معاون زندان تبرﯾز ﯾک زندانی را زﯾر کتک کشت
روز جمعه مورخ  ١٣٩١/۵/٢٧ﯾکی از زندانيان بند متادون به نام مھدی را که بيمار بود و
مجبورا" برای رفع گرسنگی حدود ھای ساعت  ۴بعد از ظھر غذا خورده بود به علت
روزه خواری می خواستند به بند وﯾژه ﯾعنی سلول انفرادی ببرند ولی او مقاوت می
کرد  .ماموران به دستور چاوشی معاون زندان او را کشان کشان ھمراه با ضرب و
شتم شدﯾد به سلول انفرادی بردند .
دستان او را با دستبند از ميله ھای پنجره سلول که در ارتفاع باالی است بسته و او را
آوﯾزان کردند پا ھای مھدی حدود  ٣٠سانت از زمين فاصله داشت در حالی که او
آوﯾزان بود تا صبح شنبه به تناوب توسط ماموران مورد ضرب وشتم قرار داشت .
روز شنبه صبح که زندانيان برای مالقات می رفتند دﯾده اند که شھرام رضازاده ﯾکی از
مسئولين زندان و چاووشی معاون زندان دو نفره مشغول کتک زدن مھدی که
ھمچنان آوﯾزان بوده ھستند .و چند سرباز نيز در اطراف آنھا حضور دارند .
تعدادی از زندانيان که حدود ساعت  ١١قبل از ظھر از مالقات بر می گشتند دﯾدند که
کتک زدن تمام شده و مھدی روی زمين بی حرکت افتاده است.به دستور چاووشی
معاون زندان دو نفر از زندانيان به نام ھای بھزاد زارع حس پور و ﯾوسف فتعلی نژاد،
مھدی را به بھداری بردند  ،در بھداری پس از معاﯾنه گفتند بر اثر خونرﯾزی داخلی مرده
است  .کشتن زندانيان آنقدر عادی است که ماموران و مسئولين زندان آدم کشی
خود را پنھان نمی کنند بلکه فقط در گزارشات کتبی ﯾک دليل دروغ برای مرگ مقتول
می نوﯾسندو بس.
غير از افرادی که از عصر روز جمعه تا صبح شنبه زندانی آوﯾزان از ميله پنجره را بطور
متناوب کتک زده اند که ما آنھا را نمی شناسيم اما اﯾن را می دانيم که شھرام رضا
زاده از مسئولين زندان و چاووشی معاون زندان از ساعت  ٨صبح تا ده و سی دقيقه
دو نفره مشغول کتک زدن مھدی بودند و می خواستند صواب روزه گرفتن و لذت
مومن بودن را به او بچشانند .اﯾن مومنين با ضرب و شتم توانستند انجام وظيف کرده
وبه نھی از منکر خود عمل نموده ﯾک انسان را به قتل برسانند.
شھرام رضازاده و چاووشی دو نفر از قاتلين مھدی ھستند که نباﯾد فراموش شوند و
باﯾد آنھا در زمان مناسب محاکمه و مجازات شوند  .نباﯾد فراموش کرد که اﯾن دو
جناﯾت کار ﯾک زندانی اسير را به خاطر اﯾنکه برای رفع گرسنگی غذا خورده است در
راه خدا به قتل رساندند .
کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
١٣٩١/۵/٣٠

