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  ] مصری۵٢٨دستگاه قضائی مصر و حکم اعدام دسته جمعی [
  

 مصر و فراخوانی است به خشونت و ئیه ايست بر حيثيت دستگاه قضا نفر اخوان المسلمين ضرب۵٢٨حکم اعدام 

 .فرزندان اين کشورتن از جنگ داخلی، به تخريب مصر و خونريزی ھزاران 

 تن از حاميان رئيس جمھور، محمد مرسی، صادر نمود ضربه ايست ۵٢٨ المينيا عليه ئیاحکام اعدامی که دادگاه جزا

  . می رفتئی که به آزادی، عدالت و استقالل دستگاه قضائیبر انقالب مصر و تمامی اميدھا

 اسير در زندان ھای مصر ١۶٠٠٠که  آيا می شود اين احکام را به مثابه معياری برای احکام عادی تلقی نمود، در حالی

به سر می برند که خود رئيس جمھور، محمد مرسی و رھبران رديف اول و دوم اخوان المسلمين نيز جزو آنھا می 

  . يا با ھم با اين حکم مواجه می گردندئیاشند؟ آنھا ھر کدام به تنھاب

 مزبور را طی دو روز از آغاز رسيدگی به پرونده و به نحوی صادر نمودند که ۀقضات اين دادگاه ھا احکام غيرعادالن

ته است و اين بدان د ارائه گشئياسناد مربوطه به مفتی برای تأ. مطابق معمول در دادگاه ھای نظامی صورت می گيرد

  .  در پيش استاً  واقع، که اجرای آنھا از طريق دارمعنی است

 ايجاد، قضات دادگاه قانون اساسی را ئیراتی را در دستگاه قضاييکه رئيس جمھور، مرسی، قصد داشت تغ ھنگامی

زيرا ما حد اقلی از اعتماد .  را از مبنا دگرگون سازد ما اولين کسانی بوديم که آن را گزارش کرديمئیر و نظام قضاييتغ

که  ويژه با توجه به اينه ب. اما به ظاھر ما نيز مانند بسياری افراد ديگر در اشتباه بودم.  داشتيمئیرا به دستگاه قضا

رئيِس باالترين دادگاه که دادگاِه قانون اساسی باشد، آقای عدلی منصور، مقام رياست جمھوری موقت را پس از 

ما ھرگز تصورش را ھم . وری که توسط ملت در انتخاباتی آزاد برگزيده شده بود، به دست گرفتبرکناری رئيس جمھ

اينھا ۀ و ھم. رژيم نظامی شاھدی کاذب گرددۀ  قرار گرفته و برای وجھئینمی کرديم که او خود بر رأس دستگاه اجرا

 برای حمايت از ئی و تحقق سامان ھاسوی مردم ساالریه دنبال يک انقالب عظيمی رخ داده است که برای تحول به ب

  .محرومين صورت گرفته بود

. زيرا ممکن است دادگاه آن احکام را لغو نمايد و اين امر قابل تصور است. اينجا سخن بر سر احکام غير عادالنه نيست

ر سخن می  مصۀ آيندۀما اکنون در بار.  از جانب قضات مورد بررسی قرار خواھند گرفتزيرا احکام مزبور مجدداً 

که پس از دوراِن دولت موقت، سازمانھا و انتخابات ھای رياست جمھوری و مجلس چگونه خواھند   اينۀگوئيم و در بار
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 که در روزھای اخير دائم مطرح می گردند به ظاھر قرار بر اين است که استبداد بازسازی گردد و ئیاز رھنمودھا. بود

  .دوباره تجديد شوداين چيزی است که نبايد 

اين کارھای ننگين که بازتابی از مقاصد پنھانی انتقام جويانه را در بر دارند برای بخش عظيمی از ملت مصر تحريک 

د به جانب مقاومت مسلحانه  که در حق آنھا اعمال می گردئی به بی عدالتی ھائیاطر پاسخگوخآميز بوده و مردم را به 

ما برای مصر و ملِت آن که به داشتن طبع صلح طلب معروف بوده و ھرگونه خشونتی اين امريست که . سوق می دھند

  . را چه از جانب دولت و چه از جانب مخالفاِن آن رد می کند، آرزو نمی کنيم

 تن متھم با اتھاماتی از قبيل اقدام به قتل، خشونت عليه مأموران، تخريت اموال دولتی، مسلح ٧٠٠فردا که سه شنبه باشد 

ھمين . ودن بدون جواز و اعمالی که به کشته شدن دو پليس در بخش المينيا منجر گشته است، در دادگاه مواجه می باشندب

و اين در حاليست که در اين روزھا عامالن کشتاِر بيش از .  تن منجر گشته است۵٢٨اتھامات امروز به حکم اعدام 

 گارد رياست جمھوری از آزادی کامل برخوردار ۀ در مقابل درواز تن افراد غير مسلح در ميدان ربيعه العدويه و١٠٠٠

 و یصورت تصويره  که مدارک آن بئیبوده و حتّا شايد از مزايای فوق العاده و پاداش ھای گزافی در قبال کشتارھا

  . وجود دارند، برخوردار می شوندئیويديو

ی فله ايست و اين در حالی است که صدھا جوان جان خود مصر در انتظار ايام ثبات و آزدای نبوده، در انتظار اعدام ھا

، اعدام ھای مذبوحانه و قضات بی وجدان ئیدستگاه فاسد قضا.  نموده اندءرا برای ريشه کن نمودن استبداد و فساد فدا

ھا با آن . ی عدالت را نمی دانند وضعيت مصر را بدتر نموده، موجبات ظلم بيشتر را فراھم می سازندابسياری که معن

اين بھانه که قصدشان جلوگيری از دشمنی و بدخواھی است موجب درگيری ھای خونينی می شوند که در آن افراد 

  .که اکنون نيز گرايش به دشمنی و کينه بر کشور حاکم است در حالی. بيگناه قربانی خواھند گشت

مصر را از بين نبريد، بنيادھا و انقالب آن ۀ راگر شما می خواھيد، با اخوان المسلمين دشمنی کنيد، اما نه با مصر، چھ

  . بگشائيد،را نابود نسازيد، دروازه ھای آن را بر روی محبت و دوستانی که برای کشور و ملت دلسوزند

مصر اکنون به مردی قوی و شجاع نياز دارد تا آن را به کشوری امن تبديل نمايد و تمامی تظاھرھا را کنار گذارد، 

مردی که فراتر از کينه ورزی و دشمنی و . وجود آورده وجود آمده از بين ببرد و آشتی ملی را به شکافی را که ب

مردی که به سياست راندن و مرتد . گو وارد شود و  بوده و برای حل اختالفات و مشکالت از راه گفتئیانتقامجو

مروزه چنين مردی وجود ندارد و به ھمين اين واقعيتی تلخ و حزن آميز است که ا. دانستن و تجزيه و کشتار پايان دھد

  . دليل نيز ما با نگاھی اسف بار و فاقد اميد به آينده می نگريم

  .آلمانی صورت گرفته استۀ  از ترجم دری- فارسیۀ به ترجم
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