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 عالیجنابان،
 

برای ابراز  ) MESAآکادمیِک انجمن مطالعات خاورمیانھ (ھای این نامھ ازجانب کمیتھ آزادی 
نگرانی نسبت بھ محاکمھ و حکم ناعادالنھ پروفسور صدیقھ وسمقی، متفکر دینی برجستھ، شاعر و 

ویژه از آنروست کھ مجازات یکسال  شود. نگرانی ما بھمتخصِص فقھ اسالمی در ایران تقریر می
غ علیھ نظام» درپاسخ بھ امضای فراخوانی در  حبس برای پروفسور وسمقی بھ جرم« تبلی

صادرشده است. توجھ دارید کھ  ۱۳۹۸اعتراض بھ خشونت پلیس نسبت بھ تظاھرکنندگان در آبان 
این حکم نقض صریح آزادی ایشان در ابراز عقیده است. حال کھ درخواست تجدید نظر دراین  

عالوه حکم تعلیقی یکسالھ را بھ  حکم پذیرفتھ نشده است، پروفسور وسمقی باید این محکومیت 
سالھ، یعنی در مجموع شش سال را در زندان سپری کند. ۵محکومیت   

 
برای پیشبرد تحقیق و تدریس در منطقھ خاورمیانھ و   ۱۹۶۶انجمن مطالعات خاورمیانھ درسال 

  عضو در جھان دارد، بھ عنوان سازمانی سرآمد در  ۲۵۰۰یقا تاسیس شد. این انجمن کھ شمال آفر
المللی مطالعات خاورمیانھ است و حامی آزادی بیاِن آکادمیک در  حوزه کاری خود، ناشر مجلھ بین

داخل منطقھ و درمطالعات مربوط بھ منطقھ درامریکا و کشورھای دیگراست. پروفسور وسمقی 
از جملھ معدود صاحبنظران زن ایرانی است کھ درباره حقوق اسالمی و حقوق زن دراسالم  

ه و صاحب انتشارات متعدد است. او استاد دائمی الھیات در دانشگاه تھران بوده و آثار تدریس کرد
)، در شرایطی کھ درکشورش اجازه نشر ندارد در ۱۳۹۳او، از جملھ کتاب «زن، فقھ واسالم» (

کشورھای دیگر خوانده شده است. بسیاری از آثار او موضوع حقوق زن و حقوق بشر را در  
دھد و اسالم را مدافع حقوقی بیشتر از حقوق کنونی  ورد بررسی قرار می چارچوبی اسالمی م

شده است کھ جوایزی را در این حوزه  داند. پروفسور وسمقی شاعری شناختھبرای زنان می 
) جایزه بھترین کتاب سال ۱۳۶۸دریافت کرده است. مجموع اشعار او «دعا برای باران» ( 

د کرده است.   دانشگاه الزھرا را در تھران نصیب خو  
 

آمیز خود در معرض آزار و اذیت رغم رویھ صلح ای و بھ پروفسور وسمقی درجریان فعالیِت حرفھ 
ھای غیرضرور بوده کھ ممنوعیت چاپ آثارش از آنجملھ است. او تحت این شرایط و و مراقبت

. در  ماھھ در آلمان و سوئد ترک کرد ۶کشورش را برای یک اقامت  ۱۳۹۰ناگزیر در سال بھ
آلمان در دپارتمان مطالعات اسالمی دانشگاه گاتنینگن  تدریس کرد و در سوئد محقق مھمان  

تصمیم گرفت بھ  ۱۳۹۶المللی سرپناه» بود. او در سال  دانشگاه اوپساال دربرنامھ «شھرھای بین
خمینی  المللی امامکشورش بازگردد تا بھ خدماتش در آنجا ادامھ دھد اما با ورود بھ فرودگاه بین

مھر آزاد  ۳۰ساعتھا دربازداشت ماند و با تعھد بھ مراجعھ بھ دادگاه انقالب در تھران در تاریخ  
گردید تا بعد دردادگاھی کھ بیش از ده دقیقھ بھ درازا نکشید بھ ایشان اتھاِم تبلیغ علیھ نظام کھ قبل  

محکوم شد و در ھمان   دقیقھ محاکمھ  ۱۰از خروج از کشور مطرح شده بود ابالغ شود. او پس از 
جلسھ حکم بھ او ابالغ گردید و از دادگاه بھ زندان اعزام شد و دو ھفتھ حبس را تحمل نمود. 

سال حبس تعلیقی محکوم کرد.  ۵دادگاه انقالب ایشان را بھ  ۱۳۹۷سرانجام دراردیبھشت 
ھا و تبط با نوشتھالمللی قلم این حکم را دارای شائبھ سیاسی و مرسازمانھای مھمی چون انجمن بین
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، ھنگامی کھ پروفسوروسمقی قصد خروج ۱۳۹۸اند. درسال  ھای صلح آمیز ایشان دانستھفعالیت
از کشور برای شرکت در یک کنفرانس را داشت مقامات مربوطھ خروج او را ممنوع کرده و 

 مانع سفرھای بعدی ایشان شدند.
  

ای تحت عنوان «بھ  امضای بیانیھ صاحبنظر دیگر و با  ۷۶پروفسور وسمقی در ھمراھی با 
بار تظاھرکنندگان علیھ افزایش ناگھانی و خواست مردم احترام بگذارید» بھ سرکوب خشونت

دفتر حقوقی   ۱۳۹۹است. در خرداد   اعتراض کرده  ۱۳۹۸آور قیمت بنزین در آبان  سرسام
یھ ایشان بھ خاطر سازمان اطالعات سپاه پاسداران و معاونت حقوقی وزارت اطالعات شکایتی عل

ھای ضد حکومتی» بھ دادگاه تسلیم کرد. پروفسور وسمقی امضای بیانیھ فوق، وبھ اتھام «فعالیت
ھای نادرست، ازجملھ تشکیل پایھ بودن اتھامات، عدم صالحیت قضایی و رویھدراعتراض بھ بی 

ر مرداد ماه  دادگاه دجلسھ دادگاه انقالب بھ صورت غیرعلنی از شرکت در آن خودداری کرد. 
ایشان را برای اتھامات فوق بھ یکسال زندان محکوم کرد و او را تا رسیدگی بھ درخواست تجدید 

مھرماه دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه قبلی را تائید کرد. اینک پروفسور  ۲۹نظر آزاد گذارد. در  
بنی بر پنج  وسمقی درصورت احضار باید برای اجرای این حکم بھ عالوه حکم تعلیقی پیشین م

 سال زندان راھی زندان شود. 
  

ھای آکادمیک بھ شدت نگران آنست کھ این پژوھشگر برجستھ عالیجنابان، کمیتھ حفاظت از آزادی
کھ قانون اساسی و  باید مخاطره زندان را صرفا برای استفاده ازحقوق خود درزمینھ آزادی بیان 

نماید. پروفسور وسمقی پیش از این برای  سایر قوانین ایران وعده حفاظت از آنرا داده تحمل
ھایی از حاکمیت بوده است. این ھای تحقیقی و نشر آثار خود در معرِض آزار واذیت بخشفعالیت

ھای رفتار نقض آشکار قوانین داخلی ایران و تعھدات بین المللی کشور در اجتناب از منع فعالیت
. این واقعیت کھ کتابھای ایشان در ایران ممنوع آمیز یا تنبیھ افراد بھ خاطر آنھاستغیر خشونت

اند نیز نقض حق ایشان دربرخورداری از تلقی شده و پروفسور وسمقی از ترک کشور منع شده
خواھیم از پروفسور وسمقی رفع اتھام آزادی آکادمیک و تبادل علمی است. ما با احترام از شما می 

ان لغو نمایید. الزام پروفسور وسمقی بھ تحمل چنین کنید و مجازات ناعادالنھ زندان را برای ایش
آن بوده و بھ  ویژه درمعرض ھای ایران بھ، کھ زندان ۱۹گیری کووید مجازاتی، درشرایط ھمھ 

براین ما مانده در زندانھا آسیب رسیده، بسیار ناعادالنھ است. عالوه سالمت و رفاه زندانیان باقی
ار قبلی ایشان را لغو فرمائید. این محقق برجستھ در فھم ما از  درخواست می کنیم کھ منع انتشار آث

حقوق زن و قانون خانواده در اسالم سھم زیادی داشتھ است. ما خواھشمندیم سالمتی او را تضمین 
کنید و اجازه دھید بھ کار تحقیق و نشر در موضوعات مھمی کھ محققان جھان تا بھ این حد بھ آن  

مندند ادامھ دھد. عالقھ   
 

 از مطالعھ این نامھ سپاسگزاریم و منتظر پاسخ شما ھستیم. 
     ،با احترام

 
 

 
 

Dina Rizk Khoury 
MESA President 

Professor, George Washington University 
 



Re: Unjust prosecution and sentencing of Professor Sedigheh Vasmaghi 
1 December 2020 
Page 3 
 

 

 
Laurie Brand 

Chair, Committee on Academic Freedom 
Professor, University of Southern California 
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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 


