
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١١ سپتمبر ٢٩

  

  

  :مصر 

 در قاھره" وائل علی "محاکمۀ
  

واقع در قاھره " تجمع الخمس"در دادگاه جزائی ) ابوالليل(دادرسی وائل علی ) ٢٠١١ سپتامبر ٢۵يکشنبه (ديروز 

آنروز :  اکتبر محول گشت٢۴ وکيل مدافع محاکمه به روز ۴٠پس از قرائت روند قضائی و در حضور . آغاز گشت

 شبکۀ ترجمه برای حقظ –که عضو افتخاری تالکسکاال " وائل علی. "در بارۀ اصل دعوا تصميم گيری خواھد شد

وی را به ناحق مورد اتھام قرار دادند که . لمت جوی ميدان تحرير است می باشد، يکی از فعاالن مسا–تنوع گويش 

 مردم را آنچنان عليه ارتش تحريک نموده ٢٠١١سردستۀ يک گروه دھشت افگن بوده است و در ھشتم و نھم اپريل 

 علی را با توجه به بی مبنا بودن اتھام مزبور دادگاه نظامی وائل. است که به کشته شدن دو غيرنظامی منجر گشت

نام دارد به فاصله دو روز آزاد " طارق سليمان"اينست که دوست ھم اتھام او که .  ماه مه بی گناه دانست١١در روز 

ھمچنان در زندان باقی مانده است، البته به خاطر يک دادرسی غير نظامی، اما به ھمان دليل " وائل علی"اما . گشت

  . سال می باشد٢۵ تا ٧ن وی در معرض خطر محکوميت به حبسی ميا. اول
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   اطالعاتیۀزمين

اين .  زندانی شده استاپريل ١٣ از - که يکی از بانيان اصلی دومين اشغال ميدان تحرير بوده است– "وائل علی"

 ، يعنی صبح فردای تخليه خشونت آميز ٢٠١١ اپريل ٩رخ ۀ شورای عالی ارتش مصر مؤدنبال يک بيانيه امر ب

 باشد، قرار بوده است افتتاح فعاليت علنی اپريل ٨پيش تر که ۀ در جمع.  صورت گرفتميدان تحرير توسط ارتش

،  جمعيت به دعوت اخوانيک ميليون. اخوان المسلمين و به موازات آن جشن پايان تجمعات در ميدان تحرير باشد

  .فعاالن ميدان و گروه ھا و افراد مختلف برای بسيج ھمگانی بدانجا رفته بودند

ھدف اصلی اين جمعيت عظيم اين بود که در قبال مبارک و تمامی اشخاص سرشناس فاسد رژيم يک قضاوت 

 غير مترقبه، معرکه را از دست سخنگويان متعددی که بدانجا رفته بودند ۀاما يک واقع. سمبليک صورت گيرد

ت نفره از افسران و ، ناطق مشھور و مردمی اخوان، گروھی ھف"صفوت حجازی"پس از گفتار : خارج ساخت

 تن رسيد و بدانھا صد تن نظامی به لباس ٢٧سربازان ملبس به لباس ارتشی که شمارشان در عرض روز به 

 اصلی ميدان ۀشخصی که از سوئز آمده بودند نيز افزوده گشت، چنانکه گوئی از غيب ظاھر شده باشند به صحن

پس از آنکه مردم آنھا را به صحنه ھای زيادی در . رفتندوارد شده و به شدت از جانب ملت مورد استقبال قرار گ

به ھنگام غروب به راه پياده روی وسط ميدان رسيده و از جانب مردمی مورد " افسران آزاد"ميان برده بودند، اين 

  .تأييد بودند که از جّدی بودن اوضاع اطالعی نداشتند

 اندکی از ساعت اپريل ٩ه درشب شنب! نيز انجام يافتلذا آنچه مطابق منطق می بايست صورت می گرفت، به واقع 

کار شد و ميدان تحرير را تخليه نموده، موجب بروز برخوردی خشونت بار ه  صبح گذشته پليس نظامی دست ب٣

تيراندازی شديد اخطار دھنده، خودروھای سوخته، پرتاب سنگ به سوی سربازان و حتّا : ميان مردم و ارتش گشت

. بر طبق اطالعات رسمی دو افسر و دو غيرنظامی در آن شب کشته شدند. ی از افسران ارشدھجوم مردم به يک

ويديوھائی که در يوتيوب گذاشته شده اند، به روشنی نشاندھنده اين است که ارتش به سوی مردم تيراندازی و 

  .معترضان را با خشونت تمام سرکوب نمود تا به مقصود مورد نظر خويش برسد

 

  ٢٠١١ سپتامبر ٢۶ –ز تالکسکاال برگرفته ا
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