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ﮐﭘﯽ :آﻗﺎی ﺗﺧترواﻧﭼﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺋم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
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آﯾتﷲ اﺑراھﯾم رﺋﯾﺳﯽ ،رﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗرم ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ
ﮐﭘﯽ :آﻗﺎی ﺗﺧترواﻧﭼﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺋم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
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ﻓﺎﮐس۷۰۸۶ :ـ ۱ (۲۱۲) ۸۶۷
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎﺑﺎن،
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ازﺟﺎﻧب ﮐﻣﯾﺗﮫ آزادیھﺎی آﮐﺎدﻣﯾﮏِ اﻧﺟﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ) (MESAﺑرای اﺑراز
ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺣﮑم ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﭘروﻓﺳور ﺻدﯾﻘﮫ وﺳﻣﻘﯽ ،ﻣﺗﻔﮑر دﯾﻧﯽ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ،ﺷﺎﻋر و
ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران ﺗﻘرﯾر ﻣﯽﺷود .ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﮫوﯾژه از آﻧروﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات ﯾﮑﺳﺎل
ِ
ﺣﺑس ﺑرای ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ ﺑﮫ ﺟرم» ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم« درﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﻓراﺧواﻧﯽ در
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﭘﻠﯾس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن در آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﺻﺎدرﺷده اﺳت .ﺗوﺟﮫ دارﯾد ﮐﮫ
اﯾن ﺣﮑم ﻧﻘض ﺻرﯾﺢ آزادی اﯾﺷﺎن در اﺑراز ﻋﻘﯾده اﺳت .ﺣﺎل ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر دراﯾن
ﺣﮑم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت ،ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﯾﮑﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺣﮑم ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ
ﻣﺣﮑوﻣﯾت  ۵ﺳﺎﻟﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﺟﻣوع ﺷش ﺳﺎل را در زﻧدان ﺳﭘری ﮐﻧد.
اﻧﺟﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ درﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗدرﯾس در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و
ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .اﯾن اﻧﺟﻣن ﮐﮫ  ۲۵۰۰ﻋﺿو در ﺟﮭﺎن دارد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳرآﻣد در
ﺑﯾﺎن آﮐﺎدﻣﯾﮏ در
ﺣوزه ﮐﺎری ﺧود ،ﻧﺎﺷر ﻣﺟﻠﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت و ﺣﺎﻣﯽ آزادی ِ
داﺧل ﻣﻧطﻘﮫ و درﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ دراﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕراﺳت .ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ
از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌدود ﺻﺎﺣﺑﻧظران زن اﯾراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره ﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻘوق زن دراﺳﻼم
ﺗدرﯾس ﮐرده و ﺻﺎﺣب اﻧﺗﺷﺎرات ﻣﺗﻌدد اﺳت .او اﺳﺗﺎد داﺋﻣﯽ اﻟﮭﯾﺎت در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑوده و آﺛﺎر
او ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺗﺎب »زن ،ﻓﻘﮫ واﺳﻼم« ) ،(۱۳۹۳در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ درﮐﺷورش اﺟﺎزه ﻧﺷر ﻧدارد در
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺧواﻧده ﺷده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎر او ﻣوﺿوع ﺣﻘوق زن و ﺣﻘوق ﺑﺷر را در
ﭼﺎرﭼوﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد و اﺳﻼم را ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣﻘوق ﮐﻧوﻧﯽ
ﺑرای زﻧﺎن ﻣﯽداﻧد .ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ ﺷﺎﻋری ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺟواﯾزی را در اﯾن ﺣوزه
درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت .ﻣﺟﻣوع اﺷﻌﺎر او »دﻋﺎ ﺑرای ﺑﺎران« ) (۱۳۶۸ﺟﺎﯾزه ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺗﺎب ﺳﺎل
داﻧﺷﮕﺎه اﻟزھرا را در ﺗﮭران ﻧﺻﯾب ﺧود ﮐرده اﺳت.
ت ﺣرﻓﮫای و ﺑﮫرﻏم روﯾﮫ ﺻﻠﺢآﻣﯾز ﺧود در ﻣﻌرض آزار و اذﯾت
ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ درﺟرﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾ ِ
و ﻣراﻗﺑتھﺎی ﻏﯾرﺿرور ﺑوده ﮐﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﭼﺎپ آﺛﺎرش از آﻧﺟﻣﻠﮫ اﺳت .او ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط و
ﺑﮫﻧﺎﮔزﯾر در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﮐﺷورش را ﺑرای ﯾﮏ اﻗﺎﻣت  ۶ﻣﺎھﮫ در آﻟﻣﺎن و ﺳوﺋد ﺗرک ﮐرد .در
آﻟﻣﺎن در دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﮔﺎﺗﻧﯾﻧﮕن ﺗدرﯾس ﮐرد و در ﺳوﺋد ﻣﺣﻘﻖ ﻣﮭﻣﺎن
داﻧﺷﮕﺎه اوﭘﺳﺎﻻ درﺑرﻧﺎﻣﮫ »ﺷﮭرھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳرﭘﻧﺎه« ﺑود .او در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺑﮫ
ﮐﺷورش ﺑﺎزﮔردد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎﺗش در آﻧﺟﺎ اداﻣﮫ دھد اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ درﺑﺎزداﺷت ﻣﺎﻧد و ﺑﺎ ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﺗﮭران در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﻣﮭر آزاد
اﺗﮭﺎم ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﮐﮫ ﻗﺑل
ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺑﻌد دردادﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ده دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ درازا ﻧﮑﺷﯾد ﺑﮫ اﯾﺷﺎن
ِ
از ﺧروج از ﮐﺷور ﻣطرح ﺷده ﺑود اﺑﻼغ ﺷود .او ﭘس از  ۱۰دﻗﯾﻘﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﺣﮑوم ﺷد و در ھﻣﺎن
ﺟﻠﺳﮫ ﺣﮑم ﺑﮫ او اﺑﻼغ ﮔردﯾد و از دادﮔﺎه ﺑﮫ زﻧدان اﻋزام ﺷد و دو ھﻔﺗﮫ ﺣﺑس را ﺗﺣﻣل ﻧﻣود.
ﺳراﻧﺟﺎم دراردﯾﺑﮭﺷت  ۱۳۹۷دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ  ۵ﺳﺎل ﺣﺑس ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ ﻣﺣﮑوم ﮐرد.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﭼون اﻧﺟﻣن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﻠم اﯾن ﺣﮑم را دارای ﺷﺎﺋﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻧوﺷﺗﮫھﺎ و
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ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯾز اﯾﺷﺎن داﻧﺳﺗﮫاﻧد .درﺳﺎل  ،۱۳۹۸ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘروﻓﺳوروﺳﻣﻘﯽ ﻗﺻد ﺧروج
از ﮐﺷور ﺑرای ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس را داﺷت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﺧروج او را ﻣﻣﻧوع ﮐرده و
ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻔرھﺎی ﺑﻌدی اﯾﺷﺎن ﺷدﻧد.

ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ  ۷۶ﺻﺎﺣﺑﻧظر دﯾﮕر و ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺑﮫ
ﺧواﺳت ﻣردم اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد« ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﺧﺷوﻧتﺑﺎر ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﻓزاﯾش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و
ﺳرﺳﺎمآور ﻗﯾﻣت ﺑﻧزﯾن در آﺑﺎن  ۱۳۹۸اﻋﺗراض ﮐرده اﺳت .در ﺧرداد  ۱۳۹۹دﻓﺗر ﺣﻘوﻗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻘوﻗﯽ وزارت اطﻼﻋﺎت ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر
اﻣﺿﺎی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻓوق ،وﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺿد ﺣﮑوﻣﺗﯽ« ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺗﺳﻠﯾم ﮐرد .ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ
دراﻋﺗراض ﺑﮫ ﺑﯽﭘﺎﯾﮫ ﺑودن اﺗﮭﺎﻣﺎت ،ﻋدم ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ و روﯾﮫھﺎی ﻧﺎدرﺳت ،ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﺷﮑﯾل
ﺟﻠﺳﮫ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﻋﻠﻧﯽ از ﺷرﮐت در آن ﺧودداری ﮐرد .دادﮔﺎه در ﻣرداد ﻣﺎه
اﯾﺷﺎن را ﺑرای اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻓوق ﺑﮫ ﯾﮑﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﮐرد و او را ﺗﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد
ﻧظر آزاد ﮔذارد .در  ۲۹ﻣﮭرﻣﺎه دادﮔﺎه ﺗﺟدﯾدﻧظر ﺣﮑم دادﮔﺎه ﻗﺑﻠﯽ را ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد .اﯾﻧﮏ ﭘروﻓﺳور
وﺳﻣﻘﯽ درﺻورت اﺣﺿﺎر ﺑﺎﯾد ﺑرای اﺟرای اﯾن ﺣﮑم ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺣﮑم ﺗﻌﻠﯾﻘﯽ ﭘﯾﺷﯾن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘﻧﺞ
ﺳﺎل زﻧدان راھﯽ زﻧدان ﺷود.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎﺑﺎن ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺣﻔﺎظت از آزادیھﺎی آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﺑﮫ ﺷدت ﻧﮕران آﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘژوھﺷﮕر ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣﺧﺎطره زﻧدان را ﺻرﻓﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ازﺣﻘوق ﺧود درزﻣﯾﻧﮫ آزادی ﺑﯾﺎن ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و
ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن اﯾران وﻋده ﺣﻔﺎظت از آﻧرا داده ﺗﺣﻣل ﻧﻣﺎﯾد .ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ ﭘﯾش از اﯾن ﺑرای
ﻣﻌرض آزار واذﯾت ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑوده اﺳت .اﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻧﺷر آﺛﺎر ﺧود در
ِ
رﻓﺗﺎر ﻧﻘض آﺷﮑﺎر ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ اﯾران و ﺗﻌﮭدات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺷور در اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
ﻏﯾر ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز ﯾﺎ ﺗﻧﺑﯾﮫ اﻓراد ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﮭﺎﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی اﯾﺷﺎن در اﯾران ﻣﻣﻧوع
ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ از ﺗرک ﮐﺷور ﻣﻧﻊ ﺷدهاﻧد ﻧﯾز ﻧﻘض ﺣﻖ اﯾﺷﺎن درﺑرﺧورداری از
آزادی آﮐﺎدﻣﯾﮏ و ﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻣﯽ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺗرام از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم از ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ رﻓﻊ اﺗﮭﺎم
ﮐﻧﯾد و ﻣﺟﺎزات ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ زﻧدان را ﺑرای اﯾﺷﺎن ﻟﻐو ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﻟزام ﭘروﻓﺳور وﺳﻣﻘﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻣل ﭼﻧﯾن
ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ،درﺷراﯾط ھﻣﮫﮔﯾری ﮐووﯾد  ،۱۹ﮐﮫ زﻧدانھﺎی اﯾران ﺑﮫوﯾژه درﻣﻌرض آن ﺑوده و ﺑﮫ
ﺳﻼﻣت و رﻓﺎه زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده در زﻧداﻧﮭﺎ آﺳﯾب رﺳﯾده ،ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳت .ﻋﻼوهﺑراﯾن ﻣﺎ
درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر آﺛﺎر ﻗﺑﻠﯽ اﯾﺷﺎن را ﻟﻐو ﻓرﻣﺎﺋﯾد .اﯾن ﻣﺣﻘﻖ ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﻓﮭم ﻣﺎ از
ﺣﻘوق زن و ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧواده در اﺳﻼم ﺳﮭم زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم ﺳﻼﻣﺗﯽ او را ﺗﺿﻣﯾن
ﮐﻧﯾد و اﺟﺎزه دھﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﻧﺷر در ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺟﮭﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺣد ﺑﮫ آن
ﻋﻼﻗﮫﻣﻧدﻧد اداﻣﮫ دھد.
از ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم و ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم.
ﺑﺎ اﺣﺗرام،

Dina Rizk Khoury
MESA President
Professor, George Washington University
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Laurie Brand
Chair, Committee on Academic Freedom
Professor, University of Southern California
cc:

His Excellency Dr. Hassan Rouhani, President
The Honorable Mahmoud Alavi, Minister of Intelligence
The Honorable Mohammad Javad Zarif, Minister of Foreign Affairs
The Honorable Takht-Ravanchi, Permanent Representative of Iran to the
United Nations
The Honorable Michelle Bachelet, The United Nations High Commissioner for
Human Rights
The Honorable Mary Lawlor, UN Special Rapporteur on the Situation of Human
Rights Defenders
The Honorable Javaid Rehman, UN Special Rapporteur on the Situation of
Human Rights in the Islamic Republic of Iran,
The Honorable Tlaleng Mofokeng, UN Special Rapporteur on the Right to
Physical and Mental Health
The Honorable Nils Meltzer, UN Special Rapporteur on Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

