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 Human Rights  حقوق بشر

  
   حميد بھشتی: ازرگردانب

  ٢٠١٧ مارچ ٢٠
  

   در مصر"هاحمد عماش" سر به نيست شدن دکتر ۀنامه در بار

   
 

  : زير را که به تازگی دريافت نموده ايم منتشر می سازيمۀما نام

  سالم

ار. لملل روابط بين اۀمن محمد عماشه ھستم، پژوھشگر علوم سياسی با کارشناسی در رشت ه در ب  بحران مصر ۀاين نام

ر ٢٠١٧ چ مار١٠از جمعه شب، . است که به فعاالن حقوق بشر مربوط می شود ا دکت س" تماس ب د شوکی عبدال ار تاحم

م ۀ ما افراد خانواد. ما فکر می کنيم که او از قربانيان سر به نيست شدن اجباری گشته است.  ممکن نيست"عماشه او رژي

االن عماشهدکتر . کسانی را به زور گرفتار نموده و برده است متھم می دانيممصر را که بارھا  شھور و از فع  پزشک م

ری اتحادي. حقوق بشر، محيط زيست و سياسی مصر است ه رھب ه ب ات است ک ين از پزشکان حيوان  پزشکان ۀاو ھمچن

  .در مصر انتخاب گشته است" دمياط"ِحيوانات 
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  جزئيات سر به نيست شدن او

ا ه ما تمامی کوشش خويش را ب.  در قاھره به خانه بازنگشتعماشه دکتر ٢٠١٧ چ مار١٠ِمعه شب در ج ا ب کار برديم ت

ازيم او تماس حاصل نمائيم، اما موفق نگشتيم و تا شب بعد نيز منتظر مانديم، پيش از آن را . که اين اعالم را منتشر س زي

وده استو را پعماشه فرض ما بر اين است که دکتر. او را نمی توان يافت م رب ه از . ليس رژي سانی را ک م ک را رژي زي

ين . و از سربه نيست شدگان پشتيبانی می کنند می ربايد ِافراد حمايتگر به خاطر اوضاع عمومی حقوق بشر و درست ھم

ه ب.  انجام می دادعماشهکارھا را دکتر  شر ما با بسياری از سازمان ھای بين الملل حقوق بشر مانند الکرام وق ب رای حق

  . آغاز خواھيم نمودعماشهو سازمان عفو بين المللی تماس گرفته و فعاليت ھای ديگری را نيز برای بازيافت دکتر 

  

  ی که صورت می گيرندئجزئيات آدم ربائی ھا

ار ل در ب ين المل و ب زارش سازمان عف ار در مصر ۀبر اساس گ ائی ھای خشونت ب ز از " آدم رب ائی خشونت آمي آدم رب

رار . ليس مصر گشته استووش ھای کليدی پر ھر که به خود جرأت دھد و صدای خويش را بلند کند در معرض خطر ق

رار  جنگ عليه ترور برای اين. دارد ورد شنود و شکنجه ق وده، م ستند، رب تگاه می اي ل دس ه در مقاب که اشخاصی را ک

 ١۶۴ شمار ٢٠١۵ جوالی تا اپريلن حقوق بشر ميان به اعالن ناظرا". ِدھند سرپوش مشروع جلوه گر ساختن نموده اند

 ٢٠١۶ِمورد آدم ربائی وجود داشته و اين رقم بر اساس داده ھای مرکز النديم که از ان جی او ھای مصر است در سال 

  . مورد رسيده است٩٨٠به شمار 

  

   دکتر عماشهۀجزئياتی در بار

وده شدگان، عنوان فعال حقوق بشر با سازمان ھای ه  بعماشهدکتر  ه وضع رب ته و ب مصری و بين المللی ھمکاری داش

رار  اعداميان مظلوم و زندانيان مدافع حقوق زنان رسيدگی نموده است، زيرا بسياری از زنان توسط رژيم تحت تجاور ق

ا. گرفته و به قتل رسيده اند انواده ھ سياری از خ ا ب وده است بلکه ب ان در او نه فقط بانی بسياری از فعاليت ھا ب ی قرباني

  . حقوق بشر وبا انتشار اسنادی در اين زمينه ياری نموده استۀ خود در بارۀتماس بوده و بدانھا با گزارش ھای ساالن

ا عماشهدکتر  وم در داميت  در نقش حامی محيط زيست شخصيتی برجسته در فعاليت ھای محيط زيست عليه شرکت آگري

انی اتحادي. زست به شدت خسارت بار استعواقب عملگرد اين شرکت برای محيط . است ست و توسعۀاو ب  ۀ محيط زي

او . او ھمچنين سال ھا نقش مھمی در اعتراضات محيط زيست به مناسبت روز محيط زيست داشته است. پايدار می باشد

  .در اين چارچوب با بسياری از انجمن ھای محيط زيست ھمکاری دارد

ودۀ ھا در داميتا عضو شورای اتحادي در نقش پزشک حيوانات سالعماشهدکتر   او ٢٠١٢در سال .  پزشکان حيوانات ب

ات در مجلس مصر ۀوی از شخصيت ھای برجست.  مزبور انتخاب گشتۀبه رياست اتحادي وق پزشکان حيوان دافع حق  م

شکيل داد ته را ت ن رش ه اي وط ب رانس ھای مرب ان و خوک وی ف. بود و بسياری کنف ان شيوع طاعون ماکي عاليت در زم

ز ه وی ب. بسياری برای باال بردن آگاھی عمومی در اين زمينه صورت داد ات در مجلس مصر ني وان پزشک حيوان عن

  . نظارت بر پزشکی حيوانات کوشش نمودۀخاطر اصالحات قانونی در زمينه فعال بود و ب

  

   وضعيت سالمتی اوۀاطالعاتی در بار

  .ر، درد اعصاب، خسارت شبکيه چشم و زخم معده رنج می بردبخاطر وضع ديسک کم.  ساله است۵۶ عماشهدکتر 
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  عکس العمل سازمان ھای جامعه مدنی

وده ۀبسياری از سازمان ھای جامع شر را محکوم نم  مدنی و فعاالن بنام، اينگونه عمليات وحشتناک عليه فعاالن حقوق ب

ده استعماشهدکتر ول اصلی اموری است که برای ؤو اعالم نموده اند که وزير کشور مصر مس ه را .  پيش آم ن بياني اي

ای  Women Issues Center, Free Speech and Thorght Centre, ECFRمرکز النديم،    و بسياری سازمان ھ

  .   کرده اندءديگر امضا

  . به پشتيبانی شما اميدواريمعماشهما برای گسترش نشر خبر مربوط به دکتر 

  ن در اين زمينه سپاسگزاريماز شما به خاطر اختصاص دادن وقتتا

  :پيشنھاد تالکسکاال به شما

  :به اين نشانی ھا. به سفارت و کنسولگری مصر در شھر خود نامه ای بنويسيد

.default/pages/contactus/tehran_embassy_egyptian/embassies/shengli/eg.gov.mfa.www://http

aspx  

aspx.listing/pages/embassies/English/eg.gov.mfa.www://http  

  ٢٠١٧ چ مار١۵گرفته از تالکسکاال بر

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=20086    

 

 

 


