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 تحرك عاجل
 ُيمنح إفراًجا مشروًطا   ُأميد كوكبي

ميد كوكبي إفراًجا مؤقًتا، حيث كان قد حصل على إجازٍة طبية، عقب خضوعه عالم الفيزياء اإليراني أُ  ُمنح 
 ائية حكمً القضابالِكلية في مرحلٍة متقدمة؛ واعتمد رئيس السلطة  الستئصال ورٍم سرطانيٍ لعملية جراحية  

اإلفراج المشروط، ومن َثَم،  استحق، التي قالت بدورها أنه قد لـمحكمة االستئناف بطهران 36أصدره الفرع 
 لن يعود إلى السجن.     

إفراًجا مشروًطا، وذلك بعد اعتماد رئيس  عاًما، 33البالغ من العمر  ُأميد كوكبي،ُمنح عالم الفيزياء اإليراني 
وصرح  .2016في إبريل/نيسان  ،لـمحكمة االستئناف بطهران 36السلطة القضائية لحكٍم أصدره الفرع 

أغسطس/آب،  29معه "وكالة أنباء العمال اإليرانية" في تها ، في مقابلة أجر سعيد خليلي ُأميد كوكبيمحامي 
َوَرده كتابًة في اليوم السابق، مفاده أن موكله لن يعود إلى السجن؛ فقد الحكم األخير، الذي كان قد بأن 

ل للقضاة سلطًة  2013من "قانون العقوبات اإلسالمي" لعام  58استفاد ُأميد من أحكام المادة  التي ُتخو ِّ
ذين قضوا التقديرية بمنح إفراٍج مشروٍط للسجناء المحكوم عليهم بالسجن لمدة عشرة أعواٍم أو أقل، أو هؤالء 

 أكثر من ثلث فترة العقوبة.

الستئصال  إبريل/نيسان، 22وكان ُاميد كوكبي قد حصل على إجازٍة طبية، عقب خضوعه لعملية جراحية في 
ية الشهر الُكلى في بدا بمرحلة متأخرة من سرطان إصابتهقد ُشخصت ، حيث كِّليته الُيمنىورٍم سرطانٍي ب

ي كِّليته كان ُيعاني لمدة خمسة أعواٍم من آالٍم فينبغي استئصال كِّليته المتأثرة. كما ذاته، وأخبره األطباء بأنه 
َدته، إال أنه قد ُحرم باستمرار من تلقي العالج الطبي المتخصص.  ،يتهلمن كِّ  حصوات زالقد أكما  وَمعِّ

دته ، إال وَمعِّ  ي كِّليتهواكتشف في بوله دًما مراًت عدة، كما كان يتردد على عيادة السجن، شاكًيا من آالٍم ف
نات آلالمه. مح له بججراء وأخيًرا سُ  أن أطباء السجن لم يفحصوه فحًصا مناسًبا لحالته، واكتفوا بوصف ُمْسكَّ

بطهران، الذي قد  طالقانيبـمستشفى  2015نوفمبر/تشرين الثاني  26اختبار صدى الموجات الصوتية في 
لم  ؛ه أشعًة بالرنين المغناطيسي لتحديد طبيعة الورمئألطباء بججراأظهر إصابته بالورم. وعلى الرغم من أمر ا



، بعدما ُشخصت إصابته 2016إبريل/نيسان  8يوافق "الُمدعي العام بطهران" على إجراء االختبار إال في 
)سرطان الكلى(. فلو كان قد تلقى الرعاية الطبية المناسبة في مرحلة مبكرة،  "ةالكلوييا الَخال طانةسر بـ"

خاصة  ،سجناء من الرعاية الطبيةالحرمان وعولجت قبل تفاقمه. وهكذا، فجن  ،اُلكتشفت إصابته بالسرطان
ن كان عن عمد، يمكن أن يشكل ضرًبا من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الُمهينة، أو حتى  وا 

 التعذيب.

 اءذ صدر بحقه حكٌم بالسجن لمدة عشرة أعوام بِّن؛ إرأيلل اوميد كوكبي سجينً أُ اعتبرت "منظمة العفو الدولية" و 
مية المشروعة ه العلالتِّ صِّ ، وللمجرد رفضه العمل في مشروعات عسكرية في إيران ُوجهت له، زائفة همٍ تُ على 

 مؤسسات أكاديمية خارج إيران.ب

 األصلية:أو بلغاتكم  بالعربية أو باإلسبانية وأ إلنجليزية أو بالفارسيةباا ُيرجى الكتابة فورً 

 لى أن تقدم ل ؛بدون شروط ُأميد كوكبيأن ُتفرج عن العمل على السلطات اإليرانية إلى  لدعوة ه ما وا 
يجبر األضرار التي لحقت به جراء اعتقاله واحتجازه التعسفيين، وحرمانه من الرعاية الطبية 

 ؛األساسية، بما في ذلك من تعويضات
   دعي مسؤولون بـ"مكتب المُ  قام خاللها التي مالبساتالسلطات على إجراء تحقيٍق واٍف بشأن ال ولحث

عاية من الحصول على الر  السجن )ومن بينهم الموظفون الطبيون( بحرمان ُأميد كوكبيموظفو و  ،العام"
ي ن، الحالت ، وينبغي، فيأو بغرض العقاب كب عمًدارتُ ابشأن ما إذا كان حرمانه  ال سيما، و الطبية

مقاضاة هؤالء من ُيشتبه بمسؤوليتهم، وفًقا إلجراءات قانونية تتماشى مع القانون الدولي والمعايير 
 .  الدولية للمحاكمة العادلة

 

 إلى: 2016 تشرين األول/أكتوبر 17رجى إرسال المناشدات قبل يُ 

 المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية في إيران

 خامنئيآية هللا سيد علي 



 األعلى المرشدسماحة  طريقة المخاطبة:

 رئيس السلطة القضائية

 آية هللا صادق الريجاني

 صاحب السعادة طريقة المخاطبة:

 وُيرجي إرسال نسٍخ إلى:
 رئيس جمهورية إيران اإلسالمية

 حسن روحانيالسيد/ 

وفي حال عدم وجود أي سفارة كما ُيرجى إرسال نسٍخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بالدكم. 
إيرانية ببالدكم، ُيرجى إرسال الرسالة عبر البريد إلى بعثة جمهورية إيران اإلسالمية الدائمة لدى األمم 

 The Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to theالمتحدة على عنوان:
United Nations, 622 Third Avenue, 34th Floor, New York, NY 10017, USA .

 وُيرجى إدخال عناوين الهيئات الدبلوماسية المحلية أدناه:

  عنوان البريد االلكترونيالبريد االلكتروني    رقم الفاكسفاكس    3العنوان   2العنوان   1العنوان االسم  
 طريقة المخاطبةطريقة المخاطبة 

هذا هو و  إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعاله.رجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون كما يُ 
 ، ولمزيد من المعلومات:UA 244/14التحديث الثاني للتحرك العاجل 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/4052/2016/en / 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/4052/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/4052/2016/en/


 

 

 

 

 

 

 

 عاجلتحرك 

 ُيمنح إفراًجا مشروًطا   ُأميد كوكبي

 معلومات إضافية

 بالكلى، فقد أزال حصوًة من كِّليته حينما كان يبلغ من العمر لمشاك من كان يعاني ُأميد كوكبي أثناء طفولته
، حيث كان يزيل من كليته حصوًة بمعدل كل 2011سبعة أعواٍم. بيد أن األمر لم يتكرر حتى َسجنِّه في 

كما  من سجن إيفين بطهران، حيثما ُيحتجز. 7عام. وأخذت حالته في التفاقم في ظل الظروف السيئة للقسم 
د كوكبي عدًدا من المشاكل الصحية، من بينها تسارع ضربات قلبه وضيق تنفسه وألٍم وضغٍط في ُيعاني ُأمي



 جن، ظلوبينما كان بالسنتقل إلى مفاصل الجسد المختلفة(. ت آالم ي" في المفاصل )وهمتنقلة"آالم صدره و 
لضربات  حالته الخضوع لفحصوكذلك، تطلبت  .قد َفَقَد أربعة أسنانكما يشتكي من آالٍم شديدة في أسنانه، 

 ألمراضا. وعلى الرغم من ذلك، لم توفر له السلطات الرعاية الطبية المناسبة ألٍي من هذه قلبه المتسارعة
 24في  صرح،قد  حسين محسني إيجي غالم الجسدية. وُيذكر أن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران

داخل السجن أن يمرض كغيره من البشر، فجذا ما توفر لدى  ، بما يلي: "يمكن ألي فردٍ 2016إبريل/نيسان 
ى، األخر  غير ذلك من الحاالتالسجن المرافق الطبية، فجن المريض يتلقى العالج داخل السجن، وأما في 

لمنظمة ا" ُينقل المريض إلى خارج السجن. أما عنه ]ُأميد كوكبي[، فهو اآلن بالمستشفى. وفي حالة إقرار
 ن ذلك."                ُيتخذ القرار الالزم بشأفس" بأن وجوده داخل السجن قد يتسبب في تدهور حالته، ية الطبية القانون

 30 يف اعتقل عندما ،كمل دراساته العليا في الواليات المتحدة األمريكيةيُ  كان أوميد كوكبي وُيذكر أن
داخل جز احت ثم ،تهأسر زيارة إيران ل ، لدى عودته إلىاإلمام الخميني بـمطار 2011يناير/كانون الثاني 

 تعرَّض للضغط إلرغامه على اإلدالء، كما وخضع الستجوابات مطولة ،شهًرا 15االنفرادي لمدة  الحبس
 حكومةالتعاون مع بتهمة " عشرة أعوامٍ  بالسجن لمدة كمٌ صدر بحقه حُ ،  2012" وفي مايو/أيار .اعترافاتبـ"

ُثم أيَّد  ،سوى "اعترافاته" القسرية ُتقدم فيها أية أدلة ضده لم "،محكمة ثوريةمحاكمة جائرة أمام " عقب "،معادية
 .2012كم في أغسطس/آب الحُ  بطهران الحًقا ستئنافاالمحكمة لـ 36الفرع 

اعاده جعادة المحاكمة )بللمحكمة العليا على الطلب  36، وافق الفرع 2014وفي أكتوبر/تشرين األول 
ت أواًل، في حكمها، أنه "ال يوجد، في الوقت الحالي، أي حكومة في قالُأميد كوكبي. ف( الذي تقدم به دادرسی

حالة عداء مع إيران، كما ال ُتشكل االختالفات السياسية مع الدول األخرى أية عداوة." وأفاد الُحكم، بالتالي، 
لت نحٍو صحيح. ثانًيا، قا بأن تفسير المحاكم االبتدائية لُتهمة "االتصال مع حكومة معادية"  لم يأت على

يمكن  أو محظورة سرية وضٍع يسمح له بالوصول إلى معلوماتن ُأميد كوكبي لم يكن في إالمحكمة العليا 
وذهبت "المحكمة" في القول بأن "ال يشكل  مثلما ذكر مراًرا وتكراًرا في دفاعه.نقلها إلى "حكومة معادية،" 

 ،تبادل األفكار أو تقديم األبحاث األكاديمية المهمة في المؤتمرات جريمًة أٌي من االشتراك في المناقشات أو
أو الحصول على إعانات لتحقيق اإلنجازات العلمية واألكاديمية. ثالًثا، قضت  ،أو نيل األوسمة والجوائز

 "المحكمة" بأنه في حالة أن أقوال الُمتهم ُتشكل الدليل ]الوحيد[ على ارتكابه للجريمة، فجن التراجع عنها الحًقا



 األقوال، وهو األمر من شأنه أن يدحض الدليل، ما لم يتواجد دليٌل أخر أو وثائق ]تشير[ على خالف إنكار
الذي لم يتحقق في هذه القضية. ومن َثَم، فقد ألغت "المحكمة العليا" إدانته والحكم الصادر بحقه، وأعادت 

لـمحكمة االستئناف بطهران إلعادة المحاكمة؛ إال أن محكمة االستئناف رفضت  54القضية إلى الفرع 
، وأعادت إصدار الحكم بَسجن ُأميد كوكبي 2015ون الثاني األسباب التي أبدتها المحكمة العليا في يناير/كان

     لمدة عشرة أعواٍم.  

 ، ومن بينهم سجناء الرأي، من تلقي الرعاية الطبيةينودأبت السلطات اإليرانية على حرمان السجناء السياسي
دولية، ولي والمعايير ال، والذي ال ينبغي، بموجب القانون الدالمناسبة، الذي ُيعد أحد حقوق اإلنسان األساسية

أن يتأثر سلًبا بالوجود داخل السجن. وعلى الرغم من ذلك، ُيظهر بحٌث أجرته "منظمة العفو الدولية" أن غالًبا 
ما يكون الحرمان فعاًل ُمتعَمًدا من جانب السلطة القضائية، وال سيما "مكتب الُمدعي العام، و/أو إدارة 

ة على استخدام الحرمان كوسيلة النتزاع "االعترافات" من السجناء السجن. وفي بعض الحاالت، وردت أدل
صحة السجناء السياسيين رهينة بيد السلطات: قسوة الحرمان من  السياسيين أو تخويفهم أو معاقبتهم. )أنظر:

  الرعاية الطبية داخل سجون إيران:

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en) 

 االسم: ُأميد كوكبي

 الجنس: ذكر
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