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 Human rights  بشر حقوق

  
  ِژان پير فيليو: نويسنده

  حميد بھشتی: برگردان از
  ٢٠١۶ فبروری ١٨

  

 ،یئ ايتالياۀ سال٢٨ِجيوليو رجنی، پژوھشگر 
  در قاھره زير شکنجه کشته شد

  

 با دوستان خود در شھر مورد عالقه اش قاھره روز جيوليو رجنی) ١٣٩۴ ]جدی[ ديماه٢۵ (٢٠١۶ جنوری ١۵در 

او در حال انجام مقدمات نوشتن .  از دوستداران زبان و جھان عرب بودئیاين دانشجوی ايتاليا. تولدش را جشن گرفت

تز دکترای او مربوط به استقالل .  بود جنبش کارگری در مصرۀتز دکترايش در علم اقتصاد در دانشگاه کمبريج در بار

 در شب پيش از بيست و ھشتمين سالگرد تولدش  رجنی.سنديکاھای کارگری پس از سرنگونی مبارک در مصر بود

 جنبش ھای نگران آور اجتماعی در ۀ مقاله ای در بارِنتا نيوز ئی در وبسايت ايتالياِآنتونيو دريوستحت نام مستعار 

  . مصر نوشته بود

   

  ی رجنیوليج

ّ محله دوقی در سوی چپ نيل را ترک  منزل خويش واقع درئی اين پژوھشگر جوان ايتاليا٢٠١۶ جنوری ٢۵در شب 

 ۴فقط .  در آنسوی نيل جلوگيری شدباب اللوکاما از رسيدن او به ايستگاه مترو برای ديدار دوستانش در بازار . نمود

ايستگاه سادات در . ّالبھوس، دوقی، جزيره، سادات و محمود نجويب.  منزل او با مقصدش بودۀايستگاه مترو فاصل

مأموران امنيتی قصد داشتند از جشن ھای سالگرد .  ، در آن شب بسته بود٢٠١١ز انقالب مصر در ميدان طاھر، مرک

ليس، مرکز شھر را زير و رو کرد و برگذاری وبه ھمين جھت پ.  سال پيش بود جلوگيری کنند۵قيام عليه مبارک که 
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ا کنون سابقه نداشته است ممنوع ھر مجلسی به دنبال يک رشته دستگيری ھا و سربه نيست شدن ھای مقدماتی که ت

کس او را پس از ترک منزل ديگر   رسيده بود يا نه زيرا ھيچالبھوس به ايستگاه رجنیکسی نمی داند آيا . اعالم گشت

  .نديد

 در کنار ديوار مخروبه ای در يکی از شھرک ھای اطراف قاھره ئی بقايای جسد اين دانشجوی ايتاليابروریدر سوم ف

 AFPطبق گزارش . جسد او نيمه لخت بود و آثار شکنجه بر آن ديده می شد.  يافت شد،ندريه قرار داردکه در راه اسک

. بود» اثر سوختگی پوست اطراف چشم و کف پا توسط خاموش کردن سيگار بر آن«آثار مزبور بيش از ھمه مربوط به 

.  شد به ايتاليا انتقال يافتئیوالدين وی شناساجسد که توسط . »بر اطراف چشم و بر کف پا«: بله، به درستی خوانده ايد

ِماتئو رنزینخست وزير ايتاليا،  ، زنگ زد و از او خواست که عبدهللا سيسی، بی درنگ به رئيس جمھور مصر، ِِ

  .والن اين عمل وحشيانه دادگاھی شوندؤمس

  

. ِ جمعيت در حال سکوتی را در مقابل سفارت ايتاليا در قاھره تشکيل دادندبروری ف۶اشخاص شجاع در از ده ھا نفر، 

دوستان » !!دکفايت نمی کند که ما را می کشيد؟ بايد يک خارجی را نيز به قتل رساني«: آنھا بر روی بنری نوشته بودند

ليس سياسی بوده و شھرت بدی ميان مردم دارد ورا که پ» امنيت ملی« که ھنوز دچار کابوس می باشند سازمان رجنی

که بازوی مسلح » امنيت کشور« مردم به دفتر سازمان ٢٠١١ بروریبه موازات شورش ھای ف. مقصر می دانند

ول جنايات ديکتاتوری بود، فقط ؤرياست جمھوری مبارک مساين اداره که در دوران .  ھجوم بردند،وزارت کشور است

که  ر نام داده است و حال به جای سازمان امنيت کشور، سازمان امنيت ملی گشته است و ھمچنان به کلی بدون اينييتغ

  .مجازاتی در کار باشد به جنايات خود ادامه می دھد، آن ھم با وجود گزارشات قاطع حقوق بشری

  

 را به کناری نھاده است، با ء عنوان فرمانده کل قوا٢٠١۴ جون که پس از ورود به پست رياست جمھوری در سيسی

 را که مجيد عبدالغفار ٢٠١۵ چدرست به ھمين خاطر وی در مار. ليسو بھتری دارد تا با پۀان ارتش رابطمأمور

 نيز به سھم خود عبدالغفار. مراحل ترقی را در طول سی سال در سازمان امنيت طی کرده است، وزير کشور نمود

 وزير رجنیب پيش از سربه نيست شدن ش. ، رئيس گروه ضد ترور را به رياست امنيت ملی منسوب نمودمحمد شراوی
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بدين نکته نيز بايد . کشور اظھار داشت که ھيچ دلواپسی به خاطر جشن ھای پنجمين سالگرد قيام عليه مبارک ندارد

نام ه  نظامی ب- از جمله يک زن فعال سياسی.  نفر کشته شدند١۵اشاره نمود که طی مراسم يادبود در سال گذشته دستکم 

بر زمين گذارد با » شھدای انقالب«خاطر ارج گذاری بر ه که می خواسته دسته گلی را ب در حالی که شايما سباغ

  .اصابت تيری به پشتش کشته شد

مبر  که خود را در دسمحمد بوعزيزی و شايما سباغبه » اعراب، سرنوشت آنھا و ما«من تازه کتابم را تحت عنوان 

 ۀقاھره در بارۀ  فرانستويو کنفرانسم در انستيت. بود، تقديم کرده بودم ديکتاتور کرده بن علی فدای قيام عليه ٢٠١٠

در اين ھنگام شدت .  آغاز شده بودجيوليو رجنیبا يک دقيقه سکوت به خاطر يادبود » الئيک دنيای عربچۀ تاريخ«

ود آورده بود احساساتی که اين جنايت وحشيانه در پايتخت مصر، فارغ از حضور دواير ناقد و مخالف رژيم، به وج

برخی از گروه .  آدمکشی در اين رابطه عنوان نکردۀکس سخن قانع کننده ای در بار در آنجا ھيچ. برايم آشکار گشت

 را کشته رجنیوجود آورند که ممکن است جھادگران ه را ب» وطئهت «ۀھای موافق رژيم حتا کوشيدند به گونه ای شايع

  .باشند تا از سرمايه گذاری اروپائيان در مصر جلوگيری کنند

 آشکار گردد جوليو رجنی مرگ غم انگيز ۀدو تن از استادان دانشگاه کمبريج با اين ھدف که تمامی حقيقت در زمين

يس جمھور مصر  سرگشاده ای است خطاب به رئۀاين فراخوان به صورت نام. فراخوانی بين المللی را آغاز نموده اند

در ايتاليا اين موضوع سر و صدای بسياری به پا .  منتشر گشته استمانيفستو و گاردين که در روزنامه ھای سيسی

ۀ به طوری که يکی از دوستان انگليسی آن مرحوم گفته است اين کار ھجم. کرده است که به ايتاليا محدود نمی شود

  .حصيالت دانشگاھی استمستقيمی عليه آزادی دانشوری است که اساس ت

  خاطر جيوليو رجنی ه عدالتخواھی ب

  

ِنه فقط جيوليو رجنی    تمامی موارد-ِ

 ر به نيست شدن، شکنجه و قتل در زندانھا می بايست بررسی شوندس

   سرگشاده به رئيس جمھور مصر عبدالفتاح السيسیۀنام

  ٢٠١۶ فوريه ١٢ –برگرفته از تالکسکاال 

   جمعی از نويسندگانۀنوشت

17237=reference?asp.article/org.int-atlaxcal.www://http  

.  نيز يکی از آنھا بود، ما از خبر مرگ او مبھوت و غمگين ھستيمجيوليو رجنی جامعه دانشگاھی که یاعضاۀ به منزل

 موضوعاتی بود که ۀِما پژوھشگر جوانی را از دست داديم که فعاليتش در بار. ما بودۀ حضور وی موجب غنای جامع
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 او و دوستانش است ۀافکار ما بيش از ھر چيز متوجه خانواد.  کنونی مصر دارای اھميت بسيار استۀعبرای درک جام

  .بسيار دردناکی را طی می کنندۀ که لحظ

که  کسانی. شديد به چشم می خوردۀ که دادستان مصر اعالم می کند که در جسد وی آثار شکنج ما حيرت زده ايم از اين

 سربه نيست شدنش اطالع داشتند، بسيار نگران امنيت وی بودند، زيرا وی در ميان يک  ازجيوليوپيش از کشف جسد 

ِموج تبليغات امنيتی مفقود گشت که مطابق گزارشات سازمان ھای حقوق بشر محلی و بين المللی به دستگيری ھای فله 

که ما به  در حالی. ھا انجاميدليس و ساير سربه نيست شدن وی و افزايش غمباری از موارد شکنجه در پاسگاه ھای پئ

 را به دقت بررسی خوھند کرد، جيوليو، مبنابر اين که مأموران مصر مرگ امر حلمیتوضيحات سفير مصر در ايتاليا، 

 باز توجه می کنيم، می خواھيم اين تذکر را داده باشيم که مطابق گزارش سازمان عفو بين المللی  در بخش ئیبا رو

 اعمال گشته است، رواج دارد جيوليو وزارت دفاع مصر درست نظير ھمين شکنجه ای که بر  از وزارت کشور وئیھا

  .و به ھمين صورت ساالنه صدھا شھروند مصری شکنجه می گردند

والن مصری خواھان اين ھستيم که بررسی بيطرفانه ای از کليه موارد سربه نيست شدن، ؤبه ھمين جھت ما از مس

 در حال ً را انجام داده و در بررسی ھای احيانا٢٠١۶ بروری و فجنورینھا در ماه ھای شکنجه و کشته شدن در زندا

  . شرکت نمايند تا مقصرين اين جنايت، شناخته شده و به دادگاه تحويل گردندجيوليوِانجام دادستانی در مورد مرگ 

  :امضاء کنندگان اوليه اين طومار

Dr Andrea Teti, beigeordneter Professor an der Universität Aberdeen 

Dr Anne Alexander, beigeordneter Professor an der Universität Cambridge 

Professor Isabella Camera d’Afflitto, Universität Sapienza, Rom 

Professor Gilbert Achcar, SOAS, Universität London 

Professor Stefano Allievi, Universität Padua 

Professor Maria Rosaria Stabili, Universität Roma III 

Dr. Sandro Mezzadra, beigeordneter Professor, Universität Bologna 

Professor Alex Callinicos, King’s College London, Universität London  

Professor Andreina De Clementi, Universität L’Orientale Neapel 

Professor John Keane, Universität Sydney, Australien 

Professor Olivier Roy, Istituto Universitario Europeo 

Professor Yezid Sayigh, Carnegie Endowment for International Peace 

Professor Anna Maria Gentili (Emeritus), Universität Bologna 

Professor Charles Butterworth, (Emeritus), Universität Maryland 

Prof. Dr. Donatella Della Porta, Scuola Normale Superiore, Italien 

Paola Caridi, unabhängige Journalistin und Forscherin, Italien  

Professor Stephen Zunes, Universität San Francisco 

Dr Lucia Sorbera, beigeordneter Professor an der Universität Sydney 

Professor Mark LeVine, Universität von Kalifornien (Irvine) 

Prof. Paolo Branca, Universität Cattolica, Mailand 
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Dr Maha Abdelrahman, beigeordneter Professor, Universität Cambridge 

Dr Nicola Pratt, beigeordneter Professor, Universität di Warwick 

Professor Ann Stoler, Willy Brandt Distinguished University Professor, New School for 

Social Research, New York 

Professor Laleh Khalili SOAS, Universität London  

Professor Nicola Gardini, Universität Oxford  

   امضای ديگر۴۶٠٠٠و 

  کامل امضاء کنندگان در اينجاستفھرست 

ِجيوليو رجنیتجمع به خاطر » چرا شما خارجی ھا را می کشيد، آيا کشتن مصری ھا برايتان کافی نيست؟«  در قاھره ِ

  ٢٠١۶ بروری ف۶در 

  :لينک امضاء کنندگان

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BlZ_u-RWwgI-

a6QYL_ThOP9FXIfBOzMmqK-EYIoEup4/edit#gid=1093802605 

  ٢٠١۶ فوريه ١٢ - برگرفته از تالکسکاال
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