
 تٌار  ؛(مصر )الثورٌون ؛ االشتراكٌون(المغرب )ة-المناضل تٌار

 ؛(تونس )العمالً الٌسار رابطة ؛(سورٌا )الثوري الٌسار

   (.لبنان )االشتراكً المنتدى

 

اًا  المعارضٌن، إلعدام ال ٌّي  للحرٌات نعم مصر، فً ٌكونوا،  

 واإلضراب والتنظٌم، التظاهر، حقوق مقدمتها وفً الدٌمقراطٌة،

 للبطش الحاكم النظام توجه فً خطٌراًا  تطوراًا  األخٌرة األسابٌع خالل مصر تشهد

 عشرات نتٌجته كانت السٌسً للجنرال والنار الحدٌد حكم من عام فبعد . بمعارضٌه

 وغٌرهم، اإلسالمٌٌن من الجمٌع، طالت المعارضٌن صفوف فً المعتقلٌن من اآلالف

 فض فً والمصابٌن القتلى آالف نتٌجته كانت كما التظاهر، قانون مستخدماًا 

 الحركة مصادرة وتمت. بالسجون التعذٌب نتٌجة او واالحتجاجات التظاهرات

 صوت ٌتسرب  ن من خوفاًا  البرلمان، اتتخابات وتأجٌل والثورٌة والعمالٌة السٌاسٌة

 .صفوفه الى معارض

 قٌادات من 107 على باإلعدام جماعٌة احكام بإصدار بطشه من النظام ٌصعد واآلن

 السجن من الهروب بتهمة حماس حركة فً واعضاء المسلمٌن، اإلخوان جماعة

 .حماس مع والتخابر الثورة،  حداث خالل

 وآخر المتهمٌن، قائمة فً حماس شهداء من اثنٌن ووجود االتهام عبث نالحظ ووذْذ 

 القضاء تسٌٌس حقٌقة الحكم ٌؤكد عاماًا، 15 منذ الصهٌونً االحتالل بسجون سجٌن

 لمبارك بالبراءة األحكام تصدر حٌن فً معارضٌه، من لالنتقام السٌسً، عهد فً

 المتهمٌن من 6 فً اإلعدام حكم تنفٌذ الجماعً اإلعدام حكم  عقب كما . وعصابته

 ان من الرغم على عسكرٌاًا، محاكمتهم بعد شركس، عرب اقتحام بقضٌة سمً ما فً

 .شهور بعدة الحادثة، تلك قبل معتقلٌن، كانا منهم اثنٌن

 بخصوص  كاذٌبه من اي تحقٌق فً فشله ازداد كلما جنونه فً النظام هذا وسٌستمر

 هو فاالستبداد. المصرٌٌن لمالٌٌن العٌش لقمة وتوفٌر واألمان، االستقرار تحقٌق

 القضاء وسٌف والشرطة، بالجٌش المدعومة الحاكمة، طبقته لٌحمً الوحٌد سالحه

 .األعمال رجال ووعالم

 الطابع ٌتناسوا ان ٌمكنهم ال والمغاربٌة، العربٌة، المنطقة فً الثورٌٌن  ن ومع

 عن فضالًا  المصرٌة، الجماهٌر مصالح  بسط مع والمتعارض الرجعٌة، فً المفرط

ٌَّز الذي بحقها، الجرائم من سلسلة مع تالزمه  محمد حكم شهدت التً المرحلة م

 عسفاًا  األكثر الطرٌقة جازمة، بصورة ٌدٌنون، فهم المسلمٌن، واإلخوان مرسً،

 فً كما هؤالء، مواجهة فً الحالً، النظام ولٌها ٌلجأ التً ٌقاس، ال بما ووجراماًا،

 عبد بقٌادة وذلك ذاته، الوقت فً المصري، الشعب  فراد من الساحقة الغالبٌة مواجهة

 الواقع، فً تمثل، التً القٌادة، هذه. المصرٌة العسكرٌة والمؤسسة السٌسً، الفتاح

 السٌرورة انبعاث ومكانٌة من المرتعبة المصرٌة، للبرجوازٌة الطبقٌة المصالح

 .مصر فً الشعبٌة، الثورٌة،

 كل تضامن  همٌة على تشدد البٌان لهذا الموقعة فالمنظمات األساس، هذا وعلى

 نظام توحش مواجهة فً المصري، الشعب مع والمغاربٌة، العربٌة المنطقة ثورًٌ

 فضحه، العالم، فً اإلنسان حقوق وانصار الثورٌٌن كل وعلى علٌنا، ٌجب استبدادي

 .للجمٌع مصر فً ٌجري ما حقٌقة وتوضٌح

ه الثورٌون ٌؤكد وكما  غٌاب ظل فً الجماعٌة، اإلعدام ألحكام رفضهم على بهم المنوَّ

 وكل المصري، الشعب مع تضامنهم كذلك ٌؤكدون العادلة، المحاكمة ضمانات ابسط

 المنطقة فً الجماهٌر تلهم وستظل الهمت التً ٌناٌر، ثورة جمر على القابضٌن الثوار

 استبداد زاد مهما والتغٌٌر، التحرر على قدرتها وتؤكد والعالم، والمغاربٌة، العربٌة،

 .النظام

 :بـ للمطالبة حملة  وسع  جل من معا

 عام بوجه اإلعدام، وعقوبة مصر، فً المعارضٌن، على الجماعٌة االعدام احكام ولغاء

 المصرٌة السجون فً الر ي وسجناء السٌاسٌٌن المعتقلٌن كل عن اإلفراج

 واإلضراب التنظٌم، ولحق للحرٌات المقٌدة والقوانٌن التظاهر، قانون ولغاء
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