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 ترجمھ کامل گزارش اختصاصی سازمان عفو بین الملل، در خصوص وضعیت استاد دمحم علی طاھری
 

 

 اقدام فوری

                  
!زندانی عقیدتی با تھدید بھ مرگ روبروست  

 

زندانی عقیدتی دمحم علی طاھری، کھ بیش از سھ سال درزندان انفرادی اوین بند دو/الف در تھران-ایران بھ 
سر می برد توسط بازجویانش تھدید بھ مرگ شده است. او در حال گذراندن حکم پنج سال زندان بھ جرم 

 توھین بھ مقدسات اسالمی، در رابطھ با باورھا و شیوه ھای معنوی خود می باشد. 
  

دمحم علی طاھری بنیانگذار یک گروه معنوی نوین در ایران بھ نام عرفان حلقھ، در ۴ ماه می سال ٢٠١١ 
(١۴ اردیبھشت ١٣٩٠) توسط مقامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران دستگیر شده و مدت نھ ماه را 

 در سلول انفرادی بند دو الف، بدون حق مالقات نگھ داشتھ شده است.
  

شعبھ بیست و شش (٢۶) دادگاه انقالب اسالمی تھران در تاریخ ٣٠ اکتبر ٢٠١١ (٨ آبان ١٣٩٠)، وی را 
بھ دلیل "توھین بھ مقدسات اسالمی" بھ پنج سال زندان محکوم کرده است. اما متوجھ شد کھ جرم او شامل 
توھین بھ عمد بھ حضرت دمحم(ص) و اسالم نیست،گرچھ کھ بازجویان وی تاکید زیادی بر آن داشتند کھ بھ 

 دنبال آن مجازات اعدام در قانون مجازات اسالمی را بر او اجرا کنند.
 

سازمان عفو بین الملل می داند کھ مقامات با این وجود او را بھ مرگ تھدید میکنند کھ ظاھرا بر اساس 
 فتواھای مقامات دینی مبنی بر کشتن او بھ دلیل ارتداد میباشد.

 

دمحم علی طاھری تمام مدت محکومیت خود را تا بھ امروز در سلول انفرادی گذرانده است و درخواست ھا 
متعددش برای انتقالش بھ بند عمومی و داشتن ھم سلولی رد شده است، کھ منجر بھ حداقل ھفت بار 

 اعتصاب غذا و چھار بار خودکشی او شده است.
 

بھ جز یک دوره شش روزه مرخصی درماه مارس سال ٢٠١٣ (فروردین ١٣٩٢)، امکان ارتباط او با 
 جھان خارج، بھ مالقات ھای ھتفگی با ھمسرش، آن ھم در اتاق مالقات (و از پشت شیشھ) و تماسھای
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 محدود، خالصھ شده است کھ این دو امکان نیز، از زمان دستگیری ھمسرش در ٢ جوالی ٢٠١۴ (١١ 

 تیر ١٣٩٣) متوقف شده است.
 

   لطفا فورا بھ زبان فارسی، عربی، انگلیسی و یا زبان خود نوشتھ و ارسال فرماید
 

تقاضا از مسوولین ایران ( بھ صورت کتبی) برای آزادی فوری و بی قید و شرط استاد دمحم علی طاھری،  .
چرا کھ او یک زندانی عقیدتی است و بنا بر اصل آزادی دین، بیان و اندیشھ، می تواند بھ فعالیت ھای 

 صلح آمیز خود بپردازد.

 

تقاضا از آنھا برای مطمئن شدن از از امنیت او و جلوگیری از ھر نوع شکنجھ و ھمچنین اینکھ او دیگر 
 در سلول انفرادی باقی نماند

 

 اصرار بر آنھا برای دادن اجازه مالقات ھای منظم با خانواده و وکیل بھ او
 

 لطفا این درخواست ھا را تا قبل از ٧ اکتبر ٢٠١۴ (١۵ مھر ١٣٩٣) بفرستید بھ:
 

ن، خیابان جمھوری اسالمی، آخر خیابان شھید کشور دفتر رھبری جمھوری اسالمی ایرا(آیت هللا علی خامنھ ای : رھبر جمھوری اسالمی ایران
 دوست، تھران، جمھوری اسالمی ایران

 Twitter: @khamenei_ir ** Email: info_leader@leader.ir 

 (در آخر مراتب یک نامھ اداری و رعایت احترام را حفظ کنید)
 

، تھران، جمھوری ۴دفتر روابط عمومی قوه قضاییھ، خیابان ولی عصر، بن بست عزیز، پالک (آیت هللا صادق الریجانی : قضاییھرییس قوه 
)در آخر مراتب یک نامھ اداری و رعایت احترام را حفظ کنید اسالمی  ایران (

 

ابان پاستور، میدان پاستور، تھران، جمھوری اسالمی دفتر ریاست جمھوری، خی(آقای حسن روحانی :رونوشت بھ ریاست جمھوری اسالمی ایران
)ایران  

Twitter: @HassanRouhani (English) and @Rouhani_ir (Persian) 

 (در آخر مراتب یک نامھ اداری و رعایت احترام را حفظ کنید)
 

  

 ھمچنین یک کپی از این نامھ را برای نمایندگان سیاسی معتبر در کشور خود بفرستید
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 مطالب اضافی
 

دمحم علي طاھري در نامھ ای کھ بھ صورت پنھاتی از زندان ارسال كرده شرح داده است كھ در طول حبس 
مورد آزار و اذیت و شكنجھ ھاي رواني مكرر بوده کھ شامل تھدید او و خانواده ) ٢٠١١مھ  ٤از تاریخ ( 

تلویزیون جمھوري اسالمي ایران اعتراف  ٢کانال ) ١٣٩٠مرداد ( ٢٠١١در اگوست . اش بھ می باشد
ھای او را كھ شامل تقبیح آموزه ھاییش بود، پخش کرد کھ در آن اعترافات، او فعالیت عرفان حلقھ را 
غیرقانونی، غیر شرعی و تھدیدی امنیتی اعالم كرده و پیروان خود را از انتشار منابع نوشتاری و صوتی 

 .اش منع کرد

داشتھ است و ) ١٣٩١اسفند  ٢٨( ٢٠١٣مارس  ١٨رخصي موقت در تاریخ روز م ٦دمحم علي طاھري 
روز تمام ارتباطات و اعمال ایشان در داخل و  ٦سازمان عفو بین المللي با خبر است كھ در طول این 

خارج از خانھ، بھ شدت تحت نظر بوده است و تماسھای تلفنی او، ھمسر و فرزندان و پیروانش ضبط شده 
  .است

 Interuniversalismاھري اموزه معنوی عرفان حلقھ را معرفي كرده كھ بھ زبان انگلیسي بھ دمحمعلي ط

  .معروف است 

داشتھ و " دریافت اگاھي"بھ گفتھ خودش، " شعور کیھانی"سال كھ از طریق ارتباط با  ١٣او بعد از 
ھوشمندي الھی معرفي راھھای تغییر و تحول در ارتباط با دنیا و دیگران را گسترش داده كھ ان را از 

، مركز فرھنگي و آموزشی تأسیس نموده کھ آنرا عرفان حلقھ )١٣٨۶-١٣٨۵( ٢٠٠۶میكند، در سال 
نامگذاری کرده بود تا از آن طریق، اعتقادات معنوی نوین اش را انتشار دھد و آنرا از طریق جلسات 

کمل غیر دارویی تمرکز داشتھ شفای معنوی کھ ظاھرا بر روی ارتقا سالمت جسم و ذھن بھ عنوان طب م
مرداد ( ٢٠١٠ھر سھ شعبھ دفاتر موسسھ او در تھران در آگوست . است، بھ شاگردانش معرفی کند

دستگیر ) ١٣٨٩فروردین  ٢٩( ٢٠١٠اوریل  ١٨بھ زور بستھ شده و سپس، دمحم علي طاھري در  )١٣٨٩
  )اشاره بھ دستگیری اول(ماه را در حبس گذراند  ٢شد و 

ضربھ شالق بھ اتھام ارتکاب عمل ممنوع مذھبی برای  ٧۴دمحم علی طاھری عالوه بر پنج سال حبس، بھ 
  .نگھ داشتن دست یکی از شاگردان در یکی از کالس ھای درمانی محکوم شده است
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قانون مجازات اسالمی ایران ھر کسی کھ توھین بھ مقدسات اسالمی، ھر یک از پیامبران  ۵١٣در ماده 
دوازده امام معصوم شیعھ و یا حضرت فاطمھ کند، در صورتی کھ توھین او سب النبی محسوب الھی، 

  . در غیر این صورت محکوم بھ یک تا پنج سال حبس می گردد. شود، باید محکوم بھ اعدام شود

کمیتھ حقوق بشر کھ کار نظارت بر اجرای قوانین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تمام کشورھای عضو 
 از جملھ ایران رابر عھده دارد؛ اعالم کرده است کھ اعالم ھر گونھ ) آی سی سی پی آر(سازمان  این

شکنجھ و سایر رفتار ھای بیرحمانھ ، غیر انسانی و اھانت آمیز نھ تنھا بھ اعمالی کھ باعث درد فیزیکی 
فرادی را بر طبق بلکھ بھ اعمالی کھ موجب درد و رنج روانی و بخصوص حبس طوالنی مدت در زندان ان

  ممنوع اعالم می دارد ۶و  ۵پاراگراف  ٢٠بند عمومی شماره  ٧ماده 

  

  

 

 پیام خانم شھناز نیرومنش بعد از انتشار این گزارش ویژه

  

  گزارش اختصاصی سازمان عفو بین الملل در باره استاد دمحم علی طاھری ساعاتی قبل منتشر شد

با سپاس از ھمھ دوستان و نیز ھمکاران مرکز اینتر یونیورسالیزم در امریکا و کمپین بین المللی 

  حمایت از استاد طاھری کھ در اجرای این امر مھم ما را یاری دادند

  .و با قدردانی و سپاس از عزیزانی کھ در سازمان عفو بین الملل ، این مھم را بھ انجام رساندند

  مدیر مرکز اینتر یونیورسالیزم امریکا

 شھناز نیرومنش

 

 

 ترجمھ نامھ توسط مرکز اینتریونیورسالیزم انجام شده است***


