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برعليه گرانی مواد خوراکی  شورشی۴٩محاکمه ی : مصر  

 
   ١٣٨٧مرداد سه شنبه بيست دوم                                                                        هنادرساد: صيبرگردان و تلخ

                                         
امنيتی   دادگاه ٢٠٠٨آگوست   ٩روز 

 ۴دستگيرشدگان شورش برای محاکمه 

ی " المحله "در ) يل آپر۶( ماه پيش 

 خوراکی  مصر بر عليه گرانی مواد

دادگاه به اول  گشايش يافت اما ادامه

. کول شد مو٢٠٠٨سپتامبر  

در جريان برگزاری دادگاه که قصد 

دارد متهمين را بشدت مجازات نمايد 

 پرده از  زندانيان توسط  ديگر يکبار

توسط ماموران پليس  اعمال شکنجه 

  هادگاددر نيمتهم: عکس                                                                                  .برداشته شد

 نويسان مصری سنديکاهای کارگری وبالک. شرکت داشته اند" المحله"روزه ٢شورش يک زن متهم هستند در مرد و۴٨

آزادی اين  موجبات   مبارک رژيم  به بيشتر ا افزايش فشارفراخوانده اند تا ب را به همبستگی  دافع حقوق بشرم مجامع  و

.دستگير شده گان فراهم شود  

 آپريل  اعتصاب کارگران بافنده ی يکی ازبزرگترين کارخانه ۶بازداشت شدگان زمانی دستگير شدند که پليس مصرروز

ارزاق و مواد خوراکی رگران بافنده با گرانی سرسام آورکا. کارگررا خاموش کرد٢٧٠٠٠ای ريسنده گی خاورميانه با ه

. بهبودی نيافته بود١٩٨۴ بودند که از سال يیخواهان افزايش حداقل دستمزدها  

اين اتحاديه ی نو بنياد مستقل از . دست به سازماندهی اعتصاب زد" اتحاديه ی بافندگان"ووعده و وعيد ها اما عملی نشد 

.  موفقيت آميزکارخانه تاسيس گرديدلت يکسال قبل در جريان چند باراشغالدو  

مقابل در اصره کردند وهنگاميکه اتحاديه فراخوان اعتصاب را اعالم داشت هزاران مامور امنيتی وپليس کارخانه را مح

ماموران و دست به تظاهرات زدندپی پی درروزدوعليه گرانی درهمبستگی با کارگران و بر محل دراهالیازهزاران نفر

و سالحهای ديگربه سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند که در   ، گازاشک آورو شليک گلوله های پالستيکی امنيتی با باتوم

. نفرجان باخته و صدها نفرزخمی شدند٣نتيجه   

را دستگيرنمودند که سازماندهان اعتصاب کارگری نيز به حمله به خانه ها صد ها نفرحله وپليس با محاصری مسرانجام 

.زندان هستنداد گرديدند بجز تعدادی که هنوزدرمدتی بعد با فشاربين المللی اکثراين بازداشت شدگان آز. اسارت درآمدند  

ندان بشدت توسط ماموران امنيتی و پليس با ضربات باتوم ، شوک آزادشدگان گزارش کردند که در هنگام بازداشت و ز
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. الکتريکی وآزارهای جنسی شکنجه شده اند  

چندين .  تهديد به تجاوز جنسی می شده اندتوسط ماموران امنيتی بازداشت شدگان مجبور می شدند روی زمين بخوابند و

شت شدگان درشرايط زندان سخت و فوق العاده ی امنيتی نگه  بازدا.مورد تجاوز به بنديان بی پناه نيز گزارش شده است 

.  بين المللی زندان های سياسی استبکلی فاقد استانداردهایکه بنابر گزارش مدافعان حقوق بشرزندانی . داری می شوند

ابی محاکمه  نفراز متهمين متواری هستند اما در يک دادگاه غي۶.  نفر برگزارمی شود ۴٣در چنين شرايطی محاکمه ی  

.خواهند شد  

 وضعيت فوق العاده امنيتی بر قراراست و منطبق براين شرايط نيزدادگاه های امنيتی برگزار می ١٩٨١سال مصر ازدر

.  نفرجدی است۴٩سال باالی سر اين  ١٠ تا ۶بنابراين خطر محکوميت به زندان از . شود  

آزادی تجمع بيان و بِويژه آزادی   دشمن آزادی مبارکحسنی  که رژيم اين واقعيت نيست  اين محاکمات اثبات چيزی جز

.ژه آزادی تشکل مستقل کارگری نيستبوي  

نحو ممکن محکوم شود و همه فعالين کارگری و مدافعان حقوق و آزاديهای سياسی هرجا دارد اين محاکمات فرمايشی به 

.شوند" المحله " در سراسرجهان خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان   
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