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 اعالم خطر نسبت به جان سيامك پورزند

همانگونه كه پيش بيني كرده بوديم، در پي رد قطعنامه محكوميت جمهوري اسالمي ايران به نقض 
 كشور عضو كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، قوه 53 رأي از 20مستمر و فاحش حقوق بشر، به اكثريت 

زير نظارت مستقيم رهبر جمهوري اسالمي، اجراي سياست تهديد و ارعاب و فشار قضائيه كه طّي دوسال گذشته 
 .و اختناق را عهده دار شده، تداوم و گسترش همان سياست را از سر گرفته است

 سال زندان، پس از يك محاكمه صوري غير علني كه بدون حضور و 8محكوميت سيامك پورزند به 
” ايران“و تعقيب مدير و دو روزنامه نگار روزنامه ” بنيان“وقيف روزنامه دفاع وكيل انتخابي او برگذار شد، ت

 .ارگان رسمي خبرگزاري ايرنا، جلوه هاي تازه سياست فشار و خفقان دو ساله است

بنا به خبرهاي موثّقي كه به جامعه دفاع از حقوق بشر درايران رسيده، طّي سه روز گذشته اعمال فشار 
 بر سيامك پورزند شدت گرفته تا اورا ناگزير كنند كه از حق پژوهشخواهي يو شكنجه هاي جسمي و روح

از اينرو  و با توجه به كهولت سن و جسم ناتوان و بيمار . منصرف شود و بر رأي محكوميت خويش صحه گذارد
يم آن وي كه بر اثر پنج ماه زندان و تحمل شكنجه هاي بدني و رواني بيش از هميشه فرسوده تر شده است، ب

مي رود كه در روزها و هفته هاي آينده سيامك پورزند به سرنوشتي نظير سرنوشت سعيدي سيرجاني دچار 
 .شود

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن اعالم خطر نسبت به جان سيامك پورزند از سازمانهاي بين 
عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، المللي دفاع از حقوق بشر، مراجع بين المللي و در صدر آنها كميسارياي 

اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا، رسانه هاي خبري ملّي و بين المللي استمداد  مي كند كه با آغاز يك كارزار گسترده 
 .بين المللي، دولت جمهوري اسالمي ايران را ناگزير سازند كه به آزادي فوري و بي قيد و شرط وي دست يازد
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