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 !بود فرعون خالی  اسم و جایی  فقط                   

 دموکراسی موقوف !                              

 

                                                                                                  

     

 محمد امین فروتن 

 بخش اول :

ولي « من مي آيم، من مي آيم، من...»ش پشت تريبون رفت و خواند گونه اشعر شاعردست چندمي براي خواندن

روي يكي از مستمعين  پايه تريبون گير كرد و از باال بقيه شعرش را فراموش كرد و در حال دستپاچگي پايش به

بود. شما دو سه  گفت؛ نه بابا! تقصير خودم آن مرد ببخشيد آقا! عذر مي خواهم!  افتاد و با شرمندگي به او گفت؛

 بار گفتيد من مي آيم ولي من فكر نمي كردم قرار است با سر بياييد!

 

 دردناک  حوادث ووقائعقول کسی که در تمامی صحنه های ازجالب ای  با ذکرخاطره  قسمت يادداشتبنا بود اين 

 دفتر طالبان يیجودؤفلسفه تاريخی و  های  انگيزهبر مبنای آن  تامی آغازيدم افغانستان حضور فعال داشته است 

مصر ازخيابانهای غريو وآژير  تانکها ی کودتا چيان و نظاميان ر مگ داشته باشيم مکث کوتاهی  قطردردوحه 

سبب شد تا مبحث تأسيس دفتر طالبان در قطر به يک فرصت ديگری واگذارکنيم و انگيزه های ؤقوع اين کودتای 

موکراتيک درمصربرهبريی دکتورمحمد مرسی موردمطالعه عميق حاکميت د را درآئينه حوادث يکسال «زرد»

وقائيع و حوادثی که در مصر ميگذرد برخالف ديگر   بد نخواهد بود که اکنون بخاطر ريشه يابیقراردهيم. 

نهضت هاو حرکت های سيا سی و اجتماعی که تاريخ انسان در هستی و جهان را با بينيش و معادالت  مادی 

روح حوادث کنونی را با معادله جنگ ميان دو بينيش ودو  نگاه به تاريخ و انسان ميدهند  مورد بررسی قرار

گيزه ها و زمينه های يک حرکت بويژه بصورت مختصر بيان کنيم . شايد درست ترين روش برای يافتن دقيق ان
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باشد که ميتواند ما را ن در زميجايگاه وی در عصر جديد اعتقاد و باور بالقوه به حرمت انسان در تاريخ همچنان 

. يکی از برجسته ترين تمايزاتی که ميان حرکت ها و نهضت های متوصل سازد به کشف ماهيت حوادث تاريخی 

انسان در تاريخ است البته بايد خاطر نشان  مؤقيعت ونقش  وجود دارد همين نگاه به معاصر  سياسی و اجتماعی

نيز فکری قرار دارند  واحد  جبهه يک ن و نيروهای که ظاهرأ درساخت که بحث انسان شناسی در ميان مسلمانا

گفت که وقتی گروه و جريانی بصورت بالقوه دارای با صراحت اعالم کرد و بايد  وابعاد گوناگونی  يافته است 

درگذر گاهی از تاريخ با اقتضای  چگونگی شرائط  عمومی جامعه به ماهيت يک باورو ايمان  نباشد ميتوانند 

جريان های سياسی برداشته شود     برخی از خواهی لی خود رجعت کنند و پرده از تظاهر برصلح و عدالت اص

ی آخير نظامی در مصر مصداق کامل اين حقيقت است . زيرا انجام و سازماندهی اين بدون شک انجام کودتا

اده ء معجون گونه ای است مغائر با هرنوع قواعد دموکراتيک بازی  محصول يک ار«  زرد نظامی »کودتا ی 

 از همان آغازپيروزيی محمد مرسی رئيس جمهور منتخب مصر  طرح ريزی و سازماندهی گرديده  بود .که 

 

 

حزب آزدی و آقای محمد خيرت شاطرمعاون آنگاه که شواهد موثق تاريخی  اين حقيقت را به اثبات ميرساند    

توسط  بود و از کانديدا های اصلی آن حزب  محسوب ميشود المسلمين مصرعدالت مصر که شاخه سياسی اخوان 

دادگاه قانون اساسی مصر از کانديدا شدن در انتخابات مصر ممنوع اعالم گرديد و دکتور محمد مرسی رئيس 

حزب آزادی و عدالت شاخه مصر در انتخابات رياست جمهوری مصر بحيث کانديدای اسالم گرايی آنکشور آغاز 

که با نگاه و بينيش اخوان المسلمين مافيای استخبارات منطقه بويژه  رژيم سلفی آل سعود ال فاصله ببه مبارزه کرد 

مصر بويژه انديشه های  دکتور محمد مرسی يکی از نوگرايان مسلمان مصر که خواهان بازگشت به مصر متمدن 

تخاباتی در مصر بود که وزارت بر پايه بينش مترقی و اجتهادی اسالم است به حرکت آمد . در اوج مبارزات ان

به خارجه رژيم سلفی عربستان طی يک نامه خاص وطبقه بندی شده به سفير خود در قاهره دستور داد  تا 

هرنحوی که شده از پيروزيی کانديدای مورد حمايت اخوان المسلمين مصر جلوگيری بعمل آيد مطابق به نامه 

عنوانی سفير عربستان در قاهره نامه اشد محرمانه ای با اين  سعودی عربستانکشور سعود الفيصل وزير خارجه 

 مضمونی که :

تمام تالشتان  خواهم که شما می( ازبر مبنای تاکیدات خادم الحرمین الشرفین )اشاره به عبدهللا پادشاه سعودی »  

  «ام دهید.را در راستای جلوگیری از پیروزی اسالمگرایان در انتخابات مصر به ویژه "محمد مرسی" انج

 صادر گردید 
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با اين شواهد روشنی که شبکه های استخباراتی منطقه بويژه مقامات سلفی عربستان در برابر پيروزيی محمد 

تفکر آن با سرمايه های مادی مرسی رئيس جمهور منتخب مصر داشت از حضور شيخ االزهر نهادی که 

که يک دندان  "النور" سلفی  "يونس مخيون" رهبر حزب ومعنوی قرئت سلفی عربستان سعودی تغذيه ميشود ، 

ميباشد و فقط چند روز قبل از اقدام کودتا عليه پزشک و از پيروان  و نزديکان محمد الظواهری رهبرالقاعده 

محمد مرسی در يک انتصاب و اختالف داخلی  با عماد عبدالغفور رهبر پيشين حزب سلفی النور برياست حزب 

رهبر قبطيان مصر و محمد البرادعی مأموری که تشنه قدرت است  تواضروس اسقف همچنان   انتخاب شده است

 .  و آنرا يک عمل فی البديه دانيست  نبايد متعجب شد  در اجالس مشترک برای اجرای کودتا اشتراک داشتند 

 

 

دامن  یزينام محمد بوعز به یتونس فقير  جوان يک آنگاه که شعله های آتش خود سوزی زيرا چه کسی نه ميداند 

که به دالئيل گوناگون  بود  دؤمين کشوریمصر  خاورميانه را فرا گرفت  ديکتاتورها ی  کاخ نشين  ديکتاتوری 

التحرير سرازير شدند و شعار مرگ بر  و به ميدانقلبهای جوانان را جذب کرد فرهنگی و تمدنی  –تاريخی 

و  محمد البرادعی سابق رئيس آژانس بين المللیپيوست به آن د  ديکتاتورو ارحل ، ارحل مبارک   را سردادن
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مربوط به شرکت هواپيمائی اطريش وارد طياره  يک " سيأ " سی درخاص مأموريت با داشتن برنده جائزه صلح 

برای کانديدا شدن در انتخابات قاهره شد و در پهلوی آغاز به کار تأسيس يک حزب سياسی بنام " الدستور " 

جمهوری مصر با تمامی گروه ها ، احزاب منجمله اخوان المسلمين و حزب آزادی و عدالت مصر رياست 

برهبريی دکتور محمد مرسی به مذاکرات پرداخت و اخوان المسلمين که تا آنوقت قصد نداشت در  انتخابات آئنده 

ای از اخوان ه ستقل سهم بگيرد محمد البرادعی را بحيث نخستين گزينرياست جمهوری مصر بصورت م

غير متعهد و سکوالرحاکم بر سرنوشت دست نشانده اما چندين دهه  حاکميت رژيم های تعيين نمودند المسلمين 

سرمايه های  بهترين که نه تنها ثروتها و ذخائر مادی و اقتصادی مصر را به غارت برده بودند بلکه  مصر

ز همچون زمين های شحم کرده برای بذر را که عقل و دماغ نسل جوان مصربود  نيمعنوی مملکت مصر 

اشرافيت نظامی آماده کرده بود  نهضت تاريخی اخوان المسلمين مصر بويژه حزب آزادی وعدالت  برهبريی 

محمد مرسی را واداشت تا به خواست و تقاضای مليونها مردم ستمديده مصر که برای بازگشت به تمدن و فرهنگ 

ايمان بالقوه داشته باشند در انتخابات رياست جمهوری مصر اشتراک کنند تعهد و بزرگ و اصيل مصر باستانی 

که در پاسخ به اين تقاضای توده های مليونی مصر خيرت محمد شاطر معاون حزب آزادی و عدالت برهبريی 

محمد مرسی کانديداتوری اش را اعالم داشت که به سلسله سنگ اندازی های بازمانده گان رژيم ديکتاتوری 

مشترک ک به بهانه های غير موجه حقوقی طی فيصله دادگاه قانون اساسی همراه با جنرال  احمد شفيق نامزد مبار

حزب آزادی و عدالت کانديداتوريی آقای خيرت شاطر کانديدای  باقيمانده های رژيم حسنی مبارک انتخاباتی 

توريی دکتور محمد مرسی رهبر حزب مصر نيز لغو گرديد که متصل به آن با توجه به سوابق عملی وی کانديدا

آزادی وعدالت مصربرای انتخابات رياست جمهوری مصر بصورت رسمی اعالم گرديد که علی الرغم دست 

درازی های آشکار بازمانده گان رژيم سابق آقای دکتور محمد مرسی از سوی کميسيون عالی انتخابات مصر با 

ی شهروندان مصر بحيث رئيس جمهور مصر اعالم گرديد و فيصد رأی واجدان شرائط رأی ده ۲۵بدست آوردن 

بيانيه انتخاباتی اش خود را رئيس جمهور همه مردم مصر خواند ، اما شکست خورده گان آقای مرسی در نخستين 

حمدين صباحی ومحمد البرادعی که در برابر محمد مرسی انتخابات رياست جمهوری بويژه عمرو موسی ، 

ده بودند رأی و فيصله کميسيون انتخاباتی انتخابات رياست جمهوری را نه پذيرفتند و شکست سختی را متحمل ش

خواستار شمارش مجدد صندوق های رأی شدند که اين درخواست از همه اول مورد موافقت محمد مرسی قرار 

خواست گرفت و رأی ريخته شده در صندوق های رأی چندی منطقه مصر دوباره به شمارش گرفته شد که اين در

بلکه با شمارش مجدد آرأ ی ريخته شده در بسياری از آنها نه تنها منجر به اندکترين نتائيج تغيير و تأثيری نگرديد 

َعلَم صندوق های آرأ ی انتخابات رياست جمهوری مصر به نتائج نامطلوبی رسيدند و ناگزير از همان روز اول 

ه اعتصابات و تحصن و راه پيمائی ها و دروغ پراگنی ها مخالفت با دولت منتخب مردم مصر آغاز کرد و سلسل

 را براه انداختند ...

 ادامه دارد 

 


