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   الرس بُرزوز و استفان ُرل:نويسنده
   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١۴ جنوری ٠٣
  

 نظارت بين المللی در خدمت مشروعيت رژيم

  رفراندم قانون اساسی مصر
  

به نظر الرس بُرزوز و استفان ُرل از خارج از جمله . ی می گذارندأقانون اساسی جديد را به ر در مصر جنوریدر

  . اروپا نبايد بر اين رفراندم نظارت صورت گيرد بلکه بايد بر روی مشارکت سياسی تأکيد گرددۀتوسط اتحادي

حمد مرسی سرنگون گشت  در مصر نه فقط رھبری سياسی حول رئيس جمھور م٢٠١٣ جوالیبا کودتای نظامی در 

يد قرار گرفته، اما به شدت مورد ئاه پيش تر در يک رفراندم مورد تأآن قانون ھفت م. بلکه قانون اساسی نيز لغو شد

. زيرا مخالفان اخوان المسلمين آن را کوششی در جھت نصب عناصر مذھبی در نطام سياسی می ديدند.  بودمناقشه

صور، رئيس جمھور موقت که پيش تر قاضی دادگاه قانون اساسی بود موظف سپس از جانب حکومت نظامی عدلی من

 نفره عرض سه ماه قانون ۵٠ ۀبرای اين کار منصور دستور داد يک کميت. به مديريت ايجاد قانون اساسی جديد گشت

 رفراندم  در٢٠١۴ جنوری ١۵ و ١۴اکنون قرار است طرح قانون اساسی جديد در . اساسی جديد را طرح ريزی نمايند

  .جديدی به رأی گيری گذارده شود

  
  ٢٠١٣مبر  نو٢٧يت حق تظاھرات در قاھره در يکی از تظاھرکنندگان مخالف محدود

   طراحی قانون اساسیۀروند فوق العاد

 قبلی کمتر به منابع دينی اتکاء گشته و در مقابل بر حقوق شھروندی، حقوق ۀدر طرح جديد قانون اساسی نسبت به نسخ

ی است که در گذشته ستون ئا طرح جديد در جمع حاوی ساختارھاام. و برخی از اقليت ھا بيشتر توجه گشته استزنان 
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ضد دموکراتيک برای دستگاه ھای امنيتی در نظر گرفته شده ۀ که حقوق فوق العاد ويژه اينه ب. فقرات استبداد بوده اند

  .ل دموکراتيک نخواھد بودوته و مجبور به پذيرش کنترارتش مصر ھمچنان دارای نقش برتر در حکومت را داش. اند

کار نيست بلکه روند گردھمائی و ھمکاری ميان افراد مجمع طرح قانون اساسی نيز ۀ البته محل اشکال فقط در نتيج

 نفره ای که از جانب امر موسی، وزير خارجه و دبير کل اسبق اتحاديه عرب ۵٠ۀکار کميت: خالی از اشکال نبوده است

که ترکيب اين کميته از افراد وابسته به حکومت  خارجی به دور بود و مھم تر از ھمه اينۀ داره گشت از مراقبت عرصا

که مجمع طرح قانون  در حالی. طرفه ترتيب داده شده است و سازمان ھای نيمه دولتی می باشد که به عمد اينچنين يک

فقط يکی از نمايندگان .  حضور نداشتندکميته اسالم گرايان تقريباً  در دست اسالم گرايان بود، در اين ٢٠١٢اساسی سال 

  .حزب سلفيستی نور که از کودتای نظامی حمايت نمود و يکی از اخوانی ھای دگر انديش عضو آن جمع بودند

و اين در .  عمومی مصر در روند شکل گيری قانون اساسی مشارکت نداشته استۀبدين قرار بخش مھمی از عرص

 که در انتخابات سابق مجلس و یويژه آنانه  که مردمی که از مشارکت در روند سياسی محروم بوده اند، بحاليست

. مصر را تشکيل می دھندۀ ی داده اند، بخش قابل مالحظه ای از جامعأرياست جمھوری به حمايت از اخوان المسلمين ر

ی گيری که در زمان مرسی أتری از رد ارزش بيشجديکه به مشارکت در رفراندم و قانون اساسی  لذا حتا در صورتی

  .انجام شد داده شود، با اينحال ميزان توافق مردم محدود می ماند

  

  ايجاد مشروعيت از طريق مراقبت بين المللی؟

طريق نظارت بين رھبری جديد سياسی در قاھره آشکارا نسبت به اين معضل آگاه بوده و می کوشد به روند  کار از 

در . المللی اعتبار بخشد و فقدان قابل پيش بينی مشروعيت اجتماعی را تا حدی از طريق ناظران بين المللی بی اثر سازد

آن زمان، پس از سرنگونی مبارک، شورای نظامی که حاکميت را در دست .  اوضاع بسيار متفاوت بود٢٠١١سال 

قرار بود نشان . ه ندھد کميسيونی برای نظارت بر انتخابات به مصر بفرستد اروپا اجازۀداشت تصميم گرفت به اتحادي

. طور مستقل در موقعيتی می باشد که تحول سياسی از يک رژيم استبدادی به دموکراسی را طی نمايده دھند که مصر ب

م دست يابند منعکس که توانسته بودند بدون کمک چندانی از خارج به سرنگونی رژي اين عمل غرور مصريان را از اين

که عالوه  لذا رژيم از اين. ی از مشروعيت اجتماعی بودئبات خود نشانگر ميزان بسيار باالمی ساخت و برگذاری انتخا

  . صرفنظر نمود،بر آن توسط ناظران خارجی مشروعيت کسب نمايد

 زيرا حتا در صورتی. ش رو شک کردم پيندارسال ناظران بين المللی برای رفراۀ با توجه بدين پيش زمينه بايد در فايد

که روند رأی گيری نيز تا حدی به آزادی و منصفانه صورت گيرد، با اينحال  جّو سياسی به جھت فشار، ترس و 

آن زمان . ٢٠١٢اجحاف سياسی سنگين است و اين تفاوت بزرگی است با وضعيت انجام رفراندم قانون اساسی در سال 

دست آورده بود برای بسيج حاميان خود سوء استفاده کرد، اما ه  قدرتی که توسط حکومت بکه اخوان المسلمين از با اين

ليس که مخالفان سياسی به شدت تھديد ودر مقايسه ھيچ يک از شرايط حاضر به لحاظ دستگيری ھای وسيع و حمالت پ

نيروھای سياسی که از زمان رفراندم اخير به ھيچ وجه منجر به در بر گرفتن آن دسته از . می شوند، وجود نداشت

که اتحاِد ضد کودتاِی احزاب و گروه ھای تحت رھبرِی  با توجه به اين. سقوط مرسی تحت فشار می باشند، نخواھد شد

زيرا . اخوان المسلمين اعالِم بايکوت کرده اند، شموِل عمومِی فرايند سياسی می بايد ھدف کوشش ھای بين المللی گردد

 مصر بيش از ۀ مصر با موفقيت ھمراه نباشد جامعۀ نيروھای مھم اجتماعی در ساختن آيندۀھمکه مشارکت  در صورتی

  . پيش قطبی شده و تجزيه خواھد گشت
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 بين ۀجای آن جامعه ب.  اول در خدمت رژيم خواھد بودۀ اروپا در درجۀارسال ناظران برای رفراندم از جانب اتحادي

اعتراضات و فعاليت اِن جی اُ ھا برطرف و آزادی ۀ فته، قوانين محدود کنندالملل بايد بکوشد تا جّو فشار از بين ر

  .مطبوعات تأمين گردد

  

استفان ُرل نيز ار کارشناسان .  رژيم ھای استبدادی کار می کندۀ بوده از جمله در بار(SWP)الرس بُرزوز از کارشناسان بنياد علم و سياست 

  .لمان در موارد سياست و امنيت خارجی خدمت می نمايدابنياد مزبور به مجلس و دولت . د مصر کار می کنۀبنياد مزبور بوده در بار

   رويترز– تصوير از امر عبدهللا دالش –

 

  ٢٠١٣مبر  دس٢٠رخ ؤ مبرگرفته از سايت بنياد علم و سياست در برلين
html.regime-dem-nuetzt-beobachtung-internationale-aegypten-in-verfassungsreferendum/gesagt-kurz/publikationen/de/org.berlin-swp.www://http 


