اقدام فوری /ایران

تاریخ۲۰۱۷/۰۷/.۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴:

اقــــــــدام فــــــــوری
محمد علی طاهری بار دیگر در خطر حکم اعدام
محمدعلی طاهری ،معلم عرفان ،در انتظار دومین جلسهی محاکمه خود در تیر ماه است .مقامات او را به «افساد فی االرض» متهم کردهاند .او بیش از  ۶سال
است که در حبس انفرادی نگهداری میشود .مجازات او در صورت احراز اتهام و صدور محکومیت میتواند اعدام باشد.
زندانی عقیدتی محمدعلی طاهری به «افساد فی االرض» از طریق تاسیس گروه عرفان حلقه و آموزههای مرتبط با آن متهم شده است .محاکمهی او از ۱۶
اسفند  ۱۳۹۵در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران آغاز شد .در جلسه اول دادگاه ،قاضی شماری از سواالت نوشته شده را به محمدعلی طاهری داد و از او خواست
که پاسخهای خود را به صورت مکتوب در جلسه بعدی تحویل بدهد .وکیل او انتظار دارد جلسه بعدی دادگاه تا آخر تیر ماه برگزار شود .سوالها مربوط به
نوشتههای محمدعلی طاهری دربارهی عرفان حلقه است .مقامات زندان به محمدعلی طاهری اجازه ندادهاند که به منظور تهیه دفاعیه به نوشتههایش دسترسی
داشته باشد و او نمیتواند بدون این دسترسی پاسخ سوالها را کامل بدهد.
یک هفته پیش از برگزاری جلسه اول دادگاه در اسفند  ،۱۳۹۵صدا و سیمای ایران برنامهی با نام «حلقهی شیطان» پخش کرد که در آن محمدعلی طاهری
به عنوان رهبر «فرقهی انحرافی» معرفی شد .این برنامه ادعا کرد که آموزههای او باعث ایجاد شک در اعتقادات و اعمال اسالمی مردم و ایجاد تشویش،
اضطراب و آسیبهای روحی و روانی در آنها شده است .در پایان برنامه کسانی که خود را «نجات یافته» توصیف میکردند خواهان اعدام محمدعلی طاهری و
سرکوب شدیدتر هواداران وی شدند.
این سومین بار است که محمدعلی طاهری به اتهام «افساد فی االرض» محاکمه میشود .نخستین بار در سال  ۱۳۹۰بود وقتی دادگاه انقالب تهران او را به
اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال زندان محکوم کرد و در خصوص اتهام «افساد فی االرض» گفت تحقیقات بیشتری الزم است .در چهار سال بعد،
مقامات محمدعلی طاهری را به بهانه انجام تحقیقات در سلولهای انفرادی بند  ۲الف زندان اوین نگاه داشتند و او تا به امروز در انفرادی باقی مانده است .او
در نهایت در تابستان  ۱۳۹۴به اتهام «افساد فی االرض» محاکمه و این بار به اعدام محکوم شد اما بعدتر در خرداد  ۱۳۹۵از این اتهام تبرئه شد .با این وجود،
مقامات از آزاد کردن او سرباز زدند و در پاییز  ۱۳۹۵دوباره او را به « افساد فی االرض» متهم کردند .اساس این اتهام همان فعالیتهایی است که محمدعلی
طاهری پیشتر به خاطر آن در سال  ۱۳۸۹به پنج سال زندان محکوم شد .این محکومیت در بهمن ماه  ۱۳۹۴به پایان رسید.
لطفا نامهای به زبان فارسی ،انگلیسی یا هر زبان دیگری که میدانید ،بنویسید و از مقامات بخواهید؛
 محمدعلی طاهری را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند زیرا او یک زندانی عقدیتی است که صرفا به خاطر فعالیتهای مسالمتآمیز در چارچوب حق
آزادی بیان و حق آزادی اجتماع و گردهمایی زندانی شده است؛
 به مقامات یادآوری کنید که بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر ،مجازات اعدام تنها میتواند برای «سنگینترین جرایم» استفاده شود و طبق تفاسیر
مراجع بینالمللی ،تنها جرائمی که منتهی به قتل عامدانه شده باشند در این رده قرار میگیرند؛
 از مقامات بخواهید که در خصوص قرار دادن محمدعلی طاهری در حبس انفرادی طوالنی مدت دستور تحقیقات مستقل و بیطرفانه صادر کنند و
ناقضان را به دست عدالت بسپارند .انفرادی طوالنی مدت مغایر با اصل منع شکنجه و سایر بدرفتاریها است.
لطفا درخواستها را تا قبل از  ۲۵مرداد  ۱۳۹۶به آدرس های زیر ارسال نمایید؛
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اقــــــــدام فــــــــوری
اطالعات تکمیلی
محمدعلی طاهری در اردیبهشت  ۱۳۸۹برای اولین بار بازداشت و بعد از دو ماه از زندان آزاد شد .او در اردیبهشت  ۱۳۹۰دوباره بازداشت و به خاطر تاسیس گروه عرفان
حلقه و تعالیم عرفانی مرتبط به «توهین به مقدسات» و «افساد فی االرض» متهم شد .در آبان  ،۱۳۹۰شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران او را به اتهام اول به پنج سال زندان
محکوم کرد ،اما گفت برای صدور رای در خصوص اتهام دوم باید تحقیقات بیشتری انجام شود .مقامات به بهانهی انجام این تحقیقات از انتقال محمدعلی طاهری به بند
عمومی سرباز زدند و او را در سلولهای انفرادی بند  ۲الف اوین قرار دادند .این وضعیت تا به امروز ادامه داشته است.
سپاه پاسداران در شهریور  ۱۳۹۳تحقیقات خود در خصوص اتهام «افساد فی االرض» را کامل اعالم نمود و ادعا کرد محمدعلی طاهری از طریق ترویج «فرقهی انحرافی»
خود میان  ۵۰هزار نفر از مردم کشور مرتکب «افساد فی االرض» شده است .سپاه همچنین ادعا کرد او با ایجاد شک و تردید در باورهای مذهبی مردم به شیوهی گسترده
اقداماتی را جهت «براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسالمی» انجام داده است .محمدعلی طاهری بر این اساس در بهار  ۱۳۹۴در شعبهی  ۲۶دادگاه انقالب محاکمه و
در مرداد همان سال به اعدام محکوم شد .این حکم بعدتر در آذر ماه  ۱۳۹۴توسط دیوان عالی کشور نقض شد .دیوان عالی کشور رای داد که اقدامات انتسابی به محمدعلی
طاهری در سالهای قبل از بازداشت وی موجب تحقق و احراز اتهام «افساد فی االرض» نمیشود .دیوان موضوع تحقق عنوان «افساد فی االرض» از طریق فعالیتهای
غیر مرتبط با آموزههای عرفانی از قبیل عضویت محمدعلی طاهری در گروه چریکهای فدایی خلق در سالهای اول انقالب را نیازمند تحقیقات بیشتر دانست و از این
جهت پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبهی  ۲۶دادگاه انقالب ارجاع داد .این شعبه در نهایت در تیر ماه  ۱۳۹۵محمد علی طاهری را از اتهام «فساد فی االرض» تبرئه
کرد.
محکومیت پنج سالهی محمدعلی طاهری به خاطر «توهین به مقدسات» در بهمن  1394پایان یافت .با این حال مقامات از آزاد کردن او خودداری کردند .آنها در عوض
یک دور جدید از بازجوییها را آغاز کرده و در میانهی سال  ۱۳۹۵او را مجددا به اتهام «افساد فی االرض» متهم کردند .آنها همچنین با راه اندازی کارزاری رسانهایی
علیه محمدعلی طاهری او را مورد هتک حرمت قرار داده و با استفاده از القابی چون «سرکرده فرقه انحرافی» آشکارا خواستار اعدام او شدند.
محمدعلی طاهری از زمان دستگیر شدن  ۱۶بار دست به اعتصاب غذا زده و چهار بار نیز در اعتراض به انفرادی طوالنی مدت ،عدم دسترسی به خانواده و وکیل و
تهدیدهای مکرر مرگ علیه او و خانوادهاش اقدام به خودکشی کرده است .آخرین اعتصاب غذای او در  ۷مهر ماه  ۱۳۹۵آغاز و  ۹۷روز ادامه داشت.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل که وظیفهی نظارت بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی را دارد تصریح کرده است که حبس انفرادی طوالنی مدت اصل
ممنوعیت شکنجه و سایر بدرفتاریها را نقض میکند .میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر دولت ایران که آن را امضا کرده الزام آور است« .حداقل قواعد استاندارد
سازمان ملل متحد در رفتار با زندانیان» (قوانین نلسون ماندال) استفاده از انفرادی برای مدت بیش از  ۱۵روز را ممنوع کرده است.
ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد افراد برای ارتکاب عملی که یک بار در خصوص آن محاکمه شده و حکم قطعی دریافت کردهاند از اصول اساسی حقوق بین الملل
است .مطابق این اصل که در مادهی  ۱۴میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز درج شده« ،هیچ کس را نمیتوان برای جرمی که به موجب حکم قطعی صادره طبق
قانون جزایی کشور به آن محکوم و یا از آن تبرئه شده دوباره دادگاهی ،محکوم و مجازات کرد».
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