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 : مقدمه

 
اگرچه  دهند.دور باطل است. اين را تحوالت سیاسی در آن کشور نشان می جهان سیاست مصر،

 به را خود درهای، ناپلئون حمله از پس که بود خاورمیانه کشورهای نخستین از اين کشور يکی
شد،  تبديل منطقه در پیشرو کشوری به روشنفکری و فرهنگی تحوالت گشود و در غرب جهان

 راهی که، هنوز دموکراسی در اين کشور، گاه نتوانست دور باطل سیاست را بشکند. چنانولی هیچ
 نیل دارد.  رود درازای به

است.  کرده ايفا خاورمیانه سیاست در مهمی نقش ،معاصر دوران البته، مصر در مقاطعی در
نهاد، کانال  بنیاد را تعهد عدم جنبش و عربی گرايیملی عبدالناصر، جمال میالدی، ۵۰دهه  در

 آفريقا و عرب جهان در امپريالیستی ضد های تالش در محوری نقش و کرد اعالم  سوئز را ملی
 زيادی هواداران شد، مشهور ناصريسم به که او گرايانه ملی های طور کلی، سیاستايفا نمود و به

 از روزه 6 جنگ در شکست هرچند. پیدا کرد عرب جهان در ۱۹6۰ و ۱۹۵۰ های دهه در
 وارد «عرب جهان رهبر»عنوان  به عبدالناصر موقعیت به زيادی خدشه ،۱۹67 در اسرائیل
 حالی در .باقی ماند اعراب آزادی و حیثیت به عنوان نماد اعراب، با اين حال، نزد عموم ساخت،

 به را کشورش مواضع ،۱۹7۹ سال در ديويد کمپ پیمان امضای با او جانشین سادات، انور که
شد،  منجر ۱۹۸۹ سال تا عرب جامعه از مصر اخراج ، اقدامی که نه تنها بهکرد ترنزديک غرب
 نیز انجامید.  به کشته شدن سادات حتی

 در پاشا محمدعلی طوالنی حکمرانی که پس از او به قدرت رسید، بعد ازمبارک نیز  حسنی
 رهبران ترين قديمی از يکی مبارک. کرد حکومت مصر بر ديگری رهبر از هر بیش نوزدهم، قرن

 پیاپی دوره پنجمین برای ۲۰۰۵ سال در سالگی 77 سن بود که در عرب جهان در سیاسی
 خود برای معاونی گاههیچ سادات، انور برخالف مبارک، حسنی .شد مصر یجمهوررئیس 
 شخصیت هیچ که نداد اجازه     عمال  گرفت، دست به را مصر رهبری که ۱۹۸۱ سال از و برنگزيد
حکومت سرکوبگرانه او، در مصر همواره حالت سال  ۳۰طی  .شود برجسته حاکم حزبرد سیاسی

ای در حال گسترش بود. تا که با سقوط او در بهار عربی  فزاينده طرز به فوق العاده برقرار و فساد



-۲۰۱۱) اول جمهوری دوران سال ۵۹ ، دوره جمهوری اول در مصر نیز به پايان رسید. در۲۰۱۱
 نجیب، محمد از: بودند عبارت که رسیدند قدرت به مصر در یجمهور ريیس ۴ تنها( ۱۹۵۲
 بود.  نظامیان ديکتاتوری دوران، اين بارز وجه. مبارک حسنی سادات و انور عبدالناصر، جمال
رياست انتخابات المسلمین دراخوان کانديدای مرسی، با پیروزی محمد ۲۰۱۲ سال مه در

 ای گونه به نظامی غیر یجمهور ريیس نخستین آغاز شد. حکومت مرسی دوم جمهوری، جمهوری
 اما در .است رسیده فرا مصر در دمکراسی برقراری دوران که کردند گمان برخی که شد شروع
بهار عربی را به خزان زودرس دموکراسی  کودتايی، ارتش طی رسیدن او، قدرت به سالگرد اولین

 ژنرال عبدالفتاح السیسی قرار داد. ،تبديل کرد و قدرت را در اختیار فرمانده خود

است. نگاری نیز در مصر، همواره با جزر و مدهای سیاسی همراه بوده روزنامه در اين میان،
. بنابراين شد زمانی تأسیس شدند که مصر نوين توسط محمدعلی پاشا ايجاد  ،مطبوعات در اين کشور

زمانی هم که ، گر اقتدار مطلقه والی مصر بود. اواخر قرن نوزدهمتوجیه« الوقايع مصريه»چنین شرايطی 
تسلط و نفوذ بر مقدرات اين کشور رقابت را آغاز کردند، مطبوعات نیز به  به منظوری نیروهای خارج

به پیاده شدن « المقطم»                            اين نیروها تبديل شدند. مثال   يه هایها و نظر ابزارهای انعکاس ديدگاه
 ات درواقع آنچه را مطبوعکردند. به به تعبیر رؤياهای فرانسه کمک می« االهرام»های انگلستان و  نقشه

 مین منافع اشغالگران يا طبقه متوسطه به باال بود. أرساندند، در راستای تاين دوره به چاپ می
ها دوره ای، حمايت از دولت، سیاستطور کلی، بارزترين ويژگی مطبوعات اين کشور، در هربه

مصر، همواره ها و اخبار داخلی مطبوعات و اقدامات آن بوده است. در دوران معاصر نیز، گزارش
المللی و های ادارات دولتی متمرکز بوده است. اين نکته، حتی در مورد اخبار بینبر موفقیت

  می کند .جهان عرب نیز، صدق 
شده اند تا نشان گونه ای مطرحدر همه اين دوران، حتی اخبار منفی در مطبوعات مصر به 

پرداخته نگاران به مسايل مهمروزنامهکهدهند دولت برای حل مسايل، فعال بوده است. هنگامی
اند، به گونه ای نبوده است که به بی آبرويی نظام يا بی اند يا برخی اشتباهات اجرايی را نقد کرده

به طور اعتبار شدن سیاست دولت، شود. بنابراين، از اين منظر، در اين کشور، مطبوعات همواره، 
اند! زيرا اولويت و رسالت همه های دولت برخوردار بودهبرنامهانتقاد از واز آزادی وسیعی در نقدنسبی 

های دولت بوده است! در غیر اين صورت، آنها متهم به عبور از خطوط  موفقیتنشان دادن،آنها
داشته آنها همواره عواقب وخیمی برای روزنامه مربوطه به همراهموضوعی که قرمز می شده اند، 

 است. 



حاکم بوده  سانسوری خود سیستم مطبوعات،سانسور از پرهیز برای همیشه مصر دردر واقع، 
 قانون چارچوب هم تنها در ۱حزبی نشريات بوده اند، اما براه سر دولتی، اگرچه نشريات. است

 همه المعمو مصر، مطبوعات آن است که در ،معنی ديگر اين سخن. اندکرده فعالیت احزاب
 و نشريات اگر. روندنمی جلوتر ايشان از و می شوند ختم وزير نخست به مشکالت و هاانتقادا
اتمام  پاسخگوی کشور، اين های دادگاه در بايدگاهآن کنند درازتر خود گلیم از را پا مطبوعاتی افراد

اين در اين را نیز بايد افزود که .... باشند و جاسوسی رشوه، اداری، ـ مالی فساد هايی هم چون
در ، در ظاهر مخالف دولت هستند، ولیمطبوعات به خصوص مطبوعات حزبیکشور، بعضی از 

باطن، حکم اطمینان رژيم را دارند. برای همین، گاهی اوقات مشاهده می شود که هر از گاهی، 
شوند، بدون آن از سوی حکومت مورد تهديد در اين نشريات، مقاالتی به ظاهر مخالف درج می

 قرار گیرند.
طور مستقیم يا غیرمستقیم در مصر، به مجالت و هاروزنامه از امروز، بسیاریکه، خالصه اين

بزرگ،  سسهؤم به خصوص اين که عمده ترين آنها، تنها از سوی چند وابسته به دولت هستند،
 جزء و اکنون اندشده مصادره مصر، در ۱۹۵۲ کودتای از پس که سساتیؤشوند. ممنتشر می

اند. بوده خصوصی     قبال  سساتؤم اين از آيند. در حالی که برخی می حساب به دولتی سساتؤم
 ، دار۵، دار التحرير۴، دار الهالل۳سسه االخبار الیومؤ، م۲سسه االهرامؤم :ترين آنها عبارتند ازمهم

 ......المیدان و الیوسف، دار الشعب، روز دار التعاون، دار المعارف،

، روايتی از تاريخ و «تاريخ سیاسی مطبوعات مصر»بايد گفت که کتاب  ،با اوصافی که رفت

تفسیر و به عبارتی، و  نگاریروزنامه تاريخ    فا نگاری است. نه تاريخ صرف است و نه صرروزنامه

نگاران نگاری است. تاريخی که با سیاستمداران و روزنامهتحلیلی از جدال میان تاريخ و روزنامه

که کتاب حاضر، بخشی از نگاران به ثبت رسیده است. باالخره اينتنها با روزنامهساخته شده، اما 

                                                           
1
        هفتـه     که        التجمع     حزب  :    مثل      کند،  می       منتشر       مختلف         موضوعات    در    را  (     و...      نامه    هفته          روزنامه، )       نشريه     چند   ،   حزب    يک      گاهی - 

        نامـه         هفتـه    و   «       الوفـد  »           روزنامـه       کـه          الوفـد        حـزب     يا   و      کند     می       منتشر    را   «   نقد   و     ادب »      ادبی         ماهنامه   و   «      التجمع »       سیاسی    نامه
     کند.  می    چاپ    را   «       البدايه »         اجتماعی   و        فرهنگی        سیاسی،

2
          االهـرام             فرانسـوی،    و           انگلیسـی           االهـرام        هـای       نامـه       هفته          المسائی،        االهرام   و        االهرام     های  مه     روزنا    بر      عالوه    که        االهرام     سسه ؤ م  - 

       لغـه                اسـتراتیجیه،         قرائات             استراتیجیه،        کراسات             االسرائیلیه،         مختارات           االيرانیه،         مختارات    های         ماهنامه         العربی،        االهرام           االقتصادی،
     کند.                 و ... را منتشر می          السیاسیه        الشباب        موسوعه               الديموقراطبه،        االهرام        العصر،

3
         اخبـار             الرياضـه،          اخبـار            النجـوم،          اخبـار            النجـوم،          اخبـار      های    نامه    هفته        الیوم،       اخبار         روزنامه    بر      عالوه    که       الیوم        االخبار     سسه ؤ م  - 

 .    کند  می       منتشر    را      بلبل      مجله   و         الحوادث       اخبار       االدب،
4
         شاشـتی         حريتی،         عقیدتی،       اسامی    به      نامه    هفته   ۴   و         فرانسوی   و         انگلیسی         المساء،            الجمهوريه،     های   نام    به         روزنامه   ۴             دارالتحرير،  - 
 .      نمايد  می       منتشر        ماهانه     شکل    به    را          الجمهوريه      کتاب   و        المالعب   و        الکوره   و

5
         اسـامی       بـه       کـه      است      هايی    کتاب   و       الهالل         ماهنامه   و      سمیر          الکواکب،       حواء،         المصور،     های   نام    به      نامه    هفته   ۴       دارای        الهالل،     دار  - 
   و         لـالوالد          الهـالل         کتـاب           الخـاص،        طبیبک           الشیاطین،   و       الهالل      کتاب        الطبی،       الهالل     کتاب  :    شود    می       منتشر        ماهانه      صورت  به     زير

 .      الهالل       روايه   و        البنات
 



يابد کدام يک از آنان درست عمل میآن، درمطالعه  مسیر تاريخ مصر است که خواننده پس از

 کرده و راست گفته است؟

رسانه، علوم نگاری، مديريت ، برای آنانی که در حوزه روزنامه«تاريخ سیاسی مطبوعات مصر»

 مل است و برای آنانی همأتهای قابل کنند، حاوی مباحث بکر و نکتهسیاسی و تاريخ، پژوهش می

انگیز نیست. اين يک ادعا هم نیست، می توان با مالل اند، هرگزها مشغول مطالعهدر ساير زمینه که

 خواندن آن، به میزان درستی اين ادعا پی برد. 

نگاری مصر، احتمال لغزش در توصیف نشیب و فرازهای تاريخ روزنامهداند می نويسنده خود

با تحقیق و بررسی  ورود، ولی امید دارد در حد بضاعت خود و امکانات و شرايط موجود می

 در اين اثر بکاهد. اطالعات و اسناد، از میزان اشتباه

بیند، بهره نمینظر و فرزانه بیخوانندگان صاحب هایها و تذکرنويسنده نه تنها خود را از راهنمايی

خبر دارد اين فرزانگان از راه لطف، نويسنده را از نقدها و نظريات خود به هر صورت، بابلکه انتظار

 کنند.
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