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  ھمکاری ارتش مصر در تعقيب و شکنجه مردم
  

عقيب قرار داده سازمان ھای حقوق بشر ارتش مصر را متھم می کنند که صد ھا تن از تظاھر کنندگان را تحت ت
  است 

  
  

ارک را  م مب ارتش مصر بنا بر اظھاراتی که روزنامه گاردين جمع آوری نموده است صدھا تن از معترضان به رژي

  .دستگير و دستکم چند تن از آنان را مورد شکنجه قرار داده است 

داران دولت راارتش مدعی  دگان و طرف ان تظاھر کنن وق .  داشتبيطرفی  بود و ادعای جدا کردن مي االن حق ا فع ام

م در شکنج راد و ھ ا ۀبشر می گويند که اين غالبا صحت نداشته و ارتش را متھم می کنند که ھم در مفقود شدن اف  آنھ

 را بدان متھم کرده اند (SSI)و اين عملکرد ھای خالفی است که از سال ھا پيش مصريان دستگاه امنيتی . دست دارد

  .و نه ارتش را

د . گو کرده است و ين با دستگيرشدگان گفتخبرنگار گارد شته ان تم گ آنھا می گويند توسط ارتش به شدت ضرب و ش

ت ار اس ردم در ک اد وحشت در م صد ايج د ق ی دھ شان م ر ن ن ام ورد برخی از . و اي شر در م وق ب ای حق روه ھ گ

  .مجروحين از به کار بردن شوک الکتريکی سخن می گويند

يند که بسياری از خانواده ھا در نھايت استيصال در جستجوی نزديکان خويش گروه ھای حقوق بشر مصری می گو

د ند،که از جانب ارتشيان دستگيرشده ان دان .  می باش اريخی مشھور مصر در مي وزه ت دانيان در م ن زن برخی از اي

ه تفصيل از شکنجه ھای روانی توسط سربازانی شر. تحرير زندانی شده اند ه آنھائی که آزاد شده اند ب د ک ح داده ان

  .س و اسرائيل می باشنداآنھا را متھم می کردند به اينکه عامل اجنبی از قبيل حم

د شته ان ا . در ميان دستگيرشدگان فعاالن حقوق بشر، وکالی مدافع و روزنامه نگارانی بوده اند که اکثر آنھا آزاد گ ام

د ر حسام باقات، مدير جمعيت مصری برای حقوق شخصی در قاھره می گوي ا ھزاران نف ايد صدھا ي ه ش راد از  ک اف

عادی در سراسر کشور توسط ارتشيان دستگير و سربه نيست شده باشند و آن ھم فقط به دليل پخش اعالميه، شرکت 

  .در تظاھرات و يا به دليل نحوه لباس پوشيدن
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رده ان"به گفته وی  ه در تظاھرات شرکت ک سانی ک ررات ممنوعيت دالئل دستگيری آنھا متفاوت است، از ک ا مق د ي

تردد شبانه را رعايت نکرده اند گرفته  تا اينکه مثال به درجه داری اعتراض کرده باشند يا به خاطر اينکه ظاھرشان 

ه ارتش . مشکوک بوده است تحويل ارتش شده باشند وده است ک ين نب ون چن ا کن ا غيرعادی است و ت رای م اين ھا ب

  ."بدين گونه عمل کند

ام ٢٣ستگيرشدگان مرد يکی از اين د د فقط می خواسته ن اره بگيرن ادا او را دو ب  ساله ای بود که از ترس اين که مب

ه . کوچک خود را بگويد داوای مجروحين ب رای م ه دارو را ب ه می خواسته يک جعب ه گذشته ھنگامی ک او را جمع

  .نيروھای امدادی برساند در يکی از زوايای ميدان تحرير گرفتند 

ا می روی: "وی گفت يد کج وده، پرس من . من در يکی از خيابان ھای فرعی بودم و يکی از سربازان مرامتوقف نم

به او پاسخ دادم و او به من گفت تو عامل بيگانگان ھستی، سپس سربازان ديگری آمده و شروع کردند به زدن من با 

  ."شانيپاشنه اسلحه ھا

 بسته و بيش از پيش او را کتک زدند و سپس او را به محوطه  برده، دستھايش را از پشت"ون" را به يک "اشرف"

  .نظامی واقع در پشت موزه تحويل دادند

نم. آنھا مرا به اطاقی بردند" . افسری آمد و از من پرس و جو نمود که از چه کسی پول گرفته ام تا عليه دولت اقدام ک

ودھنگامی که من در پاسخ وی گفتم که من خواھان دولت بھتری می ب ين نم ر زم را نقش ب د و م ر سرم کوبي . اشم، ب

  ."يکی از آنھا با لگد زد به وسط پاھايم. آنگاه سربازان شروع کردند به زدن من

رد" د ک ه من تجاوز خواھن ا آن ب ه ب ه . آنھا تفنگ سرنيزه داری را برداشته و مرا تھديد کردند به اين ک سپس آن را ب

 احتمال دارد که من آنجا کشته شوم يا به زندانی انتقال يافته و سربه نيست شوم و آنھا گفتند،. ميان دو پايم فرو کردند

د. ھرگز کسی از سرنوشتم آگاه نگردد اک بودن شی سربه . شکنجه ھا بسيار دردن دان ارت ه در يک زن ن فکر ک ا اي ام

  ."  نيست خواھم شد بسيار ترسناک بود

ه "اشرف" د ک  می گويد  کتک ساعت ھا طول کشيد تا اين که او را به اطاق ديگری با ده ، دوازده نفر ديگر می برن

دۀھم رده بودن ه ١٨پس از .  آنھا را به شدت شکنجه ک ايش را ب ه ديگر پ د ک د می کنن رده، تھدي ا ک  ساعت او را رھ

  .ميدان تحرير نگذارد

  : می گويد،کارشناس حقوق بشر در قاھره است که "حبا معارف". سايرين بد شانس تر بودند

و ." من پسرم را نمی توانم پيدا کنم، سربه نيست شده است: " خانواده ھای بسياری به ما زنگ می زنند  و می گويند

  .من فکر می کنم که وی به دست نظاميان افتاده باشد

م "کريم آمر"از جمله مفقود شدگان يکی  دين مشھور رژي ه از ناق و است ک ا پس از ا و بل ازگی ھ ين ت وده و ھم گر ب

ود۴سپری کردن  ه دولت آزاد شده ب اد ب نبه ھای گذشته در يکی از .  سال حبس به خاطر انتق او را در يکی از دوش

  . دستگير می کنند،نقاط کنترل نظامی ھنگامی که می خواسته ميدان تحرير را ترک نمايد

  : گفت"باقات"

رای سرکوب اعتراضات اجراروند گزارشات آزاد شدگان ن"  دءشان می دھد که ارتش عملياتی را ب برخی  . می کن

د يده ان ه پرس ا دول بيگان ا سازمان ھای سياسی ي اره رابطه شان ب ژه در ب تظاھر . از فعاالن می گويند از آنھا به وي

ات پرسشی کنندگان عادی را مقداری کتک زده از آنھا می پرسند چرا به ميدان تحرير آمده ايد؟ ظاھرا  اين يک عملي

  ." و يا کوشش برای ايجاد وحشت است
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ه  د شفيق گفت ارتش مدعی است که در وضعيت بالتکليفی بی طرف می باشد و ھم مبارک و ھم نخست وزيرش احم

ارف"اما . اند که تعقيب فعاالن مخالف دولت توسط پليس مخفی در بين نيست ع صحت "مع ن در واق ه اي د ک  می گوي

  .ندارد

ا اعتراضات موافق نيست و :"ی گويدوی م من فکر می کنم اکنون ديگر روشن شده باشد که ارتش بی طرف نبوده ب

  ."به اينکار عقيده ای ندارد و آن ھم در سطوح بسيار پائين

ا .  مورد دستگيری غيرنظاميان توسط ارتش مستند گشته است١١٩سازمان ديدبان حقوق بشر می گويد  اما شمار آنھ

ات". يش از اينھا می داندرابسيار ب ا ق را ارتش شمار "ب د، زي دادی دستگير شده ان وان گفت چه تع د نمی ت  می گوي

  ..اما او تصور می کند که مفقوديت مانند قاھره در سراسر کشور مصداق دارد.  را اعالن نمی کند مربوط

دافعی را دستگيری ھا يا اصال به آگاھی کسی نمی رسند يا افراد امکان اي"به گفته او  ن را که خانواده ھا و يا وکيل م

د." به طوری که انجام ھر کاری در قبال آن بسيار مشکل است. خبر کنند ندارند سانی : "و می افزاي ه پرا ک ليس وک

ز نمی  ا ني نظامی دستگير می کند، نمی توانند دادگاھی کنند زيرا در باره آنھا اطالعات درستی در دست ندارند و آنھ

  .ی را در مورد دستگيريشان آگاه نمايندتوانند کس

رده است ستند ک ز م ال . سازمان ديدبان حقوق بشر دستگيری ھائی را ني ه اصطالح فع راد ب ا يکی از اف ه آنھ از جمل

د در کيف او چيست  دموکراسی است که می گفته توسط سربازی متوقف شده بود که با اصراراز او می خواسته بدان

  .ا به جانبداری از دموکراسی می يابدکه در آن اعالميه ای ر

يله شوک :"وی می گويد ا وس اتوم ھای الستيکی شان و شوک دادن ب ا ب ان ب ه زدن من در خياب د ب آنھا شروع کردن

  ."الکتريکی

د، . آنگاه مرا به کالنتری عابدين بردند" اھی داده بودن ھنگامی که به آنجا رسيدم به سربازان و افسران در باره من آگ

ه که ج د ک تقبال کردن ا کتک مفصلی اس ل از من ب ين دلي ه ھم ه طول ٣٠اسوسی را به آنجا خواھند آورد و ب ه ب  دقيق

  ."انجاميد

ا  ه آنھ ه نظر می رسد ک ين ب البته در برخوردھای ميدان تحرير از طرفداران دولت نيز کسانی دستگير شدند، اما چن

  .ه مانند سايرين به زندان برده و تحت شکنجه قرار دھندليس تحويل و سپس آزاد کرده باشند، نه اينکورا به پ

وی که می رسيد به زندانی دستور می داد لخت . فرد دستگيری را به سلولی برده و منتظر بازجوی ويژه می گذاشتند

  .وصل می نمود" شوک الکتريکی"شود و سپس کابل را آورده او را به دستگاه 

تثناء–رد کردند به تمامی نقاط بدنم شوک وا: "وی گفت ازپرس س.  بدون اس ود، ب ار نب ازجوئی درستی در ک االت ؤب

  ."روز جمعه دوبار اينگونه مرا شکنجه کردند و يک بار ديگر نيز روز شنبه. زيادی نکرد

  

 


