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  برمبنای تشخيص کميسيون ملل متحد،
  در مصر سيستماتيک شکنجه اعمال می گردد

  

ملل متحد که ھر ساله به مجمع عمومی عرضه می گردد نقض حقوق بشر در  ۀبه گزارش کميسيون مقابله با شکنج

دنبال شکايت ه  ب٢٠١٢ تحقيقات پنج ساله ايست که در سال ۀگزارش مزبور نتيج. مصر تبديل به روال عادی گشته است

  .بنياد الکرامه آغاز گشت

 مردود دانست و افزود در موقعيتی نيست ٢٠١۶ جونبه بيان گزارش مزبور دولت مصر نتايج کار اين کميسيون را در 

  ".سخن گفت، کافی نيست) در مصر(سيستماتيک ۀ که بتوان از شکنج اين"که به تذکرات کميسيون پاسخ گويد و 

ری از اساس و مدرک تلقی نموده و با اينحال حاضر است برخی عابر اساس اين تکذيب دولت مصر دعاوی مزبور را 

  .بپذيرد که البته از پيش تر بدانھا عمل گشته استاز توصيه ھای کميسيون را 

از بين بردن زندان انفرادی و ايجاد مقامی : دولت اما شمار بسياری از توصيه ھای کميسيون را رد کرده است، از جمله

ز شکنجه، سرقت افراد، رفتار ناشايست با آنان، از بين بردن بکارت، تجاوۀ بی طرف برای رسيدگی به موارد ادعا شد

  . به زندانيان و درخواست محدود نمودن دادگاه ھای نظامی برای غير نظاميان]لواط[از پشت

عبدالفتاح السيسی . در نيويورک عرضه گشتمتحد  مجمع عمومی ملل ۀگزارش مزبور چند روز پيش از برگذاری جلس

اتھامات شديدی نيز از .  نمايدقرار است تحت شرايط ناشی از انتقادات مربوط به نقض حقوق بشر در اين جلسه شرکت

  . مطرح گشته اند،ارشی که سازمان ديده بان حقوق بشر که به تازگی وبسايتش در مصر بسته شده استزجانب گ

ن اليس و زندانبانان مصری معترضوبر اساس گزارش مزبور منابع اين گزارش روشن می سازند که نيروھای مصر، پ

 اعضاء و طرفداران اخوان المسلمين را برای گرفتن ٢٠١٣ می دھند و از سال را برای تنبيه آنان تحت شکنجه قرار

ی که بدانان ئاعتراف شکنجه کرده  و آنھا را تحت فشار قرار می دھند تا اشخاص ديگر را به شرکت در خالفکاری ھا

  .نسبت داده می شود، متھم سازند

خاطر ه اين کار ب. ِزارش مزبور می افزايد منابع ما به ما اطمينان داده اند که عدم مجازات شکنجه بسيار رواج داردگ

ل غير وابسته وفقدان بازرسی غيروابسته ای که انجام شکنجه، استفاده بيش از اندازه از دادگاه ھای نظامی و فقدان کنتر

  .ان استقالل و صالحيت شورای ملی حقوق بشر تسھيل می گردددر زندانھا را بررسی نمايد و به خاطر فقد
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 به دنبال دستگيری ھای خالف قانون  و برای گرفتن اعترافات و ًو اين را نيز خاطر نشان می سازد که شکنجه معموال

  . ترساندن و تنبيه دستگير شدگان به کار می رود

 سازد که به نقض حقوق بشر مساعدت می نمايند زيرا آنان ان ھا، قضات و رؤسای زندانھا را متھم میتکميسيون، دادس

 به زندانيان را گرفته و به زدر اين موقعيت نيستند که جلو روش ھای شکنجه، دستگيری ھای غير قانونی و تجاو

  .شکايات وارده رسيدگی نمايند

 بشريت سخن گفته و دولت  جنايت عليهۀگزارش مزبور ھمچنين از اعمال شکنجه از جانب نيروھای امنيتی به مثاب

مطابق گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر قربانيان از زدن کتک، . مصر را به دادگاھی کردن شکنجه فرا می خواند

ک الکتريکی، در حالت استرس قرار دادن و گاھی نيز تجاوز به عنف به عنوان روش ھای عادی شکنجه ذکر می وش

زبور را در بيانه ای توسط گوينده اش تکذيب نموده و توضيح می دھد که  مصر گزارش مۀوزارت امور خارج. نمايد

  . آن پر است از دعاوی نادرست

 با اين عبارت ٧ غير رسمی يوم ۀ در سايت روزنامتبصره ایرئيس شورای ملی حقوق بشر، محمد فائق نيز در 

  !"ه وجود ندارددر بازداشتگاه ھا و زندان ھای مصر شکنج: "گزارش مزبور را نابجا می داند

  

    

 توسط جمعی از روزنامه نگاران مستقل تأسيس گشته ٢٠١٣ جوالی ٣٠مدی مصر وبسايتی خبری است که در  -*

  .است
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