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ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۹ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۷ﺗﻬﺮان ۱۳:۵۹

ﺳﻴﺎﺳﯽ

 ۱۰ﺳﺎل ﺣﺒﺲ اﻣﯿﺪ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺮ ﺧ ف ﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ
/۱۸دی۱۳۹۳/

ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در اﯾﺮان ﺑﺮﺧ ف ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﯿﺪ ﮐﻮﮐﺒﯽ،
ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺣﮑﻢ ده ﺳﺎل زﻧﺪان وی را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ آﻗﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﻪ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺎده
دادرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ،اﻣﺎ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻠﯽ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎﻧﻪ آذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ،ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻣﯿﺪ ﮐﻮﮐﺒﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان،
ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ۵۴دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮان ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ،دادﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ از رای دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ دادﮔﺎه
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻫﻢﻋﺮض در ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﯿﺪ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪ لﻫﺎی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺪوی و دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ د ﯾﻞ و ﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،رای ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ ﮐﻮﮐﺒﯽ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق دﮐﺘﺮی ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺗﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﯾﮑﺎ،
در ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۸۹ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮک اﯾﺮان در ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﯿﺮز ﭘﺲ از  ۱۵ﻣﺎه ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ،در دادﮔﺎﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
دادﮔﺎه ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺎد در اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت آﻗﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺣﮑﻢ آﻗﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ در ﺷﻌﺒﻪ  ۳۶دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،در
زﻧﺪان اوﯾﻦ ،دوره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
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اﻣﯿﺪ ﮐﻮﮐﺒﯽ در آﺑﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه آزادی و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،دﻟﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن آﻗﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ،اﻣﺘﻨﺎع او از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ
اﯾﺮان اﻋ م ﺷﺪهﺑﻮد.
ﻫﯿﺠﺪه ﺗﻦ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ،۹۳در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدهای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی اﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان  ۳۲ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۶۰ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿ ن دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻓﯿﺰﯾﮏ ،در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎﺗﺮ
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ اﯾﺮان ،و روﺳﺎی ﺳﻪ ﻗﻮه در اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺳ ﻣﺘﯽ اﻣﯿﺪ ﮐﻮﮐﺒﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ او ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ آﻗﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ و وﮐﯿﻠﺶ ،اﯾﻦ دﯾﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات دادﮔﺎه،
اﺷﮑﺎ ت ﻣﺘﻌﺪدی وارد آورد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،اﺳﺘﻨﺎد دادﮔﺎه ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﻮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻌ م از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺪاق دوﻟﺖ
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻣﯿﺪ ﮐﻮﮐﺒﯽ اﻗﺎرﯾﺮ و اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺨﺴﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و آنﻫﺎ را
اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻏ ﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای ،ﻣﻌﺎون اول ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،در دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﮐﻪ از او درﺑﺎره
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻣﯿﺪ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و اﮔﺮ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺻﺮاری دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ
ﺻﺪور رای اﺻﺮاری ﮐﻨﺪ.
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