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سياسی

�درگذشت یک زندانی امنیتی در ایران�

۱۸/فروردین/۱۳۹۲

گزارش ها حاکی است، علیرضا کرمی خیرآبادی که به اتهام های امنیتی از جمله هواپیماربایی در زندان به سر

می برد، در پی مشک�ت جسمی و بیماری، درگذشته است. 

گزارش شده که آقای کرمی خیرآبادی روز شنبه هفدهم فرودین ماه درگذشته است. منابع خبری در تهران در

گفت وگو با رادیو فردا خبر مرگ وی را تایید کره اند. هنوز جزییات دقیقی در مورد مکان مرگ او اع�م نشده

است. 

برخی گزارش ها می گوید علیرضا کرمی خیرآبادی که در زندان رجایی شهر به سر می برد، در هفته های اخیر

نیاز به مراقبت پزشکی در بیمارستان داشته که به د�یل مختلف انجام نشده و سپس در حالی که وضع او

وخیم بوده به بیمارستان منتقل شده وهمان جا جان سپرده است. 

تاکنون مقام قضایی و امنیتی ایران به خبر در گذشت این زندانی واکنشی نشان نداده اند. 

عليرضا کرمی خيرآبادی به اتهام هواپيماربايی نزدیک به ۱۶ سال را در زندان گذراند و به حبس ابد محکوم شده

بود. 

وی کارمند شرکت نفت ایران بود که طبق اع�م اخبار مرتبط به پرونده اش، متهم است که هواپيمای این

شرکت را ربوده و به عراق برده است. سپس به اردن رفته و پس از يکسال زندان در اردن، دولت اردن او را به

ايران تحويل داد. 

علیرضا کرمی خیرآبادی در شهریور ۱٣٨۶ رنج نامه ای از زندان نوشته و به شرایط نامناسب خود اعتراض کرده

بود. وی گفته بود در حالی که حکم مصادره اموال نداشته، دارایی او مصادره شده و به خانواده اش پس داده

نمی شود. 

سایت هرانا، مربوط به شبکه فعا�ن حقوق بشر ایران روز پنجم فروردین ماه در گزارشی نوشته بود وی به دلیل

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۸
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