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  بھرام رحمانی: فرستنده
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 "شاھرخ زمانی" جانباختن ۀمعرفی فلمی دربار
 در زندان حکومت اسالمی ايران

 
. ، در زندان رجائی شھر کرج درگذشت١٣٩٤ ]سنبله[شھريورماه ٢٢، فعال کارگری روز يکشنبه شاھرخ زمانی

در حالی که در مورد بيماری و دليل مرگ شاھرخ، .  مغزی اعالم کردندۀولين زندان دليل مرگ وی را سکتؤمس

چنين گفته شده شاھرخ ھيچ ناراحتی نداشته و حتی ساعاتی قبل  ھم. گونه تحقيق پزشکی مستقل صورت نگرفته استھيچ

  .  وی را سالم ديده بودندشھاي بندی از اعالم مرگ وی، ھم

 فلم. ای در خارج کشور به راه افتادپس از مرگ شاھرخ، اعتراضات محدودی در داخل کشور و اعتراضات گسترده

نيز در راستای محکوم کردن اين جنايت حکومت اسالمی ايران و پيگيری » !کردای بود در دل شب مقاومت میستاره«

 زندانيان ۀ روحی و جسمی زندانيان و آزادی ھمۀ و ديگر زندانيان سياسی و لغو ھرگونه شکنجشاھرخيل مرگ دل

 .سياسی و اجتماعی و لغو اعدام در ايران، تھيه و منتشر شده است

ھا و احزاب سياسی و ھای کارگری، سازمانھای خارجی، تشکلتواند در رسانه، با زيرنويس انگليسی میفلماين 

شمار حکومت اسالمی ايران عليه  تر جنايات بی المللی مدافع حقوق بشر نمايش داده شود تا ھرچه بيشنھادھای بين

  . گرددءبشريت، افشا

 دادگاه انقالب اسالمی تبريز، شاھرخ زمانی را . در تبريز بازداشت شده بود١٣٩٠ سال ]جوزا[ در خرداد ماهشاھرخ

به يازده سال زندان » ھم زدن امنيت ملیه تشکيل گروه به قصد ب«و » غ عليه نظامتبلي«اساس و واھی به اتھامات بی

موران اورا به أ گذاشته شد و مءد در داگاه تجديد نظر به اجرائيأ، اين حکم پس از ت]جدی[ دی ماه٢٣محکوم کرد و در 

  .زندان مرکزی تبريز منتقل کردند

ران نقاش و تزئينات ساختمان تھران و حومه و عضو شورای  سنديکای کارگئیت باز گشاأ، عضو ھيشاھرخ زمانی

  .ھای کارگری بود پيگيری ايجاد تشکلۀنمايندگان کميت

داری در بند معتادان در زندان تبريز و يا انتقال به زندان   را پس از چندين بار تعويض زندان، از جمله نگهشاھرخ

 . شھر کرج منتقل کردندئیندان رجا به ز١٣٩٢ سال ]حمل[قزلحصار و يزد، در فروردين ماه

 .ھای مختلف بارھا دست به اعتصاب زده بوداو در اعتراض به شرايط بد زندان و از جمله انتقال و تبعيد او به زندان
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ھا نيست، پارازيت  شھر که دستگاه تھويه و گردش ھوا در آنئیھای زندان در رجاموارد ديگری ھمچون ھوای سلول

گيرد، خير صورت میأھا به بھداری، به ندرت و با تاند و يا شرايط انتفال آن در سقف زندان تعبيه کرده کهئیھادستگاه

 .گذاردثير بسيار منفی میأھمه و ھمه بر وضعيت سالمتی زندانيان، ت

تلف، در گزارشات مخ. سپاردھای مخوف حکومت اسالمی ايران جان میاين اولين بار نيست که يک زندانی در زندان

ھا، ولين زندانؤمس. اند به داليل مختلف از جمله شکنجه جان خود را از دست دادهستار بھشتی چون  ھا زندانی ھم ده

 زھرا کاظمی، اکبر محمدی، افشين اسانلو مانند ند قلبی و مغزی اعالم کرده اۀمرگ بسياری از زندانيان سياسی را سکت

ھای حکومت اسالمی در ميان  مرگ در زندانۀشداری است به ادامھای اخير ھ در ماهشاھرخ زمانیمرگ ... و

 .ھای مختلف زندانيان سياسی و اجتماعیطيف

ھای  عالئم کبودی و غيره بوده فعاالن کارگری و تشکلشاھرخچنين با توجه به اين که گفته شده است بر روی بدن  ھم

و کالبد شکافی و روشن شدن علت اصلی »  حقيقت يابۀکميت«المللی کارگری در کشورھای مختلف، خواھان تشکيل بين

 .مرگ او ھستند

 و شاھرخبنابراين، عامل مرگ .  در طول نزديک به پنج سال حبس، از امکان مرخصی برخوردار نشدشاھرخ زمانی

 .ھا و زندانبانان ھستندولين دادگاهؤديگر زندانيان سياسی، حکومت اسالمی ايران و مس

 ۀکميت«ن و نيروھای مدافع جنبش کارگری، در ھمبستگی با جنبش کارگری و پيگيری تشکيل ال فعاۀھا و ھمرسانه

ھای حکومت اسالمی  ھای خاموش در زندانمرگ«ھای موسوم به  و مرگشاھرخ زمامی مرگ ۀدربار» حقيقت ياب

ھای کارگری در تشکل که امکانش بود انتشار و نمايش دھند به خصوص ئی را در ھر جافلمتوانند اين ايران، می

، حدود فلممدت زمان اين . خواھش ما اين است که در صورت امکان نتايج آن را به ما اطالع دھند. کشورھای مختلف

  . مستدساز مقيم استراليا استحسين جھانیکننده آن نيز،   دقيقه است و تھيه و تنظيم٢٠

  :»!کردای بود در دل شب مقاومت میستاره «فلملينک 
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