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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٢ جوالی ٠۵

 

   فعاالن زندانی به رئيس جمھور جديد مصرۀ سرگشادۀنام

  

  

وی نسبت به قول به س جمھور جديد نوشته و  سرگشاده ای خطاب به رئيۀ نامفعاالن زندانی مصر اخيراً : قاھره

آنھا از او درخواست می کنند که فورا به بی عدالتی ھائی که .  يادآوری نموده اند،ھائی که به انقالبيون داده است

نسبت بدانھا اعمال می گردد پايان داده و در جھت آزادی کليه افراد غيرنظامی که اکنون زندانی بوده و در دادگاه 

  .امی، غالبا بدون وکيل مدافع و کمک حقوقی محاکمه می شوند، اقدام نمايدھای نظ

  . نفر به دادگاه ھای نظامی برده شده اند١٢٠٠٠ قريب به جنوری ٢۵فعاالن مزبور مدعی ھستند که از 

  .ھمچنان برای آزادی زندانيان به تظاھرات خويش ادامه می دھند" مخالف با دادگاه ھای نظامی"گروه فعاالن 

  

  :ذيال متن نامه اخير زندانيان به رئيس جمھور جديد مصر

مردم مصر برای شکست حکومت نظامی و متحدين طرفدار مبارک و نيز برای انتخاب اولين رئيس جمھور منتخب 

 روند يک ۀمصر، علی رغم تمامی اختالفاتی که با دکترين و سياست دکتر محمد مرسی و مواضع گروه وی در بار

  .ن که به ايجاد شکاف ميان انقالبيون گشته و آنھا را به دامان ارتشيان مبارک راند، جشن می گيرندسال و نيم آ

اکنون که رئيس جمھور مصر قرار است روز شنبه سوگند ياد کند، ما می خواھيم اين موارد را به وی ياد آور 

  :گرديم
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 دادگاه ھای نظامی سلب شده است، او نبايد ھزاران جوانی را که آزاديشان بدون حقانيت قانونی توسط 

  .فراموش کند

 که صدھا تن در رابطه با شورای وزراء، ميدان ماسپرو، خيابان محمد محمود و ميدان  وی تا زمانی

می شود که برای آزادی ملت مبارزه کرده اند، اسير می باشند و تنھا جنايتشان در اين خالصه ) ١(عباسيه 

  .نبايد به انجام وظايف خويش بپردازد

 خويش بازنگشته اند نبايد با خيال راحت ۀکه اين جوانان به دامان ماداران رنجديد آقای رئيس جمھور شما تا ھنگامی

 .به کاخ رياست جمھوری گام نھيد

  : دارد فرا می خوانيملذا ما آقای دکتر مرسی را به انجام وظائفی که

  .عفو ھمه کسانی که در رابطه با اتفاقات انقالب تحت تعقيب ارتش می باشند .١

ھنگام ه آزادی کليه زندانيان و متھمان به اتھامات نظامی و جزائی در ارتباط با تظاھرات و اشغال معابر ب .٢

درگيری ھای عباسيه ، افسران و اشخاص غيرنظامی که پس از اپريل ٨انقالب و نير زندانيان روز 

 . روز پيش در حال اعتصاب غذا می باشند٢٠دستگير شده و از 

 

ھنگام انقالب محل درگيری ه در ميدان ماسپرو ساختمان راديو تلويزيون مصر در قاھره قرار دارد که ب )١(

 .شديدی بوده است

 .در ميدان عباسيه نيز در گيری ھای شديدی رخ داده بود و عده ای دستگير شدند

 در گيری ھای شديدی ٢٠١١مبر نجر به ميدان تحرير است که در نوابان محمد محمود يکی از خيابان ھای مخي

  .رخ داد

 درگيری ھای شديدی صورت گرفت و به کشته ٢٠١١مبر  دس۶ در قاھر نيز در ءدر مقابل ساختمان شورای وزرا

  .شدن چند تن و دستگيری عده ای منجر گشت

  

  يکيا مصره نقل از به  ب٢٠١٢ ژوئن ٣٠برگرفته از تالکسکاال 
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