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15 سپتامبر 2014 - 24 شهریور 1393

جلوگیری دادستانی از درمان امید کوکبی در خارج از زندان

گزارش های رسیده از ایران حاکی است که امید کوکبی، دانشجوی زندانی فوق دکترای فیز�ک اتمی، با وجود وخامت

وضعیت جسمانی خود اجازه درمان در خارج از زندان را در�افت نکرده است.

آقای کوکبی، که به ۱۰ سال زندان محکوم شده، مبتال به سنگ کلیه و ناراحتی قلبی است. وی از مدتی پیش نیز به درد شد�د

دندان نیز مبتال شده است.

براساس گزارش های رسیده به بی بی سی فارسی، در مالقات روز گذشته وضعیت جسمی این دانشجو نامناسب بوده و گفته که با

مشکل دفع مکرر سنگ کلیه در زندان روبه روست.

طبق تشخیص دندانپزشک معتمد زندان اوین، آقای کوکبی نیاز به کشیدن، عصب کشی و ترمیم فوری تعدادی از دندان ها�ش

دارد، ولی دادستانی با اعزام وی به خارج از زندان برای معا�نه توسط پزشک معتمد قوه قضاییه هم مخالفت می کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز، پیشتر با صدور بیانیه ای در خصوص وضعیت این زندانی هشدار داده بود. در بیانیه

این تشکل مدافع حقوق بشر آمده بود: "امید از مدت ها پیش دچار بیماری سنگ کلیه و معده است و دندان ها�ش هم درد می

کنند. اما با وجود ا�نکه پزشک بهداری زندان تایید کرده که امید برای درمان نیاز دارد که به خارج از زندان منتقل شود و علی رغم
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درخواست های متعدد امید، هنوز با انتقالش برای درمان موافقت نشده و در حال حاضر بیماری او در وضعیت قرنطینه زندان

تشد�د شده است."

امید کوکبی، دانشجوی نخبه ۳۳ ساله، فارغ التحصیل دانشگاه شر�ف و دانشجوی مقطع فوق دکترای فیز�ک اتمی در دانشگاه

تگزاس آمر�کا، در بهمن ماه ۱۳۸۹ در فرودگاه امام خمینی و در هنگام خروج از کشور بازداشت شد.

این دانشجو �س از دستگیری مدت ها در انفرادی بود و �س از ۱۵ ماه "بازداشت موقت"، در دادگاهی به ر�است قاضی صلواتی در

روز �کشنبه ۲۴ اردبیهشت ماه سال ۱۳۹۱ به ده سال حبس محکوم شد.

�ک منبع آگاه با ابراز نگرانی از وضعیت آقای کوکبی در بخش قرنطینه بند هفت زندان اوین گفت: "قرنطینه زیر زمینی است که

�نجره ندارد و فاقد هر گونه تهو�ه مناسب است. این بخش شامل ۴ اتاق است که در هر اتاق ۲۵ نفر جا گرفته اند."

این منبع افزود: "آنها حیاط ندارند و نور آفتاب نمی بینند و محیطی نیز برای قدم زدن و ورزش کردن وجود ندارد. برای ۱۰۰ نفر فقط

۴ تا دستشویی و حمام تعبیه شده که بسیار هم کوچک است و اگر وزن �ک زندانی کمی ز�اد باشد نمی تواند به راحتی وارد

دستشویی شود."

از تاریخ ۲۱ مرداد ماه، امید کوکبی به همراه تعداد کثیری از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به قرنطینه بند هفت منتقل شده است.

این دانشجوی زندانی، برنده جایزه انجمن فیز�ک آمر�کا و ترکمن است.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال

مطالب مرتبط

'افسوس' امید کوکبی دانشجوی زندانی از 'اقرارهای اجباری'

مطالب بیشتر از ايران
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رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160926_l57_khamenei_presidential_election
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160925_l30_iran_missiles_abilities
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روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای ترامپ و کلینتون

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 1395

مهمترین خبرها

نیروهای اسرائیلی با معترضان فلسطینی درگیر شدند

تظاهراتی در کرانه غربی اشغالی و نوار غزه در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به

عنوان �ا�تخت اسرائیل برگزار شده است. نیروهای اسرائیلی در رام الله، بیت لحم و الخلیل از گاز اشک آور و تیر جنگی برای

متفرق کردن معترضان استفاده کرده اند.
8 دسامبر 2017 - 17 آذر 1396

'پیشرفت کافی' در مذاکرات خروج بر�تانیا از اتحاد�ه ارو�ا حاصل شد

8 دسامبر 2017 - 17 آذر 1396

کاهن معبد معروف توکیو با 'شمشیر سامورایی' کشته شد

8 دسامبر 2017 - 17 آذر 1396

گزارش و تحلیل

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/09/160927_u07_iran_tehran_press_september28
http://www.bbc.com/persian/world-42279106
http://www.bbc.com/persian/world-42276510
http://www.bbc.com/persian/world-42276511

