خارجی هاهاخ ی توطئ ضد انقل ب و اسطور
|نویسنده: سامح نجیب  ترجمه: مهرداد امامی

یه ی کسسسانی یتکار زدن به هم نَانگ خیان ییاعتماد ی و  یه ی خارجی» در جهت ایجاد ب  ضد-انقل�بها و کودتاها ی نظامی همواره از ورق «توطئ
ییتوانسسد تمسسامی ییآورد کسسه تحسست آن رژیسسم م یهاند. تهدید خارجی، وضعیت هیستر ی ملی بسسه وجسسود م ینهایند، استفاده کرد  که مخالف آ

یتها ی خود را پوشش دهد و سرکو�ب را توجیه کند.  جنای

ییرسسد تحست فرامیسن مسستقیم ینها اکنون بسه نظسر م یه ی آ یه ی مبارک- که هم یتآور نیست که عقاید درون و بیرون دولت در دور  شگف
ینالمسلمین» و حمسسایت آمریکسایی/صهیونیسسستی از آن یهروز ی ما را در مورد «تروریسم اخوا یسها ی اطلعاتی بودند- به صورت شبان  آژان
ییکند، جزء لیفنک این طسسرح یه ی آمریکایی/اروپایی که به کودتا یا کشتارها ی متعاقب آن اشاره م ییکردند. در نتیجه هر بیانی  نصیحت م

ییشود. یهمنظور استقرار مجدد اخوان و حمله به مصر و امنیت آن محسو�ب م شیطانی ب

یه ی خائنسسانی تلقسسی یهمنسسزل ییشوند، بلکه ب ینالمسلمین م یتها ی اخوانی» و اخوا  مخالفان حکومت نظامیان نه تنها متهم به حمایت از «تروریس
ینهسسایی کسسه ییکنند، آ یهها ی خارجی قصد سرنگونی مصر را دارند. تمام کسانی که از دموکراسی حمایت م ییشوند که تحت حمایت توطئ  م
ییپیوندنسسد، دشسسمن و عوامسسل طسسرح صهیونیسسستی/آمریکسسایی ی�بها یا تظاهرات نشسته م ییکشند و به اعتصا  سیاست نظامی را به چالش م
ییدانند که قصد ییکنند یا وقایع اخیر مصر را یک کودتا ی خونین ضد-انقل�ب م ییشوند. تمام افراد ی که ژنرال السیسی را نقد م  پنداشته م

یتها ی اخوانی»اند بلکه باید به اشد مجازات برسند. دارد مصر دوران مبارک را احیا کند، نه تنها «تروریس

از مبارک تا السیسی

  علیسسه آن انقل�ب کردنسسد- مبتنسسی بسسر سسسه2011اجازه دهید برا ی تحلیل یک گام به عقب رویم. مصر دوران مبارک- که مصریان در 
یمپیوسته بود: یهه راهبرد مرکز ی ب

ی یها را به نفع مشستی تساجر چنسدملیتی و سسران نهادهسا ی حکومستی بسا حضسور یهدار ی نولیبرال که اکثریت مصر  نخست، سیاست سرمای
یتمند ساخت.  سُمس ینها،  نهادها ی نظامی و امنیتی در خط مقدم آ

ییکرد. سوم، اتحساد نیروهسسا ی نظسسامی، امنیسستی و سیاسسی بسسا امپریالیسسسم  دوم دیکتاتور ِ ی خودکامه که اجرا ی راهبرد نخست را تسهیل م
یتها ی نفتی ثروتمند خلیج ]فسسارس[ و ییاش- دولت صهیونیستی و دول  آمریکایی. این راهبرد برا ی حفاظت از منافع آمریکا و شرکا ی اصل

مشخص ًا پادشاهی عربستان سعود ی بود. 

یها ی آمریکا و اسسسرائیل حفسسظ و بسسه فرونشسساندن30در طول حکومت  ییترین متحد منطق یه ی مبارک، مصر نقش خود را به عنوان اصل  سال
 انقل�ب فلسسطین کمسک کسرد. مصس ِر مبسارک در جنسگ آمریکسا علیسه عسراق سسهم داشست و تمسام خسدمات ممکسن بسه امپریالیسسم
ییشسسده و ذاتسس ًا ین مال یشدیده، تأمی یینمود. سیاست خارجی مبارک به همین منوال بود و ارت ِش مسلح، آموز  آمریکایی/اسرائیلی را تسهیل م
یسها ی امنیتی و جاسوسی هم وجود داشت که نقش مهمی در  وابسته به ارتش آمریکا در رأس آن قرار داشت. همین اوضاع برا ی سروی

یها ی آمریکا ایفا کردند.  جنگ آمریکا علیه ترور و در کمک به حفظ مناف ِع منطق

  علیه آن انقل�ب کردند. حکومت آمریکا از مبارک و نهاد نظامی مصر تا2011این محورها اساس حکومتی بودند که مصریان در ژانویه 
یها ی دیگر از مقامات تشسسریفاتی اسسست، حمسسایت  آخرین نفس و تا جایی که تشخیص داد تنها راه نجات رژیم، قربانی کردن مبارک و عد
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یهدار ی- ییکرد محافظت کند. یعنی همان استبداد- همسسان سسسرمای ینگاه اسکاف وارد صحنه شد تا از اصولی که مبارک نمایندگی م  کرد. آ
یفها ی عمیقی در رژیم باقی گذاشت و ارتش نیاز به شریکی داشسست یلآویو و ریاض. اما انقل�ب شکا  همان اتحاد راهبرد ی با واشنگتون، ت
یگتریسسن سسسازمان سیاسسسی، بسسود کسسه ینالمسلمین، بزر یینتیجه بگذارد. این سرنخی برا ی نقش اخوا  تا بتواند انقل�ب مداوم را درک کند و ب

یهها داشت. یمترین تأثیر را در میان تود عظی

نالمسلمین، ارتش و آمریکا اخوا

یتها ی امپریالیستی تنها بر حسسسب  واضح است که مخالفت اروپا و آمریکا با کودتا هیچ ربطی به انسانیت یا دموکراسی نداشت. این قدر
ییاش یعنی ارتش و سسسرویس امنیسستی ییکنند. محکومیت کودتا هرگز ناشی از برگزیدن اخوان نسبت به متحدان تاریخ  منافع خود اقدام م

نبود. 

یه ی ما و مشخص ًا در مصر چیست؟ ییاش در منطق بدین ترتیب، راهبرد امپریالیستی آمریکا و شرکا ی اروپای

یتها ی عسسر�ب ثروتمنسسد یه ی سیاسی و نظامی آمریکا بر مل ییتوان به دو عنصر اصلی تقسیم کرد. عامل نخست طبیعت ًا سلط  این راهبرد را م
یهویژه عربستان سعود ی است. عامل دوم تأمین امنیت حکومت صهیونیستی است که به عنوان متحد نظامی اصلی برا ی آمریکسسا  نفتی و ب

ییکند.  در تحت کنترل گرفتن منطقه ایفا ی نقش م

یه ی اخیر به چند دلیل افزایش یافته است. نخست، نفت این منطقه همچنان منبع اصسسلی  اهمیت نفت منطقه برا ی آمریکا در طول سه ده
یشمنسسد ی ماند. کنترل آمریکا بر این غنیمسست ارز یهدار ی از جمله چین، ژاپن و امارات باقی خواهد یتها ی سرمای  انرژ ی برا ی بسیار ی از دول
یهدار ی چسسون چیسسن یههسسا ی سسسرمای یهرغم رشد سریع نیروگا یهدارنه ب  برا ی واشنگتون ضرور ی است تا موقعیت خود را در بال ی هرم سرمای
یه ی مالی در نظسسام سسسرمایهدار ی ینها ی سعود ی و خلیج ]فارس[ تبدیل به مراکز عمد یخنشی  حفظ کند. دوم، مخصوص ًا در همین اواخر، شی

یه ی بحران مالی  یهاند. این نقش در نتیج یه ی2008جهانی شد یه ی «آمسسوز   نقشی اساسی شد. در اینجا شاهد منطق نهفته در مرکزیت فزایند
ییتواند به عنوان تهدید مسسستقیم  کارتر ی» هستیم که پس از انقل�ب ایران اعلم کرد، که هر تهدید ی به کشورها ی عر�ب ثروتمند نفتی م

  عراق و تسخیر آن1991برا ی منافع حیاتی آمریکا تلقی شود و پاسخ آن در صورت لزوم پاسخی نظامی خواهد بود. این گفته در جنگ 
 اثبات شد.2003در 

یکتر از حتی انقل�ب  ی�بها ی عربی و مشخص ًا انقل�ب مصر را کابوسی خطرنا ییدانسد. امکسان گسسترش ایسن1979واشنگتون انقل   ایسران م
ییکند و این کار را ادامسسه ییاش تحمیل م یتها ی خلیج ]فارس[، تهدید ی جد ی به منافع راهبرد ی آمریکا و متحدان اروپای ی�بها به دول  انقل
ییتوانسد ییشوند. پذیرش صسلح بسا حکسومت صهیونیسستی م ییرسند، تهدید دیگر ی محسو�ب م یییی که به قدرت م ییدهد. نیروها ی انقلب  م

ملغی شود و نفوذ اسرائیل و حتی وجود بلندمدت آن را به خطر اندازد. 

ییتوانند وضعیت انقلبی  آمریکا از اخوان حمایت کرد زیرا در طول حکومت اسکاف مشخص شده بود که نیروها ی ]نظامی[ به تنهایی نم
ینالمسلمین از متحدان راهبرد ی رژیم گذشته حمایت کرد. را مهار کنند. اخوا

یه ی مبسسارک یتها و متحسسدان دور یها ی بین اخوان و ارتش منعقد شد. به قدرت رسیدن اخوان در عو ِض حفظ سیاس  به لطف آمریکا معاهد
یینسستیجه مانسسده، تهدیسسد  پذیرفته شد و تضمین داده شد که منافع حیاتی رژیم در حالی که خشم عمومی عم ًل پراکنسسده شسسده و انقل�ب ب

نشود. 

نَپست را ایفا کند و سریع ًا قول وفادار ی به واشنگتون، توافقات کمپ دیوید و پادشاه عربستان را  اخوان بیشتر آمادگی داشت تا این نقش 
 داد که عجله داشت تا دستانشان را ببوسد. طلب مجازات برا ی قاتلین شهدا و سایر مطالبات انقلبی کنار گذاشته شد. فرماندهان ارتش
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یتها ی اقتصسساد ی مبسسارک ییخطر و حمایت از سیاس یه ی مبارک که باقی مانده بودند تضمین خروج ب یلها ی دور  و  پلیس به تاجران و ژنرا
دادند. 

ی�بها در سرتاسسسر جهسسان بسسود. در ایسسن پنسسچ مسساه مصسسر30در پنج ماه پیش از  یگترین سطح اعتراضات و اعتصسسا   ژوئن، مصر شاهد بزر
  شسساهد2012 بسسود، بسسه رغسسم اینکسسه خسسود سسسال 2012اعتراضات و اعتصاباتی را به چشم دید که بیش از کل اعتراضات و اعتصسسابات 

یه ی پیش بود. (   مرکز حقوق اقتصاد ی و اجتمسساعی مصسسر و گسسزارش شسساخص دموکراسسسی- مرکسسزاعتراضاتی بیش از اعتراضات کل ده
ینالمللی، می  یه ی بی ) 2013توسع

سُمرسی و اخوان بلکه خود حکومت مبارک از یه ی مصریان، نه تنها  سُمرسی و خشم انقلب ِی فزایند یتجمهور ی   آشکار شد که ]علوه بر[ ریاس
یه ی انقلبی پیش از  یلها و تاجرانش نیز تهدید شده بودند. موج فزایند   ژوئن، ترس به جان حکومت آمریکا انداخت. برنامه30جمله ژنرا

یلها و بقایا ی رژیم گذشته به صورت تدریجی تا کودتا ی    جول ی مانع موج انقلبی شوند. کشتارها ی متعاقب و استقرار3این بود که ژنرا
یه ی ضد-انقلبی هستند که اکنون شاهد آنیم. یگها ی قدیم صرف ًا مقدم یه ی مجدد سازوبر وقیحان

یه ی معکوس دهد و برا ی تمسسام احسسزا�ب ییترسد که سرکوبی السیسی بتواند نتیج ییزند. آمریکا م  آمریکا دست به استقرار مجدد اخوان نم
ییتواند مصر را از همان مسیر الجزایر پایین بکشد؛ یعنی از طریق تکثیر تروریسم و تداوم جنگی داخلسی ینآور تلقی شود. یک سناریو م  زیا
یجها ی مهاجرت غیرقانونی در سراسر مسسدیترانه ییاندازد. کانال سوئز، امنیت اسرائیل و مو  که منافع راهبرد ی آمریکا و اروپا را به خطر م

همگی عناصر همین سناریو هستند.

 طور که برا ی اسکاف و مبارک هسسم پیسسش از ایسسن بسسه وقسسوعامکان دیگر این است که السیسی با موج انقلبی دیگر ی مواجه شود، همان
یها ی آمریکا را به طسور کلسی بسه خطسر ییتواند طبقه حاکم مصر، حکومت عمیق و منافع امپریالیستی منطق  پیوست. این مرحله به راستی م

اندازد.

ییشسسود. در  کشمکش بین السیسی و آمریکا صرف ًا بر سر رویکرد ی است که برا ی تثبیت وضعیت به نفع هر دو شرکا ی تاریخی اتخسساذ م
یهگذار ی سیاسسی و اقتصساد ی آمریکسا در یییسی نخواهسد شسد. سسرمای یچگونه تحریسم واقع ینها یا هی  نهایت این نزاع منجر به قطع روابط آ

یهاش با مصر و ارتش آن به نفع اخوان- سازمانی که پیش از این شکست خود را اثبات کرده- تغییر نخواهد کرد. رابط

ینالمسلمین به حملت و کشتارها آن چیز ی است که بیشترین کمک را یهتر اسلمی و اخوا یشها ی گسترد یه ی جنب ینشد  شاید واکنش تضمی
یییی بود که نه فقط ارتش و پلیسسس، یه ی تروریست یه ی مسلحان یشها ی اسلمی[ مبارز ینها ]اخوان و جنب  به السیسی کرد. واکنش غیراراد ی آ

یهگرایی موجب کشتارها ی متعساقب شسد، هسر چنسد تسوبلکه ده یتانگیز به فرق  ها کلیسا و نهاد مسیحی را نیز هدف قرار داد. تحریک نفر
یلها و پلیس! ییها بودند که کودتا را سازماندهی کردند نه ژنرا گویی انگار قبط

یی جلسسوه دادن یههسسا ی خسسارجی نسسه تنهسسا شسسیطان ین (چه مسلحانه یا غیرمسلحانه) بسسه توطئ یش اسلمی و مقاومت آ  هدف از ربط دادن جنب
ینپرستی ارتش و ارتباط نمسادین یمگراها و کسانی که مخالف ضد-انقلبند، نیست، بلکه اقدامی تبلیغاتی است که به دروغ مدعی میه  اسل

رهبر آن با جمال عبدالناصر و عصر آزادساز ی ملی است. 

ییکنند. مثال آن این  یپها ی سابق به این اقدامات کمک م یلها و چ یه ی حسسز�ب کمونیسسست مصسسرمتأسفانه بسیار ی از لیبرا   اسسست کسسهبیانی
یه ی ما را تجزیه کنسسد، آن هسسم بسسا ییخواهد ملت و منطق  اشاره دارد به «تروریسم اسلمی و پیوند آن با اتحاد آمریکایی/صهیونیستی که م
ی یترین یه ی قو یهمثاب یگتر که آمریکا را به عنوان رهبر جهان و اسرائیل را ب یه ی خاورمیانه بزر  هدف ترسیم مجدد نقشه در چهارچو�ب پروژ
سُترکسی- اسسرائیلی خواهنسد یتها ی عر�ب صرف ًا بازوها ی اتحاد آمریکایی-  ملت منطقه جا بیندازد و حکومت مصر را تضعیف کند. سایر مل
 بود.» بیانیه همچنین اشاره به ضرورت «ایستادن در کنار ارتش و پلیس در جنگ علیه فاشیسسم تروریسستی مسذهبی و غیسره دارد». تسو

گویی این جنگ آزادساز ی ملی است و السیسی کانال سوئز را ملی کرده است!
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یهها ی اخیرش را با این جمله بسسه پایسسان ییدهد و یکی از بیانی  حز�ب اتحاد مردمی سوسیالیستی همین کار را با توجه به «توطئه» پیشنهاد م
یهباهم علیه طرح صهیونیستی-آمریکایی.» ییبرد: «هم م

ینبسسار السیسسسی پادشسساهان عربسسستان و ییترین حامیسسان اقسسدامات خو  تمامی موارد مذکور در تقابل شدید با وقایع موجود قرار دارند. اصل
یه ی  امارات از یک سو، و اسرائیل از سو ی دیگر است. به بیان دیگر، یعنی مراکز اصلی ضد-انقل�ب در جهسان عسر�ب در طسول شسش ده

گذشته و حامیان وفادار رژیم مبارک.

عربستان سعودخ ی، السیسی و اپوزیسیون

یه ی گذشته افزایش یافته است. مرکز قدرت در محور سعود ی- قدرت و نفوذ اقتصاد ی دولتها ی حوزه ی خلیج ]فارس[ در طول دو ده
یه ی یهدار ی شده است. بنا بر آمارها ی منتشره در مجل  اماراتی قرار گرفته که تبدیل به نیروگاه جهانی اصلی برا ی  تأمین مالی نظام سرمای

Fortune سُفرچون ( Magazine) ب خلیج فارس�ارزش نفت خام صادراتی از شورا ی همکار ی کشورها ی عر ،(CCASGبالغ بر ( 
ی یها ی خارجی توسط همیسسن کشسسورها در طسسول 2008 میلیارد دلر در سال 500 یهگذار ییشود. سرمای  530 بسسه رقسسم 2006 تسسا 2002 م

یهگذار ی در60 میلیارد دلر در ایالت متحده و 300میلیارد دلر رسید. این رقم شامل  ییشود. ایسسن سسسرمای   میلیارد دلر در خاورمیانه م
یه ی  یه ی بیش از 2009 تا 2002دور یهشد یهبرابر شد و به میزان محاسب یه ی خلیج فارس بسسه1.4 س یتها ی حوز   تریلیون دلر بالغ شد. حکوم

یهاند.  یه ی درازمدت آمریکا پس از چین و ژاپن شد رهبر ی اتحاد سعود ی-اماراتی تبدیل به سومین دارندگان اسناد خزان

یه ی عسسر�ب و یهشسسان در منطق یتیابی این کشورها در سیاست آمریکا انعکاس یافته و هم در نفوذ فزایند یه ی اقتصاد ی هم در موقعی  این وزن
یه ی کار باشد تبدیل بسسه ایسسن شسسده کسسه یه ی بین اقتصاد مصر و کشورها ی خلیج فارس از اینکه مصر صرف ًا صادرکنند  مشخص ًا مصر. رابط
یشهسسا ی اقتصسساد، از کشسساورز ی و صسسنعت گرفتسسه تسسا  کشورها ی خلیج فارس شرکا ی حقیقی طبقه حاکم مصر و نهاد نظامی در تمامی بخ

یهاند.  یهگذار ی و تأمین مالی مستغلت، شد سرمای

ییکنسد کسه بگسوییم ایسن شسراکت متجساوز از  در اینجا مجال آن نیست که ماهیت و میزان این شراکت را توضیح دهیسم، امسا کفسایت م
یتوساز اسسست. (بسسرا ی جزئیسسات بنگریسسد بسسه: ژیلسسبر یکها، مستغلت و ساخ یهویژه در بان یشها ب یهگذار ی آمریکا و اروپا در اغلب بخ  سرمای

یتها ی عربی خلیج فارسآشکار، خواست مردم، آدام هنیه،  یهدار ی و طبقه در حکوم )سرمای

ینهسا حامیسان یلها و تاجران باشند. جا ی شگفتی نیسست کسه ای یتها در خط مقدم حمایت از رژیم مبارک، ژنرا  منطقی است که این حکوم
 اصلی ژنرال السیسی و ضد-انقل�ب هستند و مبرهن است که چرا السیسی بر اراده و توانایی پادشاه عربستان و شرکا ی او در تأمین مالی

انهدام انقل�ب مصر و احیا ی حکومت گذشته شرط بسته است.

ییگر ی و بنیادگرایی اسلمی- نخسستین فسرد ی بسود کسه کودتسا را یبافتادگی و استبداد و بهشت وهاب  پادشاه عربستان سعود ی- مرکز عق
 تبریک گفت و یک سخنرانی در ستایش از السیسی و حمایت از جنگ او علیه تروریسم اختصاص داد. پادشاه عربستان به السیسی قسسول
یینماید واکنش بسسازیگران ییشمار داد. موقعیت پادشاه عربستان یا ستایشش از السیسی جا ی تعجب ندارد، آنچه عجیب م  میلیاردها پول ب
ییرفتند. جنبسسش تمسسرد در سسسخنرانی ییشدند بلکه حتی انقلبی هم به شمار م  سیاسی مصر است، کسانی که نه تنها اپوزیسیون پنداشته م
ییفرستاد، مورد سسستایش زیسساد ی واقسسع یه ی سیاسی آن» که عم ًل به پادشاه عبدال درود م  خود با بیان «احترام به مشروعیت مصر و اراد
یه ی ]کودتا[ تجلیل کسسرد و حمسسایت یمکنند یه ی مردمی مصر، از نقش عربستان به عنوان فراه  شد. حمدین صباحی، ناصریست و رأس جبه
ییهسسا در ی یها و امارات  خود را از اقدامات رژیم علیه معترضان اعلم داشت. صباحی در توئیتر شخصی خود نوشت «درود بر موضع سعود

حمایت از مصر.»

یلآویو از نظر این مردم تبدیل به قهرمان شده است! این پادشاه، این دشمن بزرگ انقل�ب مصر، این خادم حرمین شریفین، واشنگتن و ت
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اسرائیل و السیسی

ییتوان فرض کرد که اگرآنچه در رسانه یسها ی امنیتی هیچ خبر ی از آن نیست، موضع رهبران حکومت صهیونیستی است. م  ها ی سروی
ییلرزیدنسسد، یتها، که از ترس بسسه خودشسسان م ییتوانست استقلل مصر را پس بگیرد و صهیونیس ییبود، م  السیسی یک قهرمان ملی واقعی م

ییتوانست چیز ی فراتر از این توهمات ساختگی باشد. ییشدند. واقعیت نم ینالمسلمین م خواهان بازگشت اخوا

یتسسساز سسسریع را یمهسسا ی سرنوش ینالیعزر، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و متحد مبارک گفت «بسسه نظسسر مسسن اگسسر السیسسسی ایسسن گا  بنیامین ب
یه ی مصر ی گاردها ی انقلبی ]منظور سپاه پاسداران ایسران اسست.م. ییتوانست شبیه رژیم ایران شود. ما با نسخ ییداشت، رژیم مصر م برنم
یه ی صلح جسسایش در دسسستان السیسسسی امسسن اسسست و اینکسسه یهایم.» و ی همچنین بیان داشت که معاهد ییمان مواجه شد  [ در مرزها ی جنوب

یشها ی مصر و اسرائیل ادامه دارد. (ماریو،  )20/08/2013همکار ی بین ارت

ییکنند. (مصاحبه بسسا سسسی.ان.ان. یتوزیر پیشین اسرائیل، یهود باراک، اعلم کرد که تمام جهانیان، السیسی را تأیید و از او حمایت م  نخس
16/08/2013(

یه ی در دسترس است. ینگو ی اسرائیلی به نیویورک تایمز گفت که باید از رژیم السیسی حمایت کرد زیرا اکنون بهترین گزین یک سخ

سُپست بیان کرد. مردخا ی کدار، پژوهشگر در مرکز مطالعات راهبرد ی بگین-سادات، نظرات مشابهی در اورشلیم 

 ) عم ًل در واشنگتون برا ی حمایت از السیسی و جلوگیر ی از توقسسف کمسسک بسسه ارتسسشAIPACکمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (
)18/08/2013مصر در حال لبی کردن است. (نیویورک تایمز 

یهها ی ضد-انقلبی ادعا دارند که حامی تروریسم اسسسلمی در مصسسر اسسست، در یهاصطلح دشمن مردم مصر که رسان  به دیگر سخن، آن ب
یتهسسا، ینها فور ًا پشت حکومت و نهادها ی مصر، کودتا، ضد-انقل�ب و البته قلع و قمع تمام مخالف ییکند. آ  واقع کام ًل از السیسی حمایت م
یچچیسز جسا ی یهکننسده اسست. امسا هی یغگویی و جعل واقعیتی بسدیل بسسیار گمرا ینالمسلمین، قرار گرفتند. چنین توانی برا ی درو ییهویژه اخوا  ب

ییگیرد. واقعیت را نم

استثنااها: قطر و ترکیه

یهشسسده از یتها خط سیاسسسی دیکت ییزند. در حالی که این حکوم یتها ی ثروتمند نفتی خلیج فارس را به زمین م  قطر به تنهایی جریان حکوم
ییکوشد اندکی مستقل از پادشاه مادر بساقی بمانسد. هسر چنسد ممکسن اسست تلش قطسر ییکشند، قطر م  محور سعود ی-اماراتی را یدک م
یهرغم اینکه در میزان حجم و تعداد سکنه ناچیز است، قطر، حکومت تنش مداوم و رقابت با سیاست خسسارجی سسسعود ی ییفایده باشد و ب  ب
ییها ی خود پر و بسسال دهسسد. ارزش یهطلب ییتواند به جا ییکند، م  است. قطر به سبب ثروت عظیمی که از صادرات گاز طبیعی و نفت ایجاد م

 بود و این ثروت تحت کنترل امیر قطر است. 2010/2011 میلیارد دلر در سال 43صادرات این اقلم بالغ بر 

یلهسسا ی ییرود. مثا ی یها بسسه کسسار م یها ی ورا ی نفسسوذ مسسستقیم سسسعود  این جریان مداوم ثروت توسط امیر قطر برا ی کسب وز ِن سیاسی منطق
ییکنسسد و میزبسسان ییشمار ی از این اقدامات وجود دارد: ایجاد روابط نزدیک با ایران در عین حالی که دستش را به سو ی اسرائیل دراز م  ب
یتوگوها با فتح. حمایت از حز�ب سعد الحریر ی و سپس یتترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. حمایت از حماس و تسهیل گف  بزرگ

 . با این حال، قطر دو حرکت مشخص ًا مهم در تلش برا ی ایجاد یک نفوذ ملی2006حمایت مالی از بازساز ی جنو�ب لبنان پس از جنگ 
ینالمسملین را زیر چتر حمایتی خود قرار ینها ی سعود ی ضعیف بود، قطر اخوا یخنشی  مستقل انجام داد. در زمانی که مناسبات اخوان با شی

یه ی  یهپرداز اخوان یعنی یوسف الغرداو ی را تأمین کرده اسسست. و سسسپس خسسبرگزار ی1980داد. از ده یتگاه رهبر نظری   به بعد قطر سکون

6 از 5 صفحه



Praxies.org        پراکسیس      

ینهسسا  الجزیره؛ قطر مشخص ًا پس از شروع انقل�ب مصر اجازه داده تا این خبرگزار ی پرنفوذ به عنوان سخنگو ی اخوان ایفا ی نقش کنسسد. ای
یشها ی پایدار میان اخوان و عربستان سعود ی است که از مخالفت اخسسوان بسسا جنسسگ آمریکسسا در عسسراق در یه ی تن یتصحن  همگی علیه پش

یه ی  ییگیرد.1990ده  نشئت م

سُخرد ( یه ی امیسسر آن از اخسسوان پیسسش از و در طسسول حکسسومتStateletاین بستر ی است برا ی فهم این حکوم ِت  یهطلبسسان  ) و حمایت جا
ییکند. سُمرسی و حکومت السیسی تبیین م سُمرسی. همچنین موضع آن را علیه برکنار ی  یه ی  یکسال ی

یینسستیجه یمگرا، رشد سسسریع اقتصسساد ی و تلش ب ی یاش است. اردوغان با بنیان مردم ِی اسل یمتا ی قطر ییتر از ه یهتر و منطق  موضع ترکیه ساد
یها ی همانند مدل امپراتور ی عثمانی قدیم است. این نگرش  جهت پیوستن به اتحادیه اروپا، شدید ًا نیازمند کسب اهمیت ژئوپولیتیک منطق

یمگراها در تونس و مصر تحقق یافت. یتیابی اسل با قدر

یهها ی اردوغسسان یتبار به اخوان را محکوم کسسرد. دغسسدغ یه ی خشون  در این چهارچو�ب، واضح است که چرا اردوغان کودتا ی السیسی و حمل
ییگیرد. یها ی ترکیه است و مشخص ًا از انسانیت یا اشتیاقش به دگرگونی انقلبی نشئت نم ناشی از تأثیرات منفی این تغییر بر منافع منطق

یتاش شتافته اما وقسسایع ینصف ینالمسلمین در واقع به یار ی خود شیطا ییکنند. اخوا  ضد-انقل�ب مدعی است که جهانیان از اخوان حمایت م
یه ی واشسنگتو ِن یهواسسط مّلم موجود حاکی از آن است که کودتا ی السیسی شدید ًا توسسط اسسرائیل، عربسستان سسعود ی و غیرمسستقیم ب  مس

ییشود.  مضطر�ب حمایت م

ینها، عربستان و امارات یا شاید یها ی آ یه ی امپریالیستی آمریکا، اسرائیل و متحدان منطق  انقل�ب مردمی مصر بدون گسست کامل از برنام
یتها ی وابسستگی عبسور نمایسد. السیسسی بسا سُمرسی نتوانست از خودمختار ی محافظت کند یا از محدودی  قطر و ترکیه، موفق نخواهد شد. 

ییدهد. یهها ی نفتی خلیج فارس، دارد همین کار را انجام م انداختن خود در آغوش پادشاهان و شاهزاد

یتهایشسسان یهساز ی جهت سرپوش نهادن بر جنای یها ِ ی کاذ�ب مبنی بر اینکه ضد-انقل�ب در حال آماد  واقعیت غمناک در برابر هیجان رسان
ینطور که در ابتدا ی این مقسساله گفتسسه شسسد، اتهامسساتها ی خیانت با اخواناست، اهمیت چندانی ندارد. اتهام یییابند. هما  المسلمین پایان نم

ینهسسا هماننسسد ییکنند، گسترش خواهد یسسافت. بهتا یه ی خود را مطالبه م  خیانت نسبت به تمام کسانی که مخالف کودتا هستند و حقوق حق
ینها خواهد افتاد. یلها فروختند، سر زبا یپگراها و روشنفکرانی که روح خود را به ژنرا یلها، چ یتها ی معمولی به دست لیبرا مظنونی

ییکنسسد عمسسوم یچیک از این موارد گواهی بر یأس یا ناامید ی برا ی انقل�ب مصر نیست. این اولین یا آخرین بار نیست که رژیم سسسعی م  هی
ییشوند و دشسمنان یغها م یهاند که سریع ًا متوجه درو یه ی انقلبی در پشت خود ثابت کرد  مردم را فریب دهد. مصریان بارها و بارها با تجرب
ینها را واگذار خواهیم کرد و برخی را پیروز خواهیم شد امسسا از ییشناسند. مبارزا ِت بسیار بیشتر ی در راه است. برخی از آ ییشان را م  واقع

ییکنیم تا انقل�ب ما به نتیجه برسد. ییگیریم و خود را قربانی م یتمان درس م اشتباها
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