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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۵ جون ٢٣

 ھمدستی دستگاه قضائی المان با ستبداد در مصر
  گير گشتروزنامه نگار مصری، احمد منصور در برلين دست: دستور دستگيری از قاھره

  

دنبال دستگيری احمد منصور، روزنامه نگار مصری در برلين ه اعتراضات بين المللی ب:  قاھره، گزارش ويژه–برلين 

خاطر نقدھای زنده ای که نسبت به ه منصور که يکی از گزارشگران مشھور تلويزيونی می باشد و ب. صورت گرفت

دنبال توقف شغلی که در پايتخت ه  در برلين، بجون ٢٠شنبه سياست دولت مصر نموده، زبانزد گشته است در روز 

حکم دستگيری وی .  سال حبس محکوم نموده است١۵ مصر وی را به ئی داشت دستگير گشت، زيرا دستگاه قضاالمان

. دادگاه ھای آن کشور در سراسر گيتی سياسی شمره شده و به شدت در معرض انتقاد می باشندۀ مانند ساير احکام صادر

ليس بين الملل، وعالوه بر آن اين شبھه وجود دارد که حکم دستگيری مزبور خالف آنچه مرسوم است، نه از جانب پ

مطابق اطالعات رسيده اينترپل از اينکار . ی رسيده استالمان از جانب مصر به دست مقامات ًاينترپل، بلکه مستقيما

دستگيری منصور بيش از دو .  عامل رژيم مصر گشته استخودداری نموده است و برلين با اين کار با رضايت خاطر

خاطر تشديد روابط متقابل ه ھفته پس از ديدار رئيس جمھور مصر، عبدالفتاح السيسی از برلين صورت گرفت که گويا ب

  .ليسی بوده استوميان دو کشور و از جمله ھمکاری نزديک پ

 

  اقدام به جلب در برلين

 ۀِمنصور که يکی از گزارشگران مشھور شبک .رلين اعتراضات بين المللی آغاز گشتبه دنبال دستگيری منصور در ب

ِی در فرودگاه تگل، ھنگامیالمان توسط مأموران جون ٢٠الجزيره در قطر می باشد در روز شنبه   ۀکه پس از تھي ِ

رگ، کار شناس امور وی در برلين از جمله با گيودو اشتاينب. گزارشی قصد بازگشت به دوحه را داشت دستگير گشت

بنا بر ]. ١[ اداره می گردد مصاحبه ای صورت داده بود المانخاورميانه در بنياد علم و سياست که توسط دولت 

در واقع نيز وی در مصر . دنبال درخواست جلب بين المللی صورت گرفته استه  دستگيری وی بالمانليس واظھارات پ

 شرکت ٢٠١١وکيل مدافعی در ميدان تحرير در آغاز سال ۀ ھانه که در شکنج آن کشور با اين بئیاز جانب دستگاه قضا

محکوميت وی در مجامع بين المللی به شدت ترديد آميز تلقی گشته و در شمار محکوميت .  محکوم گشت،داشته است
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 نيز  اخوان المسلمين وی آن کشور عليه اعضائیھای فراوان سياسی به حساب می آيد که از جانب دستگاه قضا

در گذشته افراد بسياری، از جمله چند تن از خبرنگاران .  دين از دولت اتخاذ گشته استئیاپوزيسيون خواھان جدا

  .الجزيره به زندان ھای طوالنی مدت محکوم و از جانب مجامع بين المللی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است

  

  شرم آور برای المان

ه به اين دليل مورد توجه قرار گرفت که از قرار معلوم خالف معمول بر اساس  به ويژالماندستگيری منصور در 

بر وبه طوری که وکيل مدافع منصور اعالم نموده است، اينترپل در اکت. دستور جلب توسط اينترپل صورت نگرفته است

اينترپل اين  منصور ۀبه گفت. سال گذشته به صراحت از درخواست مصر برای دستگيری منصور سر باز زده است

به گزارش او پس از دستگيری، . موضوع را به شخص او اطالع داده بود و مدرک کتبی آن را وی در اختيار دارد

ی بوده و از جانب اينترپل نبوده است المانبازجويان به او اطالع داده اند که درخواست دستگيری وی از جانب مقامات 

 به اينکار ً از مصر دريافت نموده و خود مستقالًتور جلب وی را مستقيما دسالمانو اين نشان می ھد که مقامات ] ٢[

گويا .  شرم آور استالمان منصور اين موضوع برای ۀحال اگر اين امر واقعيت داشته باشد، به گفت. اقدام نموده اند

 وی تصميم ۀ دادگاه در بار قرار استجون ٢٣اکنون وی را به بازداشتگاه موآبيت در برلين تحويل داده اند و در دوشنبه 

  .گيری نمايد

  

   ميليارد يورو٨

 در المانِبه تشخيص ناظران، مستقل از اين تصميم گيری دادگستری برلين، دستگيری مزبور توسط دستگاه ھای فشار 

بيش از دو ھفته پيش از اين ميان رئيس . مرحله ای از ھمکاری ھای نزديک ميان برلين و قاھره انجام يافته است

.  و نيز رئيس جمھور اين کشور مالقاتی صورت گرفته بودالمانجمھور مصر، عبدالفتاح السيسی و خانم صدر اعظم 

 تن منجر ١۴٠٠ِ و کشتار متعاقب آن که به کشته شدن بيش از ٢٠١٣برلين در واکنش به کودتای السيسی در تابستان 

در آغاز . نسبت به ھمکاری با ظلم و کشار قرار نگيردًگشت، بدوا از قاھره فاصله گرفت تا در معرض اتھام عمومی 

 در برلين جون به ديدار السيسی در آغاز ماه ً اقدام به تجديد ارتباط با دولت مصر نمود که نھايتاالمانسال جاری دولت 

از جمله شرکت ]. ٣[ی برنامه ريزی شد الماندر اين مالقات ھا معالمالت پرسودی نيز برای شرکت ھای . منجر گشت

قرار است شرکت مزبور به ھمکاری با . زيمنس موفقيت در بستن قرارداد پرسودی را با مصر گزارش کرده است

 توربين خواھد بود ايجاد نمايد ۶٠٠ پارک نيروگاه ھای بادی را که شامل بر ١٢ نيروگاه گازی و ٣شرکت ھای مصری 

. کارخانه ای در مصر برای توليد بال ھای الزم برای توليد  توربين ھای بادی تأسيس گرددو عالوه بر آن قرار است 

 ميليارد يورو بالغ می گردد که بزرگترين تک قرارداد در تاريخ زيمنس به شمار می آيد ٨مجموع حجم اين اقدامات به 

]۴.[  

  

  ھمکاری عليه ترور

ً بدون دريافت حکم جلب منصور از جانب اينترپل و مستقيماانالمِدنبال اين گمان زنی که سازمان ھای فشار ه ب ِ  از ِ

 با چه چشم اندازی در المانجانب مقامات مصری اقدام نموده اند، موجب مطرح کشتن اين پرسش می گردد که دولت 

قاھره می ليسی با ودنبال ھمکاری په برلين مدتی است ب. ليس مخفی اقدام نموده استوليسی و پوميدان ھمکاری ھای پ

 که در گذشته در اين زمينه صورت گرفته اند، تبادل کارشناسان برای مبارزه با ئیاز جمله ھمکاری ھا] ۵.[باشد

 اعالم نموده است، که مقامات مصری مفھوم تروريسم را به ً رسماالمانتروريسم می باشد و اين در حاليست که دولت 
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عالوه بر آن، . ت ھای نامطلوب برای حکومت مصر را شامل می گرددگونه ای معنا می کنند که قريب به کليه فعالي

 از المانبدين ترتيب . ل مرزھا و پس فرستادن پناھجويان نير می گرددو کنترۀھمکاری اخير، شامل بر آموزش در زمين

که   در صورتی]۶. [ و اروپا استفاده می نمايدالمانمصر در جھت تدافع در مقابل موج پناھجويان به ۀ رژيم خود کام

دريافت دستور جلب روزنامه نگار مزبور از جانب مصر صحت داشته باشد، دستگيری وی که مورد اعتراض سازمان 

  .ِ جمله اقدامات جلب حمايت دوستانه ميان دو رژيم خواھد بودزگزارشگران بدون مرز نيز می باشد، ا

  

  حقوق بشر

وزارت .  حقوق بشر را روشن می سازدۀ در بارالمانت دولت در ضمن دستگيری مزبور يک بار ديگر معنای اظھارا

 مصر، به ويژه در مورد ئی دستگاه قضاۀ عليه تصميمات خودسرانً در ھفته ھای گذشته بارھا علناالمان ۀامور خارج

بلوگ د حکم دادگاه عربستان سعودی عليه ئي به تأالمانبه ھمين ترتيب دولت .  اعراض نموده استًاحکام اعدام شديدا

 سال ١٠ۀ سنگين به اضافۀ  ضربه شالق، دو سال زندان و پرداخت جريم١٠٠٠نويس سعودی، رئيف بدوی که به 

 که از جون ماه ٢٠ّحتا برای روز شنبه .  کشور محکوم گشته است، واکنش سختی نشان داده استزممنوعيت خروج ا

وليت اخالقی ماست که ؤ اعالم نموده است که مسمانالجانب سازمان ملل به سالروز پناھندگی معرفی گشته است، دولت 

تمامی ]. ٧[از پناھندگان حمايت نموده، امنيت زندگی آنھا را تضمين و برايشان زندگی کرامت باری را ممکن سازيم 

 کرامت انسانی ۀ در بارالمانول امور حقوق بشر ؤکه مس در حالی: اين اظھارات موجب وھن پناھندگان قربانی می باشد

]. ٨[ خود برای تحکيم سپر دفاعی اروپا نسبت به پناھجويان ادامه می دھد ۀ به مبارزالمانناھندگان سخن گفت، دولت پ

 حمايت تسليحاتی از ؛ به حمايت از بلوگ نويس معترض، بدوی ، پرداختً رسماالمان ۀکه وزارت امور خارج در حالی

 المانليس و مصر اظھار خشم می کند، پئیليه احکام دستگاه قضا عًکه وزارت مزبور علنا رياض ادامه دارد و در حالی

  . به دستگيری منصور روزنامه نگار که در نظر قاھره مذموم می باشد اقدام نموده است
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