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اين مقاله به بررسي جنبش مردمي مصر، چگونگي سقوط حسني مبارك، پي آمدهاي 

  .امنيتي مي پردازد – نظامي و اقتصادي سياسي، حوزه سه در مصر كلي آن و وضعيت

������ 	
 مصر، حسني مبارك، بهار عربي، اسالم گرايان، اخوان المسلمين، :��
  .نظاميان

  

�	���  
  

 در ي شد كه نه تنها مناسبات داخلي آبستن حوادثيالدي مصر در سال گذشته مي عربيجمهور
ز ي بزرگ ني منطقه و قدرت هاين كشور با كشورهاين كشور را دگرگون كرد بلكه در روابط ايا

انه ي حوزه خاورمانو كارشناسان  پژوهشگرك از يچي گمان هيب.  به وجود آورديتحول جد
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 ياپيع و پيار سرين حوادث بسي ا.ند كردي نمينيش بيرا از لحاظ گستره و عمق پتحوالت مصر 
د عمدتا ابعاد رخ دا كه در مصر يمجموعه تحوالت.  متفاوت قرار داديريرخ داد و مصر را در مس

ن يتر  از مهميكي گمان ي مبارك بي ساله حسني سيكتاتوري ديسرنگون.  داشتياسيس
ز به همراه يگر را ني بود كه با خود تحوالت در ابعاد د2011ر سال انه ديتحوالت جهان و خاورم

در ادامه . ان ثبت و درج گرددي مصريخين سال در حافظه تاريخواهد داشت و سبب شد ا
  .دشو ي ميبررس يتيامن - ي و نظامي، اقتصادياسي مصر در سه حوزه سيت كليوضع

  

V�  �&?E"����:  
  

ار اثر ي جستجو نمود كه بسياسيد در حوزه سيو مصر را باانه ي ها در خاورمين دگرگونيتر مهم
 در مصر با انفجار بمب در نزديكي كليساي اسكندريه يالدي سال نو م.ز بوديگذار و چالش برانگ

 در متعددبه دنبال اين حادثه راهپيمايي هايي . مسيحي قبطي آغاز شد21و كشته شدن حداقل 
نده مجموعه ي روز آ25 كرد از ي گمان نمي شد اما كسگزارقاهره و اسكندريه توسط مسيحيان بر

 حكومت مبارك منجر يرد كه به سرنگوني در مصر شكل بگي، تظاهرات و اعتراضاتييمايراهپ
  :شود

  

- �?��5��� "%?p%,� � ,4� "��,� Ne$):  
  

ها، اعتراضات و  ييماي از راهپيا  شود مجموعهيده مي مصر نامي آنچه تحت عنوان جنبش مردم
 مبارك و يبا استعفا 2011ه ي فور11و تا شد آغاز  2011ه ي ژانو25 كه از بود ي مدنيها يماننافر

 يت مصر و تالش براين جنبش در اعتراض به وضعيا. رفتيان پذي پايجاد دولت موقت نظاميا
 مبارك سه بار با ين جنبش حسني ايدر ط.  آغاز شديكاري، فساد و بفقر، شكنجهان دادن يپا
ست از مقام خود استعفاء دهد اما در انتخابات ي حاضر ناعالم كرد و خن گفتلت مصر سم

ر يي كشور را تغي از قانون اساسين قول داد مواردي او همچن. شركت نخواهد كرد2011سپتامبر 
  .دهد 
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 در مقابل سفارت ي با تظاهرات شهروندان مصر2011ه ي ژانو15 مصردر ي مردماتجرقه اعتراض
 يصرك جوان مين تظاهرات ي دو روز پس از ا.از انقالب تونس آغاز شدت ي حمايتونس برا

 در اعتراض به بسته شدن رستوران خود و عدم "فهيعبده عبدالمنعم حماده جعفر خل" نام هب
ن كشور دست به يا) مردم(توجه مسئوالن به مشكالتش در مقابل ساختمان مجلس شعب 

 " آوريل6جنبش " به نام دموكراسي يجوانان حاماز ك گروه ين اقدام ي ايدر پ . زديخودسوز
 سي پليروز مل" ه ي ژانو25روز در ه حكومت مصر  ي تجمع و اعتراض علي براينافراخوبا 

شكنان  ت با قانونيوزارت كشور اعالم كرد با قاطع.  دادندين اعتراض جنبه مليبه ا "مصر
 اما ، ممنوع استياباني تظاهرات خ،ي اضطرارعتي براساس قانون وضرايد، زبرخورد خواهد كر

 وقت آن است : گفت وت كرديلف دولت از اعتراض حما چهره سرشناس مخامحمد البرادعي
  . ندرداربگام  تونسكه مخالفان حكومت مصر در راه 

  
 قاهره ميدان التحرير در يونيلي ميتظاهرات يبران ي با دعوت مخالفلت مصر ميها ي نا آراميدر پ

 ياسيفعاالن س. شدندان ر و روانه زندي دستگ نفر500   از تظاهراتيكي تنها در  ودندجمع كرت
 ملت مصر از "ميد هستيهمه خالد سع"ك به نام بو سي در فيا  در صفحهييها هيانيمصر با انتشار ب

 و يونيليط موجود در تظاهرات مي در اعتراض به شرانماز جمعهدرخواست كردند پس از 
ژه جوانان با در دست يوه مردم و اقشار مختلف جامعه مصر ب.  شركت كنندي ضد دولتيسراسر

 يريگ ن روز خواهان كنارهي مبارك در ايه حكومت حسنيداشتن پالكارد و سردادن شعارها عل
. كشور شدندر  دي واقعي و دموكراسي آزاديس جمهور مادام العمر مصر از قدرت و برقراريرئ

ن يژه گروه اخوان المسلميها، گروهها و احزاب مختلف مصر بو تيشخصكه ن تظاهرات يدر ا
 يها نيماش گاز اشك آور و ،ك گلولهي ضد شورش به طور گسترده با شليروهايشركت داشتند ن

ن سرنوشت يي تعي تظاهرات روز خشم را براياسيناظران س. ر شدنديدرگبا مردم آپ پاش 
  . خواندندن كننده ييمبارك تع

  
.  شده بودينيب شي مصر پي شهرهاي در تمامنماز جمعهه پس از ي ژانو28 روز جمعه ييمايراهپ

 نفر در 22 و اسكندريه نفر در 23، سوئز نفر در 27 را د شديي تأيها  روز بعد تعداد كشتهالجزيره
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حزب "ن روز معترضان مقر يدر ا. ز مجروح شدندي نفر ن1000ش از يب.  اعالم كردقاهره
 17 : گزارش دادآسوشيتد پرس. دندي حزب حاكم مصر در قاهره را به آتش كش"يك مليدمكرات

 از ي تعدادده شد و معترضان با سرقت مهمات و اسلحهيس در قاهره به آتش كشيمركز پل
ده يه و سوئز به آتش كشيس در قاهره، اسكندرين واگن پليچند. شدگان را آزاد كردند بازداشت

.  اعالم كرد و منع عبور و مروري را حكومت نظامروز بعد صبح 6 تا 18 دولت از ساعت د وش
 دونم ب اما مرد،تافي مبارك ادامه يد شد و تا سرنگونيز تمديت آمد و شد در روز بعد نيممنوع

   . خود ادامه دادندياعتراضتظاهرات  به هاابانين قانون در خيتوجه به ا
  

س خارج شد و يه شهر قاهره به طور كامل از كنترل پلي ژانو30 ، روز هاي متعاقب ادامه ناآرام
 به  از غارتيري در كنترل اوضاع و جلوگي سعي داوطلب مردميها  ارتش و گروهيروهاين

س در ي پليروهاي در مورد دخالت نياريبسعات يشاالبته . داشتند ها يناآراامل ي به دلوجود آمده
 از معترضان كه ين ساختمان مهم شهر در حال سوختن بود و گروهيچند. دشها مطرح  غارت

 سقوط مبارك ادامه ي خود براير به صبح رسانده بودند به تجمع اعتراضيدان التحريشب را در م
ا و يتاني فرانسه، بريها دولت.  حكمفرما بوديت مشابهيز وضعيوئز نه و سيدر اسكندر. دادند 

ه معترضان و مردم ي از دولت مصر خواستند به اعمال خشونت عليه مشتركيانيآلمان در ب
  . رمسلح خاتمه دهديغ
  

ن كشور منتشر ي ايون دولتيزي كه در تلويه رسمياني در بارتش مصر يه سخنگوي فور1خ يتاردر 
 يها اعالم كرد خواستهز ينن گزارش ارتش مصر يبنا بر ا. د كردي ملت مصر تاكينونشد بر حق قا

 يكنند قانون يه دولت تظاهرات مين كشور علي ايها ابانيش در خيك هفته پيمردم مصر را كه از 
 مردم بزرگ يها  ارتش خواسته: خطاب به مردم مصر اعالم كردياميارتش مصر در پ. داند يم

 يسخنگو. ه مردم مصر مبادرت نخواهد كرديداند و به استفاده از زور عل يم يمصر را قانون
ن كشور ي ايون دولتيزي مصر و تلوي رسميخبرگزار "منــا" يام كه از سوين پيارتش مصر در ا

ون يزيتلو. د كردي همه تاكين شده برايز و تضميآم ان به شكل مسالمتي بيمنتشر شد بر آزاد
ه تظاهر كنندگان به زور متوسل ياست عل نان دادهي ارتش اطم: كردن اعالمي مصر همچنيدولت
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  ومانير دولت و سپردن قدرت به عمر سليين مقطع مبارك تالش كرد با تغيدر ا. نخواهد شد
 در انجام ي مخالفان را آرام كند، اما گذشت زمان نشان داد و،ي در روند اعتراضات مردماخالل

 خواهان  ودندي نام"يريروز كناره گ" را 2011ه ي فور1مصر  لتم. بوده است كار ناموفقن يا
  .   حكومت و دولت مصر شدندي همه اعضايبركنار

  
ن كشور پخش شد ي اي كه از شبكه دولتي سخنراني مبارك طي حسن2011ه ي فور1در شامگاه 
. گذارم يمه حكومت را دارند و من به نظر آنها احترام يمردم حق اعتراض و انتقاد عل" :اعالم كرد

به . . .  ندارميت استعفاء و بركناري به قدرت ندارم فعال نيا كه عالقه نيبا وجود ا" :فزوداو ا
ام با سران مخالفان گفتگو كند، اما متاسفانه آنها حاضر به تعامل با دولت  مان گفتهيعمر سل
 ي و".ان برسند اعمالشيد به سزاياند با ب رساندهي آسي كه به اماكن دولتيكسان. . . نشدند
   .نداردرا ) 2011سپتامبر ( انتخابات ي قصد شركت در دور بعدعالم كردن ايهمچن

  

 مبارك به اعتراضات خود ي حسن2011ه ي فور1 شامگاه ي پس از سخنراني مصرنيمعترض
 يريدرگ  با چماق و چاقو به مردم حمله ور شدند ويا  عدهاسكندريهدر شهر . دنديشدت بخش

 ي حسن2011ه ي فور2 روز.  ر آغاز شديدان التحرين در مين مبارك و معترضن طرفدارايخون
مبارك در . ق درآورديت دو مجلس كشور را به حالت تعليو فعال  راد كردي ايديمبارك نطق جد

  دوره يبراجاد كند و ي اين مصر اصالحات اساسي به مردم وعده داد در قوانين سخنرانيا
 اعالم  ون سخنان مبارك را رد كردياخوان المسلم. ب دهديتتر ي زمان مشخصياست جمهورير

 ها اباني خ كه درينيمعترض مورد قبول يجمهور استي مبارك از انتخابات ري حسنيريگ كناره
  . ندشدو را خواستار ا ي فوريآنها بركنارو  قرار نگرفت  حضور داشتند

  

جمعه " معروف بهه يفور 4 خي در تار مباركيم حسنيه رژي مصر عللتاعتراضات و تظاهرات م
را از   سوئز و المنصوره يكنترل شهرها" بايس تقري و پليتين امنامامور. افتيز ادامه ي ن"وداع

 ، نماز جمعهي برگزارو زمان ليتعطن روز ي مصر در اي قطب اقتصاداسكندريهبندر  .دست دادند
 به دور نمازگزاران از يره انسانيك زنجيل يخوانند با تشك ي كه نماز نميگريان و افراد ديحيمس
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 قابل هتن حركت از آن جيا.  كردنديريجلوگ حكومت به نمازگزاران ياروهين يحمله احتمال
 كشته  گذشت كه منجر به ين شهر ميسا در ايكلك ي يگذار ك ماه از بمبيتنها توجه است كه 

  .  ان شديحي از مسي تعدادشدن
  
اره ه براي پانزدهمين روز متوالي با برگزاري تظاهراتي گسترده كني فور8مصر روز سه شنبه لت م

ن هزاران نفر يهمچن .گيري حسني مبارك رئيس جمهور اين كشور از قدرت را خواستار شدند
 مبارك به منظور طيشراين ادر  . انحالل پارلمان شدندهان خوا،در خيابان رامسس تجمع كرده

اي براي ايجاد اصالحات در قانون اساسي اين   مردمي تشكيل كميتهاتمقابله با گسترش اعتراض
.  درصدي در حقوق كارمندان و بازنشستگان مصر خبر داد15ا تصويب كرد و از افزايش كشور ر

  .  خواندنداندكن تصميم اين افزايش حقوق را دير و ميزان آن را ياما معترضان در واكنش به ا
  

 هزار نفر 20 حدود  نموده، عمومياعتصاب اعالم فوريه 9از تاريخ چندين اتحاديه كارگري 
كارگران اقتصادي بود و تنها خواهان افزايش از ي رخهاي ب خواسته. دست از كار كشيدند

. بودمبارك ديكتاتوري  سقوط از آنهاي سيار اما انگيزه ب،ندبوددستمزدها و شرايط كاري بهتر 
  مشخص شد قصد او سخنراني تلويزيوني باد اما بو جريان ردهمچنان عفاي مبارك شايعه است

آميز  وي اعالم كرد در سمت خود باقي خواهد ماند تا شرايط را براي انتقال صلح. استعفا ندارد
قانون اساسي و ابطال از اصل  6هايي براي حل بحران از جمله اصالح   اما راه،قدرت آماده كند

 در مجددا متعهد شد  خودحسني مبارك مانند سخنراني هاي پيشين .يك اصل آن را اعالم كرد
قسمت و  د نشودكانديد انجام مي شود 2011انتخابات رياست جمهوري كه در ماه سپتامبر 

او همچنين كشته شدگان اعتراضات .  واگذار كردعمر سليمان را به  مسئوليت هاي خوداعظم
 در دوران ادعا كرد ن خود ميهن پرست خواندبامبارك در اين سخنراني . دوان خ"شهيد"اخير را 

با اين سخنان هزاران . انجام داده استبراي كشور مصر مسئوليت هايش فداكاري هاي زيادي 
به سوي ساختمان با سر دادن شعار عيه او  بسيار خشمگين ميدان التحريرمعترض متحصن در 

 ي كرد حسن اعالمعمر سليمانفوريه  11  تاريخ درسرانجام. تلويزيون دولتي حركت كردند
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 ارتش اختياراكنون قدرت در   رياست جمهوري استعفا داد وپست سال از 30مبارك پس از 
   .است

 

  
اعالم كرد ) موقتدولت ( فوريه دولت نظامي 13 تاريخ مبارك در يدو روز پس از استعفا

برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري بر سر قدرت خواهند  ماه با قي مانده تا 6تا 

هاي وابسته به نظام  صيتدنبال درخواست انقالبيون اين كشور براي حذف شخ  به. ماند

 مارس 3  تاريخجمهوري سابق و تشكيل دولت انتقالي تكنوكرات در حسني مبارك رئيس

 شوراي عالي  وء كردوزير دولت موقت از سمت خود استعفا  نخست"احمد شفيق"

وزير مصر   وزير حمل و نقل سابق را به عنوان نخست"عصام شرف"نيروهاي مسلح 

نيروهاي مسلح مصر در پيامي در صفحه اين شورا در شبكه شوراي عالي  .ندبرگزيد

 استعفاي احمد شفيق را كه در روزهاي آخر حسني مبارك ند اعالم كردبوك فيساجتماعي 

دهندگان    درصد از راي77 مارس 21در  .ه اند پذيرفته بودكرداو را به اين سمت انتخاب 

  : ت عبارتند ازاصالحاترين اين   مهم. حمايت كردند قانون اساسيري از اصالحات در مص

 

  

 . ه دور2 سال و محدود كردن آن به 4 سال به 6 جمهوري از كاهش دوره رياست -

  . روز پس از انتخابات30جمهور به انتخاب يك معاون طي  ملزم كردن رئيس -

 سال 40آنها جمهوري از جمله حداقل سن  اعمال شرايط جديد براي نامزدهاي رياست -

 . ته باشندباشد و همسر غيرمصري نداش

 

 

 و حسني مبارك وابسته به "حزب دمكراتيك ملي"  يعنيدو گروه سياسي اصلي مصر

  . از اين اصالحات حمايت كردند"المسلمين اخوان"
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 به غزه ممانعت كسيايي كمآ ژانويه از ورود ايرانيان حاضر در كاروان 4خ يتاردولت مصر در 

 ي درخواست كرد كه با واكنش منفيگزاف بار كشتي ها مبلغ هيتخل يااز در  ودآوربه عمل 
 ار يكيده ي ابراز عقي مبارك و باز شدن فضا براي پس از سرنگون. شدمواجهكشورهاي اسالمي 

 يل بود به نحوي قطع ارتباط با اسرائ،ياست خارجي در عرصه سملت مصرن مطالبات يتر مهم
هاي فلزي بخشي از ديوار حفاظتي سفارت  پتك و ميلهبا  ي معترضان مصر سپتامبر9كه در 

 طبقه 21هاي واقع در طبقات اوليه اين ساختمان  اسرائيل را خراب كردند و وارد يكي از اتاق
 را براي مدت زمان كوتاهي به قاهره در سفارت اسرائيلمعترضين مصري بخش هايي از . شدند

خي از اسناد و ردر هنگام اشغال چند طبقه از برج سفارت اسرائيل ب  واشغال خود درآوردند
ل در ير اسرائي سف. اسرائيل را پايين كشيدندپرچم سفارت را از پنجره به بيرون ريختند و كمدار

ز به همراه ي نيلي اسرائيها پلماتي د و كردكث مصر را ترن حواديقاهره در اعتراض به ا
 قاهره را به مقصد تل ي اختصاصيلي اسرائيمايك فروند هواپي خود با استفاده از يها خانواده

نده مصر يبه حاكمان آرا ل ي اسرائقبالب مردم مصر موضع خود در ين ترتيد ب. كردندكو تريآو
.  رخ دادل ي انفجار در خطوط لوله انتقال گاز به اسرائش از دهيگر بي دياز سو. گوشزد كردند

 در قبال تحوالت يد موضع خود را تا حدودينده مصر باي رسد دولت آين به نظر ميبنابرا
  .در دهييتغن يفلسط

  

- ��� .� & ,5IX �� ^�?�E ��:  
  

ت ياكه از عدم ثبات در مصر حكل شده يه تا كنون سه دولت در مصر تشكي ژانو25از انقالب 
 و "دكتر عصام شرف"است ي رهبدولت ن ي، دوم"احمد شفقق"است ين دولت به رينخست. دارد

 ي نظامي شورايحكومت ها كه از سون ياتزلزل  . بود"ياست الجنزورير" هسوم بدولت 
. ر بوديك سال اخي ي طياسيان سين جري مهم ترن رد شدندي و معترضلت ميوب و از سوصمن
 . مبارك بود در زماني و مناصب حكومتيدي كلي پست ها،ن افراديرش ايعمده عدم پذل يدل
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 در واقع مردم خواهان از .ردين افراد صورت بگي با اي جدي بود تا مخالفت هاين انتساب كافيا
 مصر را ياسيه در نظام سيش و تسوي پااليند و نوعان رفتن تمام مظاهر حكومت مبارك يب

ران ين خواست مردم به انتخاب نخست وزي توجه به ادون بيم نظاي اما ظاهرا شورا،نددارانتظار 
 )ستي نحلكه در كوتاه مدت قابل ( يط نامساعد اقتصادين عامل و شرايا . ورزديممبادرت 

  .شده است ي نظاميه شوراي از اعتراضات عليديختن موج جديموجب برانگ
  

-  ��e6 � H���#5% t��5% ,4� ^��=9� �� ���,1:  
   

 انتخابات را در متعهد شد "يطنطاو" ي به رهبري نظامي عالي مبارك شورايگونپس از سرن
 ي و آزادين گام در جهت استقرار دموكراسيانتخابات نخستن يا. رگزار كند ب2011اواخر سال 

 قرار شد ي انتخابات پارلماني نظاميم شورايطبق تصم.  شودين كشور محسوب ميدر ا
 و ي طبق قرار قبليطنطاو.  استان برگزار شود9مرحله در در سه مرحله و در هر انتخابات 

قرار ( دكران داشت انتخابات را در دو مرحله برگزار ي در قاهره جري كه حتيي هايرغم ناآراميعل
  .) استان ها برگزار شودر يسا در 2012در سال انتخابات است دور سوم 

  
 انتخابات ثبت ي براياري بسيها گروه مبارك افراد و يكتاتوري از فقدان دي آزاد ناشيدر فضا

گر رقابت كنند، اگرچه تعداد يكدي حزب با 50ش از ين انتخابات قرار است بيدر ا. نام نمودند
ون و ين احزاب از انقالبي از ايبخش. ر است يي در حال تغامئ داياسي سيها ن احزاب و تشكليا

م يز از بازماندگان رژي نيو تعداد مصر يميكار و قد  جزو احزاب كهنهيمتعلق به آنها و بخش
 ه وآغاز شدن نقطه يز از همينون ي انقالبينگران. اند ل شدهيسابق از جمله حزب منحل حاكم تشك

 از خشم در ي حضور در انتخابات موجيم مبارك براي به بازماندگان رژي نظاميز شوراوجم
 ياسي سي در فضا مباركيكتاتوري حكومت دسال هادر طول  .خته استين بر انگيان معترضيم

 يكتاتوري دينك با فروپاشياما ات نداشت، ياجازه فعال يگريد ياسيسان يچ گروه و جريمصر ه
 و ي منطقه اياز دخالت دولت ها يناش دوم ينگران. ندكن در انتخابات شركت مجوز داشتندآنها 

 و يق منابع ماليزر با تي قطر و عربستان سعوديدولت هارا ي، زدبو در انتخابات يفرامنطقه ا
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ن ي در تالش بودند در اي به افكار عمومي جهت دهيكا با تالش براي و امريي اروپايدولت ها
  .پردازندب نقش يفاي به اراستا

  
 لته مي و شروع خشونت ها علي نظاميانتخابات دور اول مصادف با آغاز اعتراضات به شورا

 برگزار شد و امهطبق برنانتخابات هره بودند اما  قارژه ديق انتخابات به وي مردم خواهان تعو.بود
 درصد آرا 40  شودي محسوب م"نياخوان المسلم" ياسي سي كه بازو"يحزب عدالت و آزاد"

كامال  عربستان ي و از سو است هايشامل سلفكه  "حزب النور" پس از آن .دست آورده را ب
 درصد، 6  "وسط"صد، حزب  در15 "ةيحزب الكتلة المصر" ،درصد 20 شود ي ميت ماليحما

  .  درصد آرا را از آن خود كردند3 "گروه الثورة مستمرة" درصد و 5 "حزب وفد"
  

 در مردم نمود  هاي از قدرت گرفتن سلفينگرانو  بود ي نكات تازه ايدور دوم انتخابات حاو
مرحله ن يدر ا. افتيسوم تنزل رده به  ها در دور دوم انتخابات ي سلفگاهي جا. داشتيشتريب
 12 با "جناح مستقل" ،ها در صدر ي درصد مجموع كرس62 با كسب "يحزب عدالت و آزاد"

 دوم و سوم قرار يها ها در رتبه يمجموع كرساز  درصد 9  كسب با" نوريحزب سلف"درصد و 
ن جهت يان بود و از اي اسالم گراي رفت اقبال مردم به سويگونه كه انتظار م همان .گرفتند

ندگان يب نماي تركي نبود اما دو مسئله قابل توجه و بررسيبي نكات عجيبات حاوج انتخاينتا
  . ن انتخابات استي در اانيگرا  اسالميروزيل پيپارلمان مصر و دال

  
ن ياما نكته مهم ا. ان همراه خواهد بودي مصر با حضور پر رنگ اسالم گرايب پارلمان آتيترك

ن ي بنابرا. از اسالم دارندير مختلفيستند و تفاسيك جنس نياز  يهمگان ياست كه اسالم گرا
ن ي و از اردي گيصورت م درون جامعه مصر نده يدر آ اسالم گرا يها ن گروهيب يتقابل اصل

 يمنبه نظر البته  . داردقرار  )ياسالمحكومت  يبرا( جامعه مصر يش رويجهت چند تجربه پ
 طرفداران خود رين تفسيا اگرچه ،باشدت عام داشت ي در جامعه مصر مقبولير افراطيرسد تفاس

نه ين زميدر البته ا.  اسالم متعادل خواهد بود در مصركرد عام و مقبولي رو، امارا خواهد داشت
اسالم احكام اده كردن ي پي و حداكثري اما تقابل نگاه حداقل، اثرگذار خواهد بوديعوامل متعدد
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ت را مشخص ي وضع،ري درگيروهاي نرتافت و گذشت زمان و قديدر جامعه مصر ادامه خواهد 
  .دكرخواهد 

  
   : داردي به عوامل گوناگون بستگان در مصري اسالم گرايروزي پ
  
 تحت فشار بودند و اجازه حضور در هموارهدر دوران حكومت مبارك  ي اسالميروهاين -
 يحكومتمبارك رغم خواست و نظر مردم ي علدر واقع. نداشت ن رايمناصب حكومتك از يچ يه

ن رفتن ياز بكتاتور و يحذف د با  شديمجاد كرده بود و تصور ي اي اسالميسكوالر در كشور
ن يبد.  شدنيز چنينشتر شود و در عمل ي بي اسالميها فشارها اقبال به سمت احزاب و گروه

 خود يها دگاهي اسالم گرا اجازه عرضه ديروهاي حكومت مبارك به نياسي بسته سي فضامعنا
 .را دادر يدر مقطع اخ

 

 يها اد با گروهياحساس قرابت زبا مصر هستند كه و معتقد  مسلمان لتعامل من يدوم -
 فعال در مصر يروهايگر ني د موردن احساس دريكه ا ي دانند در حالي آنها را از خود م،ياسالم

 .برال و سكوالر وجود نداردي ليروهايان و ني گراياز جمله مل

 ياست كه در ذهن مردم مصر از حكومت اسالم) Ideal Type( ير آرماني تصوسومعامل  -
 به اوضاع د تواني كه مي و اسالم را به عنوان راه حلوجود داردعت يا حكومت بر اساس شري

 يشتري اقبال بي اسالميها ط موجود به گروهيدر شراملت ن ي نگرند بنابرايبهبود ببخشد م
 .دارند

 

ز ين ادراه كشور ي مناسب برايك الگويم ي ترسدر منطقه ي و كشورهايرونينقش عوامل ب -
 خود را به يوه حكمرانينه مشخصا چند كشور تالش دارند شين زميدر ا. ت استيحائز اهم

ن نمود خود را در انتخابات يشتري كنند كه بي مصر معرفينه حكومت براي بهيعنوان الگو
 .اد نشان خواهد دياست جمهوري تر در انتخابات ري و به شكل قويپارلمان
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 مبارك عالوه بر استبداد و يه حكومت حسنيل شروع اعتراضات علين داليتر  مهمز ايكي
 توان در دو عامل جستجو ين حوزه را مي در اي مشكل اصل. بودي عنصر اقتصادي ويكتاتوريد

  : ر در مصر را رقم زدي اعتراضات اخيكرد كه عوامل اقتصاد
  
  .در مصراغلب مشاغل ز يناچدرآمد  -1

 . يي مواد غذايگران -2

  
 در مقابل پارلمان و متعاقب آن استمرار يك مصري ي سبب خودسوزيشتي معميوخت يوضع

 يه گذاري، سرماين منابع درآمد دولت مصر كانال سوئز، گردشگريتر مهم. دياعتراضات گرد
وع  پس از وقيط اقتصادي شرا.افتي ير كاهش جدي سال اخ در و مخابرات بود كهيخارج

ر يذخا .ده استيرس درصد 12  به و تورميكاري نرخ ب، چنان كه م تر شدهيجنبش در مصر وخ
 يالديارد دالر در ماه گذشته ميليم 22 به  گذشتهان ساليارد دالر در پايليم 36 مصر از يخارج

 كه در معرض است شده )مصرواحد پول ( از پوند يبانين پول صرف پشتي از ايبخش .ديرس
 70ن مصر از دهه يگر حداقل دستمزد متناسب با قواني دياز سو.  ارزش قرار داردد افتيتهد

ه تا ي از فوري ضرر درآمد گردشگر.افته استيش ني، افزاه پوند بود36تاكنون كه حداقل دستمزد 
   .بودارد دالر يلي م1.5ل بالغ بر يآور

  
ر اثر وقفه  دريود اقتصادن آنها ركيتر روست كه مهمه ب  روي متعدديد با چالش هايدولت جد

 ي هايه گذارين توقف روند سرماي و تحصن ها و همچناتاعتصاب ل تعدديد به دليدر تول
ش تورم و گسترش فقر و ي، افزايگر كاهش درآمد مليبه عبارت د.  استي و داخليخارج

 بودجه و كاهش يش كسري كه به افرابود اقتصاد مصر يش روين مباحث پيتر  مهميكاريب
 بودجه مصر يارد پونديلي م134 ي حل كسريدر تالش برا .دش منجر ي خارجير ارزيذخا

ارد پوند يلي م20 اعالم كرد دولت در حدود  مصرري نخست وز"يالجنزور" ) دالرداريلي م22.2(
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 يين خواهد كرد و تالش هاي تأمي اقتصادييد صرفه جويق برنامه جدياز طر) ارد دالريلي م3.3(
 از اقتصاد ي برخ.ابدي دهد تا تورم كاهش يد درآمد بودجه انجام مينابع جدافتن مي ي برايجد

ف مصر وجود دارد ي در حال تضعي اقتصادياي احي براي اندكينه هايباورند كه گزن يبر ادانان 
سامر "دكتر  . اثرات آنها را احساس كننديد تا شهروندان مصري طول خواهد كشيو مدت

 گذشته اقتصاد ي در سال هادي گويم قاهره ييكاي دانشگاه آمرياسي استاد اقتصاد س"مانيسل
ب ي آسياسي سيرات در اوضاعييم وابسته بود كه از تغي مستقي هايه گذاريمصر به روند سرما

  .ده استيد
  
تا كنون در عمل ت آنچه دولت يزش و واقعين خي مردم پس از ااتتفاوت انتظار رود يانتظار م 

 به بهبود يد به دمكراسين موضوع كه اميدرك ا. ار برجسته تر شودي بسندهي در آافتهيبدان دست 
 تا محالت طبقه متوسط و - كانون انقالب -ر يدان التحري از م،دهينجامي نيسطح زندگ

  .  گرددينده محسوب مين چالش آيها مهمتر نينش زاغه
  

U�  �&?E"��j% – "5�$�: 

  

 كه جمال عبد الناصر با 1952از . ديمصر نامان در يد سال افول و صعود نظامي را با2011سال 
جاد كرد ي را در مصر اي ملك فاروق را بر كنار نمود و نظام جمهوريزي بدون خونريك كودتاي

 "انور سادات"، "جمال عبد الناصر". ر بودنداموس أس جمهور در ريان به عنوان رئيهمواره نظام
 را در ياست جمهوري مصر بودند كه رينظامه يبلند پا هر سه از افسران " مباركيحسن"و 
است ي از صحنه سيك نظامي مبارك كنار گذاشتن ي حسنين جهت بركنارياز ا. ار گرفتندياخت

ان ي كنار گذاشتن نظامديرا نبا مصر ي جنبش مردميعني .ان در مصر نبوديان نقش نظاميبود اما پا
 چرا كه كرد،ر ي و تفسي تلقهبه صحناستمداران ي و سياسي سيروهاي و ورود نياسياز صحنه س

فا ي در روند جنبش مردم مصر اي خود نقش عمده اي هايريگ ان با موضعي هم نظامن باريا
  .  عهده گرفتر اداره كشور را ب"يطنطاو" ي به رهبري نظامي مبارك شوراينمودند و با سرنگون
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دند و در كرا في مصر اياسي در صحنه سيو مشخصار روشن يان نقش بسينظام 2011در سال 
 در ابتدا اظهار ياگرچه طنطاو. نداريبست ي حائز اهمي ها و استمرار جنبش مردميريجهت گ

ان سال ينك در پاي اما ا،ل خواهد دادياست تحويداشت در اسرع وقت قدرت را به مردان س
 لت م.ان استين مردم و نظاميب مجدد و تنش يريژه قاهره صحنه درگي مصر به ويابان هايخ

 دو دور يك پس از برگزاريل حكومت دموكراتيان از قدرت و تشكيهان كنار رفتن نظامخوا
 از عوامل مهم سقوط يكي مصر به عنوان يتيگر دستگاه امني دياز سو.  هستنديانتخابات پارلمان

 و ضعف يد به نا كارآمدي مصر را باياسي از تحول در عرصه سي بخش. شودي ميمبارك تلق
 به ناددست يط و مشاوره هايشرااز ح ي نسبت داد چرا كه با عدم درك صح مصريتيدستگاه امن

 مصر نتوانست يتيقت دستگاه امنيدر حق.  از قدرت شديريو مجبور به كناره گامبارك سرانجام 
 ي داخلي هايري درگي مصر طيتيستم امنياگرچه س. ندكت يري سال گذشته را مدي هايناآرام
موضوع از ن ي ا.درر كي و دستگيي را شناسايليژه اسرائيو به و ين مورد جاسوسان غربيچنددر 

  .گر قابل توجه استي ديل از سوي و اسرائسوك ي از ي غربي كشورهايت مصر برايجهت اهم
 

 

 

 

  
 مصر در ي جنبش مردماني جر و اعالم مواضع دريريان در مصر تنها به جهت گينقش نظام

مسئله حائز .  شودي سال محدود نمي در انتهالت در مقابل ميستادگينك اي سال و ايابتدا
فا كرده اند و ي مصر اياسيدر صحنه س ياشه نقش مهم و عمده يان همين است كه نظاميات ياهم

ان ي انتظار حضور پر رنگ نظامد دريبان ي بنابرا.ستندين حوزه نيل به كنار رفتن از اي مايبه راحت
 يان توجه خود را معطوف به عرصه داخليل نظامن سايگر در اي دياز سو. ميباشمصر نده يآدر 

 مشترك ياگرچه  مانور نظام.  نداشتندي نظامي در عرصه قرارداد هايمصر كردند و مسئله خاص
 ياست كه م يد حائز نكات مهم و قابل توجهش سال برگزار ين روزهايه كه در آخريبا ترك
  . نگران كنده شدتل را بي اسرائتواند
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  )هي ژانو1(.  مصر شديان قبطيحي مسييمايه موجب راهپيانفجار بمب در شهر اسكندر -
  )هي ژانو15(. ن كشور تجمع كردنديت از مردم تونس درمقابل سفارت ايمردم قاهره در حما -
 در اعتراض به بسته شدن "فهيده عبدالمنعم حماده جعفر خلعب" نام ه بيك جوان مصري -

اين ) مردم(اش در مقابل ساختمان مجلس شعب  و عدم توجه مسئوالن به شكوائيهرستوران خود 
  ) ژانويه17(. كشور دست به خودسوزي زد

تظاهرات عظيم در قاهره و شهرهاي و  ناميده شد "روز خشم"اين روز در ادامه اعتراضات  -
  ) ژانويه25(.  صورت گرفتصرعمده م

 تعداد الجزيره. بيني شده بود  شهرهاي مصر پيشهمه در نماز جمعهراهپيمايي پس از  -
 قاهره نفر در 22 و اسكندريه نفر در 23، سوئز نفر در 27را در اين روز هاي تأييد شده  كشته
حزب دمكراتيك "در اين روز معترضان مقر .  نفر نيز مجروح شدند1000بيش از . م كرداعال
  ) ژانويه28(.  حزب حاكم مصر در قاهره را به آتش كشيدند"ملي

  

 ���?*abVV:  
  )هي فور1(. ين واكنش مبارك در قالب سخنراني اول ويونيليدعوت به تظاهرات م -
ن يت دو مجلس ايو فعال راد كردي را ايدي مبارك نطق جدي حسن2011ه ي فور2 در روز -

ن مصر ي به مردم وعده داد در قوانين سخنرانيمبارك در ا. درآوردق يكشور را به حالت تعل
 با زمان مشخص ييها  را به دورهياست جمهوري ريها كند و دوره يجاد مي اياصالحات اساس

  )هي فور2 (.كند يبدل م
  )هي فور6 (.ده شدير روز شهدا نامي حوادث اخي داشت شهدايه در گراميفور -
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 اعالم كرد حسني مبارك پس از سي سال از مقام رياست جمهوري استعفا "عمر سليمان" -
موجي از نشاط و شادي سراسر مصر را فرا .  مصر استاكنون، قدرت در دست ارتش داد و هم

  ) فوريه11 (.گرفت
  

 c���abVV:  
ي  شوراي عال ووزير دولت موقت مصر از سمت خود استعفاء كرد  نخست"احمد شفيق" -

 3(. وزير مصر برگزيد  وزير حمل و نقل سابق را به عنوان نخست"عصام شرف"نيروهاي مسلح 
  )مارس

ترين  مهم.  حمايت كردندقانون اساسيدهندگان مصري از اصالحات در  درصد از راي 77 -
جمهوري از شش سال به چهار سال و محدود  كاهش دوره رياست. 1: اين تغييرات عبارتند از

 روز پس از 30جمهور به انتخاب يك معاون طي  ملزم كردن رئيس. 2. كردن آن به دو دوره
كه حداقل سن  جمهوري از جمله اين اعمال شرايط جديد براي نامزدهاي رياست. 3. انتخابات
  يعنيدو گروه سياسي اصلي مصر.  سال باشد و همسر غيرمصري نداشته باشند40 آنها بايد

 از اين اصالحات حمايت "المسلمين اخوان" و حسني مبارك وابسته به "حزب دمكراتيك ملي"
  ) مارس21(. كردند

  

 ,e��5f�abVV:  
ن يل خشم خود را نسبت به ادامه روابط با اي با حمله به سفارت اسرائين مصريمعترض -

  ) سپتامبر9(. م اعالم كردنديرژ
  

 ,e5XabVV: 

تخت ي در پاييمايان كه در حال راهپيجي از مسين ساكنان قاهره و گروهي بيريبروز درگ -
 ) اكتبر18(.  گذاشتيا برجي زخم29روز پنجشنبه دست كم در  بودند مصر

 بر كه ياساس قانون يمبنا سند به اعتراض در جمعه روز مصر ده ها هزار نفر از مردم -
ن يي تعي درخواست برانيهمچن خواهد داشت و يت منحصر به فرداراياخت ارتش آن اساس
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 ر قاهره دست به تظاهراتيدان التحريان در مير نظامي شده انتقال قدرت به غيجدول زمان بند
  ) اكتبر19(. زدند

 كرد اعالم و ديتائ را خود ياستعفا خبر دوشنبه روز مصر ر فرهنگي وز"يعماد ابوغاز" -
 اتخاذ ريالتحر دانيم معترضان هيعل ينظام يعال يشورا يها خشونت علت به را ميتصم نيا

 كرده ميتقد كشور نيا بر حاكم ينظام يشورا به را خود ياستعفا زين مصر دولت. است كرده
 ) اكتبر22(. است

د ي انجاممبارك ميرژ سقوط به كه مصر  انقالب مردميمال شدن دستاوردهايخطر پا -
 يس شورايي ر"ين طنطاويمحمد حس". ديابان ها كشانيگر به خي بار درا يمصر ونيانقالب
  ) اكتبر23(.  داشته استييكاي آمريتي امني با مقام هاياديانه زي مخفيدارهايان دينظام

زنده از قاهره اعالم كرد حزب  يخبر برنامه كي  در24 فرانس يونيزيشبكه تلوخبرنگار  -
 29(. دارد كشور نيا يپارلمان انتخابات در يروزيپ يبرا را بخت نيشتريب مصر نياخوان المسلم

  )اكتبر
  

 ,e�?%abVV:  
ر، مغرب يه الجزاي همساير خارجه مصر به كشورهايوز "محمد كامل عمرو" يسفر دوره ا -

  )نوامبر 13( .يتانيورو م
است ي ري انتخابات آتي از نامزدهايكي وه عرب ين اتحاديشيركل پي دب"يعمرو موس" -

 ي گفتگو با جمهوربا: ح كردي تصر"گريتاگس انسا" يسييگو با روزنامه سوت در گفيجمهور
  )نوامبر 14( .مموافقران ي اياسالم

ن ي نظام سابق اي اعضاي با نامزد- ن كشورين دادگاه اي تريعال - مصر ي اداريدادگاه عال -
  )نوامبر 14 (. موافقت كردي انتخابات پارلمانيكشور برا

ن ي اخوان المسلمياسي و عدالت شاخه سيركل حزب آزادي دب"ي الكتاتنيمحمد سعد" -
 اشغالگر ارتش ستاد سيير اظهارات كردن محكوم با يا هيانيب صدور با چهارشنبه روز مصر
م ي رژي به عواقب جنگ افروزنسبت بود كرده غزه نوار به حمله به ديتهد آن در كه يستيونيصه
  ) نوامبر16. ( هشدار داديستيونيصه
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 كه ي قانون اساسيروز جمعه در اعتراض به سند مبنامجددا  مصر ده ها هزار نفر از مردم -
ل ن جدويي تعيز درخواست براي خواهد داشت و نيارات منحصر به فرديبر اساس آن ارتش اخت

 .ر قاهره دست به تظاهرات زدنديدان التحريان در مير نظامي شده انتقال قدرت به غيزمان بند
  ) نوامبر18(
  2012ل ي از آورقبل ياست جمهوري انتخابات ريبرگزارخواستار  معترض ي هايمصر -

 ا در سالي و 2012ان سال ي در پاياست جمهوري انتخابات ريآنها اعالم كردند با برگزار. شدند
حضور  هزار تن گزارش شده  با 50 آنان حدود شمار كه تظاهركنندگان . مخالف هستند2013

ان منتخب يرنظامي انتقال قدرت به غخصوص در را مصر ي قاهره حاكمان نظاميابان هاي خدر
ر قاهره به تحصن تظاهر يدان التحري با حمله به ممصر يتي امنيروهاين. تحت فشار قرار دادند

 مصررا  نصب شده توسط مجروحان انقالبيان دادند وچادرهايدان پاين ميكنندگان درا
 ) نوامبر19(. دنديبرچ

 قدرت از حاكم انينطام يريگ كناره يبرا كه مصر س ضدشورش و مردميان پلي ميريدرگ -
 بر ي زخم600 كشته و كي ر تحصن كرده بودنديدان التحرير مد انينظام ريغ آمدن كار يرو و

  ) نوامبر20(.  گذاشتيجا
دان ي در ميتي امنيروهاي تظاهركنندگان و نيري درگانيقربان شمار مصر وزارت بهداشت -

ترز و شبكه ي رويسي انگليخبرگزار.  كشته و صدها مجروح اعالم كرد20ر قاهره را يالتحر
 كشته نفر 33 مصر ر دري سه روز اخي ها يريان درگيكا اعالم كردند در جريان آمر.ان.ي سيخبر

 ) نوامبر21( . شدندي نفر زخم1700 و

  

2 .���456 g��6� �� :  
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 و كاهش يي اشتغال زاين كشور برايد كرد اقتصاد اي مصر تاكيير دارايوز "ر ردوانيسم" -
  )هي فور13 (.از داردي ني به بسته محرك ماليكارينرخ ب

  



����2 �B�2�  ��� �� �4! ;�9C/ @� ����01DEFF�1? ��&�
/� /  

 

��� 

 ,e�?%abVV:  
 از زمان آغاز انقالب .افته استيدرصد كاهش  40 امسال حدود  مصري خارجير ارزيذخا -
 يالدي ميجار  ماه سوم سال 3درصد در 12درصد در سال گذشته به حدود  9 از يكاريزان بيم

بار   ني نخستي براهرا مجبور شدي اخينه استقراض دولت باال رفته و بانك مركزيهز. ده استيرس
 مصر يون نفريليم 80ت ي از جمعيميحدود ن. ش دهدي سال گذشته نرخ بهره را افزا3 يط

 11(. ن كرده استيي تعيكنند كه بانك جهان ي ميدالر در روز زندگ 2ر خط فقر يا زيك ينزد
  )نوامبر

 يناريسم در مصر ي روزنامه نگاران و كارشناس اقتصاديكايس سنديي ر"يممدوح الول" -
 گسترش ي برايعيچشم انداز وس: ن كشور در قاهره گفتي ايمطالعات راهبرد مركز در

  ) نوامبر17(. دارد وجود رانيا و مصر ي تجاري هايهمكار
با  . شدمواجه مصر  ماه از شروع انقالبچند از پس كاهش زانيم نيشتريب با مصر بورس -

خص  صدها نفر شاشدن يزخم و مصر روزي دي هايري نفر در درگ2كشته شدن 
  ) نوامبر20( .رفتگ شيپ در را ينزول روند دوباره مصر بورس

 معترضان، و يتيامن يروهاين نيب يها يريدرگ و مصر ر دري اخي هاي بروز ناآراميدر پ -
 يخبرگزار. است شده مواجه كاهش درصد 2 از شيب با قاهره بورس بازار سهام شاخص

 .شد مواجه خود ارزش درصد 2.4 كاهش با قاهره سهام بازار حوادث نيا يپ در تدپرس،ياسوش
 ) نوامبر20(

 و شد رو به رو ينيسنگ افت با گذشته ماه چند انقالب يپ در مصر بورس اوراق بهادار -
 از مسند ك پس از بركنار شدن مبار.ق در آورديت خود را به حالت تعليفعال هفته چند يبرا

  ) نوامبر25( .ه بود گرفتي جان تازه ابورسقدرت 
 4 درصد در 4.2ن كشور تا ي اقتصاد اشده باعث يجار سال هيژانو از صرم  دري هايناآرام -

 و دوم ماه چهار در مصر يط اقتصادي كه بهبود شراي در حال. سال افول داشته باشديبتداماه ا
 ها هتل مسافران زانيم .ه استرو شده برو  كاهش با گريد بار رياخ يها يناآرام ليدل به سوم

در كه در زمان مشابه  ي درحاله،تافي كاهش درصد 15 تا است آن زمان نيبهتر كه اكتبر اواسط
  ) نوامبر29( .ه است هتل ها درقاهره پر از مسافر و گردشگر بوديبا تماميسال گذشته تقر
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 نوامبر 29 افت شاخص هاي بازار بورس قاهره روز 24به گزارش شبكه تلويزيوني فرانس  -
ناآرامي ها در . اين بازار فعاليت آن را به حالت تعليق در آوردندبه حدي رسيد كه گردانندگان 

 ماه اول سال افت داشته 4 درصد در 4.2 اقتصاد اين كشور همصر از ژانويه سال جاري باعث شد
در حالي كه بهبود شرايط اقتصادي مصر در چهار ماه دوم و سوم به دليل ناآرامي هاي . باشد

  ) نوامبر30(.  رو شداخير بار ديگر با كاهش رو به
  

 ,e����abVV:  
وضعيت اقتصادي :  كنفرانس خبري اعالم كردك نخست وزير مصر در ي"يكمال الجنزور" -

دليل   وضعيت بد اقتصادي مصر به.كرديم تر از آن است كه فكر مي بسيار وخيم مصر
دولت  هاي داخلي طي پنج سال گذشته بدهي. استهاي اشتباه چند سال اخير در مصر  سياست

رسد و   ميليارد پوند مصري مي134اكنون به  هم كسري بودجه مصر. ستبه شدت افزايش يافته ا
 )دسامبر12( .ميليارد پوند مصر كاهش دهد 20دولت قصد دارد اين كسري را تا حدود 
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  )هي ژانو26. (ده شدي ها به آتش كشيرين روز درگيس در آغازيچند پاسگاه پل -
 صبح روز بعد اعالم شد، اما 6تا  18 در مصر از ساعت يمنع آمد و شد و حكومت نظام -

ن روز با ياز ا. ر شدندي دگي نظاميروهاي با ن،ابان ها آمدهي مردم به خيرغم حكومت نظاميعل
 29(.  مردم آغاز شدسود به ي نظاميروهاي ندنهزش در بي به مردم ريك افسر نظاميوستن يپ

  )هيژانو
  

 ���?*abVV: 

 در بيانيه رسمي كه در تلويزيون دولتي اين كشور منتشر شد بر حق ارتش مصرسخنگوي  -
 مردم مصر را يها ر اعالم كرد خواسته ارتش مصبنا بر اين گزارش. قانوني ملت مصر تاكيد كرد
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. داند ي ميكنند قانون يه دولت تظاهرات مين كشور علي ايها ابانيش در خيك هفته پيكه از 
 مردم بزرگ مصر را يها  خطاب به مردم مصر اعالم كرد ارتش خواستهياميارتش مصر در پ

 ارتش مصر يسخنگو. هد كرده مردم مصر مبادرت نخوايداند و به استفاده از زور عل ي ميقانون
ن كشور منتشر شد ي ايون دولتيزي مصر و تلوي رسميخبرگزار "منــا" يام كه از سوين پيدر ا

 مصر يون دولتيزيتلو. د كردي همه تاكين شده برايز و تضميآم ان به شكل مسالمتي بيبر آزاد
 بنا. متوسل نخواهد شده تظاهر كنندگان به زور ياست عل نان دادهين اعالم كرد ارتش اطميهمچن

ن سنگر مقاومت مبارك ي ارتش مصر را آخري نظاميرويگران ن لي از تحليارين گزارش بسيبر ا
. دانند ين جنبش مي اي كنار رفتن از حكومت و سركوبي مردم مصر برايها در مقابل خواسته

با آغوش باز امده و مردم ي ارتش مصر و معترضان به وجود نيروهاين ني بيچ برخورديتاكنون ه
  )هي فور1. (اند ها استقبال كرده اباني ارتش مصر در خيروهاياز ن

 موافقان و مخالفان يري مصر صحنه برخورد و درگي شهرها،ل عدم مداخله ارتشيبه دل -
  )هيفور 2(. حكومت مبارك شده است

 4( . سوئز و المنصوره را از دست داده انديبا كنترل شهرهايس تقري و پليتين امنيمامور -
  )هيفور

ت ياست در صورت بازگشت كشور به آرامش وضع   اعالم كرد آمادهيا هيانيارتش در ب -
كند كه انتخابات  ين مي اعالم كرد تضميگريه ديانين در بيارتش همچن.  را لغو كندياضطرار

 ) هي فور11 (.دشوآزاد و عادالنه برگزار 

است ي انتخابات مجلس و رهگر كي ماه د6اعالم كرد تا ) موقت دولت  (يدولت نظام -
 مصر مجلس را منحل اعالم ينظامنه يكاب.  شود بر سر قدرت خواهند ماندي مبرگزار يجمهور

  )هي فور13. (كرد
  

 Pd�+abVV:  
 جاسوسان "جوزف دمو" و "إيدي موشه"، "طارق عبد الرزاق" يبرادادستاني مصر  -

  ) ژوئن25 (.صهيونيستي حكم حبس ابد صادر كرد
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 ,e��5f�abVV:  
 صالح يشاد" به نام ي مصر فرديتي امنيروهاين: اعالم كردوم السابع ي اليگاه خبريپا -

 و افسران و سربازان ي از مناطق نظاميرير كردند كه با خود تصاوي ساله را دستگ24 "مسلم
  ) سپتامبر13(. ل استي اسرائي براي به همراه داشت و متهم به جاسوسيمسلح مصر

  

 ,e�?%abVV:  
ن كشور تظاهرات ي در اي نظاميعال يشورا ينظام مقررات هيعل مصر  تن از مردمهزاران -

  ) نوامبر18(. كردند
ش اقدام ي پي كه چنديشياتر و يآلمان تبعه دو كرد اعالم دوشنبه روز مصر ييدستگاه قضا -

 21(.  برندين كشور كرده بودند هنوز در بازداشت به سر ميا سالح به يرقانونيبه واردات غ
  )مبرنوا
ك ي قاهره امروز سه شنبه ين المللي مقامات فرودگاه بكرد اعالم يمصر يتي منبع امنكي -

 يلمبردارير وفيدان التحريك تظاهر كنندگان در مي را پس از بازداشت به اتهام تحرييكايتبعه آمر
  ) نوامبر22(. ن كشور اخراج كردنديدان از اي ميكي حاضر در نزديتي امنيروهاياز ن

 حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه كشته شدن معترضان به يسر عالي كم"يالي پيناو" -
 مورد در مستقل يقيتحق خواستار و كرد محكوم را مصر  دري و نظاميتي امنيروهايدست ن

  ) نوامبر23(. شد كشور نيا در خشونت اعمال
،  معروف شد"هي ژانو25انقالب " به كه مصر  مبارك دري ماه پس از سقوط حسن9 -

را در آستانه تحول بزرگ مصر   حاكمي نظامي گسترده به عملكرد شوراي مردمياعتراض ها
  ) نوامبر24 (.ندنك ير ميتعب "انقالب در انقالب" آن را  ي كه برخي تحول؛ قرار داده استيگريد
گان در كنند تظاهر كشتار از پنجشنبه روز مصر  مسلح حاكم بريروهاي ني عاليشورا -

ن كشور يان درايت نظاميگذشته كه درمخالفت با حاكم  روز6  مداومياان اعتراض هيجر
  ) نوامبر24(.  كرديعذرخواه
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 دانيم در وطن نجات به موسوم يونيليم تظاهرات در مشاركت منظور به يمصر دهها هزار -
كمال "ن يي مخالفت خود را با تعي انقالبيروهاينو افتند ير در مركز قاهره حضور يتحرال

  ) نوامبر25(. ر اعالم كردنديبه عنوان نخست وز "يالجنزور
 را با "يكمال الجنزور" رسما مصر ي نظاميه اعالم كرد شوراي العربيونيزيشبكه تلو -

 ي نظرسنجكيج يبراساس نتا. ن كرديين كشور تعير ايارات كامل به عنوان نخست وزياخت
 )نوامبر 25(. افته استين كشور كاهش ين شهروندان ايب مصر ت ارتشيمحبوب

ن ير اي اخيان اعتراض هاي را كه در جرييكاي آمريسه دانشجو: دي گويم مصر دولت -
  ) نوامبر26(. ه است اخراج كرد ر شده بودندير قاهره دستگيدان التحريكشور در م

ا را يك شهروند استراليمسئوالن فرودگاه قاهره شب گذشته : گزارش داد آلمان يخبرگزار -
ش از ير بود پيدان التحرير ميع اخي وقايها لمي و فيزات جاسوسيتجه قاچاق يكه در تالش برا

 ) نوامبر30 (. بازداشت كردنديسفر به عربستان سعود

سايت شبكه فلسطين اليوم اعالم كرد نيروي دريايي مصر و تركيه با هدف گسترش روابط  -
ي تركيه  منطقههاي   در آبينظامي و تبادل تجربيات نظامي بين دو كشور مانور دريايي بزرگ

  ) دسامبر15 (.آغاز كردند
  

�,e0 g��$�:  
   روزنامه خراسان -

  خبرگزاري فارس -

  خبرگزاري مهر -

  خبرگزاري ايرنا -

  خبرگزاري ايسنا -

  كسايت خبري تابنا -

  سايت اسالم تايمز -

  سايت انجمن علمي ايران -

  زاري اقتصادي ايرانسايت خبرگ -

 ةسايت الشرف -

  خبرگزاري آريا -
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  ايت مركز بين المللي مطالعات صلحس -

  پايگاه خبري تحليلي پارسينه -

  سايت همشهري آنالين -

  روزنامه شرق -

   ايرانيسايت ديپلماسي -

  الجزيره -

  24فرانس  -

  فلسطين اليوم -

  االهرام -

  خبرگزاري آلمان -

  خبرگزاري مشرق -

  جهان نيوز -

  العربيه -

  

  
  


