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شھریور ٢٣, ١٣٩۴

جزییاتی از مرگ شاھرخ زمانی در زندان: سکتھ مغزی پس از رد
درخواستش برای انتقال بھ بیمارستان

(jpg.شاھرخ/http://persian.iranhumanrights.org/wp-content/uploads)

بھمن احمدی امویی، روزنامھ نگار سرشناس و زندانی سیاسی سابق در زندان رجایی شھر کرج در مورد نحوه مرگ شاھرخ زمانی ۵١ سالھ، فعال کارگری و زندانی عقیدتی کھ صبح روز یکشنبھ ٢٢
شھریور ماه بھ علت سکتھ مغزی در زندان رجایی شھر کرج فوت کرد بھ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «بر اساس اطالعاتی کھ از زندان رجایی شھر بھ من رسیده، شاھرخ سھ، چھار روز

قبل از مرگش دچار درد در قفسھ سینھ اش شده بود و بخشی از بدنش ھم درد می کرد. چندین بار بھ بھداری زندان مراجعھ کرد اما پزشک متخصص در آن روزھا نبود و پزشک عمومی نیز قادر بھ
تشخیص بیماری آقای زمانی نبود. خودش چندین بار تقاضای انتقال بھ بیمارستان را داد اما بھ بیرون ھم منتقلش نکردند.»

بھمن احمدی امویی در ادامھ گفت: «ظاھرا وقتی از نگھبانی زندان اعالم کرده اند کھ دکتر متخصص آمده، ھم بندی ھای شاھرخ رفتھ اند تا بیدارش کنند و او را بھ بھداری ببرند کھ می بینند بدنش کامال سیاه
شده، فوت کرده در حالیکھ از بینی و دماغش خون آمده و دست چپش مشت بود. ھم بندی ھایش جسد او را بھ بھداری زندان می برند. مشخص می شود او سکتھ مغزی کرده است. چند نفر از مقامات زندان

ھم بھ داخل بند می روند و از محل تختش عکس می گیرند. ھمین.»

این روزنامھ نگار و زندانی سابق گفت: «متاسفانھ دکتر متخصص فقط یک روز در ماه بھ زندان می رود کھ زمان مشخصی ھم ندارد.  بھ این شکل زندانیان باید قبل از آمدن او بیمار شوند و یا احتمال بیمار
شدن خود را بدھند تا شانس معاینھ را در آن روز پیدا کنند. شانسی کھ ھمراه با مرحوم زمانی نبود و در روزھای کھ او نیاز بھ معالجھ داشت پزشک متخصص نبود.»

بھمن احمدی امویی با تاکید بر اینکھ آقای زمانی مشکل قلبی یا بیماری خاص دیگری نداشتھ است بھ کمپین گفت: «در سالھایی کھ من در زندان بودم، شاھرخ یکی از سالم ترین زندانیان سیاسی زندان رجایی
شھر کرج بود. ھر روز صبح در زمان ھوا خوری یکساعت می دوید. ھر روز حمام می کرد و تا دیر وقت شب کتاب می خواند. او آدم سالمی بود.»
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شاھرخ زمانی، نقاش ساختمان و فعال کارگری بود. او  در سال ١٣٩٠ بھ اتھام تبلیغ علیھ نظام و اقدام علیھ امنیت ملی از طریق تالش برای ایجاد سندیکای کارگران نقاش از سوی دادگاه انقالب تبریز بھ
یازده سال زندان محکوم شد.  در طی این چھار سال بھ زندان ھای تبریز، یزد، قزلحصار و رجایی شھر کرج تبعید شد. او در ١٧ اسفند ماه ١٣٩٢ در اعتراض بھ انتقالش بھ زندان قزلحصار

(http://persian.iranhumanrights.org/1393/01/shahrokh-zamani/) و نگھداری در میان زندانیانی با جرم ھای غیرسیاسی دست بھ اعتصاب غذا زد و در تاریخ ٢۵ فروردین ماه ١٣٩٣ با وخیم شدن وضعیت جسمیش

اعتصاب غذای خود را شکست.

طی چھار سال حبس آقای زمانی حتی یک روز مرخصی ھم بھ او تعلق نگرفت و علیرغم تقاضایش حتی برای مراسم مرگ مادرش و ازدواج دخترش ھم نتوانست از زندان مرخصی بگیرد. مرحوم شاھرخ
زمانی عالوه بر این از مالقات حضوری محروم بوده است. در حالیکھ داشتن مرخصی و مالقات حضوری حق ھر زندانی است.

آقای زمانی در سال ١٣٩٣ طی نامھ ای بھ احمد شھید (http://www.kaleme.com/1394/06/22/klm-224145/)، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران از بدرفتاری ھایی کھ بھ او و خانواده اش اعمال شده، نوشت.
شاھرخ زمانی در بخشی ازنامھ خود نوشتھ بود: « کارشناس دیوان عالی کشور گفتھ متاسفانھ در حق ایشان اجحاف شده و کوچکترین ادلھ قانونی و محکمھ پسندی کھ قاضی بتواند این حکم را بدھد در پرونده

ایشان موجود نیست. یکی از افراد حقوق بشر اسالمی در تھران در مقابل پیگیری زیاد پرونده ھمسر من گفتھ است خانم چیزی از اینجا عاید شما نخواھد شد تصمیم جای دیگری گرفتھ شده است.»

از سال ١٣٨٩ تا کنون ۶ زندانی سیاسی در زندان اوین و رجایی شھر کرج فوت کردند

بھمن احمدی امویی با اظھار اینکھ در طی ۵ سال و نیم گذشتھ شش زندانی سیاسی در زندانھای اوین و رجایی شھر کرج فوت کرده اند، گفت: «سرھنگ حمید قاسمی، ھدی صابر، محسن دکمھ چی، علیرضا
کرمی خیرآبادی، افشین اسانلو و منصور رادپور از زندانیان سیاسی بودند کھ بھ دلیل بیماری ھای متعدد و بی توجھی مسوالن بھ مداوای آنھا فوت کردند. سرھنگ ناصر قاسمی، منصور رادپور و علیرضا

کرمی خیرآبادی در تختشان در زندان فوت کردند و بقیھ در بھداری زندان یا لحظاتی پس از انتقال دیرھنگام بھ بیمارستان جان دادند.»

این روزنامھ نگار ادامھ داد: «ھمچنین تعدادی زندانیان سیاسی سن باال و با بیمارھای متعدد در زندان رجایی شھر کرج وجود دارند کھ ممکن است ھر لحظھ برایشان اتفاق خطرناکی بیفتد. در حالیکھ پزشک
قانونی بارھا تاکید کرده است کھ این زندانیان تحمل زندان ندارند و باید بھ آنھا یا مرخصی داده شود یا در بیمارستان بستری شوند. کسانی مانند عفیف نعیمی، امان هللا مستقیم، دکتر فواد مقدم و جمال الدین

خانجانی. متاسفانھ مقامات مسول تاکنون ھیچ توجھی نشان نداده اند. بھ دلیل شرایط ویژه زندان ھا، آدم سالم ھم می تواند بیمار شود و با بی توجھی و عدم درمان بھ موقع فوت کند.»

بھمن احمدی امویی ھمچنین بھ سعید رضوی فقیھ و رمضان احمد کمال، زندانی سوری اشاره کرد کھ بھ دلیل عدم انتقال بھ بیمارستان دست بھ اعتصاب غذا زده اند تا مگر بھ این شکل توجھ مسوالن را بھ
شرایط خود جلب کنند. زندانیانی کھ ممکن است با تجربھ مرگ در زندان بھ دلیل عدم رسیدگی بھ موقع پزشکی مواجھ شوند.
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آخرین اخبار

(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/11/saeed-toosi-child-abuse-khamenei-in�uence) تبرئھ سعید طوسی از آزار جنسی کودکان؛ مصونیت از مجازات زیر سایھ بیت رھبری

(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/11/news-package-59) بستھ خبری (۵٩): از نقش بیت رھبری در تبرئھ قاری قرآن از اتھام آزار جنسی تا شرایط سخت زندگی زلزلھ زدگان در سرمای زمستان

(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/11/mistrust-local-messaging-apps) ویدیو: بی اعتمادی بھ اپلیکیشن ھای پیام رسان داخلی: چرا؟

(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/11/protests-statement-by-activists-of-the-womens-movement) اعالم حمایت بیش از ٣٠٠ نفر از فعاالن جنبش زنان از اعتراضات خیابانی اخیر

بھمن ٩, ١٣٩۶

بھمن ٧, ١٣٩۶

بھمن ۶, ١٣٩۶

بھمن ۶, ١٣٩۶

(/https://persian.iranhumanrights.org/1396/08/foad-zandi-arrest)
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