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!اينجا ايران است ؛ حقوق بشر معنايي ندارد   
 

 

 
 

بشر اسالمي از نقض حقوق بشر در پرونده اش هاشم آقاجري در نامه اي از زندان اوين خطاب به آميسيون حقوق 
.انتقاد آرد   

 
1381 دي 6 جمعه  

 
اهللا الرحمن الرحيم  بسم  

 
 
 

! رياست و اعضاء محترم آميسيون حقوق بشر اسالمي  
 
 
 

عليكم  سالم  
 

نوني اينجانب سيد هاشم آقاجري استاد دانشگاه تربيت مدرس، اآنون مدت چهار ماه است آه برخالف همه موازين قا
المللي و برغم اصول حقوق بشر مبني بر آزادي انديشه و حق بيان و آزادي اظهار نظر، در زندان موگيري  داخلي و بين

سابقه در تاريخ قضا و دادگستري ايران از سوي  انگيز و بي اخيرا صدور حكم شگفت. برم همدان در بازداشت بسر مي
تعبير » حكم ننگين« رييس مجلس شوراي اسالمي ايران از آن به  محاآم عمومي همدان عليه اينجانب، آه14شعبه 

ماجرا از آنجا شروع شد آه محافل سياسي . آرد، موضوع را به يك مساله بحراني در سطح ايران و جهان تبديل آرد
ران آفريني در برابر اصالحات دوم خردادي، اآنون براي آمتر آسي در اي شده، آه پس از چندين سال بحران شناخته
. اند ناشناخته  

 
دآتر شريعتي و «سخنراني اينجانب در تاالر معلم همدان، آه به مناسبت سالگرد شهادت دآتر شريعتي تحت عنوان 
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و در ادامه به عنوان » اهانت به روحانيت« ايراد شده بود را بهانه قرار داده، ابتدا به عنوان  »پروژه پروتستانتيسم اسالمي
تبليغاتي به راه انداخته و پس از هتك حرمت، تهمت، -، موجي سياسي»ئمه و پيامبر ي، ااهانت به مقدسات دين«

آننده و استفاده از برخي  شان و سازمان دادن گروههاي تظاهر هاي تحت سلطه فحاشي و تهديد جاني در روزنامه
عليه اينجانب و احضارم به ها و ائمه جمعه سرانجام، موجب اقدام دادگستري همدان و رياست آن  منبرها، نمازجمعه

فضاي تهديد و تهمت و اختناق آنچنان سنگين بود آه اينجانب حتي نتوانستم موافقت هيچيك از .  شدند14شعبه 
از آن مرحله تا اآنون آه دادگاه بدوي، اينجانب را به جرم يك . وآالي محلي همدان را براي دفاع از خويش جلب آنم

 به اعدام، هشت سال زندان در تبعيد و محروميت ده ساله از تدريس در دانشگاه سياسي،-تاريخي-سخنراني تئوريك
 -ايد  گرفته  آه شما رسالت دفاع از آن را بر پايه اسالم برعهده–است، موارد متعدد و مكرر نقض حقوق بشر  محكوم آرده

 به محضر آن آميسيون محترم به شرح زير به وقوع پيوسته آه بمنظور پيگيري و توقف تضييع حقوق و جبران مافات
: دارم تقديم مي  

 
سياسي اصلي است از اصول بنيادين حقوق بشر، آه در اسالم، قانون -آزادي انديشه، بيان، اظهارنظر و نقد فكري. 1

. است ها و قوانين مربوط به حقوق بشر در تمام جهان پذيرفته و تاييد شده اسالمي ايران و اعالميه اساسي جمهوري
ادي اينجانب، به خطر انداختن امنيت جاني از سوي افراد و گروههاي شناخته شده، بازجويي، دستگيري و سلب آز

هاي سياسي و افتراءآميز و تحريك آننده احساسات  بازداشت من از سوي شعبه محاآم عمومي و صدور اعالميه
. استمذهبي عوام از سوي دادگستري همدان، همه ناقض چنان حقي از حقوق اينجانب   

 
در جريان تحقيقات مقدماتي، بازجويي و بازپرسي، برخالف قانون اساسي و اصول اعالميه حقوق بشر، مورد تفتيش . 2

قاضي با طرح سواالتي آه اساسا ارتباطي به اتهامات نداشته و به هيچوجه در قوانين ايران به . ام عقايد قرار گرفته
حضور دو مامور . اسي عليه اينجانب را لباسي قانون بر تن آندعنوان جرم تعريف نشده، آوشيد تا پروژه سي

ردند و تبديل آردن جلسه تحقيقات مقدماتي به يك الهويه آه حتي از معرفي نام خويش به متهم امتناع آ مجهول
. باشد اي قضايي مي امنيتي، هم نقض قانوني و هم نشانه برخورد سياسي در پرونده-بازجويي سياسي  

 
دستگيري و بازداشت اينجانب برخالف قانون، آنهم در پايان تحقيقات مقدماتي، چيزي جز سلب حقوق متهم براي . 3

. است  دفاعيات خود در دادگاه نبودهايجاد آمادگي و تدارك  
 

ها، افترائات، هتك حرمت و حيثيت اعتقادي و فكري اينجانب از سوي مخالفان و دادگستري همدان  با وجود تهمت. 4
اي، برگزاري دادگاه در پشت درهاي بسته، و بدون رعايت  ترين سطح تبليغاتي و رسانه آنهم در طول ماهها و در گسترده

ترين حقوق اينجانب، چه براساس قوانين جمهوري اسالمي و   بودن و حضور هيات منصفه، نقض ابتداييدو شرط علني
. است هاي جهاني بوده چه بر پايه حقوق بشر و اعالميه  

 
 با مباني و - همدان انتشار عمومي يافته14آه بر خالف قوانين ايران از سوي دادگستري و شعبه –متن حكم صادره . 5

تواند يك مورد  بررسي آن، مي. بشر و قوانين اساسي و عادي در جمهوري اسالمي تعارضي آشكار دارداصول حقوق 
. پاتولوژيك از قضات و دادگاههايي از اين نوع در آشور به شمار آيد  

 
 
 

! اعضاء محترم آميسيون  
 

مطالعه ادعانامه شاآي (ماييد تقاضا دارم متن سخنراني اينجانب را در آنار متن حكم صادره قرار دهيد و مالحظه فر
عمومي، صورتجلسات تحقيقات مقدماتي و جلسات دادگاه و اليحه دفاعيه اينجانب نيز اسناد موجودي براي آشف 

آه چگونه به بهانه اهانت به مقدسات، ابتدايي حقوق يك شهروند ايراني پايمال ) حقيقت و ماهيت موضوع است
گيرد آه بسياري از مراجع تقليد،  ه بهانه اهانت به مقدسات، درحالي صورت مياست، اتهام و محكوميت اينجانب ب شده

هاي ديني، حقوقي، دانشگاهي وجود هر گونه اهانتي به مقدسات و ارزشهاي ديني در  علما و صاحبنظران در حوزه
. اند اند و به تعقيب، بازداشت و محكوميت من معترض شده سخنراني اينجانب را نفي و انكار آرده  

 
 
 



 
 

! رييس و اعضاء محترم آميسيون  
 

استحضار داريد آه اين اولين بار نيست آه گروهي صاحب قدرت از طريق دادگستري و محكمه يا به صور ديگر، حق 
در طول تاريخ و امروز، در . آنند هاي ديگري، نقض و پايمال مي آزادي انديشه و بيان و اظهارنظري انتقادي را، زيرپوشش

گري ساخته  هاي بالگردان و توجيه  جوامع مختلف، هميشه براي سلب حقوق مردم و سرآوب آزادي، پوششها و رژيم
در … گري و  به بهانه مبارزه با زندقه، بدديني، قرمطي… هاي عباسي و عثماني و  شود، چنانكه در خالفت  و مي شده

مپرياليسم، بورژوايي، در دوره هيتلري، به عنوان داري و عوامل ا رژيم شوروي استاليني، به عنوان مبارزه با سرمايه
هاي وابسته به امريكا در جهان سوم سابق به عنوان  آارتيسم امريكايي و ديكتاتوري جلوگيري از خطر ساميگري، در مك

 و تعطيل مبارزه با خط آمونيسم، و اآنون در امريكا زير ساتر مبارزه با بنيادگرايي و تروريسم، حقوق آزادي تحديد، تهديد
. شود شده و مي  

 
شده و محكوم به حبس و تبعيد و  اآنون نيز اينجانب به بهانه اهانت به مقدسات ديني و ائمه طاهرين، به بند آشيده

آارنامه، و همه زندگي فكري و اعتقادي . سياسي ناشناخته نيستم-من فردي گمنام و از حيث اعتقادي. شوم مرگ مي
مان و عشق به اسالم، پيامبر، خاندان معصوم و پاك او و تضحيه تمام جواني و زندگي فردي و من گواه روشن و بّين بر اي

. ام در اين مسير است خانوادگي  
 

طلبي  النبي و اهانت به ائمه و مقدسات ديني، تنها يكه پوشش است تا مخالفان اينجانب و جنبش اصالح طرح سب
ام را زير لواي آن  ازي آزادي و حقوق اسالمي، انساني و شهرونديس ملت مسلمان ايران، بتوانند سرآوب و پايمال

. توجيه آنند  
 

اين حكم، حكم . هاي تراز اول نظام جمهوري اسالمي، از حكم صادره استقبال و دفاع نكردند خوشبختانه هيچيك از مقام
. نظام نيست بلكه محصول اقدامات يك قاضي و مجموعه عوامل مرتبط با اوست  

 
يسيون حقوق بشر اسالمي ايران از حقوق اينجانب و تالش براي تبرئه و آزادي يك گوينده منتقد، از طرق دفاع آم

قانوني، در همان حال دفاع از جمهوري اسالمي، حقوق اساسي شهروندي و بشري در آشور و پيشگيري از باز توليد 
. شود نقض حقوق بشر در ايران پس از استبداد سلطنتي، محسوب مي  

 
 
 
 

 با احترام و سپاس 
 

هاشم آقاجري  سيد  
 

  6/9/1381 –زندان مرآزي همدان 

 


