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   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢۵

 ط آزاد کنيدشر و قيد  محمد علی طاھری را فوری و بدون 
، در اعتراض به عدم اجرای قرار منع ١٣٩۵ ]ميزان[ مھرماه٧آقای محمد علی طاھری، زندانی عقيدتی، از روز 

اش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و گويا در پی وخامت وضعيت جسمی، به  تعقيب و ممانعت از آزادی

ردان و مسؤوالن امنيتی ھيچ اطالعی از وضعيت و محل م دولت. بيمارستانی در خارج از زندان اوين منتقل شده است

 ۀبر اساس تصوير سندی که در فضای مجازی منتشر شده، بازپرس شعب. نگھداری او به خانواده يا وکيل وی نمی دھند

، با تأکيد ١٣٩۵ ]سرطان[ تير١٣ی دادسرا به تاريخ ئدر قرار نھا) اوين( شھيد مقدس ٣٣سوم بازپرسی دادسرای ناحيه 

اند، قرار منع تعقيب او را صادر کرده  بر اين که مأموران جھت اثبات ادعاھای خود داليل قانع کننده و قانونی ارائه نداده

ای جز  اند و چاره مردان از اجرای اين قرار منع تعقيب و آزاد کردن آقای طاھری سر باز زده با وجود اين، دولت. است

  .اند  باقی نگذاشتهاعتصاب غذا برای او

کند که جمھوری  يادآوری می) ھای حقوق بشر المللی جامعه عضو فدراسيون بين( دفاع از حقوق بشر در ايران ۀجامع

شدت ناقض حقوق بشر کشور است، باز  اسالمی ايران با رفتار غيرانسانی با آقای طاھری که حتا خالف قوانين اغلب به

 دفاع از حقوق بشر در ايران خواھان ۀجامع. گذارد المللی حقوق بشر را زير پا می بينھای  ھم تعھدات ناشی از عھدنامه

. ھای اين زندانيان است  زندانيان عقيدتی ـ سياسی و لغو اتھامۀقيدوشرط آقای طاھری و نيز ھم آزادی فوری و بدون

  .ند شدمرتکبان نقض حقوق قانونی و انسانی آنھا دير يا زود به دست عدالت سپرده خواھ
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