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 Human rights بشر حقوق

  
  )درتبعيد(انجمن قلم ايران 

  ٢٠١۵ سپتمبر ١۶

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  !کاران اسالمی جان باختشاھرخ زمانی در زندان جنايت
   در تبعيداطالعيه انجمن قلم ايران

سس سنديکای کارگران نقاشان ساختمان و ؤت مأھي«با اندوه فراوان آگاه شديم که شاھرخ زمانی کارگر مبارز و عضو 

 ۀپس از سکت» ھای آزاد کارگری  پيگيری ايجاد تشکلۀشورای نمايندگان کميت«، و عضو »تزئينات تھران و حومه

خبرھای رسيده از زندان حاکی . باخته است ن زندان، جانوالؤھای الزم پزشکی از طرف مس مغزی و عدم رسيدگی

آلود بودن دست و دھان و تورم  ھائی مانند کبودی نقاط مختلف پشت، خون ديدگی  مغزی، آسيبۀاست که پس از سکت

  .جمجمه در بدن شاھرخ زمانی مشاھده شده است

: قوق بشر در سازمان ملل آمده است که حۀ، گزارشگر ويژ»احمد شھيد« سرگشاده شاھرخ زمانی خطاب به ۀدر نام

  ».ولين نظام استؤمرگ من به ھر دليلی در زندان، متوجه مس«

پيش از اين نيز خبرھای ديگر حاکی از آن بود که شاھرخ زمانی از سوی مقامات زندان تھديد به مرگ شده و با انتقال 

ھای   دشوار و بدون امکان استفاده از خدمات پزشکی آسيبً گرفتن در شرايط کامال به زندان عادی رجائی شھر و قرار

  .فراوان ديده بود

  . درگذشت به بيماری سرطانء شاھرخ زمانی نيز زير فشار قرارداشت و مادر وی در اثر اين فشارھا و ابتالۀخانواد

چار سکته مغزی کرد ھا و فشارھای گوناگون به شاھرخ زمانی، سرانجام او را د  اين شرايط و ايجاد دشواریۀمجموع

  .باختنش شد که منجر به جان

انجمن قلم ايران در تبعيد، در دفاع از آزادی انديشه و بيان و در دفاع ازحق ھمگانی برای برخورداری از آزادی بيان و 

  وی و ياران کارگرش و مردمۀاختن شاھرخ زمانی را به خانوادب امکان مبارزه برای دست يافتن به حقوق خود، جان

شناسد و عليه  ريزی شده می ول مستقيم اين جنايت برنامهؤگويد و رژيم ددمنش جمھوری اسالمی را مس ايران تسليت می

  .کند آن اعالم جرم می
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  .ست  زندانيان سياسیۀانجمن قلم ايران در تبعيد خواھان لغو اعدام، ھرگونه شکنجه و آزار، و خواھان آزادی ھم

 از تباھی جمھوری اسالمی به روزگاری دست پيدا کند که در آن از ستم و محدوديت  ما سرانجام پسۀباشد که جامع

  .آزادی انديشه و بيان خبری نباشد و انسان بتواند در امنيت و آسايش زندگی کند

  انجمن قلم ايران در تبعيد

   ٢٠١۵مبر  سپت١٣

 

 


