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اخبار ،گزارشھا و تحليلھا  -ايران و تحوالت عراق
اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

اخبار تحوالت مصر
از اقدامات ديکتارمنشانه محمد مرسی تا تصويب قانون اساسی
دادگاه عالی قانون اساسی مصر فعاليت خود را به حال تعليق در آور
بی بی سی يكشنبه  ١٢آذر  ٢)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
دادگاه عالی قانون اساسی مصر به دليل آنچه »فشارھای روانی و فيزيکی« بر قضات خود ناميد،
فعاليتھای خود را تا زمان نامعلومی ،به حال تعليق در آورد.
اين در حالی است که مخالفان محمد مرسی رئيس جمھور مصر که در ميدان تحرير قاھره تجمع کرده
اند ،اعالم کردند ،شامگاه سه شنبه با پيام »آخرين ھشدار« به سمت کاخ رياست جمھوری اين کشور
تظاھرات خواھند کرد.
تعليق فعاليت دادگاه عالی قانون اساسی مصر پس از آن صورت گرفت که صدھا نفر از اسالمگرايان
ھوادار محمد مرسی ،صبح يکشنبه  ١٢آذر ،در مقابل ساختمان اين دادگاه تجمع کرده و مانع از ورود
قضات به به دادگاه عالی قانون اساسی مصر شدند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر قرار بود شکايتھای وارده درباره نحوه تشکيل و فعاليت مجلس شورا و
ھيئت تديون قانون اساسی مصر را بررسی کند .احتمال داشت که اين دادگاه ،حکم به انحالل اين دو
نھاد بدھد؛ ھمانگونه که پيشتر حکم انحالل مجلس مردم را به دليل مغايرت قانون برگزاری انتخابات آن
با مواد قانون اساسی را صادر کرده بود .اسالمگرايان اکثريت را در مجلس شورا و ھيئت تدوين قانون
اساسی در دست دارند.
به گزارش خبرگزاری الشرق االوسط مصر ،در بيانيه دادگاه عالی قانون اساسی مصر آمده است:
»تعليق فعاليت دادگاه تا زمانی ادامه خواھد داشت که قضات بتوانند وظيفه خود را در رسيدگی به
شکايات مطرح ،به دور از فشارھای روانی و فيزيکی که بر آنھا اعمال مي شود ،انجام دھند«.
اين بيانيه ،روز يکشنبه که در آن اسالمگرايان روبروی ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی تجمع کرده
بودند را روزی »سياه« در تاريخ دستگاه قضايی مصر توصيف کرده است.
اين بيانيه افزوده است» :ھنگامی که قضات دادگاه صبح زود در راه حضور در جلسات خود بودند ،تعداد
زيادی از مردم را ديدند که از ھمه سو ،ساختمان دادگاه را محاصره کرده اند ،درھای آن را بسته اند و از
ديوارھای آن باال ميروند .آنھا شعارھايی عليه قضات سر ميدادند و مردم را عليه دادگاه تحريک ميکردند؛
مساله ای که باعث شد قضات با توجه به تھديدات موجود که سالمت آنھا را به خطر مي انداخت،
نتوانند در محل کار خود حاضر شوند«.
تصميم دادگاه عالی قانون اساسی که به طور عملی به معنای اعتصاب است ،مي تواند بحران
سياسی اخير اين کشور را تشديد کند.
اين بحران پس از آن آغاز شد که حدود  ١٠روز پيش ،محمد مرسی با صدور فرمانی ،بر اختيارات خود
افزود و دستگاه قضايی را محدود کرد.
اين فرمان باعث آغاز اعتراض ھايی بيسابقه عليه محمد مرسی و حزب متبوعش ،گروه اخوان
المسلمين شد .معترضان تحصنی را در ميدان تحرير قاھره آغاز کرده اند و مي گويند تا زمام عقب
نشينی مرسی از اين فرمان ،به اعتراضھای خود ادامه خواھند داد.
در اين ميان ،ھيئت تدوين قانون اساسی ،اقدام به تھيه سريع پيش نويس قانون ،و ارائه آن به محمد
مرسی رئيس جمھور مصر کرد .محمد مرسی ھم روز  ٢۵آذر را به عنوان روز ھمه پرسی بر سر پيش
نويس قانون اساسی تعيين کرد.
با توجه به اينکه فرمان اخير مرسی تا زمان تدوين قانون اساسی جديد و تصويب آن اعتبار دارد ،مرسی
و ھوادارانش اميد دارند که برگزاری ھمه پرسی به فروکش کردن بحران بينجامد .اما به نظر ميرسد
اعالم زمان ھمه پرسی قانون اساسی ،مخالفان را عصباني تر کرده است.
گروھھا و طيف ھای سياسی متحصن در ميدان تحرير از ھواداران خود خواستند شامگاه سه شنبه،
برای اعالم ادامه مخالفت با فرمان مرسی و ھمه پرسی پيش نويس قانون اساسی ،با شعار »آخرين
ھشدار« ،به سمت کاخ رياست جمھوری مصر در قاھره تظاھرات کنند.
در اين بيانيه ،پيش نويس قانون اساسی ارائه شده برای ھمه پرسی» ،محدود کننده حقوق و آزاديھای
سياسی ،مدنی ،اقتصادی و اجتماعی« مصريھا توصيف شده است.
در اين بيانه آمده است» :اين پيش نويس تنھا بازتاب دھنده ديدگاه يک طيف در جامعه است و نميتوان
ھمه پرسی بر سر آزادی ،کرامت و حقوق مردم را پذيرفت«.

اين بيانيه ھمچنين مرسی و اخوان المسلمين را متھم کرده است که سعی ميکنند مصر را به دو جبھه
دوست داران دين و شريعت و مخالفان آن تقسيم کند.
اين بيانيه تاکيد کرده است که »نيروھای سياسی و انقالبی« مصر نمي توانند ھمه پرسی بر سر »از
ميان بردن انقالب ،ارزشھا و اھداف« آن را بپذيرند؛ ھمه پرسی که ھدف از آن در اين بيانيه »خالی
کردن دموکراسی از محتوای آن« توصيف شده است.
اين بيانيه را  ١٨حزب و گروه سياسی مصر امضا کرده است.
حدود دو سال پيش ،نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمھور پيشين مصر ،در انقالبی مردمی سرنگون
شد .در اين انقالب ،طيفھای مختلف ليرال ،چپ گرا ،اسالمگرا و مسيحی حضور داشتند.
درگيري طرفداران و مخالفان دولت مصر در شھر اسکندريه
سايت يورونيوز شنبه  ١١آذر )١٣٩١اول دسامبر (٢٠١٢
طرفداران و مخالفان محمد مرسي ،رئيسجمھوري مصر ،شنبه در شھر بندري اسکندريه در شمال آن
کشور با يکديگر درگير شدند .آنھا سنگ و اشياي ديگر به سوي يکديگر پرتاب کردند .بسياري از
طرفداران دولت خواھان اجراي قوانين اسالمي در مصر ھستند .در مقابل گروھھاي مخالف دولت به
افزايش اختيارات رئيسجمھوري و تصويب سريع پيشنويس قانون اساسي جديد مصر در مجلس تدوين
آن اعتراض دارند که اکثر کرسيھاي آن در اختيار گروھھاي اسالمي و »اخوان المسلمين« است.
دادگاه بررسي پيشنويس قانون اساسي مصر به تعويق افتاد
سي ان ان دوشنبه  ١٣آذر  ٣)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
دادگاه عالي مصر ،جلسهيي را که ميتوانست موجب ضربهاي به محمد مرسي شود ،به تعويق
انداخت .قضات اين دادگاه گفتند که حاميان رئيسجمھور ،راه آنھا را براي ورود به دادگاه سد کرده بودند.
آنھا قرار بود مشروعيت کميتهيي که پيشنويس قانون اساسي جديدي را تھيه کرده بود ،مورد بررسي
قرار دھند .اين قانون اساسي در ١٥دسامبر به رأي گذاشته خواھد شد .اما در اقدامي که موجب
تشديد تنشھاي موجود ميشود ،گروھي که قضات کشور را نمايندگي ميکند ،اکنون از نظارت کردن بر
اين رفراندوم ،خودداري ميکند.
تظاھرات معترضان ،مرسی را وادار به »ترک کاخ رﯾاست جمھوری« کرد
رادﯾو فردا سه شنبه  ١٤آذر  ٤)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
دو منبع از کاخ رﯾاست جمھوری مصر به خبرگزاری روﯾترز گفتهاند که شامگاه سه شنبه  ١۴آذر ،محمد
مرسی رئيس جمھور اﯾن کشور در پی درگيری تظاھرکنندگان معترض با نيروھای ضدشورش در مقابل
کاخ رﯾاست جمھوری ،ناچار شد اﯾن کاخ را ترک کند.
اﯾن در حالی است که دادستان مصر ،شماری از شخصيتھای اپوزﯾسيون اﯾن کشور را ،به تماس با
بيگانگان و برنامهرﯾزی برای برھم زدن امنيت ملی و سرنگونی نظام حاکم متھم کرده است.
ﯾک شاھد عينی به روﯾترز گفته است که چراغھای بزرگی که مقابل در کاخ رﯾاست جمھوری نصب
شدهاند ،در نتيجه سنگپرانی ميان نيروھای ضد شورش و معترضان ،شکسته شدند.
معترضان ھمچنين سيمھای خارداری که برای نزدﯾک نشدن آنھا به دﯾوارھای کاخ توسط نيروھای
امنيتی کار گذاشته شده بود ،برچيدند .تظاھرکنندگان از سه جھت کاخ رﯾاست جمھوری را محاصره
کردند.
در مقابل نيروھای پليس برای متفرق کردن معترضان ،اقدام به شليک گاز اشکآور کردند.
ھزاران نفر روز سهشنبه در مقابل کاخ رﯾاست جمھوری مصر در اعتراض به فرمان اخير محمد مرسی و
پيشنوﯾس قانون اساسی اجتماع کردند.
قرار است روز  ٢۵آذر پيشنوﯾس قانون اساسی به ھمهپرسی گذاشته شود.
معترضان میگوﯾند پيشنوﯾس قانون اساسی که توسط ھيات تدوﯾن قانون اساسی مصر ارائه شده،
ضامن جابجاﯾی قدرت نيست .اسالمگراﯾان اکثرﯾت را در اﯾن ھيات در دست دارند.
اعتراضھای اخير مصر پس از آن آغاز شد که دوم آذرماه ،محمد مرسی با صدور فرمانی ،بر اختيارات
خود افزود و از اختيارات دستگاه قضاﯾی کاست ١١ .روز پس از آن ھيات تدوﯾن قانون اساسی
پيشنوﯾسی ارائه داد که بالفاصله مرسی زمان برگزاری ھمهپرسی درباره آن را اعالم کرد.
نحوه تشکيل ھيات تدوﯾن قانون اساسی از موارد مورد اعتراض معترضان مصری است .شماری از
شخصيتھای ليبرال و مسيحی ،از اﯾن ھيات انصراف دادهاند .قرار بود ﯾکشنبه دادگاه عالی قانون
اساسی مصر به شکاﯾتھای وارد شده عليه ھيات تدوﯾن قانون اساسی و مجلس شورا رسيدگی
کند .اما حضور معترضان وابسته به گروه اسالمگرای اخوانالمسلمين که به ھوادرای از مرسی در مقابل
ساختمان دادگاه تحصن کرده بودند ،مانع از تشکيل جلسه دادگاه شد.
جبھه نجات ملی ،گروھی که در آن طيفھا و گروهھای مخالف مرسی گردھم آمدهاند ،ھواداران خود را
به برگزاری تظاھرات در روز سهشنبه با عنوان »آخرﯾن ھشدار« دعوت کرده بودند.
در ميدان تحرﯾر قاھره نيز ھزاران نفر از مخالفان مرسی سهشنبه تجمع کرده و عليه او شعار دادند .از
حدود دو ھفته پيش شماری از مخالفان مرسی تحصن خود را در اﯾن ميدان که محل اصلی تجمع
معترضان در انقالب سال گذشته مصر عليه نظام محمد حسنی مبارک بود ،تحصن کردهاند.پ

از سوی دﯾگر ،طلعت عبدﷲ ،دادستان کل مصر ،روز سهشنبه ،ابالغيهای در اختيار دادستانیھای
امنيت کشور قرار داد که در آن شماری از شخصيتھای مخالف مرسی را متھم به تماس با بيگانگان و
تالش برای سرنگونی نظام حاکم کرده است .او خوستار تحقيق دادستانیھا در اﯾن باره شده بود.
بنا بر اعالم ساﯾت المصری اليوم ،در اﯾن ابالغيه ،عمرو موسی ،حمدﯾن صباحی و محمد البرادعی ،سه
تن از نامزدھای انتخابات رﯾاست جمھوری پيشين مصر ،سيد البدوی رئيس حزب وفد و احمد الزند رئيس
باشگاه قضات اﯾن کشور ،مورد اتھام قرار گرفتهاند.
در اﯾن ابالغيه آمده است که عمرو موسی با تزﯾپتی ليونی وزﯾر امور خارجه پيشين اسرائيل دﯾدار کرده
و با او بر سر اﯾجاد مانع بر سر فعاليتھای محمد مرسی و اﯾجاد بحرانھای داخلی در مصر به توافق
رسيده است.
در اﯾن ابالغيه آمده که در پی اﯾن دﯾدار ،عمرو موسی با دﯾگر شخصيتھاﯾی که نام آنھا ذکر شد ،با
ھماھنگی ،از ھيات تدوﯾن قانون اساسی انصراف دادند.
ھمه پرسی قانون اساسی مصر و مخالفان آن؛ »انقالب ادامه دارد«
رادﯾو فردا سه شنبه  ١٤آذر  ٤)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
احمد ابوزﯾد ،رئيس باشگاه قضات مصر گفته است که »کليه قضات مصر و باشگاھھای قضات در خارج از
پاﯾتخت توافق کردهاند که ضمن خودداری از نظارت بر ھمه پرسی درباره پيشنوﯾس قانون اساسی ،آن
را تحرﯾم کنند«.
بحران کنونی مصر پس از آن آغاز شد که حدود ده روز پيش محمد مرسی با صدور فرمانی بر اختيارات
خود افزود و دستگاه قضاﯾی را محدود کرد .اﯾن فرمان باعث آغاز اعتراضھای بیسابقهای عليه محمد
مرسی ،رئيسجمھوری مصر شد .معترضان مصری تحصنی را در ميدان تحرﯾر قاھره آغاز کردهاند و
میگوﯾند تا تا زمان عقبنشينی مرسی از اﯾن فرمان ،به اعتراضھای خود ادامه میدھند.
با توجه به اﯾنکه فرمان اخير مرسی تا زمان تدوﯾن قانون اساسی جدﯾد و تصوﯾب آن اعتبار دارد ،مرسی
و ھوادارانش اميد دارند که برگزاری ھمه پرسی به فروکش کردن بحران بيانجامد .اما به نظر میرسد
اعالم زمان ھمه پرسی قانون اساسی مخالفان را عصبانیتر کرده است.
در ھمين حال  ١٨حزب و گروه سياسی مصر با صدور بيانيهﯾی اعالم کردند که ھمچنان به اعتراضھای
خود ادامه میدھند .چرا که آنھا اعتقاد دارند پيشنوﯾس قانون اساسی ارائه شده ،محدودکننده حقوق
و آزادﯾھای سياسی ،مدنی و اقتصادی مصری ھاست.
اعتصاب روزنامه ھای مخالف در مصر ھمزمان با تظاھرات ضد دولتی
ساﯾت ﯾورونيوز سه شنبه  ١٤آذر  ٤)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
مخالفان در اعتراض به فرمان رئيسجمھوری مصر و پيشنوﯾس به ھمه پرسی گذاشته شده قانون
اساسی قصد دارند بعدازظھر سهشنبه تجمع اعتراضی برپا کنند.
ھمزمان تدابير امنيتی در اطراف کاخ رﯾاستجمھوری تشدﯾد شده و مسئوالن از مردم خواستهاند از
خانهھای خود خارج نشوند.
در ھمين حال روزنامهھای اپوزﯾسيون در اعتراض به رعاﯾت نشدن آزادی مطبوعات در پيشنوﯾس قانون
اساسی دست به اعتصاب زدهاند .روز سهشنبه جای اکثر آنھا در کيوسکھای روزنامه فروشی خالی
بود.
ﯾکی از ساکنان قاھره میگوﯾد“ :صادقانه بگوﯾم من از روی عادت روزنامه” المصری اليوم “را میخرم
ولی امروز دﯾدم که چاپ نشده .نکته مثبت اﯾن است که پولم را دور نرﯾختم برای اﯾنکه اخباری که در
روزنامهھا میبينيم ھمانھاﯾی ھستند که تلوﯾزﯾون پخش میکند و اﯾن ﯾک ھرجومرج است که امروز
کشورمان به آن دچار شده است”.
تظاھرات معترضان ،مرسی را وادار به »ترک کاخ رﯾاست جمھوری« کرد
رادﯾوفردا چھارشنبه  ١٥آذر  ٥)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
دو منبع از کاخ رﯾاست جمھوری مصر به خبرگزاری روﯾترز گفتهاند که شامگاه سه شنبه  ١۴آذر ،محمد
مرسی رئيس جمھور اﯾن کشور در پی درگيری تظاھرکنندگان معترض با نيروھای ضدشورش در مقابل
کاخ رﯾاست جمھوری ،ناچار شد اﯾن کاخ را ترک کند.
اﯾن در حالی است که دادستان مصر ،شماری از شخصيتھای اپوزﯾسيون اﯾن کشور را ،به تماس با
بيگانگان و برنامهرﯾزی برای برھم زدن امنيت ملی و سرنگونی نظام حاکم متھم کرده است.
ﯾک شاھد عينی به روﯾترز گفته است که چراغھای بزرگی که مقابل در کاخ رﯾاست جمھوری نصب
شدهاند ،در نتيجه سنگپرانی ميان نيروھای ضد شورش و معترضان ،شکسته شدند.
معترضان ھمچنين سيمھای خارداری که برای نزدﯾک نشدن آنھا به دﯾوارھای کاخ توسط نيروھای
امنيتی کار گذاشته شده بود ،برچيدند .تظاھرکنندگان از سه جھت کاخ رﯾاست جمھوری را محاصره
کردند.
در مقابل نيروھای پليس برای متفرق کردن معترضان ،اقدام به شليک گاز اشکآور کردند.
ھزاران نفر روز سهشنبه در مقابل کاخ رﯾاست جمھوری مصر در اعتراض به فرمان اخير محمد مرسی و
پيشنوﯾس قانون اساسی اجتماع کردند.

قرار است روز  ٢۵آذر پيشنوﯾس قانون اساسی به ھمهپرسی گذاشته شود.معترضان میگوﯾند
پيشنوﯾس قانون اساسی که توسط ھيات تدوﯾن قانون اساسی مصر ارائه شده ،ضامن جابجاﯾی قدرت
نيست .اسالمگراﯾان اکثرﯾت را در اﯾن ھيات در دست دارند.
اعتراضھای اخير مصر پس از آن آغاز شد که دوم آذرماه ،محمد مرسی با صدور فرمانی ،بر اختيارات
خود افزود و از اختيارات دستگاه قضاﯾی کاست ١١ .روز پس از آن ھيات تدوﯾن قانون اساسی
پيشنوﯾسی ارائه داد که بالفاصله مرسی زمان برگزاری ھمهپرسی درباره آن را اعالم کرد.
نحوه تشکيل ھيات تدوﯾن قانون اساسی از موارد مورد اعتراض معترضان مصری است .شماری از
شخصيتھای ليبرال و مسيحی ،از اﯾن ھيات انصراف دادهاند .قرار بود ﯾکشنبه دادگاه عالی قانون
اساسی مصر به شکاﯾتھای وارد شده عليه ھيات تدوﯾن قانون اساسی و مجلس شورا رسيدگی
کند .اما حضور معترضان وابسته به گروه اسالمگرای اخوانالمسلمين که به ھوادرای از مرسی در مقابل
ساختمان دادگاه تحصن کرده بودند ،مانع از تشکيل جلسه دادگاه شد.
جبھه نجات ملی ،گروھی که در آن طيفھا و گروهھای مخالف مرسی گردھم آمدهاند ،ھواداران خود را
به برگزاری تظاھرات در روز سهشنبه با عنوان »آخرﯾن ھشدار« دعوت کرده بودند.
در ميدان تحرﯾر قاھره نيز ھزاران نفر از مخالفان مرسی سهشنبه تجمع کرده و عليه او شعار دادند .از
حدود دو ھفته پيش شماری از مخالفان مرسی تحصن خود را در اﯾن ميدان که محل اصلی تجمع
معترضان در انقالب سال گذشته مصر عليه نظام محمد حسنی مبارک بود ،تحصن کردهاند.
از سوی دﯾگر ،طلعت عبدﷲ ،دادستان کل مصر ،روز سهشنبه ،ابالغيهای در اختيار دادستانیھای
امنيت کشور قرار داد که در آن شماری از شخصيتھای مخالف مرسی را متھم به تماس با بيگانگان و
تالش برای سرنگونی نظام حاکم کرده است .او خوستار تحقيق دادستانیھا در اﯾن باره شده بود.
بنا بر اعالم ساﯾت المصری اليوم ،در اﯾن ابالغيه ،عمرو موسی ،حمدﯾن صباحی و محمد البرادعی ،سه
تن از نامزدھای انتخابات رﯾاست جمھوری پيشين مصر ،سيد البدوی رئيس حزب وفد و احمد الزند رئيس
باشگاه قضات اﯾن کشور ،مورد اتھام قرار گرفتهاند.
در اﯾن ابالغيه آمده است که عمرو موسی با تزﯾپتی ليونی وزﯾر امور خارجه پيشين اسرائيل دﯾدار کرده
و با او بر سر اﯾجاد مانع بر سر فعاليتھای محمد مرسی و اﯾجاد بحرانھای داخلی در مصر به توافق
رسيده است.
در اﯾن ابالغيه آمده که در پی اﯾن دﯾدار ،عمرو موسی با دﯾگر شخصيتھاﯾی که نام آنھا ذکر شد ،با
ھماھنگی ،از ھيات تدوﯾن قانون اساسی انصراف دادند.
درگيری پليس با معترضان در برابر کاخ رﯾاست جمھوری مصر
بی بی سی چھارشنبه  ١٥آذر  ٥)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
مأموران امنيتی مصر به سوی معترضانی که در برابر کاخ رﯾاست جمھوری تجمع کرده بودند ،گاز اشک
آور شليک کرده اند.
گزارشھا حاکی از آن است که محمد مرسی ،رئيسجمھوری مصر کاخ رﯾاست جمھوری را ترک کرده
است.
دھھا ھزار مصری امروز در اعتراض به محمد مرسی ،رئيسجمھوری اسالمگرای اﯾن کشور در برابر کاخ
رﯾاست جمھوری در قاھره تجمع کردند.
گزارش شده که تجمع بزرگتری در شھر اسکندرﯾه ،عليه رئيسجمھور برگزار شده است
آنھا در اعتراض به فرمان اخير آقای مرسی مبنی بر افزاﯾش اختيارات رئيس جمھور و ھمچنين پيش
نوﯾس جدﯾد قانون اساسی که قرار است به ھمه پرسی گذاشته شود ،تجمع کردهاند و گزارش شده
که گروھی از آنھا ،از حصارھای پليس عبور کردهاند.
معترضان میگوﯾند رئيسجمھوری مصر خواھان آن است که قانون اساسی جدﯾد اﯾن کشور با شتاب
ھر چه بيشتر مورد تائيد قرار گيرد.
آنھا می گوﯾند که قانون اساسی جدﯾد ،حقوق اقليتھا و زنان اﯾن کشور را به حد کافی رعاﯾت نکرده و
از آنھا مراقبت نمیکند.
در متن جدﯾد قانون اساسی ،عالوه بر جاﯾگاه قوانين اسالمی ،مرکز اسالمی االزھر مصر به عنوان
مرجع مشاوره درباره "مسائل مرتبط با اسالم" تعيين شده است.
ھمچنين در اﯾن قانون آزادی مذھب به ادﯾان اسالم ،مسيحيت و ﯾھودﯾت محدود شده است.
ھواداران آقای مرسی ،روز شنبه در تجمعی ،حماﯾت خود را از او و قانون اساسی جدﯾد نشان دادند.
قرار است ھمه پرسی قانون اساسی جدﯾد  ١۵دسامبر برگزار شود.
معترضان ،محمد مرسی و اخوان المسلمين را به خيانت به انقالب سال پيش متھم میکنند.
آقای مرسی در واکنش به اعتراضھا در افزاﯾش اختياراتش و برای کاستن از خشم عمومی و آرام کردن
اوضاع گفت که اختيارات جدﯾد او برای مدتی کوتاه و محدود خواھد بود.
اما تظاھرکنندگان خواھان لغو فرمان صادر شده ھستند و میگوﯾند که اﯾن حکم گامی در راستای
تمرکز قدرت و ظھور مجدد دﯾکتاتوری در مصر است.
تظاھرات معترضان ،مرسي را وادار به »ترک کاخ رياست جمھوري« کرد

راديو فردا چھارشنبه  ١٥آذر  ٥)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
دو منبع از کاخ رياستجمھوري مصر به خبرگزاري رويترز گفتهاند که شامگاه سهشنبه  ١۴آذر ،محمد
مرسي رئيسجمھور اين کشور در پي درگيري تظاھرکنندگان معترض با نيروھاي ضدشورش در مقابل
کاخ رياست جمھوري ،ناچار شد اين کاخ را ترک کند.
اين در حالي است که دادستان مصر ،شماري از شخصيتھاي اپوزيسيون اين کشور را ،به تماس با
بيگانگان و برنامهريزي براي برھم زدن امنيت ملي و سرنگوني نظام حاکم متھم کرده است.
يک شاھد عيني به رويترز گفته است که چراغھاي بزرگي که مقابل در کاخ رياستجمھوري نصب
شدهاند ،در نتيجه سنگپراني ميان نيروھاي ضدشورش و معترضان ،شکسته شدند.
معترضان ھمچنين سيمھاي خارداري که براي نزديک نشدن آنھا به ديوارھاي کاخ توسط نيروھاي
امنيتي کار گذاشته شده بود ،برچيدند .تظاھرکنندگان از سه جھت کاخ رياستجمھوري را محاصره
کردند.
در مقابل نيروھاي پليس براي متفرق کردن معترضان ،اقدام به شليک گاز اشکآور کردند.
ھزاران نفر روز سهشنبه در مقابل کاخ رياستجمھوري مصر در اعتراض به فرمان اخير محمد مرسي و
پيشنويس قانون اساسي اجتماع کردند.
قرار است روز  ٢۵آذر پيشنويس قانون اساسي به ھمهپرسي گذاشته شود.
معترضان ميگويند پيشنويس قانون اساسي که توسط ھيأت تدوين قانون اساسي مصر ارائه شده،
ضامن جابهجايي قدرت نيست .اسالمگرايان اکثريت را در اين ھيأت در دست دارند.
در اطراف کاخ رﯾاست جمھوری مصر تانک و زرھپوش مستقر شده است
بی بی سی پنجشنبه  ١٦آذر  ٦)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
درگيری بين مخالفان و ھواداران رئيس جمھوری مصر چندﯾن کشته و زخمی برجای گذاشته و ھمزمان
با اعالم کناره گيری شماری از مشاوران رئيس جمھوری ،گزارش ھای خبری حاکی از استقرار تانک و
خودروھای زرھی در اطراف کاخ رﯾاست جمھوری است.
روز پنجشنبه ١٦ ،آذر ) ٦دسامبر( ،به نقل از شاھدان عينی گزارش شد که در پی ناآرامی ھای روز و
شب گذشته در اطراف کاخ رﯾاست جمھوری مصر در قاھره ،از اواﯾل صبح ،چند دستگاه تانک در مقابل
اﯾن ساختمان مستقر شده و تعدادی خودروی زرھی نيز در اطراف اﯾن محل دﯾده شده است.
ساعاتی پيشتر ،وزارت بھداری مصر اعالم کرده بود که در درگيری روز و شب گذشته بين مخالفان
محمد مرسی ،رئيس جمھوری ،و ھواداران او از گروه اسالمگرای اخوان المسلمين در اطراف کاخ
رﯾاست جمھوری ،دست کم پنج نفر کشته و بيش از سيصد تن زخمی شده اند.
اﯾن درگيری بعد از ظھر چھارشنبه و زمانی آغاز شد که صدھا تن از ھواداران اخوان المسلمين به
طرفداری از محمد مرسی به سوی کاخ رﯾاست جمھوری راھپيماﯾی کردند تا مخالفان رئيس جمھوری را
که در اطراف کاخ تحصن کرده بودند متفرق کنند .مھاجمان به برچيدن و آتش زدن چادرھای تحصن
کنندگان مبادرت کردند که به خشونت بين دو طرف منجر شد.
اﯾن تحصن در اعتراض به فرمان روز  ٢٢اکتبر آقای مرسی برگزار شده بود که براساس آن ،رئيس
جمھوری قوه قضاﯾيه را از رسيدگی به پرونده ھای مربوط به صالحيت مجلس قانون اساسی و نظارت بر
اقدامات رئيس جمھوری محروم کرد.
مجلس قانون اساسی از سوی پارلمان مصر منحله مصر بر پا شده و به دليل تسلط اسالمگراﯾان بر آن،
اعضای ليبرال و سکوالر و نگران از امکان تحميل ﯾک نظام سياسی دﯾنی بر مصر و جلوگيری از حرکت
اﯾن کشور به سوی دموکراسی ،از عضوﯾت مجلس کناره گرفته بودند.
پس از آنکه چند روز پيش آقای مرسی اعالم کرد که پيش نوﯾس قانون اساسی تدوﯾن شده توسط
ھمين مجلس را در روز  ١٥دسامبر به ھمه پرسی می گذارد ،حرکت اعتراضی عليه فرمان او شدت
گرفت و عالوه بر تجمع در ميدان تحرﯾر قاھره ،تظاھراتی نيز در برابر کاخ رﯾاست جمھوری برگزار شد و
تعدادی از معترضان با برپا کردن چادر ،در اﯾن محل متحصن شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی مصر ،عالوه بر قاھره ،در چند شھر دﯾگر نيز تظاھراتی عليه رئيس جمھوری
برگزار شده و از جمله در اسماعليه و سوئز ،دفاتر گروه اخوان المسلمين ھدف حمله قرار گرفته و به
آتش کشيده شده در حاليکه ھواداران محلی اﯾن تشکل برای شرکت در حمله به مخالفان ،به قاھره
رفته و دفاتر آن بدون محافظ مانده بود.
ھمين خبرگزاری گزارش می کندکه صبحی صالح ،عضو پارلمان منحله و از اعضای مجلس قانون
اساسی نيز در شھر اسکندرﯾه ھدف حمله مخالفان قرار گرفت و زخمی شد.
ھمزمان ،گزارش ھای خبری حاکی از کناره گيری تعدادی از مقامات نزدﯾک به رئيس جمھوری مصر در
واکنش به تحوالت خونين روز گذشته است .در برخی گزارش ھا از عمرو الليثی ،سيف عبدالفتاح و اﯾمن
الصياد به عنوان مشاورانی نام برده شده که از سمت مشاور رئيس جمھوری کناره گرفته اند در حاليکه
گزارش ھای دﯾگر حاکی از استعفای تعداد دﯾگری از مقامات نزدﯾک به آقای مرسی است.
بحران سياسی
محمد مرسی ،نامزد وابسته به گروه اسالمگرای اخوان المسلمين در انتخابات رﯾاست جمھوری ،حدود
شش ماه پيش مقام رﯾاست جمھوری را با وعده برقراری آرامش و ھموار کردن زمينه مساعد برای

استقرار دموکراسی در دست گرفت و اعالم داشت که خود را رئيس جمھوری ھمه مردم مصر با ھر
گراﯾش سياسی و اعتقاد دﯾنی می داند.
پس از کناره گيری حسنی مبارک ،رئيس جمھوری سابق مصر در ماه فورﯾه سال گذشته ،شوراﯾی
متشکل از نظاميان ارشد اداره عاليه کشور را در دست گرفته بود اما در ماه ھای منتھی به برگزاری
انتخابات رﯾاست جمھوری ،برخی اقدامات اﯾن شورا تظاھراتی را در پی آورد که در مواردی ،به کشته و
زخمی شدن تعدادی از معترضان منجر شد و به گفته ناظران ،اعتماد سنتی مردم به نظاميان را متزلزل
کرد.
به گفته ناظران ،آقای مرسی پس از انتخاب به رﯾاست جمھوری ،با بھره برداری از وقاﯾعی مانند کشته
شدن شماری از نظاميان به دست مھاجمان مسلح در صحرای سينا ،به تغييراتی در رده ھای
فرماندھی نيروھای مسلح دست زد و تعدادی از طرفداران خود را به سمت ھای مھم نظامی منصوب
کرد.
وی ھمچنين با اتکا به ناخرسندی گروه ھاﯾی از مردم از احکام ضعيف برخی ازدادگاه ھا در مورد تعدادی
از مقامات و ماموران حکومت حسنی مبارک ،مقامات قوه قضياﯾيه را به طرفداری از رژﯾم سابق متھم
کرد و به اﯾن بھانه ،با فرمان  ٢٢اکتبر ،ضمن برکناری دادستان کل ،به گفته مخالفان ،در صدد خنثی
کردن قوه قضاﯾيه ،ﯾعنی تنھا نھادی برآمد که ھمچنان قادر به مھار او بود.
روز گذشته ،شماری از سياستمداران مخالف با شرکت در ﯾک نشست خبری مشترک ،ضمن انتقاد از
اقدامات رئيس جمھوری ،اعالم کردند که در صورت لغو فرمان  ٢٢اکتبر ،حاضر به مذاکره برای خروج از
بحران سياسی کنونی ھستند .آنان در عين حال از شعار تظاھرکنندگان که خواستار سرنگونی رئيس
جمھوری بوده اند آشکارا حماﯾت نکردند.
محمد البرادعی ،مدﯾرکل سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی و از شخصيت ھای شرکت کننده در اﯾن
نشست ،ضمن انتقاد از رئيس جمھوری به دليل عدم حفاظت از معترضان در برابر حمالت طرفداران
دولت ،گفت که "آنچه امروز در مصر روی می دھد ،به منزله قطب بندی و تفرقه در ميان ملت است و
می تواند به خشونت و حتی عواقبی بسيار وخيم تر منجر شود" و آمادگی مشروط خود را برای مذاکره
اعالم داشت.
ھنوز آقای مرسی به اﯾن پيشنھادھا پاسخی نداده اما ھشام قندﯾل ،نخست وزﯾر ،خواستار "گفتگوی
ملی" شده و محمود مکی ،معاون رئيس جمھوری ،از مخالفان خواسته است تا پس از برگزاری ھمه
پرسی و تصوﯾب قانون اساسی جدﯾد ،پيشنھادھای خود برای تغيير در اﯾن قانون را تسليم پارلمان
بعدی مصر کنند.
در مقابل ،مخالفان گفته اند که ھدف اسالمگراﯾان از تصوﯾب قانون اساسی به شکل فعلی ،تسلط بر
نھادھای حکومتی از جمله قوه مقننه بوده و نمی توان از پارلمان بعدی ،که براساس قانون اساسی
جدﯾد انتخاب می شود ،انتظار داشت با اصالح ھمين قانون اساسی موافقت کند.
با ادامه ناآرامی در مصر ،ھيالری کلينتون ،وزﯾر خارجه آمرﯾکا که کشورش ھر ساله بيش از ﯾک ميليارد
دالر کمک در اختيار مصر قرار می دھد ،خواستار گفتگو برای حل بحران کنونی در اﯾن کشور شده و
گفته است "اﯾن گفتگوھا باﯾد دوطرفه باشد".
وزﯾر خارجه برﯾتانيا خواستار خوﯾشتنداری ھمه طرف ھا و "انتقال به دموکراسی به شيوه ای فراگير و
ھمراه با تبادل نظر ھمگانی" شده و به گزارش خبرگزاری خاورميانه ،شيخ احمد الطيب ،رئيس دانشگاه
اسالمی االزھر و مقام ارشد مذھبی مصر ،ھم با توصيف بحران کنونی به عنوان "ﯾک فاجعه" از ھمه
گروه ھا خواسته است تا از طرﯾق "مذاکرات مسالمت آميز" اختالفات خود را حل کنند.
مخالفان آقای مرسی ،حمله ھواداران اخوان المسلمين به تحصن کنندگان در برابر کاخ رﯾاست جمھوری
را به حمله حاميان حسنی مبارک به تظاھرات مخالفان تشبيه کرده و ھشدار داده اند که حکومتی که
دست آن به خون آلوده شود دوام ندارد و مصالحه با آن ممکن نيست.
برخی منابع نزدﯾک به رئيس جمھوری گفته اند که آقای مرسی در ﯾک سخنرانی تلوﯾزﯾونی در روز
پنجشنبه ،به بررسی تحوالت اخير خواھد پرداخت .اگرچه ھنوز نشانه ای از تماﯾل محمد مرسی به لغو
ﯾا تغيير فرمان  ٢٢اکتبر دﯾده نشده ،اما ناظران گفته اند که وی در گذشته نشان داده که در صورت لزوم،
آمادگی آن را دارد که از خود نرمش نشان دھد ھر چند معلوم نيست در مورد موضوعی که آﯾنده
اسالمگراﯾان مصر به آن بستگی دارد ھم ماﯾل به مصالحه باشد.
مرسی خواھان گفتوگو با مخالفان شد
بی بی سی  -پنج شنبه  ٠٦دسامبر  ١٦ - ٢٠١٢آذر ١٣٩١
آقای مرسی گفت برخی پول گرفته اند تا کاری کنند که اعتراض ھا به خشونت کشيده شود.
محمد مرسی ،رئيس جمھور مصر ،خواھان برگزاری دﯾداری با مخالفان در روز شنبه  ٨دسامبر شد تا از
تشدﯾد بحران سياسی جلوگيری شود.
درگيری ھا بين مخالفان و ھواداران آقای مرسی در شب و روز گذشته به مرگ  ۵نفر و زخمی شدن
 ۶۴۴نفر منجر شد.
محمد مرسی ،در ﯾک سخنرانی تلوﯾزﯾونی از کشته شدن اﯾن پنج نفر ابراز تاسف کرد.
او افزود که حق اعتراض مسالمت آميز را به رسميت می شناسد ولی گفت که برخی پول گرفته اند تا
کاری کنند که اعتراض ھا به خشونت کشيده شود.

آقای مرسی گفت که  ٨٠نفر از کسانی که متھم به اقدام به رفتارھای خشونت آميز ھستند ،بازداشت
شده اند.
محمد مرسی گفت که بخش ھای بحث برانگيز فرمان اخيرش را که در آن اختيارات زﯾادی برای خود
قائل شده ،می توان بعد از گفت و گو با مخالفان تعدﯾل کرد.
به گفته او ،پيش نوﯾس قانون اساسی در روز  ١۵دسامبر به ھمه پرسی گذاشته می شود ،و نتيجه
ھر چه باشد ،اختياراتی که برای خود قائل شده ،لغو خواھد شد.
چند روز پيش ،پس از آنکه آقای مرسی اعالم کرد که پيش نوﯾس قانون اساسی تدوﯾن شده توسط
مجلس را در روز  ١٥دسامبر به ھمه پرسی می گذارد ،حرکت اعتراضی عليه فرمان او شدت گرفت و
عالوه بر تجمع در ميدان تحرﯾر قاھره ،در برابر کاخ رﯾاست جمھوری نيز تظاھراتی برگزار شد که روز و
شب چھارشنبه به درگيری منجر شد.
سخنراني محمد مرسي بعد از تظاھرات خونين در قاھره
سي ان ان جمعه  ١٧آذر  ٧)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
مرسي :ھيچيک از شھروندان مصري نبايد بهخاطر دين يا ھر چيزي مورد تبعيض قرار بگيرند .بعد از اين
حوادث دردناک تحت عنوان اختالف سياسي ،تنھا راه براي رسيدن به اتفاق نظر؛ گفتگو است  ...رژيم
قبلي ساقط شده و ھرگز به مصر باز نخواھد گشت ...مردم بايد توسط اکثريت حکومت بشود و اقليت
ھم بايد به اکثريت تن بدھد و در عينحال ھر دو طرف و ھمه ما بايد متحد شويم تا منافع مصر را محقق
کنيم ...گرچه ما از حق بيان مسالمتآميز حمايت ميکنيم اما ھرگز اجازه نميدھم کسي به قتل و
خرابکاري با ترساندن شھروندان متوسل شود و زيرساختار ما را تخريب کند و خواستار انقالب عليه
خواست ما بشود .برخي تظاھرکنندگان مرتکب نقض قانون شدند آنھا روز سهشنبه به خودروھاي
رياستجمھوري حمله کردند و يکي از رانندگان بهشدت مجروح شد و ھنوز بستري است .چرا؟ آيا اين
تظاھرات مسالمتآميز است؟ آيا تظاھرات يعني حمله به اموال عمومي و بستن مسيرھاي عمومي و
ارائه تصوير بدي از مصر؟
اين تظاھرات غيرقابلقبول است ...اين تظاھرات مورد نفوذ قرارگرفته است .آنھا از سالح گرم استفاده
کردند .آنھا از نارنجکھاي دودزا استفاده کردند .شش نفر مصري مخلص کشته شدند و ٦٢نفر توسط
گلوله مجروح شدند...
نيروھاي امنيتي افرادي که سالح حمل کرده بودند را دستگير کردهاند .آنھا با قدرتھاي سياسي رابطه
داشتهاند و برخي از آنھا ھم مزدوري ميکردند و اين تحقيقات ادامه دارد ...
رفراندوم برگزار ميشود و نتايج آن اعالم ميشود که اراده مردم خواھد بود .روز شنبه ساعت
١٢٣٠ظھر در محل رياستجمھوري جلسه ھست تا براي کشور وحدت بياورد و به نتيجه اکثريت
برسيم ...به برادران و فرزنداني که کشته يا مجروح شدهاند تسليت و ھمدردي ميکنم… اگر جواب
رفراندوم منفي باشد من به انتخابات فرا ميخوانم.
تجمع دوبارهی صدھا ھزار معترض در برابر اقامتگاه مرسی
دوﯾچه وله جمعه  ١٧آذر  ٧)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
محمد مرسی مخالفان را به گفتوگو دعوت کرده ،ولی گفته است از موضع خود عقبنشينی نخواھد
کرد .مخالفان به تظاھرات خود پس از نماز جمعه  ١٧آذر در خيابانھای قاھره ،اسکندرﯾه و دﯾگر
شھرھای مصر ادامه دادند.
مخالفان به فشار بر مرسی در خيابانھای قاھره و دﯾگر کالن شھرھای مصر ادامه میدھند .بر اساس
گزارش شبکه خبری "العربيه" ،در کافرالشيخ و البحرﯾه مصر مخالفان به مراکز وابسته به جنبش
اخوانالمسلمين حمله بردهاند .حتی به دنبال ممنوعيت تظاھرات در اطراف کاخ رﯾاست جمھوری مصر
نيز اﯾن تظاھرات ادامه دارد.
محمد مرسی ،رئيسجمھور مصر در سخنان روز پنجشنبه ) ١۶آذر( مخالفان خود را به گفتوگو دعوت
کرد ،ولی تأکيد کرد که از مواضع خود عقبنشينی نخواھد کرد .به گزارش خبرگزاریھا ،تاکنون چندﯾن
مشاور مرسی به دليل خشونتھاﯾی که عليه معترضان رخ داده است ،از سمت خود استعفا دادهاند.
به گزارش خبرگزاریھا ،دهھا ھزار نفر از معترضان روز جمعه ) ١٧آذر ٧/دسامبر( بار دﯾگر در برابر کاخ
رﯾاستجمھوری تجمع کردند .گفته میشود تظاھرکنندگان به پيشنوﯾس قانون اساسی از موانع
امنيتی حول کاخ رﯾاستجمھوری عبور کردهاند و توانستهاند از سيمھای خاردار و دﯾوار بتونی عبور کنند.
در گزارشھا آمده که تا به حال ھيچگونه درگيری بين گارد رﯾاستجمھوری و تظاھراتکنندگان روی نداده
است.
"ما مخالف اسالم نيستيم ،ما مخالف اخوانالمسلمين ھستيم"
تظاھرکنندگان در ميدان تحرﯾر قاھره پالکاردھاﯾی حمل میکردند که بر روی آنھا نوشته بودند" :کارت
قرمز برای مرسی"" ،ما مخالف اسالم نيستيم ،ما مخالف اخوانالمسلمين ھستيم".
سعد الخطانی ،دبير جنبش اخوانالمسلمين مدعی است ،بازماندگان رژﯾم سابق حسنی مبارک در
پشت صحنه به صورت فعال در برپاﯾی اﯾن اعتراضات دست دارند .وی ھمزمان خاطرنشان کرد که جنبش
اخوانالمسليمن آمادهی شنيدن ھرگونه پيشنھاد برای کنارگذاشتن اﯾن اعتراضات است.

اما رھبران اپوزسيون مصر ھم میگوﯾند ،سخنرانی مرسی ﯾادآور دوران حسنی مبارک است و او به
روش حسنی مبارک عمل میکند.
گروه جوانان وابسته به "جنبش  ۶آورﯾل" نيز که نقش برجستهای در انقالب سال گذشته مصر عليه
رژﯾم حسنی مبارک داشت ،اعالم کرد که دعوت مرسی برای گفتوگو را نمیپذﯾرد و در تظاھرات
شرکت فعال خواھد داشت .حمدﯾن صباحی ،سياستمدار چپ اﯾن گروه گفته است که "انقالب مصر
مسالمتآميز آغاز شد و مسالمتآميز نيز پاﯾان خواھد ﯾافت".
البرادعی :مرسی در دﯾالوگ را بر مخالفان بست
محمد البرداعی ،ھماھنگکننده "جبھه نجات ملی" میگوﯾد» :مرسی در را به روی مخالفان بسته
است .دﯾالوگ با او دﯾگر ممکن نيست ،زﯾرا مرسی برای پذﯾرش درخواست مخالفان حاضر نيست
سازش کند«.
جبھه نجات ملی نيز چون گروهھای اپوزﯾسيون مصر خواستار لغو حکم افزاﯾش اختيارات مرسی و تعوﯾق
موعد رفراندوم برای قانون اساسی جدﯾد مصر است.
واکنش جھانی به روﯾدادھای مصر ادامه دارد .ناوی پيالی کميسرعالی حقوق بشر سازمان ملل از
پيشنوﯾس جدﯾد قانون اساسی مصر انتقاد کرد.
خانم پيالی تاکيد کرد که در اﯾن پيشنوﯾس تبعيض جنسيتی ،مذھبی و نژادی با صراحت ممنوع نشده
است .وی ھمچنين میگوﯾد گرچه قانون اساسی برخی از مواد حقوق بشررا تضمين میکند اما برخی
موارد غيرشفاف و ناروشن سبب نگرانی شده است.
گيدو وستروله ،وزﯾر امور خارجه آلمان نيز از رﯾيس جمھور مصر خواست پيشنھادھای خود برای دﯾالوگ
با مخالفانش را برای بدست آوردن نتاج مشخص به پيش ببرد .وزﯾر امور خارجه آلمان نيروھای درگير در
مصر را به خوﯾشتنداری دعوت کرده است.
مخالفان با احاطه کاخ رﯾاست جمھوری مصر ھمه پرسی قانون اساسی را به تعوﯾق انداختند
العربيه جمعه  ١٧آذر  ٧)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
ھزاران نفر از مخالفان محمد مرسی رئيس جمھور مصر با ﯾورش به موانعی که نيروھای گارد رﯾاست
جمھوری در مقابل کاخ رﯾاست جمھوری در قاھره نصب کرده بودند ،موفق شدند خود را به دﯾوارھای
کاخ برسانند.
در پی اﯾن تحول معاون رئيس جمھور مصر از عقب افتادن ھمه پرسی قانون اساسی خبر داد.
بنا بر اﯾن گزارش ﯾورش مخالفان مرسی باعث آسيب دﯾدن شماری از نيروھای گارد رﯾاست جمھوری و
عقب نشينی اﯾن نيروھا از محوطه کاخ شد.
تعدادی از تظاھر کنندگان از خودروھای زرھی گارد که در اطراف کاخ رﯾاست جمھوری مستقر شده اند
باال رفتند.
اﯾن رخدادھا ھنگامی روی داد که امروز جمعه  ،٧-١٢-٢٠١٢ده ھا ھزار نفر از مخالفان مرسی از
مساجد و ميادﯾن مختلف قاھره و جيزه تظاھراتی را برای اعالم مخالفت خود با فرمان اخير مرسی که
به او اختيارات مطلق می دھد و ھمچنين جھت مخالفت با ھمه پرسی قانون اساسی که قرار است
 ١۵دسامبر برگزار شود ،تظاھرات به راه انداختند.
اما به نظر می رسد سخنرانی شامگاه پنجشنبه محمد مرسی که در آن از تصميم ھای خود عقب
نشينی نکرد و تنھا مخالفان خود را به گفت و گو دعوت کرد ،خشم مخالفان او را برانگيخته است .محور
شعارھای سر داده شده 'سرنگونی نظام' و 'سرنگونی محمد مرسی' بوده است.
تظاھرکنندگان از آغاز در مقابل دﯾوارھای سيمانی و سيم ھای خارداری که نيروھای گارد رﯾاست
جمھوری اطراف کاخ رﯾاست جمھوری اﯾجاد کرده بودند مستقر شدند .از شامگاه روز گذشته پس از آن
که مخالفان و ھوداران مرسی مقابل کاخ رﯾاست جمھوری با ﯾکدﯾگر درگير شدند ،نيروھای گارد رﯾاست
جمھوری در اﯾن منطقه مستقر شدند .درگيری ھای چھارشنبه دستکم  ۶کشته و بيش از  ۶٠٠زخمی
در پس داشت.
پس از اﯾن تحوالت خبرگزاری مصری "الشرق االوسط" از عقب افتادن ھمه پرسی در خارج از کشور تا
چھارشنبه آﯾنده خبر داد .اﯾن ھمه پرسی قرار بود شنبه برگزار شود.
رئيس کميسيون نظارت بر ھمه پرسی به شبکه تلوﯾزﯾونی الحيات گفته است که اﯾن تعوﯾق به
درخواست وزارت امور خارجه صورت گرفته است.
محمود مکی معاون رئيس جمھور مصر نيز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که مرسی با تعوﯾق
ھم پرسی بر سر پيش نوﯾس قانون اساسی به شرط تضمين اﯾن تعوﯾق توسط دستگاه قضاﯾی خبر
داد.
به جز روبروی کاخ رﯾاست جمھوری ،معترضان به تحصن و حضور خود در ميدان تحرﯾر ادامه می دھند.
تظاھرات جمعه را مخالفان مرسی 'کارت قرمز' ناميدند ٢١ .حزب و گروه سياسی برای مشارکت در اﯾن
تظاھرات فراخوان دادند.
ھزاران نفر از مخالفان مرسی در مناطق سيدی جابر و اسکندرﯾه نيز تظاھرات کرده و عليه او شعار
دادند.
اﯾن در حالی است که تا کنون بزرگترﯾن گروه ھای مخالف مرسی با دعوت او به ھمه پرسی مخالفت
کرده اند .جبھه نجات ملی ،ائتالفی که چند پيش با حضور شخصيت ھا و گروه ھای مخالف مرسی

تشکيل شد و ھمچنين گروه جوانان  ۶آورﯾل که در انقالب سال گذشته مصر عيله نظام حسنی مبارک
نقش پررنگی داشت ،اعالن کردند که دعوت مرسی به گفت و گو را نمی پذﯾرند و به اعتراض ھای خود
ادامه می دھند .فراھم نبودن زمينه گفت و گو ھمچون نادﯾده گرفتن خواسته ھای معترضان دليل اصلی
اﯾن مخالفت است.
مخالفان مرسی با محافظان کاخ رﯾاست جمھوری درگير شدند
بی بی سی جمعه  ١٧آذر  ٧)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
معترضان مخالف محمد مرسی ،رئيس جمھوری مصر ،با عبور از مواضع حفاظتی کاخ رﯾاست جمھوری
با ماموران نظامی مستقر در اطراف آن درگير شدند .معترضان خواستارحذف تغييرات اﯾجاد شده در پيش
نوﯾس قانون اساسی جدﯾد مصر ھستند که اختيارات رئيس جمھور را گسترده تر می کند.
ھزاران نفر روز جمعه )ھفتم نوامبر( پس از آنکه رھبران مخالفان دعوت محمد مرسی برای گفتگو را رد
کردند ،دوباره به خيابان ھای پاﯾتخت آمدند.
ھمزمان ﯾکی از مقام ھای عاليرتبه دولت گفته است که آقای مرسی ممکن است با به تاخير انداختن
ھمه پرسی قانون اساسی موافقت کند.
مطابق قانون مصر ،ھمه پرسی باﯾد حداکثر دو ھفته پس از تقدﯾم رسمی قانون اساسی به رئيس
جمھوری برگزار شود.
در ھمين حال ،کميسيون انتخابات مصر ،زمان برگزاری ھمه پرسی برای مصرﯾان خارج از خاک اﯾن
کشور را از ھم اکنون به تاخير انداخته است.
اﯾن کميسيون علت اﯾن تصميم را درخواست وزارت امورخارجه اعالم کرده است و زمان جدﯾد برگزاری
ھمه پرسی برای مصرﯾان خارج از اﯾن کشور را که پيشتر شنبه ) ٨دسامبر( اعالم شده بود به روز
چھارشنبه آﯾنده موکول کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،محمود مکی ،معاون رئيس جمھوری گفته که آقای مرسی می تواند زمان
ھمه پرسی را به تاخير بيندازد اگر مخالفان تضمين کنند که دوباره چالش ھای جدﯾدی را طرح نکنند.
'گفتگوی واقعی'
اعتراضات جدﯾد در پی آن شکل گرفت که امروز رھبران مخالفان دعوت محمد مرسی ،رﯾيس جمھوری
مصر ،برای گفتگو را رد کردند.
فرمان آقای مرسی که اختيارات گستردهای به او داده ،ھمچنين تصوﯾب پيشنوﯾس قانون اساسی
توسط مجلس عمدتا اسالمگرای مصر و اعالم ھمهپرسی برای آن به تنش سياسی در مصر دامن زده
است.
درگيریھای ميان مخالفان و ھواداران آقای مرسی تا کنون پنج نفر کشته به جای گذاشته و عالوه بر آن
دهھا نفر زخمی شدهاند.
محمد مرسی ،روز پنجشنبه )ششم دسامبر  ١۶ -آذر( در ﯾک سخنرانی تلوﯾزﯾونی از کشته شدن اﯾن
پنج نفر ابراز تاسف کرد.
او گفت که حق اعتراض مسالمت آميز را به رسميت میشناسد ولی افزود که برخی پول گرفتهاند تا
اعتراضات را به خشونت بکشانند.
آقای مرسی ھمه احزاب عمده مخالف را دعوت کرده بود تا روز شنبه به "گفتگوﯾی ملی" بپيوندند ،اما
ائتالف جبھه نجات ملی ،که بخش بزرگی از مخالفان را در بر میگيرد ،اﯾن دعوت را رد کرده است.
محمد البرادعی ،دبير پيشين آژانس بينالمللی انرژی اتمی و از رھبران عمده مخالفان ،گفته است" :از
نيروھای ملی میخواھم در اﯾن گفتگوھاﯾی که ملزومات گفتگوﯾی واقعی را ندارند شرکت نکنند .ما
خواھان گفتگوﯾی تحميلی نيستيم".
حزب ليبرال وفد و انجمن ملی تغيير ،دو تشکل دﯾگر مخالفان نيز دعوت به اﯾن گفتگوھا را رد کردهاند.
امتناع محمد مرسی از لغو اختيارات گستردهای که به خود داده و ھمچنين به تعوﯾق انداختن
ھمهپرسی قانون اساسی مخالفان را خشمگين کرده است.
در روزھای گذشته دفاتر اخوانالمسلمين ،پشتيبان اصلی محمد مرسی ،در شھرھای مختلف مصر
مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشيده شده است.
مخالفان میگوﯾند که شبهنظاميان ھوادار اخوان با آنان برخوردھای خشونتآميز داشتهاند.
مذاکرات بين محمد مرسی و نماﯾندگان مخالفان با شکست به پاﯾان رسيد
العربيه شنبه  ١٨آذر  ٨)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
مذاکرات بين محمد مرسی و برخی از معترضان به "اعالميه قانون اساسی" روز شنبه ٢٠١٢ – ١٢ – ٨
بدون نتيجه به پاﯾان رسيد.
گزارشگر العربيه پيش از اﯾن اعالم کرد محمد مرسی رئيس جمھور مصر ﯾک ساعت پس از گفت و گو با
نماﯾندگان برخی از معترضان به "اعالميه قانون اساسی" سالن را ترک کرد و از معاونش خواست جلسه
را اداره کند.
اﯾن نشست در حالی برگزار شد که اغلب مخالفان از جمله "جبھه نجات ملی" به رھبری البرادعی ،
عمر موسی و حمدﯾن صباحی فراخوان مرسی برای بررسی مسائل جاری را تحرﯾم کرده اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری "الشرق االوسط " تعدای از فعاالن سياسی و حقوقدانان برای شرکت در
مذاکرات به کاخ رﯾاست جمھوری مراجعه کردند.
محمود مکی معاون رئيس جمھور مصر اعالم کرده بود برای حل بحران جاری ممکن است ھمه پرسی
قانون اساسی تا حل مسائل به تعوﯾق انداخته شود.
محمد سليم العوا  ،محمود خضيری  ،ابوالعال ماضی  ،عصام سلطان  ،فھمی ھوﯾدی  ،اﯾمن نور و منتصر
الزﯾات از جمله شخصيت ھای برجسته ای ھستند که در جلسه گفت و گو با دولت به کاخ رﯾاست
جمھوری رفتند.
اﯾن در حالی است که ھزاران نفر از معترضان ھمچنان در مقابل کاخ رﯾاست جمھوری به تجمع اعتراضی
خود ادامه می دھند و عليه محمد مرسی و اخوان المسلمين شعار می دھند.
بحران جاری در پی صدور "اعالميه قانون اساسی" توسط محمد مرسی شھرھای مختلف مصر را در
برگرفت.
محمد مرسی در اﯾن اعالميه صالحيت ھای خود را گسترده کرد  ،قوه قضائيه را به فرمانبرداری از
دستورات خود ملزم و ھمچنين دادستان کل را از کار برکنار کرد.
ھرچند که محمد مرسی اعالم کرده است که اﯾن اعالميه موقتی است اما معترضان می گوﯾند او با اﯾن
اقدام کشور را به سمت دﯾکتاتوری سوق داده است.
مخالفان طی روزھای گذشته تظاھرات گسترده ای در مقابل کاخ رﯾاست جمھوری برگزار کرده اند.
در اﯾن تظاھرات دست کم  ٥تن کشته و صدھا نفر زخمی شدند.ارتش مصر از ھمه شھروندان خواسته
است خوﯾشتنداری کنند و نيروھای خود را در مقابل کاخ رﯾاست جمھوری مستقر کرده است.
جبھه نجات ملی پس از پاﯾان گف و گو بين دولت و برخی از مخالفان در بيانيه ای از معترضان خواست
به تجمع در ميادﯾن و خيابان ھا ادامه دھند.
باشگاه قضات مصر اعالم کرد بر ھمه پرسی قانون اساسی نظارت نخواھد کرد
سه شنبه  ٢١آذر  ١١)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
العربيه،نت
باشگاه قضات مصر اعالم کرد که بر ھمه پرسی پيش نوﯾس قانون اساسی اﯾن کشور که قرار است
شنبه آﯾنده برگزار شود ،شرکت نخواھد کرد.
اﯾن در حالی است که بعد از ظھر امروز سه شنبه  ،١١-١٢-٢٠١٢شماری از مخالفان محمد مرسی
رئيس جمھور مصر ،با تخرﯾب بخشی از موانعی که نيروھای امنيتی گرداگرد کاخ رﯾاست جمھوری اﯾن
کشور اﯾجاد کرده اند ،خود را به دﯾوارھای کاخ رساندند.
به گزارش العربيه ٩٠درصد از قضات عضو باشگاه قضات مصر با مشارکت در نظارت بر ھمه پرسی قانون
اساسی مخالفت کرده اند.
احمد الزند رئيس باشگاه قضات مصر ،عصر سه شنبه در کنفرانسی خبری ،با اعالم اﯾن خبر تاکيد کرد
که او نمی تواند چيزی بر قضات تحميل کند.
در اﯾن کنفرانس خبری ،شماری از روسای باشگاه ھای قضات استان ھای مختلف ،نتاﯾج رای گيری
قضات استان ھای خود در مورد نظارت بر ھمه پرسی ھمه پرسی قانون اساسی را اعالم کردند.
در ھمين حال ،خبرنگار العربيه در قاھره گزارش داده است که شماری از معترضان موفق شدند با پشت
سر گذاشتن موانع اﯾجاد شده توسط نيروھای امنيتی ،خود را به نزدﯾکی کاخ رﯾاست جمھوری برسانند.
نيروھای امنيتی در روزھای پيش دﯾواری با بلوک ھای سيمانی گرداگرد کاخ رﯾاست جمھوری اﯾجاد
کرده اند.
مخالفان و ھواداران محمد مرسی از ھواداران خود خواسته اند سه شنبه برای تظاھرات به خيابان ھا
بروند.
مخالفان به اصرار محمد مرسی در برگزاری ھمه پرسی بر سر پيش نوﯾس قانون اساسی در روز شنبه
آﯾنده اعتراض دارند .آنھا ترکيب ھيئت تدوﯾن قانون اساسی که اکثرﯾت آن در دست اسالمگراﯾان است
را ،نماﯾنده مردم مصر نمیدانند.
در مقابل ھواداران مرسی از تصميم او در اجرای ھمه پرسی و به تعوﯾق نينداختن آن ،حماﯾت میکنند.
فراخوان مجدد مخالفان مرسی برای راھپيماﯾی به سوی کاخ رﯾاست جمھوری
سه شنبه  ٢١آذر  ١١)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
العربيه،نت
در پی شليک بوسيله تفنگ شکاری در بامداد روز سه شنبه  ٢٠١٢-١٢-١١از سوی طرفداران مرسی به
سوی تجمع کنندگان در ميدان التحرﯾر قاھره ،شماری از مخالفان برگزاری ھمه پرسی در اﯾن کشور
زخمی شدند.
به گزارش العربيه به دنبال اﯾن حادثه ﯾکی از تحصن کنندگان در ميدان التحرﯾر از ناحيه سر به شدت
زخمی شد و به بيمارستان منتقل گردﯾد.
برغم لغو فرمان افزاﯾش اختيارات رئيس جمھور ،مخالفان محمد مرسی  ،دعوت به پاﯾان تحصن را رد
کرده و گفته اند که به مخالفت با ھمه پرسی درباره پيش نوﯾس قانون اساسی جدﯾد ادامه خواھند
داد.
از سوی دﯾگر احزاب سياسی و نيروھای انقالبی مخالف رئيس جمھور اسالمگرای اﯾن کشور ۶ ،مسير
را برای تظاھرات امروز سه شنبه مشخص کردند.

مخالفان خواھان به تعوﯾق انداختن ھمه پرسی درباره پيش نوﯾس قانون اساسی جدﯾد ھستند و گفته
اند که راھيپماﯾی به سوی قصر رﯾاست جمھوری ادامه خواھد ﯾافت.
در بيانيه مشترک مخالفان مصری بر مخالفت با برگزاری ھمه پرسی در تارﯾخ  ١۵دسامبر و نيز مخالفت
با افزاﯾش قيمت کاالھا تاکيد شده و احزاب امضا کننده بيانيه ،مشروعيت محمد مرسی را در نتيجه
کشته شدن تعدادی از معترضان زﯾر سوال برده اند.
تظاھرات مخالفان و موافقان قانون اساسی مصر در خيابانھای قاھره
بی بی سی  -سه شنبه  ١١دسامبر  ٢١ - ٢٠١٢آذر ١٣٩١
قرار است امروز ) سه شنبه  ٢١آذر( قاھره  ،پاﯾتخت مصر بار دﯾگر شاھد راھپيماﯾی ھواداران و مخالفان
قانون اساسی جدﯾد پيشنھادی آن کشور باشد.
براساس گزارش ھای درﯾافتی ،خودروھای زرھی در خيابان در حال گشت زنی ھستند و تدابير شدﯾد
امنيتی برای مقابله با درگيری ھای احتمالی در قاھره پيش بينی شده است.
اعتراضات امروز به درخواست گروھھای مخالف سکوالر و حاميان اسالمگرای آقای مرسی برگزار
میشود.
گروھھای مخالف خواستار لغو برگزاری ھمه پرسی درباره قانون اساسی جدﯾد ھستند.
مخالفان آقای مرسی را به اﯾجاد دﯾکتاتوری دﯾگر در کشور متھم کرده و خواستار لغو برگزاری ھمه
پرسی درباره قانون اساسی جدﯾد شدهاند.
اﯾن در حالی است که آقای مرسی گفته است ھدف اﯾن قانون اساسی حفاظت از دستاوردھای
انقالبی است که به سرنگونی رژﯾم حسنی مبارک در سال گذشته منجر شد.
قرار است اﯾن ھمه پرسی روز  ١۵دسامبر )شنبه آﯾنده ( برگزار شود.
آقای مرسی روز گذشته )دوشنبه  ٢٠آذر ( با صدور دستوری ،مسئوليت برقراری و حفظ امنيت و
حفاظت از نھادھای حکومتی را برعھده ارتش گذاشت.
رئيس جمھور مصر ھمچنين تالش کرد تا با لغو فرمانی که اختياراتی گسترده به او میداد از ميزان تنش
بکاھد اما گروه ھای مخالف ھمچنان خواستار لغو ھمه پرسی ﯾا تعوﯾق در اجرای آن ھستند.
گزارش ھا از ادامه درگيری ھا در شب گذشته در اطراف کاخ رﯾاست جمھوری حکاﯾت دارد.
شاھدان عينی از پرتاب کوکتل مولوتف طی شب گذشته به سوی مخالفان آقای مرسی که در ميدان
تحرﯾر بودند ،خبر دادهاند.
به گفته جان الﯾن ،خبرنگار بی بی سی بيم آن میرود که در جرﯾان اعتراضات امروز ھواداران و مخالفان
آقای مرسی درگيریھای بيشتری اتفاق بيفتد.
خبرنگار بی بی سی ھمچنين گفته است حضور نظاميان در خيابانھای پاﯾتخت نگرانیھاﯾی درباره
حکومت نظاميان برانگيخته است.
قانون اساسی مصر
مجلس موسسان مصر ،که اسالمگراﯾان در آن اکثرﯾت را دارند ،کمتر از دو ھفته قبل پيشنوﯾس قانون
اساسی را تصوﯾب کرد که در آن اسالم دﯾن رسمی و قوانين اسالمی مرجع اصلی قانونگذاری مصر
عنوان شدهاند.
در پيشنوﯾس کنونی قانون اساسی عالوه بر جاﯾگاه قوانين اسالمی ،مرکز اسالمی االزھر مصر به
عنوان مرجع مشاوره درباره "مسائل مرتبط با اسالم" تعيين شده است.
ھمچنين در اﯾن قانون آزادی مذھب به ادﯾان اسالم ،مسيحيت و ﯾھودﯾت محدود شده است.
احزاب ليبرال ،چپگرا و ھمچنين مسيحی نشست مجلس موسسان را تحرﯾم کرده بودند .آنان
اسالمگراﯾان را متھم میکنند که در پی تحميل عقاﯾد خود بر تمامی ملت ھستند.
منتقدان میگوﯾند که در پيشنوﯾس تصوﯾب شده بندھاﯾی مانند تاکيد بر حفظ ارزشھای خانوادگی،
میتوانند برای محدود کردن آزادیھای مدنی به کار گرفته شوند.
 ٢٣سازمان مصري مدافع حقوق بشر قانون اساسي جديد مصر را بازگشودن باب تاسيس يك دولت
مذھبي مشابه واليت فقيه رژيم ايران ميدانند
تلويزيون الشرقيه نيوز سه شنبه  ٢١آذر  ١١)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
باشگاه شوراي قضات كشوري در مصر موافقت خود براي نظارت بر ھمه پرسي قانون اساسي را اعالم
كرد ولي چندين شرط براي آن گذاشته است كه ازجمله برطرف كردن محدوديت ھا از دادگاه قانون
اساسي ،اعمال شده از طرف اسالميون از ابتداي دسامبرجاري وھمچنين امنيت زندگي قضات
ميباشد .قضات گفتند كه تصميم به بيطرفي براي حمايت از مردم و حفاظت از درستي انجام ھمه
پرسي ونظارت بر ھمه پرسي قانوني اساسي با بيطرفي كامل گرفته اند .در ھمين رابطه  ٢٣سازمان
مصري مدافع حقوق بشر اعالم كردند كه قانون اساسي جديد را رد ميكنند و آن را بازگشودن باب
تاسيس يك دولت مذھبي مشابه واليت فقيه رژيم ايران ميدانند چرا كه درآن ھيچ اشاره اي به
توافقنامه ھاي بين المللي حقوق بشري نشده است امري كه در قانون اساسي قبل وجود داشت.
شرکت مشروط مخالفان مرسی با رای »نه« در ھمه پرسی قانون اساسی
اﯾليا جزاﯾری رادﯾو فردا چھارشنبه  ٢٢آذر  ١٢)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢

جبھه نجات ملی مصر ،ائتالفی که در آن بسياری از گروهھا و احزاب مخالف محمد مرسی رئيس جمھور
اين کشور گردھم آمدهاند ،اعالم کرد در صورت فراھم شدن تضمينھايی برای برگزاری سالم ھمه
پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی ،از مردم دعوت میکند که در اين ھمه پرسی شرکت کرده و
به پيش نويس ارائه شده »نه« بگويند.
به گزارش تلويزيون دولتی مصر ،حمدين صباحی عضو ائتالف نجات ملی ،چھارشنبه  ٢٢آذر در
کنفرانسی خبری ،ضمانتھای مورد خواست اين ائتالف برای شرکت در ھمه پرسی را اين گونه اعالم
کرد» :نظارت قضايی بر روند ھمه پرسی ،تامين امنيت روند رای گيری ،تضمين نظارت محلی و بين
المللی بر ھمه پرسی ،اعالم نتايج رای گيری در حوزهھای فرعی به صورت پياپی و برگزاری ھمه
پرسی در يک روز«.
صباحی تاکيد کرد در صورتی که صبح روز ھمه پرسی مشخص شود اين تضمينھا فراھم نشده است،
»از شرکت در ھمه پرسی صرفنظر کرده و مردم را دعوت به تحريم خواھيم کرد«.
به ويژه آنکه محمد مرسی شامگاه سه شنبه با صدور فرمانی ،دستور داد که ھمه پرسی در دو روز
برگزار شود .دليل اين اقدام مرسی ،کمبود قضات ناظر صندوقھای رای گيری اعالم شده است.
باشگاه قضات که تشکيالتی غير رسمی است و در آن شمار زيادی از قضات مصر عضو ھستند ،اعالن
کرده است که  ٩٠درصد از اعضايش خواستار مشارکت نکردن در نظارت بر ھمه پرسی ھستند.
موضع مخالفان مرسی در حالی اعالم شده است که ھمه پرسی در سفارتخانهھای مصر در
کشورھای جھان برای رای گيری از مصریھای مقيم خارج از کشورشان ،از صبح چھارشنبه آغاز شد.
آغاز رای گيری میتواند شکستی برای مخالفان در مصر به شمار آيد که خواھان به تعويق افتادن ھمه
پرسی بودند.
مخالفان میگويند که پيش نويس ارائه شده ،بازتاب دھنده خواستهھای مردم مصر نيست که
شمارشان از  ٨٣ميليون نفر تجاوز میکند.
اکثريت را در ھيئت تدوين قانون اساسی ،اسالمگرايان در دست داشتند .شماری از شخصيتھای
سکوالر و مسيحی که عضو اين ھيئت بودند ،در اعتراض به نحوه تشکيل آن ،از عضويت انصراف داده
بودند.مخالفان میگويند که پيش نويس ارائه شده ،دارای بندھايی است که به روحانيون مسلمان،
نقش و اختيارات ويژهای میدھد.
آنھا میگويند که خواھان پيش نويسی ھستند که حقوق اقليتھا از جمله مسيحیھا را تضمين کند.
مسيحيان دستکم ١٠درصد از جمعيت مصر را تشکيل میدھند.
محمد البرادعی از نامزھای انتخابات رياست جمھوری پيشين مصر و ديگر عضو جبھه نجات ملی ھم در
صفحه خود در توئيتر نوشته است» :رای نه خواھيم داد«.در مقابل ،اسالمگرايان مصر از جمله گروه
اخوان المسلمين که مرسی به آن منتسب است و حزب سلفی نور ،تالشھای خود را برای دعوت
مردم به مشارکت در ھمه پرسی و دادن رای »آری« دو چندان کردهاند.
شماري از قضات مصر ھمه پرسي قانون اساسي را تحريم کردند
سايت يورونيوز جمعه  ٢٤آذر  ١٤)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
قضات بلندپايه مصر در نشستي بار ديگر بر تصميم خود مبني بر تحريم ھمه پرسي براي پيشنويس
قانون اساسي تأکيد کردند .محمد مرسي و حاميان او در اخوان المسلمين با وجود مخالفتھاي زياد چند
ھفته گذشته پيشنويس قانون اساسي جديد مصر را روز شنبه به ھمه پرسي ميگذارند .چند گروه
عمده مخالف دولت که پيشتر ھمه پرسي را تحريم کرده بودند ،گفتهاند در آن شرکت ميکنند اما به آن
رأي منفي ميدھند...يک تحليلگر امور سياسي ميگويد» :قضات در تحريم ھمه پرسي مصمم
ھستند .چرا که ناديده گرفته شدهاند .کسي به صحبت آنھا درباره پيشنويس قانون اساسي گوش
نکرد .به ھمين دليل قضات خشمگين ھستند .بعضي از سياستمداران ميخواھند قضات طبق خواسته
آنھا رأي صادر کنند.
مشارکت باالی مردم مصر در ھمه پرسی قانون اساسی
بی بی سی شنبه  ٢٥آذر  ١٥)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
گزارش ھا از مصر حاکی از مشارکت باالی مردم در اولين دور ھمهپرسی پيش نوﯾس قانون اساسی
اﯾن کشور است.
گفته شده که زمان رایگيری به علت ازدحام مردم در ده شھر از جمله قاھره و اسکندرﯾه دو ساعت
دﯾگر تمدﯾد شده است.
فرمانده ارتش در گفتگوﯾی با بی بی سی از اوضاع در داخل و خارج حوزه ھای رای گيری ابراز رضاﯾت
کرده است.
اما جبھه نجات ملی که متشکل از مخالفان است ،حزب اخوان المسلمين را به تقلب در انتخابات متھم
کرده است.
ھمهپرسی مربوط به پيشنوﯾس قانون اساسی جدﯾد از صبح امروز )شنبه  ١۵دسامبر( آغاز شده
است .رأیگيری امروز در شھرھای قاھره ،اسکندرﯾه و ھشت استان دﯾگر انجام شده است و شنبه
ھفته آﯾنده در بقيه مناطق مصر برگزار خواھد شد.

از زمان نھاﯾی شدن متن پيشنوﯾس قانون اساسی جدﯾد مصر اختالف نظر بر سر مفاد آن شدت ﯾافته
است.
محمد مرسی ،رئيسجمھور و اخوانالمسلمين ،از گروهھای اسالمگرا که از حاميان اصلی آقای مرسی
به شمار میرود ،از پيشنوﯾس قانون اساسی جدﯾد اعالم حماﯾت کردهاند.
منتقدان میگوﯾند که اﯾن پيشنوﯾس به شدت اسالمگراﯾانه است.
براساس گزارشھا ،نزدﯾک به  ١٢٠ھزار نيروی امنيتی برای تامين امنيت در طول برگزاری ھمهپرسی به
کار گرفته شدهاند .بيش از  ۵١ميليون نفر ھم برای شرکت در ھمهپرسی ثبتنام کردهاند.
روند رأیگيری در ھمهپرسی چندپاره شده است ،چون تعداد کمی از قضات حاضر بودند در نظارت بر آن
مشارکت داشته باشند.
الزم است که پيش از برگزاری انتخابات مصر در اواﯾل سال  ٢٠١٣ميالدی ،پيشنوﯾس قانون اساسی
جدﯾد اﯾن کشور تاﯾيد و نھاﯾی شود.
جان الﯾن ،خبرنگار بیبیسی در قاھره میگوﯾد که مخالفان پيشنوﯾس کنونی قانون اساسی
میگوﯾند که مفاد آن به شدت به سمت اعمال قوانين اسالمی گراﯾش دارد .موافقان پيشنوﯾس ھم
دقيقا به دليل مشابھی از آن استقبال کردهاند.
خبرنگار ما میگوﯾد که ھمهپرسی امروز تنھا درباره مفاد ﯾک سند نيست ،بلکه در تعيين مسير آﯾنده و
اﯾن که آﯾا مصر کشوری اسالمی خواھد بود ﯾا سکوالر ،نقش مھمی دارد.
طرفداران ھر دو گروه موافق و مخالف پيشنوﯾس قانون اساسی مصر روز جمعه دست به راھپيماﯾی
زدند .تجمع اﯾن دو گروه در شھر اسکندرﯾه با درگيریھاﯾی ھمراه بود و دو طرف با سنگ ،چوب و دﯾگر
سالحھا با ﯾکدﯾگر درگير شدند .تعدادی خودرو ھم به آتش کشيده شد و دستکم  ١۵نفر زخمی
شدند.
نتايج اوليه ھمه پرسي قانون اساسي مصر
راديو فردا يكشنبه  ٢٦آذر  ١٦)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
بر اساس نتايجي که ساعت سه وپنجاه و شش دقيقه به وقت محلي قاھره اعالم شد ،پنجاه و شش
وپنج دھم درصد از راي دھندگان ده استان تا اينجاي کار به اين پيشنويس قانون اساسي آري گفتند
وچھلوسه پنج دھم درصد ھم نه گفتند بقيه آراء ھم باطله بود.
انتخابات مصر
روزنامه الشرق االوسط يكشنبه  ٢٦آذر  ١٦)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
در صحنه اي بي سابقه از صفھاي طوالني رأي دھندگان كه به كيلومترھا مي رسيد ،ميليونھا مصري
براي ھمه پرسي قانون اساسي جديد كشور تجمع كردند .اين درحالي است كه صحنه سياسي كشور
شاھد قطب بندي عميقي بين اسالمگرايان موافق رئيس جمھور محمد مرسي و مخالفين ليبرال آن
مي باشد.
حدود  ١٢٠ھزار سرباز از ارتش و پليس و  ٦ھزار تانك و خودروي زرھي براي تأمين امنيت ھمه پرسي
شركت كردند .ھمچنين بخاطر استقبال بي سابقه در تاريخ انتخابات مصر بخصوص از جانب زنان،
مقامات مجبور شدند كه ساعات رأي گيري را تا ساعت يازده شب تمديد كنند.
در عين حال رھبران مخالفين اعالم كردند كه ھمه پرسي با تقلب ھمراه بوده است و ائتالف مستقل
نظارت بر ھمه پرسي گفت كه ھمه پرسي شاھد بسياري از تخلفات بوده است و طي بيانيه اي كه
ديشب منتشر كرد افزود “فراخوانھاي توزيع شده در مقابل درھاي مراكز]رأي گيري[ ،مخالفين پيش
نويس قانون اساسي را متھم به كافر بودن مي كند” عالوه بر اين وابستگي ناظرين بر ھمه پرسي به
قضائيه ،ھمانطور كه در قانون انتخابات وجود دارد مشكوك مي باشد .اما وزارت دادگستري گفت كه
كميته ھاي ھمه پرسي ناظر بر انتخابات در ده استان كه ھمه پرسي در آنھا برگزار مي شود قضائيه
بطور كلي بر آنھا نظارت دارد.
از طرف ديگر نيروھاي امنيتي اقدامات امنيتي شديدي در اطراف مقر “جريان مردمي” مخالف در منطقه
الجيزه در نزديكي قاھره بعد از روانه شدن ھواداران سلفي ھا براي محاصره اين مقر ،اتخاذ كردند.
سلفي ھا ھمچنين مقر حزب وفد كه مقر مخالفين مي باشد را مورد محاصره قرار داده و با مولوتوف به
آن حمله كردند .منابع خبري و حقوقي و امنيتي به روزنامه “الشرق االوسط“ گفتند از اينكه جريان
اسالمي شروع به انتقامگيري از ارگانھاي وسايل خبري و حزبي كه با پيش نويس قانون اساس مخالف
ھستند كرده باشد نگران ھستند.
نتاﯾج غير رسمی انتخابات مصر
روزنامه الشرق االوسط دوشنبه  ٢٧آذر  ١٧)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
نتايج غير رسمي كه اتاق عمليات حزب آزادي و عدالت ,بازوي سياسي گروه اخوان مسلمين از ھمه
پرسي كه دو روز قبل در ده استان برگزار شد اعالم نمود ,نشان مي دھد كه حاميان پيش نويس قانون
اساسي به ميزان  ٥٦.٦در صد جلو مي باشد .اين درحالي است كه جبھه نجات ملي صحت اين نتايج
را زير سؤال برد وگفت كه ھرگز نتايج غير رسمي را نمي پذيرد.

مشاور زغلول البلشي معاون وزير امور بازرسي قضايي و دبير كل شوراي عالي انتخابات گفت كه اين
شورا تا ديروز عصر نتايج نھايي شش استان را تحويل گرفته است در حالي كه استانھاي قاھره و
شمال سيناء و جنوب آن استان سوھاج ھنوز ارسال نشده است .نتايج غير رسمي مي گويد كه دو
استان قاھره و الغربيه به نسبت بااليي به پيش نويس قانون اساسي “ نه“ گفتند.
تعدادي از سازمانھاي حقوقي كه ھمه پرسي را تحت نظارت قرار دادند ادعا كردند كه تخلفاتي صورت
گرفته است ,و اتاق عمليات در باشگاه قضات گفت كه  ٤٢٠شكايت در مورد مرحله اول ھمه پرسي از
شھروندان دريافت كرده است .در ھمين حين ارزش سھام بورس مصر ديروز به نسبت  ٢.٧٢درصد
افزايش يافت كه گفته مي شود علت آن آرامش حاكم بر ھمه پرسي مرحله اول مي باشد.
از سوي ديگر شركت زنان در ھمه پرسي قانون اساسي جديد مورد توجه جھانيان قرار گرفت و
مطبوعات و رسانه ھاي بين المللي بھمراه اخبار ھمه پرسي بر آن نيز تأكيد كردند .زنان در صفھاي
طوالني و براي ساعتھايي در مقابل مراكز رأي گيري ايستادند و رأي خود را در مورد پيش نويس قاون
اساسي بحث برانگيز در صندوقھا انداختند.
اعتصاب غذاي مخالفان مرسي در مقابل کاخ رياست جمھوري
سايت يورونيوز سه شنبه  ٢٨آذر  ١٨)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
پس از اعالم نتيجه دور نخست ھمه پرسي قانون اساسي در مصر و احتمال پيروزي محمد مرسي،
گروھي از مخالفان با تجمع در اطراف کاخ رياستجمھوري در شھر قاھره ضمن اعتصاب غذا اعالم
کردهاند که تا زمان کنارهگيري رئيسجمھوري از قدرت به اعتصاب خود ادامه خواھند داد.
معترضان ميگويند ،محمد مرسي مشروعيت خود را از دست داده و بايد از قدرت کنارهگيري کند.
نتايج ارائه شده از دور نخست ھمه پرسي قانون اساسي در مصر حاکي از آنست که پيشنويس مورد
حمايت اسالمگرايان بيش از  ٥٧درصد آراء را از آن خود کرده است.
ھمچنين ھمزمان با دعوت مخالفان رئيسجمھوري مصر براي تظاھرات عليه قانون اساسي جديد،
دادستان کل اين کشور از سمت خود استعفاء داد.
طلعت ابراھيم عبدﷲ ،دادستان کل ،که حدود يک ماه پيش به اين سمت منصوب شده بود ،اعالم کرده
که استعفانامه رسمي خود را روز يکشنبه آينده به شوراي عالي قضايي مصر تسليم خواھد کرد.
ادامه بحران در مصر
روزنامه الشرق االوسط پنجشنبه  ٣٠آذر  ٢٠) ١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
رياست جمھوري مصر ديروز جلسات گفتگوي ملي كه بدعوت رئيس جمھور محمد مرسي و براي خروج
از بحران موجود در كشور با برخي نيروھاي سياسي برگزار مي شود را ادامه داد .درحالي كه نيروھاي
اصلي اپوزيسيون و در أس آنھا جبھه نجات ملي كه گفته است تا قبل از لغو و يا عقب انداختن ھمه
پرسي قانون اساسي در اين مذاكرات شركت نخواھد كرد ,اين جلسات گفتگو را تحريم كرده اند .برخي
منابع شركت كننده در گفتگوھا به الشر ق االوسط گفتند كه جلسه چھارم گفتگوھا كه با اداره محمود
مكي معاون رئيس جمھور و با شركت نمايندگان سه كليساي مصر انجام مي شود روي امكان تعديل
مواد قانون اساسي كه اپوزيسيون با آنھا مخالف است و ھمچنين توافق بر سر ليستھاي نھايي اعضاي
مجلس سنا مذاكره خواھد شد.
مصر براي دور دوم ھمه پرسي قانون اساسي آماده مي شود
سايت يورونيوز جمعه اول دي  ٢١)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
تنھا يک روز پيش از برگزاري دور دوم ھمه پرسي قانون اساسي در مصر ،مخالفان ھمچنان در
کمپھاي خود در ميدان تحرير ايستادهاند و خواستار کنارهگيري محمد مرسي ،رئيسجمھوري اين
کشور از قدرت ھستند.
در مقابل گروه اسالمگراي اخوان المسلمين و از حاميان دولت و قانون اساسي جديد از برپايي
تظاھراتي گسترده در شھر اسکندريه خبر دادهاند.
مراد علي ،مشاو امور رسانهيي ميگويد“ :اکنون ما درباره دموکراسي صحبت ميکنيم و اين قانون
دموکراسي است .پيشبيني ميکنيم که نتيجه نھايي چيزي در حدود  ۶٠درصد به نفع قانون اساسي
جديد باشد و اگر اين اتفاق رخ دھد ،ما نيز بايد رأي اکثريت را بپذيريم”.
مخالفان ميگويند که قانون اساسي را بسيار اسالمي است و حقوق ھمه شھروندان مصر را در بر
نميگيرد.
غدا شاھبندر ،عضو ھيأت مديره سازمان حقوقبشر مصر ميگويد“ :ما نسبت به آزادي و حقوق ھمه
مردم مصر از جمله زنان ،بچهھا ،افراد مسن ،سنيھا و مسلمانان و مسيحيان نگران ھستيم .اين قانون
اساسي از حقوق ھمه مردم مصر حمايت نميکند”.
قرار است روز شنبه دور دوم ھمه پرسي پيشنويس قانون اساسي برگزار شود .در دور نخست بيش از
 ۵٧درصد از مصريھا به قانون اساسي جديد آري گفتند.
درگيری ميان اسالمگراﯾان و مخالفان آن ھا در اسکندرﯾه مصر  ۶٨زخمی بر جای گذاشت
العربيه جمعه اول دي  ٢١)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢

در درگيری جمعه  ٢١-١١-٢٠١٢ميان اسالمگراﯾان ھوادار محمد مرسی رئيس جمھور مصر و مخالفان او
مقابل مسجد "القائد ابراھيم" در شھر اسکندرﯾه ،دستکم  ۶٨نفر زخمی شدند.
اﯾن درگيری ھا در حالی روی داد که قرار است شنبه دومين مرحله ھمه پرسی بر سر پيش نوﯾس
قانون اساسی مصر برگزار شود.
ده ھا نفر از مخالفان مرسی که مخالف پيش نوﯾس قانون اساسی ھستند ،با ھزاران نفر از
اسالمگراھا با سنگ و چوب درگير شدند .شاھدان عينی گفته اند که پليس برای متفرق کردن درگيری
ھا ناچار شد از شليک گاز اشک آور استفاده کند.
نيروھای امنيتی با اﯾجاد زنجرﯾه ای سعی کردند ميان تظاھر کنندگان اسالمگرا و مخالفان ،حائل اﯾجاد
کند.
ھزاران تن از اسالمگراﯾان با شعار ''دفاع از علما'' در محوطه مسجد قائد ابراھيم تجمع کرده بودند و
شعارھای اسالمی سر دادند .در حالی که مخالفان به فاصله حدود پنجاه متری آن ھا تجمع کردند و
شعارھاﯾی عليه محمد مرسی و گروه متبوعش ،اخوان المسلمين سر دادند.
گروه اخوان المسلمين دعوت به برگزاری تظاھرات ''دفاع از علما و مساجد'' کرده بود.
اﯾن دعوت در پاسخ به تظاھرات ھفته گذشته مخالفان صورت گرفته است که به مدت  ١۴ساعت امام
جماعت مسجد قائد ابراھيم را به ھمراه ﯾارانش محاصره کرده بودند.
ھفته ھای گذشته مصر شاھد اعتراض ھای گسترده ای عليه پيش نوﯾس قانون اساسی بود که مود
تاﯾيد اسالمگراﯾان قرار دارد .اﯾن اعتراض ھا گاھی به درگيری کشيده شد که حاصل آن تا کنون  ٨کشته
بود .مخالفان مرسی از مردم خواستد به پيش نوﯾس قانون اساسی رای ''نه'' بدھند .بنا بر اعالم غير
رسمی ،در مرحله نخست ھمه پرسی که شنبه ھفته گذشته برگزار شد ،حدود ۵٧درصد از رای
دھندگان به پيش نوﯾس قانون اساسی ''آری'' گفتند.
درگيري در اسکندريه قبل از مرحله دوم رفراندوم مصر
تلويزيون الجزيره انگليسي شنبه  ٢دي  ٢٢)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
مصريھا براي رأي دادن به مرحله دوم رفراندوم براي قانون اساسي جديد صف کشيدهاند .پيشنويس اين
قانون اساسي ،کشور را تقسيم کرده است و چند ھفته خشونت را به ھمراه داشته است.
مخالفان محمد مرسي ميگويند اين قانون اساسي ،حقوق اقليتھا مانند مسيحيان و سکوالرھا را در
نظر نگرفته است .تظاھرات رقيب در مصر در اسکندريه شھر دوم مصر با ھم درگير شدند] «...شعار
مردم[  -الشعب اريد اسقاط النظام.
حاميان و مخالفان پرزيدنت محمد مرسي قبل از مداخله پليس ،به ھمديگر سنگ پرتاب کردند که حداقل
٧٧نفر زخمي شدند.
در اسکندريه اتوبوسھا و خودروھا به آتش کشيده شدند .ظاھراً اين اتوبوسھا متعلق به اخوان
المسلمين بودند .روشن نيست که چه کسي آنھا را به آتش کشيد.
معاون رياست جمھوري مصر استعفا داد
تلويزيون الجزيره انگليسي شنبه  ٢دي  ٢٢)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
محمود مکي معاون رياستجمھوري مصر درحاليکه مرحله دوم ھمهپرسي قانون اساسي درجريان
است ،استعفا داد .وي مطرح کرد که سياست با شخصيت وي ھمخواني ندارد.
قانون اساسي مصر تصويب شد
بي .بي .سي جھاني يكشنبه  ٣دي  ٣٢)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
قانون اساسي بحثبرانگيز مصر به تصويب رسيد .اخوان المسلمين ميگويد بيش از  ٣٠درصد ]از مردم
واجد شرايط[ در دو دور از رفراندوم قانون اساسي شرکت کردند و اکثريت رأيدھندگان به اين تغيير رأي
مثبت دادند بنابه گفته يکي از مقامات اخوان المسلمين ،عالئم اوليه حاکيست که قانون اساسي مورد
تأييد قرار گيرد .تاکنون  ۴ميليون آرا شمارش شده است و  %٧۴از آن حمايت نمودهاند .جبھه نجات ملي
بزرگترين جريان اپوزيسيون مصر نسبت به اقدامات غيرقانوني در رفراندوم اظھار شکايت کرد.
نتاﯾج ھمه پرسی قانون اساسی جدﯾد مصر اعالم شد
بی بی سی سه شنبه  ٥دي  ٥٢)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
رئيس کميسيون انتخابات مصر اعالم کرده است که قانون اساسی جدﯾد اﯾن کشور با کسب اندکی
بيش از  ۶٣درصد رای مثبت به تاﯾيد رسيده است.
اﯾن نتاﯾج کمابيش مشابه ھمان نتاﯾجی غيررسمی است که پيشتر اخوانالمسلمين ،گروه اصلی
پشتيبان قانون اساسی جدﯾد مصر آن را اعالم کرده بود .محمد مرسی ،رئيس جمھور مصر از اعضای
پيشين اخوان المسلمين است.
پيش از اعالم نتاﯾج رسمی ،جبھه نجات ملی اعتراض کرده که نظارت قانونی کافی بر اﯾن ھمه پرسی
صورت نگرفته اما رئيس کميسيون انتخابات ،ھرگونه تقلب و تخلف را رد کرده است.
مطابق آمار رسمی تنھا حدود ﯾک سوم از رایدھندگان مصری در اﯾن ھمهپرسی شرکت کردهاند و ۶٣
و  ٨دھم درصد ) (۶٣.٨به آن رای مثبت داده اند.

بر اساس گزارش ھای رسمی ،فقط  ٣٢و  ٩دھم درصد ) (٣٢.٩از واجدان شراﯾط رای دادن در اﯾن ھمه
پرسی شرکت کرده اند.
به اﯾن ترتيب پيشنوﯾسی که مجلس موسسان عمدتا اسالمگرای مصر نوشته بود ،به قانون اساسی
تازه اﯾن کشور بدل میشود.
حسيب عمار خبرنگار بی بی سی فارسی که تحوالت مصر را از نزدﯾک دنبال می کند ،می گوﯾد کاھش
اﯾن نتاﯾج نشان می دھد که اسالمگراﯾان موقعيت خود را به عنوان حزب اصلی از دست داده اند.
او می گوﯾد رای دھندگان در عين حال به تبليغات گسترده مخالفان قانون اساسی جدﯾد مصر بی تفاوت
بوده و عليرغم تبليغات وسيع ،به قانون اساسی جدﯾد رای مثبت داده اند.
مخالفان می گوﯾند که اﯾن قانون اساسی جدﯾد مصر به سود اسالمگراھاست و حقوق اقليتھا را به
طور الزم و کامل تامين نمیکند .پيشتر اعالم شده بود که در صورت تاﯾيد رسمی قانون اساسی جدﯾد
مصر،انتخابات پارلمانی در کمتر از سه ماه آﯾنده برگزار خواھد شد.
در اﯾن مدت ،قدرت قانونی ھمچنان در اختيار محمد مرسی ،رئيس جمھور باقی خواھد ماند.
مخالفان پيش از اﯾن گفته بودند که در صورت نتيجه "آری" به ھمه پرسی ،به مبارزات خود ادامه خواھد
داد.
قانون اساسي مصر به تصويب رسيد
بي.بي.سي جھاني چھار شنبه  ٦دي  ٦٢)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
کميسيون انتخابات مصر گفت دو سوم کساني که در رفراندوم پيشنويس قانون اساسي از آن حمايت
کردهاند .پيشنويس بحث برانگيزقانون اساسي که از جانب محمد مرسي و اخوان المسلمين مورد
حمايت بود باعث تظاھرات بسيار بزرگي گرديده است .کميسيون انتخابات نتيجه انتخابات را از طريق
تلويزيونھاي محلي اعالم کرد و گفت  ۶٣.٨درصد از شرکتکنندگان در رفراندوم به قانون اساسي رأي
مثبت دادهاند
 تنھا  ٣٣درصد از مردم مصر در اين رفراندوم شرکت کردهاند تصويب قانون اساسي راه را براي برگزاري انتخابات پارلماني در دو ماه آينده باز ميکند«.مرسي :مرحله انتقالي پس از نظام مبارک در مصر به پايان رسيد
رادﯾو فردا پنجشنبه  ٧دي  ٢٧)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
محمد مرسي ،رئيسجمھوري مصر شامگاه چھارشنبه ،ششم دي ماه ،در نطقي تلويزيوني بهمناسبت
تصويب قانون اساسي جديد اين کشور ،گفت که مرحله انتقالي پس از نظام محمد حسني مبارک
رئيسجمھوري پيشين مصر به پايان رسيده است .او ھمچنين اظھار داشت که به ھشام قنديل
نخستوزير مصر دستور انجام تغييرات در کابينه خود را داده است .سخنراني مرسي يک روز پس از آن
ايراد شده است که کميسيون عالي نظارت بر انتخابات مصر اعالم کرد پيشنويس بحث برانگيز قانون
اساسي ،با رأي »آري«  ۶٣ .٨درصد از رأيدھندگان ،تصويب شده است .ھمچنين  ٣۶ .٢درصد به اين
پيشنويس رأي »نه« دادند .شمار واجدان شرايط شرکت در انتخابات مصر ،بيش از  ۵١ميليون نفر است
که  ٣٢ .٩درصد آنھا در اين ھمه پرسي شرکت کردند.
مرسي در نطق تلويزيوني خود گفت» :به ھشام قنديل رئيس دولت دستور دادهام که تعديلھاي
متناسب با مرحله جديد در کابينه خود انجام دھد.
دادستان کل مصر تحقيقات در مورد البرادعي و ساير رھبران اپوزيسيون را صادر کرد
تلويزيون الجزيره انلگيسي جمعه  ٨دي  ٢٨)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
درمصر قرار است در مورد افرادي که ميخواستند رئيسجمھور را سرنگون سازند تحقيقات انجام شود،
دادستان کل فرماني براي تحقيقات در مورد محمد البرادعي ،عمر موسي و حمدين صباحي صادر کرد
که اخيراً حزب نجات ملي را تأسيس کرده خواستار تظاھراتھاي ضددولتي شدند ،اين تحقيقات موجب
نگرانيھايي شده است.
اپوزيسيون در مصر آنقدر قوي و متحد نيست که مردم را بسيج کند
بی.بی.سی جھانی پنجشنبه  ٧دي  ٢٧)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
رئيسجمھور مصر ،احزاب اپوزيسيون را دعوت کرده است تا به يک ديالوگ ملي بپيوندند و اين در
حاليست که وي درصدد است کشور را به جلو براند .محمدمرسي گفته است اقتصاد ،اولويت شماره
يک کار او است .اريک تريگر را داريم از مؤسسه واشنگتن در سياست خاورنزديک .با تشکر از اينکه به
ما پيوستيد.
اريک تريگر کارشناس  -اپوزيسيون ،آنقدر قوي نيست که بتواند مردم را بسيج نمايد چرا که پراکنده
است و ليبرالھا ،چپگراھا ،کمونيستھا ،سوسياليستھا ،مليگرايان عرب و غيره را شامل ميشود.
اين واقعيت که ٣٤درصد عموم عليه قانون اساسي رأي دادهاند و اين واقعيت که اولين دور انتخابات
رياستجمھوري ٥٧درصد اسالمگرايان را رد کردند اينھا حاکيست يک جمعيت غيراسالمگرا در مصر وجود
دارد که مخالف اخوانالمسلمين ھستند گرچه نتوانستهاند يک حزب واحد تشکيل بدھند.

احمد شفيق در رابطه با اتھام زدن به محمد مرسي ھشدار ميدھد
تلوﯾزﯾون سی ان ان جمعه  ٨دي  ٢٨)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
رسانهھاي مصر گزارش ميکنند که تحقيقاتي شروع شده است که مدعي است چندين شخصيت در
نظر داشتهاند دولت جديد رئيسجمھور محمد مرسي راسرنگون سازند ،خبرگزاري مصر ميگويد که
دادستان کل تحقيقاتي را به جريان مياندازد که در مورد اتھاماتي مربوط به شخصيتھايي نظير محمد
البرادعي وعمر موسي از جبھه نجات ملي ميباشد.
احمد شفيق کانديد پيشين رياستجمھوري روز جمعه به سي.ان.ان گفت ،وي باھر اتھامي مربوط به
خيانت مخالف است و او يک ھشداريه به دولت مرسي صادر کرده است که رفتاري محتاطانه داشته
باشد.
قرضاوي :ليبرالھا و الئيكھا كافر نيستند بلكه افرادي معتقد به خدا بوده و بايد با آنھا ھمكاري كنيم
الشرق االوسط شنبه  ٩دي  ٢٩)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
بعد از بحراني كه قانون اساسي در بين حاميان و مخالفين رئيس جمھور محمد مرسي ايجاد كرد ,ديروز
اسالمگراھا با قدرت شيوخ خود را براي ايجاد وحدت درميان سياستمداران پراكنده در مصر وارد كردند.
درحالي كه دكتر يوسف القرضاوي رئيس اتحاديه علماي مسلمين جھان از باالي منبر االزھر خطبه ايراد
كرد و گفت كه “ليبرالھا و الئيكھا كافر نيستند بلكه افرادي معتقد به خدا بوده و بايد با آنھا ھمكاري كنيم
“ مبلغ سلفي شيخ محمد حسان نيز از باالي منبر مسجد النور در عباسيه )شرق قاھره(ابتكاري براي
ايجاد وحدت در بين كليه جناحھاي سياسي و مسلمين و مسيحيان براي خروج از بحران كنوني ارائه
داد .ناظران مي گويند كه اخوان مسلمين و جريان سلفي به خطبه القرضاوي و حسان براي ايجاد
وحدت اھميت بسياري قائل ھستند.

ضميمه
پيام رفراندوم مصر برای محمد مرسی چه بود؟ رئيس جمھور اکثرﯾت ﯾا محبوب اقليت؟
دﯾپلماسی اﯾرانی :جمعه  ٨دي  ٢٨)١٣٩١دسامبر (٢٠١٢
محمدعلی مھتدی تحليل گر مسائل منطقه در گفتگو با دﯾپلماسی اﯾرانی تاکيد می کند که ميزان اقبال
عمومی از اﯾن رفراندوم چندان برای نخستين رئيس جمھور پس از انقالب در مصر قابل قبول نبوده است
دردسرھای ﯾک انقالب .مصر اﯾن روزھا به خوبی اﯾن عبارت را احساس می کند .انقالبی که با بيرون
راندن غيرقابل انتظار حسنی مبارک از تاج و تخت دﯾکتاتوری آغاز شد اکنون سخت ترﯾن روزھای
سياسی خود را طی می کند .جوانانی که در ماه ھای ژانوﯾه و فورﯾه  ٢٠١١ﯾکصدا و دست در دست
ھم شعار الشعب ﯾرﯾد اسقاط نظام را سر داده بودند اکنون با برگزاری انتخابات و تعيين خط و مشی
سياسی احزاب متفاوت در اﯾن کشور دستان ﯾکدﯾگر را رھا کرده اند .مصر شاھد روزھای سھم خواھی
احزاب از قدرت است .از ﯾکپارچه گی ھيجانی روزھای انقالب دﯾگر خبری نيست .اسالم گراھا سھم
خود از سالھای فراق سياسی را طلب می کنند و ليبرال ھا و سکوالرھا ھم اصرار دارند که مصر پس از
مبارک را به عنوان کشوری که شرﯾعت اسالمی مبنای قانون گذاری در آن باشد نمی خواھند .رفراندوم
قانون اساسی پس از اما و اگرھای فراوان سرانجام با حضور قرﯾب به  ٣٥درصد از واجدﯾن شراﯾط در پای
صندوق ھای رای به تصوﯾب رسيد .رقمی که برای مردمی که پس از چندﯾن دھه حق تعيين سرنوشت
سياسی خود را بازﯾافته اند قابل قبول نيست و البته ماﯾه مباھات دولت مرکزی ھم نمی تواند باشد .با
محمد علی مھتدی تحليل گر ارشد مسائل منطقه در خصوص مقبوليت محمد مرسی و در سطح کالن
تر ميزان مقبوليت دﯾدگاه ھای اخوانی در مصر امروز و تبعات برگزاری چنين رفراندومی به صحبت
نشستيم .متن اﯾن گفتگو به شرح زﯾر است:
با توجه به نتاﯾج ھمه پرسی قانون اساسی در مصر ،ارزﯾابی شما از اﯾن رفراندوم چيست؟
طبيعتا وقتی ھمه پرسی درباره قانون اساسی صورت می گيرد که چارچوب زندگی و رفتارھا داخلی و
خارجی مردم و نيز رفتارھای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی را برای ده ھا سال تعيين می کند،
باﯾستی مورد تاﯾيد اکثرﯾتی بيش از اﯾن قرار گيرد .طبق آمار منتشر شده تنھا  ٣٢درصد رای دھندگان در
اﯾن رفراندوم شرکت کرده اند و  ٦٣.٨درصد از رای دھندگان به اﯾن قانون اساسی رای مثبت داده اند و
دﯾگران رای منفی .اﯾن ميزان مشارکت برای ﯾک قانون اساسی کم است و کسانی که اﯾن رفراندوم را
برگزار کرده اند اگر به اﯾن موضوع توجه کرده بودند ،می باﯾست فرصت بيشتری اﯾجاد می کردند تا ميان
گروه ھای سياسی و مشرب ھای مختلف در مورد قانون اساسی ﯾک اجماع و توافق نظر صورت بگيرد.
اما آن چه دﯾده شد اﯾن بود که ظاھرا دولت آقای محمد مرسی به طور شتابزده ای می خواست که اﯾن
قانون اساسی مکتوب شود و بعد ھم بالفاصله به ھمه پرسی گذاشته شود .او زمان زﯾادی برای بحث
و تبادل نظر ميان روشنفکران و گروه ھای سياسی و شخصيت ھای حقوقی در نظر نگرفت .پيش بينی
ھم می شد که با اﯾن اوصاف نتيجه ھمين باشد.

واکنش مخالفان به برگزاری ھمه پرسی چه بود؟
جناح معارض ﯾعنی اپوزﯾسيون در اعتراض به بيانيه قانون اساسی آقای مرسی در ميدان تحرﯾر قاھره
تظاھرات ميليونی ترتيب داده بودند ،وقتی با مسئله رفراندوم مواجه شدند ،ابتدا گفتند که در اﯾن ھمه
پرسی شرکت نمی کنند .اما بعدا وقتی که دﯾدند دولت بر انجام اﯾن ھمه پرسی مصر است ،موضع
خود را تغيير دادند و گفتند در ھمه پرسی شرکت می کنيم اما به قانون اساسی رای منفی می دھيم.
ھمين تغيير موضع تاثير خود را داشت و عده ای از معترضان اساسا در ھمه پرسی شرکت نکردند .به
ھمين دليل تعداد کسانی که آری گفتند بيشتر شد.
ترکيب آرا به چه صورت بوده است؟
ميزان رای دھندگان و نوع راﯾی که در شھرھا و استان ھای مختلف داده شده قابل توجه است .در
حالی که در شھری مانند قاھره که اکثرﯾت به پيش نوﯾس قانون اساسی رای منفی داده اند ،در
شھرھای دوردست ،در منطقه مصر عليا ﯾا منطقه صعيد که نسبت بی سوادی زﯾاد است ،اﯾن پيش
نوﯾس بيشترﯾن آرا را به خود اختصاص داده است .اﯾن مسئله نشان می دھد که بسياری از کسانی که
به قانون اساسی آری گفته اند اساسا نمی توانستند قانون اساسی را بخوانند .انگيزه آن ھا برای
موافقت با اﯾن قانون اساسی ﯾک انگيزه دﯾنی صرف بوده و نه ﯾک دﯾد کارشناسانه نسبت به قانون
اساسی.
اکنون نگاه گروه ھای مختلف نسبت به نتيجه رفراندوم چيست؟
به ھر حال آن چه مسلم است اﯾن است که دولت آقای مرسی ،اخوان المسلمين و سلفی ھا مصر
اصرار دارند که اﯾن قانون اساسی تصوﯾب شده و مشروعيت دارد و باﯾستی اساس کار قرار گيرد .بعد از
اﯾن باﯾد به دنبال انتخابات برای مجلس نماﯾندگان جدﯾد بود و نھادھا را ساخت و به سمت عادی سازی
اوضاع در کشور حرکت کرد .به خصوص که مشکالت زﯾادی در داخل مصر وجود دارد .دولت معتقد است
که برای حل اﯾن مشکالت چاره ای جز اﯾن نيست که سرﯾعا نھادھای قانونی شکل بگيرند تا بتوان به
مابقی امور پرداخت.
در مقابل مخالفان با اﯾن اﯾده موافق نيستند .آن ھا ھم چنان تاکيد کرده اند که به حرکت مردمی خود و
اعتراضات مسالمت آميز برای سرنگون کردن قانون اساسی ادامه خواھند داد .اﯾن طيف ضمن اﯾن که
معتقدند که تقلب صورت گرفته و خالف ھای بسياری در روند رفراندوم صورت گرفته مانند اﯾن که
رفراندوم باﯾد در سراسر مصر در ﯾک روز برگزار شود در حالی که اﯾن رفراندوم در دو روز با فاصله ﯾک
ھفته صورت گرفته است ،تاکيد می کنند که دستگاه قضاﯾی روی انجام انتخابات نظارت نداشته است.
بسياری از نھادھای وابسته به حقوق دانان و قضات اعالم کرده بودند که مخالف رفراندوم ھستند و در
بسياری از صندوق ھای رای نماﯾندگان قوه قضاﯾيه حضور نداشته اند .آن ھا سعی دارند مشروعيت
قانون اساسی را زﯾر سوال ببرند .به نظر می رسد با انجام اﯾن رفراندوم و تصوﯾب قانون اساسی با اﯾن
درصد کم و مشارکت کم مردم ،مشکالت مصر حل نخواھد شد .جامعه چند قطبی شده و اﯾن بحران
سياسی و اجتماعی در آﯾنده ادامه خواھد ﯾافت.
روﯾکرد سياسی اخوان المسلمين پس از تاﯾيد اﯾن رفراندوم را چگونه پيش بينی می کنيد؟
پاسخ دقيق به اﯾن سوال آسان نيست .اﯾن که اخوان در آﯾنده چه روﯾکردی خواھد داشت به متغيرھا و
عوامل زﯾادی بستگی دارد که بعضی از آن ھا مربوط به داخل مصر ھستند و بسيار از آن ھا مربوط به
وضعيت منطقه ای و قدرت ھای بين المللی است .در داخل ،تردﯾدی نيست که اخوان المسلمين به
عنوان ﯾک جرﯾان مھم دارای پاﯾگاه مردمی است .عالوه بر اﯾن ،اخوانی ھا در بين جرﯾانات و گروه ھای
سياسی ،مھم ترﯾن گروه سازمان ﯾافته ھستند که در ھمه شھرھا و روستا ھا به شکل سازمانی
حضور دارند .اما ﯾک نکته وجود دارد و آن ھم اﯾن که قدرت در مصر ھنوز در دست نيروھا و مراکز قدرت
پنھان است .ﯾعنی ھم اکنون ھم دستگاه امنيتی که از دوره انور سادات و بعد در دوران حسنی مبارک
قدرت گرفته بود ،ھنوز قدرتمند است .انقالب در مصر نتوانسته اﯾن دستگاه را از ميان بردارد و حتی
تضعيف کند .واقعيت اﯾن است که اﯾن دستگاه ھم چنان قدرت را در مصر در دست دارد و جرﯾان ھا را
ھداﯾت می کند .ھمان طور که می دانيد از زمان پيمان کمپ دﯾوﯾد ،اﯾن دستگاه امنيتی ھمکاری
نزدﯾکی با دستگاه امنيتی امرﯾکا و اسرائيل داشته است .قدرت ھای بين المللی ھم نظرات و اھداف
خود را از طرﯾق ھمين دستگاه امنيتی و ارتش دنبال می کنند .تا اﯾن لحظه به نظر می رسد محافل بين
المللی و در راس آن ھا امرﯾکا از تحوالت مصر حماﯾت کرده اند .آﯾا اﯾن حماﯾت ھم چنان ادامه خواھد
ﯾافت ﯾا خير؟ اﯾن مسئله به معادالت بين المللی و منطقه ای بر می گردد.
آﯾا اخوان امروز به اندازه اخوان سالھای سرکوب توسط حسنی مبارک و نخستين ماه ھای
پس از آن محبوب است؟
در داخل سوال دﯾگری ھم محافل پژوھشی و دانشگاھی را به خود مشغول کرده و آن ھم اﯾن که آﯾا
بعد از گذشتن دو سال از آغاز انقالب در مصر ،سازمان اخوان المسلمين ھم چنان محبوبيت خود را دارد
ﯾا خير؟ کسانی تحليل می کنند که اخوانی ھا در مصر محبوبيت سابق را ندارند .ھمين رفراندوم نشان

داد که اگر تنھا ﯾک سوم واجدان شراﯾط رای دادن در ھمه پرسی شرکت کرده اند ،به اﯾن دليل است
که دو سوم دﯾگر دچار نوعی سرخوردگی و ﯾاس شده اند .چون می بينند ھيچ تغييری اﯾجاد نشده
است .ھم چنان دو سال بعد از انقالب مشکالت داخلی مانند بيکاری و فقر وجود دارد .در سياست
خارجی ھم ھيچ تغييری اﯾجاد نشده است .مصر در چارچوبی که نقش منطقه ای موثری به خود
اختصاص دھد عمل نمی کند .بعد از انقالب انتظار می رفت مصر به سمت فلسطين حرکت کند و از
آرمان فلسطين حماﯾت می کرد .اما عمال دﯾده می شود که مصر ھم چنان در مورد مسئله فلسطين
مانند زمان حسنی مبارک ميانجی گری می کند .ﯾا اﯾن که در طرح اختالفات سنی ـ شيعی که از
سوی محافل غربی در منطقه دنبال می شود ،دولت کنونی وارد شده است و ماﯾل است که پرچمداری
اﯾن جبھه سنی را از عربستان و ترکيه بگيرد.
در مقابل خود اخوانی ھا چنين تحليلی را قبول ندارند و معتقدند ھمين که  ٦٣درصد به اﯾن قانون رای
داده اند ،نشان می دھد جاﯾگاه اخوان چگونه است .بنابراﯾن باﯾستی به رای مردم مصر احترام گذاشت
و جرﯾان ھای اخوانی ھم چنان اﯾن حق را دارند که در مصر در قدرت باشند .البته مسائل خارجی مانند
آﯾنده مسئله سورﯾه ﯾا نقش منطقه ای اﯾران ،در مورد آﯾنده مصر تاثير به سزاﯾی خواھد داشت .گفته
می شود قرار است در اﯾن خصوص در آﯾنده مذاکراتی صورت بگيرد و ممکن است اﯾن مذاکرات به تفاھم
ھاﯾی در سطح منطقه ای منتھی شود .نيروھای سياسی در مصر روی اﯾن تحوالت در آﯾنده و تاثير آن
در سياست ھای مصر حساب می کنند.
مخالفان نسبت به آﯾنده فعاليت ھای خود چه نگاھی دارند و چه استراتژی ای را پيش
خواھند گرفت؟
مواضعی که تا االن از سوی اﯾن نيروھا اعالم شده که به مبارزه برای سرنگون کردن قانون اساسی
ادامه می دھند .آن ھا معتقدند که خالف ھای زﯾادی صورت گرفته که صحت اﯾن ھمه پرسی را با
سوال مواجه می کند .به نظر می رسد تصميم آن ھا اﯾن است که ھم چنان به مخالفت با قانون
اساسی ادامه دھند .اﯾن مخالفت ھم به نظر می رسد در ظاھر به خاطر مسئله قانون اساسی ﯾا
سياست ھای شخص محمد مرسی است .در واقع اﯾن ھا از کل وضعيتی که بعد از انقالب در مصر پدﯾد
آمده ناراضی ھستند و معتقد ھستند که باﯾستی ﯾک وحدت ملی در کشور اﯾجاد شود و ھيچ گروھی
به تنھاﯾی قدرت را قبضه نکند و خود را اکثرﯾت نداند .البته در رسانه ھا و مطبوعات مصر در روزھای
گذشته حمله ھا و حمله ھای متقابل دو گروه به ﯾکدﯾگر بسيار زﯾاد است .بسياری از اندﯾشمندان ھم
که نگران آﯾنده مصر ھستند تاکيد می کنند که باﯾستی بين دو گروه گفت و گو شکل بگيرد و تفاھمی
اﯾجاد شود که کشور به ﯾک اجماع ملی برسد .وگرنه در نبود چنين اجماعی خطرات زﯾادی کشور را
تھدﯾد می کند.
البته مخالفان ھم طيف ھای مختلفی ھستند .ﯾعنی نيروھای مشابھی نيستند .شاﯾد بخش اعظم آن
ھا جوانانی باشند که در آغاز در ميدان تحرﯾر جمع شدند و آن ھا بودند که انقالب را شروع کردند .اما
طيف گسترده ای از دانشگاھيان ،روشنفکران و طبقه متوسط در جبھه مخالفان به جشم می خورند .به
طور طبيعی عده ای از بازماندگان رژﯾم سابق ھم وارد اﯾن طيف شده اند و به طور ناشناس به اختالفات
در داخل جامعه مصر دامن می زنند .موج اعتراض ھا و استعفاھای صورت گرفته چه در داخل حکومت و
چه در قوه قضاﯾيه و چه در قوای دﯾگر ،نشان می دھد که اگر چنين اجماعی صورت نگيرد وضعيت
بحرانی تر خواھد شد و اﯾن برای آﯾنده مصر بسيار خطرناک است.
به نظر نمی رسد نيروھای خارجی تفاھمی درباره آﯾنده مصر داشته باشند .چه بسا بسياری ترجيح
می دھند ھمين وضعيت نا به سامان ادامه ﯾابد .از نظر اقتصادی ھم وضعيت مصر بسيار وخيم است.
می دانيد که بخش مھمی از بودجه مصر از طرﯾق درآمد تورﯾسم به دست می آﯾد و در حال حاضر به
دليل اﯾن ناامنی و مشکالت اجتماعی ،سرماﯾه گذاری خارجی و درآمد تورﯾسم متوقف شده است و
مصر به سمت وام گرفتن از خارج رفته است .اﯾنجا مشکلی وجود دارد و آن ھم اﯾن که مسئله ربح و ربا
اﯾجاد می شود .خود اخوانی ھا قبال با ھر نوع وام خارجی که مستلزم دادن سود و ربا باشد مخالفت
می کردند .به خصوص که محافل پولی بين المللی ،شراﯾط خود از جمله برداشتن ﯾارانه ھا ،شفافيت و
غيره را تحميل می کنند .به نظر می رسد در حال حاضر تنھا درآمد دولت مصر ھمين عواﯾد ناشی از
عبور و مرور کشتی ھا در کانال سوئز و اندکی ھم صدور نفت و گاز از صحرای سينا به اردن و رژﯾم
صھيونيستی است .اﯾن نگرانی وجود دارد که اگر نا به سامانی در مصر ادامه پيدا کند ،چه بسا که
کشور از نظر اقتصادی در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گيرد.
به ھر صورت مصر در ﯾک شراﯾط شکننده و خطرناک قرار گرفته که باﯾستی منتظر تحوالت آتی باشيم تا
ببينيم تحوالت چه تاثيری در آﯾنده مصر خواھد داشت .بعد از تعطيالت کرﯾسمس ،دولت امرﯾکا بازسازی
کابينه خود را آغاز خواھد کرد .گفته می شود آقای جان کری وزﯾر خارجه خواھد بود .در آن صورت
مذاکراتی ميان امرﯾکا و روسيه و چين در مورد خاورميانه صورت خواھد گرفت .مسئله مربوط به نقش
منطقه جمھوری اسالمی اﯾران نيز مطرح است .ھمه اﯾن ھا در ترسيم آﯾنده مصر اھميت خواھد
داشت.

