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ایران و مصر پس از انقالب اســامی در ســال  57و به دنبال پیمان
کمپدیوید (بین مصر و اســرائیل) روابط خود را قطع کردند و با وجود
گذشــت بیش از  3دهه هنوز دو کشور روابط خود را از سر نگرفتهاند .با
سقوط حسنی مبارک و به قدرت رسیدن محمد مرسی امید به بهبود در
روابط بین دو کشور بیشتر شد اما رفتارهای خام محمد مرسی به ویژه در
اجالس عدم تعهد در تهران مانع از به ثمر رسیدن تالشها در این مورد
شــد و سرانجام کودتای  2013علیه مرسی و به قدرت رسیدن السیسی
امیدها در این مورد را از بین برد.
این در حالی است که دو کشور ایران و مصر در صورت برقراری روابط
میتوانند همکاریهای زیادی به ویژه در مورد صلح منطقهای داشته باشند.
نخبگان مصری در مورد لزوم ارتباط با ایران تاکنون پیشنهادات زیادی به
روسای جمهور مصر دادهاند.
«جرجیس بشری صادقعیاد» یکی از فعاالن سیاسی مصری است که
اخیرا در نامهای خطاب به السیسی بر لزوم رابطه با ایران تاکید کرده است.
وی موســس جنبش «مبارزه با تجزیه مصر» و از فعاالن رسانهای جهان
عرب است .جرجیس بشری اولین مصری است که در مطبوعات به مقابله
و محکومیت جنایت سوزاندن قرآن کریم توسط کشیش افراطی آمریکایی
(تری جونز) پرداخت و نخستین مصری مسیحی است که خواستار تشکیل
کمیتهای بینالمللی برای متوقف کردن کشتار مسلمانان میانمار شد .این
نویسنده مسیحی به حمایت از مسئله فلسطین و ارتش ملی سوریه در
جهان عرب مشهور است .برای بررسی نامه اخیر وی به السیسی و همچنین
ابعاد مختلف برقراری روابط ایران و مصر کیهان با وی گفتوگویی انجام
داده که در ادامه میآید.
گفتنی است این کارشناس مصری در برخی حوزهها مواضعی اتخاذ
کرده که لزوما مورد تأیید کیهان نیست اما به منظور رعایت امانت ،عین
آن مواضع را آوردهایم.
سرویس خارجی کیهان
* ایران و مصر پس از انقالب اســامی روابط خود را با یکدیگر
قطع کردهاند .به نظر شما مهمترین دلیل برای تداوم این قطع روابط
چیست؟
بــه نظر من قدرتهــای منطقهای و بینالمللی تمایــل دارند این قطع
رابطه میان مصر و جمهوری اسالمی همچنان ادامه یابد که از مهمترین این
کشورها ،عربستان است.
این کشــور به انگیزههایی که از نظر خاندان آل سعود دینی است ،مایل
اســت این قطع رابطه همیشگی و دائمی باشد ،چون از نفوذ شیعه در مصر
بیمناکند ،اما من شخصا هرگونه نفوذ شیعی در مصر و هرگونه استفاده ابزاری
از دین را مردود میدانم .همچنین عربستان از نزدیکی روابط دو کشور مصر و
ایران واهمه دارد تا مبادا ایران زیر پای عربستان را خالی کند.
به نظر من وهابیها کمکهای فراوانی میکنند تا نگرانی افراد سادهاندیش
مصری را از نفوذ به اصطالح شــیعه در مصر افزایش دهند .در ضمن جهت
اطالع باید گفت روابط مصر و ایران کامال قطع نیســت و دفتر حافظ منافع
ایران در مصر مشــغول به کار اســت .از طرف دیگر گفتمان دینی مخالف با
هرگونه نزدیکی مذهبی دو کشور در تداوم این قطع رابطه نقش داشته است.
همین امر گفتمان رســانهای را بر آن داشته تا بازتابدهنده تصویر گفتمان
دینی رایج و گاهی تندرو باشد ،چنین گفتمانی به تالشهای انسانی در وهله
نخست و سپس آگاهیبخشی دینی صحیح نیازمند است تا با تاکید بر عامل
شراکت در انسانیت و دوری از خشونت ،روش تسامح و دعوت به تقریب بین
مذاهب اسالم را جایگزین کند .اگر مسلمانان چه شیعه و چه سنی به سخن
امام علی علیهالسالم (که پیامبر(ص)) در شأن او فرمود( :انا مدین ًْهالعلم و علی
بابها) مبنی بر اینکه انسانها یا برادر تو در دین هستند یا شبیه تو در خلقت
و انســانیت ،عمل میکردند ،وضعیت امت اسالمی سامان مییافت ،در حالی
که هماکنون عدهای از آنها عدهای دیگر را به نام دین به گونهای وحشتناک
و سؤالبرانگیز از بین میبرند ،حال آنکه دین از تمام این جنایات بیزار است.
* کشورهای دیگر از جمله آمریکا چه میزان در این قطع روابط
نقش دارند و چه منافعی از این وضعیت دارند؟
مطمئنا ایاالت متحده آمریکا عدم نزدیکی میان مصر و ایران را جزو منافع
خود برمیشمارد به ویژه آنکه مصر یک کشور محوری و تاریخی بزرگ با ارتشی
ملی و قوی است و از طرفی ایران هم کشوری بزرگ و تاثیرگذار در منطقه به
شمار میرود و هرگونه نزدیکی میان دو کشور از دیدگاه آمریکا به مثابه خطر
بزرگی برای امنیت رژیم اشغالگر موسوم به «اسرائيل» و آینده و موجودیت آن
و برای آینده توسعهطلبیهای صهیونیستها در ساخت شهرکها و جنایات
روزانه این رژیم در اطراف مسجداالقصی محسوب میشود .همچنین تداوم قطع
رابطه دو کشور به نفع ایاالت متحده است چون از هرگونه همکاری اقتصادی
ن هراس دارد و لذا با طراحی
و علمی و نظامی و تسلیحاتی میان مصر و ایرا 
جنگهای مذهبی در منطقه و ایجاد جنگها به نام دین (که دین از آن بیزار
اســت) سعی میکند تالشهای مربوط به عادیسازی روابط مصر و ایران را
با شکست مواجه کند و اگر همه کشورها از جمله ایران و عربستان به میزان
ش خواهد شد.
مخاطرات این جنگ مذهبی توجه نکنند ،کل منطقه دچار آت 
به گمان من مصر ،اقدامات مهمی در زمینه توسعه گفتمان دینی و تقریب بین
مذاهب انجام داده اســت و اخیرا جناب دکتر احمد الطیب رئیس االزهر در
سخنانی در جاکارتا پایتخت اندونزی اظهار داشت :سنی و شیعه دو بال امت
اسالمی هستند .وی همچنین در کنار یکی از مراجع تقلید شیعه نماز خواند.
* شــما اخیرا در نامهای خطاب به السیسی بر ضرورت ارتباط با
ایران تاکید کردید .دلیل این تاکید شما چیست؟
بله ،مقالهای را در ســایت «صدی البلد» با عنوان «نامهای به السیســی:
ایران به برقراری صلح گرم با مصر سزاوارتر است» منتشر کردم و از پرزیدنت
عبدالفتاح السیسی خواستم به طور جدی در برقراری رابطه دیپلماتیک میان
مصر و ایران بهگونهای که به نفع دو کشــور باشــد و با امنیت ملی کشور در
تعارض نباشد ،تجدیدنظر کند .من در این مقاله تاکید کردم که کشور بزرگی
در اندازه مصر ،باید روابط برابر با تمام کشــورها از جمله ایران داشــته باشد
به ویژه آنکه بازگشــت روابط بین ایران و مصر به نفع مســائل و موضوعات
اســتراتژیک خاورمیانه از جمله مسائل فلسطین و بازگشت صلح به سوریه و
بحرانهای پیش آمده برای کشور برادر عراق که هر روز تاوان سنگین حضور
ســازمان تروریســتی داعش را میپردازد .حتی من از ایشان خواستم دست
به یک اقــدام تاریخی بزند که در صورت انجام آن ،در تاریخ ماندگار خواهد
شد و آن ایجاد مصالحه میان ایران و عربستان برای خنثی کردن نقشههای
تجزیهطلبانه دشمن صهیونیستی و دولت آمریکا در جهت تجزیه کشورهای
عربی براساس گرایشهای مذهبی و دینی و نژادی و طائفهای است.
* برقراری روابط ایران و مصر چه منافعی میتواند برای دو کشور
و همچنین جهان اسالم داشته باشد؟
امروزه بیشــتر جوامع و
کشورهای اسالمی با مشکالت
عدیــده و چالشهای فراوانی
دســت به گریبان ،و آبستن
حوادث جدیدی هســتند .در
این میان آنچه بیشــتر جلب
توجه میکند مشابهت مسائل
وشــرایط سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگــی و مذهبــی اغلب
کشورهای اسالمی است .بین
کشــورهای اسالمی دو کشور
مســلمان بحرین و جمهوری
آذربایجان از جنبههای مختلف
شباهتهای زیادی با یکدیگر
دارنــد و احتماال سرنوشــت
سیاسی یکسانی نیز در آینده
در انتظار آنها خواهد بود .این
دو کشور از چند نظر شبیه هم
هستند.
به لحاظ ترکیب و ویژگیهای
مذهبــی اگر دقــت کنیم متوجه
میشویم شباهتهای زیادی میان
جامعــه آذربایجان و بحرین وجود
دارد .اکثریــت جمعیــت هــر دو

آنها را شیعیان تشکیل میدهند.
اکثریتی که با ســرکوب شــدید،
ســلب آزادیهای اساســی اولیه،
تبعیض ،محدویــت و ممنوعیت
در فعالیتهای مذهبی ،اجتماعی
و سیاسی شــدید روبهرو هستند
و حقوق انســانی و شهروندی آنها
بــه صــورت روزانه و مســتمر از
سوی حاکمان پایمال میشود .به
عنوان نمونه میتوان به بدرفتاری،
دســتگیری ،شــکنجه ،برگزاری
دادگاههــای نمایشــی و مقابلــه
حکومتهــای بحرین و جمهوری
آذربایجــان با دینــداران ،علما و
روحانیون منتقد شیعه [که بیشتر
درخواستها و مطالبات خود را از
طریق شیوههای آرام و مسالمتآمیز
دنبال کرده و میکنند] اشاره کرد،
که در ســالهای اخیر همواره بر
ابعاد و دامنه آنها افزوده شده است.
از جنبه ساختار سیاسی و نوع
نظام سیاســی نیز شــباهتهایی
میان دو کشور بحرین و جمهوری
آذربایجان به چشــم میخورد.در

کارشناس مسیحی جهان عرب در گفتوگو با کیهان:

تاریخ از نقش بزرگ ایران در سوریه
به نیکی یاد خواهد کرد
مصاحبه :محمدرضا مرادی
مترجم :مهرداد آزاد

برقراری روابط
ایران و مصر به
سود موضوعات
استراتژیک
منطقه از جمله
فلسطین و
سوریه است.

متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم
درحالی که در صف مقدم نبرد با
تروریستها قرار دارد به دور از عقل و
منطق است.
فواید بســیار زیادی دارد و نیازمند اراده سیاسی دو طرف است ،هرچند
میدانم کــه رهبران ایران قصد بازگرداندن روابــط را بهگونهای که به طور
برابر به نفع دو کشــور باشد دارند .این را سفیر «مجتبی امانی» رئیس دفتر
حافــظ منافع جمهوری اســامی ایران در مصــر در گفتوگوی من با او در
ســال  2011تأکید کرد .وی در آن زمان اعالم کرد کشورهایی نمیخواهند
رابطه دو کشــور با فشــار بر مصر و نه بر ایران ،برقرار شود و من با او در این
نظر هم عقیدهام .همچنین معتقدم برقراری مجدد روابط دو کشــور به نفع
مسائل محوری و اساسی منطقه از جمله مسئله فلسطین و حل کشمکشها
و جنگهای خانمانسوز مذهبی موجود در منطقه چه در سوریه یا عراق و یا
یمن و غیر آن خواهد بود.
اضافه بر این برقراری روابط ،منافع و فواید اقتصادی دو جانبه برای هر دو
کشــور خصوصاً در زمینه تجارت خدمات و حمل و نقل و همکاری علمی و
نظامی و پزشکی دربر خواهد داشت که این امر موجب نگرانی دولت آمریکا و
اسرائیل و عربستان میشود و من میخواهم عربستان را متوجه میزان خطرات
جنگ مذهبی بکنم تا مراقب مردم خود و آینده سیاســی خود و موجودیت
خودشان در حکومت باشند.
* آیا احتمال میدهید نامه شــما موثر باشد و در دیدگاه دولت
السیسی تاثیرگذار باشد؟
امیدواریم .رئیسجمهور سیسی پس از انتشار مقاله در جلسهای با حضور

لیبرمن را که اقدامات خونین او بر ضد فلســطینیها معروف است به عنوان
وزیر دفاع جدید برگزید .در نهایت دعوت سیسی به صلح با اسرائیل ،دروغگو
بودن رهبران اسرائیل را آشکار ساخت.
* دیدگاه مردم مصر نسبت به نزدیکی دولت این کشور به اسرائیل
چیست؟
اوالً اکثریت قاطع مردم مصر مخالف عادیسازی روابط با حکومت رژیم
صهیونیســتی هستند و این رژیم را به خاطر جنایاتش در فلسطین و توطئه
برای تجزیه منطقه خاورمیانه براساس گرایشهای دینی و نژادی و طائفهای،
رژیمی سرطانی و ستمگر میدانند و برای اینکه جانب انصاف را رعایت کنیم

اکثریت
قاطع مردم
مصر ،مخالف
عادیسازی
روابط با اسرائیل
هستند.

سردبیران مطبوعات تصریح کرد که مصر کشوری است دارای روابط مستحکم
با تمام کشورها و باید اینگونه باشد.
* اما دولت السیسی در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین
حامیان اسرائيل است و حتی مقامات اسرائيل وی را گنج استراتژیک
اســرائيل خطاب کردهاند .به نظر شما این شأن مصر است که روزی
به عنوان پرچمدار مبارزه با اسرائیل فعالیت میکرد و اکنون حامی
این رژیم شده است؟
مصر کشوری بزرگ و با عظمت و تاریخی و تأثیرگذار در تاریخ و سیاست و
جغرافیاست .مصر یک کشور تازه تأسیس نیست بلکه دولتی بزرگ و باعظمت
اســت که دشمنان بیش از دوســتان روی آن حساب باز میکنند و برقراری
روابط مصر و اسرائیل مبتنی بر قرارداد صلح بوده و برای هر دو طرف الزامآور
اســت ،هر چند از نظر من این قرارداد پس از جنایات اســرائیل در منطقه و
فلســطین نیاز به بازنگری دارد .و السیســی وقتی دعوت به برقراری صلحی
گرم با اســرائیل کرد آن را مشــروط به این کرد که این صلح باید مبتنی بر
عدالت و حق فلسطینیها در برپائی دولت مستقل به پایتختی قدس شرقی
بر طبق مرزهای  1967باشد .او با این کار توپ را در زمین رهبران اسرائیل
انداخــت تا نیات آنان را در برابر جهانیان درخصوص برقراری صلحی فراگیر
و دائمی و عادالنه در قبال مسئله فلسطین برمال کند و این چنین هم شد و
درخواست سیسی برای صلح با اسرائیل دروغ بودن ادعاهای رهبران اسرائیل
و خباثتآمیز بودن نیات آنان را آشکار ساخت به طوری که پس از این دعوت،
ک حرمت مسجداالقصی و حمله به
اســرائیل همچنان به شهرکسازی و هت 
شــهروندان بیسالح با موشک ادامه میدهد و این امر بیانگر این نکته است
که رهبران اسرائیل طرفدار صلح نیستند و آنگونه که تورات توصیف میکند
آنان رهبرانی گردنکلفت هستند و خطرناکتر از آن اینکه بنیامین نتانیاهو
واقع ،در این کشــورها حکومتها
تقریبا موروثی و خانوادگی هستند
و حاکمــان به معنای واقعی کلمه
با خودکامگــی و تمامیت خواهی

اکثریت مردم آذربایجان
و بحرین شیعه هستند
اما مورد ظلم و ستم قرار
دارند.
***
شرایط در بحرین به
مرزهای یک بحران واقعی
بسیار نزدیک است.

بــر تمام مقــدرات و امورکشــور
حاکم شــده و قدرت سیاسی را به
طور کامــل در اختیار دارند .اقدام
غیردموکراتیــک اخیــر حکومت
آذربایجان در برگزاری همهپرسی
تغییر و اصالح قانون اساسی کشور
به روشنی آشــکار کرد که قانون

نمیتــوان یک دیدگاه سیاســی را
که عدهای آن را درســت و عدهای
غلط میدانند بــه همه مردم مصر
تعمیم دهیم در حالی که آنان کامال
مخالف عادیسازی روابط هستند و
من شــخصا مخالفت کامل خود را
با عادیســازی روابط مصر و اعراب
با رژیم صهیونیســتی ســتمگر اعالم میکنم و اگر اسرائیل در فرایند صلح
جدی است بایستی به طور عملی اقدام به صلح کند و نیز باید رهبران عرب
و فلسطینیها به صورت ید واحده برای محکوم کردن این رژیم گرد هم آیند
اما ظاهرا بیشــتر رهبران عرب در خوابی عمیق فرو رفتهاند و نه به ملتهای
خود و به مسئله فلسطین اهمیت نمیدهند اما مصر در راه مسئله فلسطین
از منابع خود و خون سربازانش بهای سنگینی پرداخته و همچنان میپردازد
و در این راه ثابت قدم خواهد ماند.
* دولت السیسی در مورد بحران سوریه مواضع نسبتا مناسب و
خوبی دارد .اما از سوی دیگر با عربستان و برخی دیگر از کشورهایی
که خواستار سقوط و حتی تجزیه سوریه هستند روابط خوبی دارد.
این دو موضع متناقض چگونه تفسیر میشود؟

این دو موضع متناقض نیست.
باید توجه داشــت که اگر ســوریه
بــا حمایتهای آمریکا ،اســرائیل،
عربســتان ،ترکیه و قطر در آستانه
ســقوط و تجزیه قرار گرفته بود و
کســانی که نمیداننــد ،بدانند که
بر طبق نقشــه صهیونیستها برای
تجزیه جهان عرب ،اگر سوریه سقوط
کند سایر کشورهای عربی نیز با آن
ســقوط خواهند کرد .اما مصریها
این نقشه را خنثی کردند و این طرح
جهنمــی را در نطفه خفه کردند به
ویژه آنکه رئیسجمهور ساقط شده ،محمد مرسی دعوت به جهاد در سوریه
میکرد و برخی از رهبران اخوانالمسلمین درباره اعزام مجاهدین به سوریه
در چارچوب ارتش آزاد ســوری سخن میگفتند و اگر حکومت مرسی تداوم
مییافت ،سرنوشت سوریه بزرگ در معرض تهدید بود .بنابراین انقالب مصر
طرح جهنمی تجزیه منطقه در مصر و ســوریه و عراق را در نطفه خفه کرد
همچنین موضع مصر در قبال سوریه موضعی حکیمانه و شرافتمندانه است
و رئیس جمهور السیســی خواســتار حل بحران سوریه از طریق گفتوگو و
راههای دیپلماتیک و نه جنگ است زیرا جنگ حاصلی جز ویرانی و خدمت
به نقشــههای دشمنانمان ندارد .اما در خصوص روابط مصر با عربستان باید
گفت این روابط مستحکم است و این حق هر حکومتی است که روابط برابر با
تمام کشورها بدون استثنا داشته باشد مشروط بر اینکه مبتنی بر سودمندی
و نه وابســتگی باشــد و نمیتوان بر مصر ایراد گرفت چون این کشور روابط
قوی با هر دولتی اعم از عربســتان و غیر آن دارد .موضع متناقض مربوط به
موضع مصر نیست بلکه به موضع عربستان برمیگردد که از گروههای مسلح
و ارتش آزاد ســوریه حمایت میکرد و در عین حال به ســمت مصر گرایش
پیدا کرد تا از آسیب در امان بماند.
* برقراری رابطه مصر با ایران چگونه میتواند به نفع منافع مصر
باشد؟
این روابط تنها به نفع مصر نیســت بلکه به نفع ایران هم هســت .هر دو
کشور از برقراری مجدد روابط سود خواهند برد (که در این باره در پاسخ یکی
از سؤاالت پیشین توضیح دادم)
* شما جایگاه ایران را در مسائل منطقهای چگونه ارزیابی میکنید؟
ایران نقش بزرگی در حمایت از دولت ســوریه و یکپارچگی آن ایفا کرد
و با تمام قدرت و با همه امکانات موجود خود و ســاز و کارهای سیاســی و
دیپلماتیک و رســانهای به حمایت از ارتش سوریه  -که همه قدرتها برای
شکســت و اضمحالل آن بسیج شــده بودند -اقدام کرد و تاریخ این موضع
افتخارآمیز را به نیکی یاد خواهد کرد.
همچنین موضع ایران در قبال مســئله فلســطین و حمایت از مقاومت
در برابر رژیم اشــغالگر اسرائیل موضعی مهم و استراتژیک است و اگر چنین
موضعگیری نبود مسئله فلسطین در مسیر ناخوشایند دیگری قرار میگرفت.
همچنین موضع ایران در یمن و تالش برای اتحاد و همبستگی آن ،مهم است
و باید ادامه یابد.
* ایران در زمینه مبارزه با تروریسم در عراق ،سوریه ،لبنان و...
همواره به عنوان پرچمدار مطرح بوده است .اما دشمنان ایران برای
زیر سؤال بردن این فعالیت ایران ،ایران را متهم به حمایت از تروریسم
کردهاند .نظر شما در این مورد چیست؟
نقش ایران در حفظ یکپارچگی سوریه ،عراق و لبنان نقشی مثبت است به

چکیده

* ایران باید مبارزه خود با تروریسم و حمایت از وحدت در جهان اسالم را مرتب ًا از طریق رسانهها در جهان عرب اعالم کند تا
مانع سوءاستفاده دشمنان شود.
* اکثریت مصریها مخالف تعصب و افراطیگری و عاشق اهل بیت پیامبر(ص) هستند.
* آمریکا با طراحی جنگهای مذهبی در منطقه ،مانع بزرگ عادیسازی روابط ایران و مصر است.
* رئیس االزهر شیعه و سنی را دو بال امت اسالمی خوانده و در کنار یکی از مراجع تقلید شیعه نماز خواندند.
* بیشتر رهبران عرب در خوابی عمیق فرورفته و نه به ملتهای خود و نه به فلسطین اهمیت نمیدهند.
* تاریخ از موضع افتخارآمیز ایران در حمایت از سوریه که همه قدرتها برای شکست آن بسیج شدهاند به نیکی یاد خواهد کرد.
* موضع ایران در حمایت از یمن و تالش برای اتحاد و همبستگی این کشور مهم است و باید ادامه یابد.
* اگر موضعگیری و حمایتهای ایران نبود ،مسئله فلسطین در مسیر ناخوشایند دیگری قرار میگرفت.
* عربستان در باتالق توطئه آمریکا و اسرائیل درمورد ایران هراسی گرفتار شده است.
* تأکید عربستان بر ایرانهراسی میتواند باعث نابودی و حتی محاکمه آلسعود شود.
ت وهابیها و صهیونیستها است.
* تکفیر و دشمن معرفی کردن ایران با حمای 

آذربایجان بحرینی دیگر
صمد حسنزاده

هستند ،سیاست ارعاب و سرکوب
شدید شــیعیان را در پیش گرفته
است .آنچه مسلم است استفاده از
شیوههای خشن و سرکوبگرایانه
نمیتواند در بلندمدت موفقیتآمیز
باشــد و برای سرکوب دینداران و

شدت سرکوب
شیعیان
در آذربایجان این
کشور را به بحرینی
دیگر تبدیل
کرده است.

اساســی این کشــور در حد یک
قانون اساسی خانوادگی تنزل پیدا
کرده اســت .بیتردیــد در آینده
نزدیک با آگاهی بیشتر و روشنگری
نخبگان آذری ،چنین قانون اساسی
زمینههای اعتراضــات عمومی و
نارضایتیهــای بیشــتر را فراهم

خواهد کرد و بر مشکالت حاکمیت
خواهد افــزود .اعتراضات عمومی
اخیر فعــاالن و رهبــران احزاب
اسالمی و سایر مخالفان دولت در
واقع بخش کوچکی از نارضایتیها
را به نمایش گذاشت و بی تردید در
آینده شاهد اقدامات و مخالفتهای

بیشتری از سوی آنها خواهیم بود.
سومین تشــابه حکومتهای
بحریــن و جمهــوری آذربایجان
در نــوع برخورد آنهــا با اکثریت
مــردم و حقوق حقه و مشــروع
آنها میباشد .همانگونه که رژیم
آلخلیفه با توســل به قوه قهریه و

با کمک رژیم عربستان سعودی در
حال سرکوب شدید شیعیان بحرین
اســت ،حکومت آذربایجان نیز در
سالهای اخیر با استفاده از شیوهها
و ابزارهای نظامی و امنیتی و نادیده
گرفتن حقوق اکثریت مردم که به
دنبال بازیابــی هویت دینی خود

هویت مذهبی مــردم آذربایجان
کارساز نخواهد بود[ .اعالم آمادگی
یکی از رهبران اســامی محبوس
در زنــدان برای شــهادت نمونه
خوبی برای شکســت سیاســت
ارعاب و ســرکوب است] آنچنان
که بهرهگیری از شیوههای خشن

ويژه آنکه در جهت محافظت از یکپارچگی و وحدت این کشورها و ارتشهای
ملی آنها در برابر فرقهگرایی که خطرناکترین تهدید کشورهای عربی است
تالش میکند و به دور از عقل و منطق اســت که ایران متهم به حمایت از
تروریســم شــود در حالی که خود از مقاومت بر ضد رژیم اشغالگر و ستمگر
اسرائیل حمایت میکند یا با ارتشهای آزاد که درصدد نابودی ارتشهای ملی
هستند میجنگد .تروریستها کسانی هستند که از نابود شدن ارتشهای ملی
حمایت میکنند و به پشتیبانی از تکفیریها و داعش میپردازند.
* آیا میتوان این سیاســتها را در راســتای ایرانهراسی و
شیعههراسی در منطقه تعریف کرد؟
بله آمریکا و اسرائیل ایران و شیع ه را در نزد افکار عمومی عربی به عنوان
خطری بزرگ جلوه دادهاند و عربستان به دست خود در این توطئه افتاده و
وارد باتالق جنگ و چالش مذهبی شده است که ممکن است این کشور را تا
لبه پرتگاه و ورشکستگی و حتی محاکمه خاندان حاکم در این کشور ببرد .ما
امیدواریم که عربستان بیدار شود و به میزان خطر این دام پی ببرد و پیش از
آنکه فرصت از دست برود به ندای عقل و منطق پاسخ مثبت دهد .همچنین
از ایران میخواهیم که همیشه بر این نکته تاکید کند که این کشور نه با اهل
ســنت بلکه با تروریســم مبارزه میکند و این کشور با همراهی عربستان به
مصالحه تاریخی دست بزند تا بزرگترین نقشه جهنمی تاریخ بشریت را که
همان شــعلهور شدن جنگ طائفهای و فرقهای است خنثی کنند .این نقشه
به سود دشمن صهیونیستی خواهد بود و خونریزی و ویرانی برای بشریت را
به دنبال خواهد داشت.
حکمت و بزرگمنشی اسالم ایجاب میکند که میان دو کشور مصالحهای
تاریخی برقرار شود تا جلوی خونریزی گرفته شده و نقشههای تجزیه منطقه
نقش بر آب گردد و هر دو کشور بر ضد رژیم صهیونیستی برای ایجاد دولتی
فلسطینی به پایتختی قدس متحد شوند.
* مردم ایران نسبت به مردم مصر نوعی احساس تعلق دارند .این
امر به دلیل ســابقه تمدنی درخشان دو کشور است .به نظر شما چه
زمانی میتوان شاهد نزدیکی دو کشور ایران و مصر به یکدیگر بود؟
بله ،رابطه میان دو کشور ،رابطهای تاریخی و کهن است و باید به وضعیت
پیشــین بازگردد و رهبران ایــران و مرجعیتهای بزرگ با صدور بیانیههای
حکومتی به جهان عرب تاکید کنند که ایران به دنبال گسترش مذهب شیعی
در منطقه نیست و من میدانم که ایران بنابر فتوای رسمی از گسترش نفوذ
شیعه در سایر کشورها جلوگیری میکند اما بسیاری از مردم این حقایق را
نمیدانند .همچنین باید برای افکار عمومی گفته شود که ایران از ناسزاگویی
به اهل سنت و اهانت به صحابه حمایت نمیکند آنگونه که برخی گمراهان
تبلیغ میکنند .و من شخصا مخالف هرگونه ناسزاگویی به بزرگان اسالم اعم
از صحابه و همسران پیامبر و نیز تحقیر و اهانت به سنی و شیعه هستم .باید
گفتمانی ایرانی رسمی و رسانهای و دینی وجود داشته باشد که به طور مداوم
این مسئله را بازگو کند تا هرگونه شبهه و ابهام برطرف شود و پاسخ شایعات
و تالشها برای شیطنتآمیز جلوه دادن ایران داده شود.
جهت اطالع عرض میکنم که اغلب مصریها مخالف تعصب و افراطیگری
و فرقهگرایی هستند و اهلبیت را دوست میدارند.
* ایران در میان مردم مصر چه جایگاهی دارد؟ دیدگاه مصریها
نسبت به برقراری رابطه با ایران چیست؟
مردم مصر بنا به طبیعتشــان مردمی دوستدار و عاشق هستند و همه را
دوست میدارند.
مصریها از جمله ملتهای بزرگی هستند که تاریخ را ساختهاند .بسیاری
از مردم ،مخالف برقراری روابط با ایران نیستند ،چون ایران را کشوری اسالمی
میدانند اما بخشــی از مردم با تاثیرپذیری از تبلیغات تحریکآمیز رسانهای
و گفتمان دینی مغرضانه برخیها ،ایران را تکفیر میکنند و آن را دشــمن
خود میدانند و کسانی که درصدد تخریب وجهه ایران و مردم آن هستند با
حمایتهای وهابیها و صهیونیســتها دست به چنین کارهایی میزنند لذا
تجدید رابطه به شــیوه صحیح باید از هماکنون به طور جدی و با استفاده از
شــبکه رسانهای و سیاسی و گفتمان دینی شروع شود تا پاسخ تمام کسانی
که در جهت تخریب وجهه ایران میکوشند داده شود.
* در ســه دهه گذشته ایران روابط خود را با آمریکا قطع کرده و
از پیروی و دنبالهروی غرب دست برداشته است .این در حالی است
که در این مدت مصر دنباله رو غرب بوده است .به نظر شما سیاست
کدام یک از این دو کشور موفق بوده است؟
مصر به عنوان یک کشــور ،هیچگاه وابسته به کسی نبوده ولی برخی از
سیاستمداران و حاکمان در تعاملشان با برخی کشورها مانند ایاالت متحده
و غیر آن دچار اشتباهاتی شدند .اما مردم مصر با دو انقالب عظیم خود ،این
حاکمان و سیاستمداران را از اریکه قدرت ساقط کردند تا همچنان خودشان بنا
به عادت همیشگیشان به طور برابر و آزاد درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
اگر حکومت مصر وابسته به حکومت و کشور دیگری بود ،هیچگاه رهبران
کشورهای بزرگ و سیاستمداران بزرگ دنیا به سوی آن خیز برنمیداشتند
و آن را مرکز ثبات و نقطه ثقل منطقه و تمام جهان قلمداد نمیکردند کشور
مصر همیشــه آزاد بوده و با همه کشورها به خوبی تعامل داشته است اما در
خصوص ایران باید گفت این کشــور در دهههای گذشته توانسته به یکی از
کشورهای محوری و تاثیرگذار در منطقه تبدیل شود و دولت آمریکا یا اسرائيل
با کشورهای دیگر نتوانستهاند شروط یا خواستههای خود را بر آن تحمیل کنند
بلکه این کشور با سیاستمداران خود ،آمریکا را وادار کرده وارد گفتوگو با آن
شود .بدون شک ایران کشوری تاریخی و تاثیرگذار و محوری در منطقه است.
* شیعیان چه جایگاهی در مصر دارند و دیدگاه مردم مصر نسبت
به آنها چگونه است؟
مصریهای شیعه ،شهروندان مصری و همگی تا مغز استخوان میهنپرست
هســتند .آنان در کنار مصر ایستادند و از ارتش و پلیس و انقالب این کشور
حمایت کردند و گروهی از آنان در جنگ با رژیم اشــغالگر اســرائیل شهید
شــدند .آنان جایگاه بزرگی در دلهای مصریها دارند و به اعتدال و تسامح و
میانهروی مشهور هستند.
* به عنوان سؤال پایانی ،شما برخورد دولت مصر را با شیعیان این
کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
شــیعیان مصر اکنــون در صلح و امنیت زندگی میکنند و جشــنها و
آئینهای مذهبی خود را در مناســبتهای والدت یا شهادت اولیاء در کمال
ســامتی و امنیت و حمایت امنیتی برگزار مینمایند ،اما ما خواهان حقوق
مشروع بیشتری برای مصریهای شیعه در وطن خودشان از قبیل امنیت و
انتصاب در پستهای دولتی و انجام مناسک و شعائر دینی هستیم چون حق
عبادت و برپائی مراســم مذهبی برای هر انسانی تا زمانی که مراسم و اعمال
عبادی خود را در صلح و عدم تحریم یا اهانت به اعتقادات و مذاهب دیگران
انجام میشود ،محفوظ است.
و اســتفاده از ابزارهای ســرکوب،
به روشــنی ناکارآمدی خود را در
بحرین نیز به نمایش گذاشته است
و هماکنون حاکمان این کشور به
مراتب با مشــکالت و چالشهای
بیشــتری روبهرو هستند و به طور
بیسابقهای با بحران مشروعیت و
اعتراضات عمومی و گسترده دست
و پنجه نرم میکنند.
در مقایســه بــا جمهــوری
آذربایجان باید گفت شــرایط در
بحرین بــه مرزهای یــک بحران
واقعی بســیار نزدیک شده و رژیم
آل خلیفه با یــک قیام مردمی بر
ضد حاکمیت خودکامه خود مواجه
شده است .در این میان نکته مهمی
که باید به آن توجه شود ،افزایش
سیر صعودی اقدامات ضد دینی و
صدور فرمانهای دولتی از ســوی
مقامــات دولت آذربایجــان برای
اعمال ممنوعیتها و محدویتهای
بیشتر در زمینه فعالیت دینداران و
برگزاری مراسمهای دینی به ویژه
در ایام محرم امسال و در کنار آن

بروز اشــتباهات فاحش و اقدامات
غیردموکراتیک از سوی حاکمیت
[همانند برگزاری همهپرسی تغییر
و اصــاح قانون اساســی در 26
ســپتامبر ســال جاری] است که
میتواند شــرایط این کشور را به
وضعیت غیرقابل کنترل و بحرانی
برساند .بدیهی است در این صورت
حاکمیت آذربایجان همانند رژیم
آل خلیفه با مشکالت بیشتری در
اداره کشور مواجه و با بحران عدم
مشروعیت بیشتری روبهرو خواهد
شد ،کشــوری که در حال حاضر
بــا وضعیت نامناســب اقتصادی،
اعتراضات اجتماعی از سوی جناحها
و احزاب مختلف ازجمله غربگراها
نیز مواجه است .با توجه به شباهت
حکومتهــای بحرین و جمهوری
آذربایجان از یکسو و وجود شرایط
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مشابه
در این دوکشور از سوی دیگر سوالی
که در اینجا مطرح میشــود این
است که آیا جمهوری آذربایجان به
بحرین دیگری تبدیل خواهد شد؟

