
ُعذب وُسجن عقب ثالث 
محاكمات جائرة

إيركين موساييف
أوزبكستان



ُحكم على المسؤول السابق في وزارة الدفاع 
األوزبكية، إيركين موساييف، بالسجن 20 سنة 

في عام 2007 عقب سلسلة من المحاكمات 
الجائرة. وُألقي القبض عليه في 2007 أثناء عمله 

لصالح إحدى وكاالت منظمة األمم المتحدة، واُتهم 
بالتجسس وإساءة استغالل أموال األمم المتحدة، 

وهي تهم أنكرها جملة وتفصياًل.

وأخبر أفراد عائلته منظمة العفو الدولية أن إيركين 
قد تعرض للضرب يوميًا على مدار شهر كامل 

شمل خضوعه لالستجواب ليليًا وتوجيه تهديدات 
بالتعرض ألسرته فبل أن ُيضطر في نهاية 

المطاف إلى التوقيع على اعترافات شريطة أن 
ُتترك أسرته وشأنها. 

وخضع إيركين لثالث محاكمات منفصلة قبلت هيئة 
المحكمة خاللها األخذ باعترافاته كدليل ضده على 

الرغم من أنها انُتزعت تحت وطأة تعذيب قوات 
األمن األوزبكية له. كما رفض القاضي السماح له 

باستدعاء شهود النفي.
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وعلى الرغم من شكاوى محامي إيركين المتكررة، 
فلم تقم السلطات حتى اآلن بالتحقيق في 
مزاعم تعرض موكله للتعذيب في السجن. 

ونعتقد أنه يجب إخالء سبيل إيريكن فورًا نظرًا 
لتجاهل مناشداته الداعية إلى إعادة محاكمته 

طوال ثماني سنوات.

يمكننا تحقيق العدالة إليركين. ُاكتب رسالة إلى 
السلطات األوزبكية مطالبين فيها باإلفراج 

الفوري عنه، وإجراء تحقيق كامل في مزاعم 
تعرضه للتعذيب.

ُاكتب رسالة موجهة إلى السلطات األوزبكية
طالب فيها بإخالء سبيل إيركين موساييف بناء على 
استمرار تجاهل دعواته المطالبة بإعادة محاكمته منذ 

ثماني سنوات، وفتح تحقيق كامل في مزاعم تعرض 
إيركين للتعذيب في الحجز. 

ُاكتب إلى: المدعي العام راشيدجون قاديروف،مكتب 
المدعي العام في أوزبكستان 

Prosecutor General Rashidzhon Kodirov,
Prosecutor General’s Office of Uzbekistan,

ul. Gulyamova 66, Tashkent 700047, Uzbekistan

ُاكتب رسالة لمؤازرة إيركين
اللغة المفضل استخدامها هي األوزبكية أو الروسية، 

إذ لن تمرر السلطات الرسالة إذا لم تتمكن من قراءتها. 
وينبغي أن تكون الرسالة محايدة قدر اإلمكان مع الحرص 
على عدم إثارة الحساسيات الثقافية أو معاداة اإلسالم.

 النص المقترح: 
 !Держитесь )»اصمد!«(

Сиз доим бизнинг ўйларимизда )»قلوبنا معك«( 

 Erkin Musaev, Otryad 6, Brigada 64, UYA :العنوان
64/47, Kyzyl-Tepa, Navoi region, Uzbekistan

اكـتـب رســـالـة
غّير حياة إنسان


