
   زندانیتهدید خانواده های فعاالن دانشجوئی
  

وضع جسمانی دو تن از  است، رسيده) در تبعيد( کانون زندانيان سياسی ایرانبهکه  گزارشی رببنا 
دو در جریان این . ؛ پيمان پيران و بهروز کریمی زاده به شدت وخيم است زندانیفعاالن دانشجوئی
آذرماه  ١٣ و ١٢د سه ماه پيش به ترتيب در روزهای دو ح چپتن از دانشجویان ٤٠دستگيری بيش از 

 و اوین تحت شکتجه های وحشيانهزندان  ٢٠٩ انتقال به بند دستگير و از همان لحظات نخستين
در خبرهائی که پيشتر منابع دانشجوئی منتشر کردند ، یک .  قرار گرفتندبازجوئی های شبانه روزی

 که درد ناشی از آن این  دیده استآسيبه کتف به شدت دست پيمان پيران در اثر شکنجه از ناحي
  . فعال دانشجوئی را آزار می دهد

  
منتقل شده زندان اوین  ٢٠٩به قرنطينه همراه علی کانتوری این دو فعال دانشجوئی بنا به این گزارش، 

فعاالن از سوی دیگر، عوامل وزارت اطالعات با خانواده های . گرفته اندتحت فشار قرار به شدت و 
 به تماس گرفته و آنها را برای عدم مصاحبه و انتقال اخبار مربوط به فرزندان شانزندانی دانشجوئی 
در این رابطه، عوامل اطالعاتی رژیم از ایران با خانواده پيمان . تحت فشار قرار داده اند افکار عمومی

تهدید کرده اند از مصاحبه دین نوبت در چنپيران که در خارج کشور بسر می برند تماس گرفته  و آنها را 
  . با رسانه ها خودداری کنند

  
قوه قضائيه رژیم برای آزادی این دو فعال دانشجوئی وثيقه های سنگين صادر کرده است که خانواده 

 ده ها، صدها و هزاران  مانند فعال دانشجوئیاین دو. ثيقه ها را ندارندهای آنها توانائی تامين این و
ر خود دستگير شده اند و باید بدون ليل دگراندیشی و بيان اندیشه و نظتنها به دانی سياسی هزار زند

  . شوندهيچ قيد و شرطی فورن آزاد 
  

 در رابطه با  اقدام پليسی و سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسالمی)در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
عميقن نگران جان این دو فعال  ی کند و خانواده های دانشجویان زندانی را به شدت محکوم م

 آنها را به بند قصد داردبه منظور اذیت و آزار بيشتر این دو فعال دانشجوئی، رژیم . دانشجوئی است
  . خطرناک منتقل کندعادی و زندانيان 

  
سياسی چپ و مترقی، عموم فعاالن سازمان ها و احزاب از ) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

جمعی می خواهد با گروهی و ماعی، نهاده های مدافع حقوق بشر و رسانه های سی و اجتسيا
 تحت این تهدیداترژیم را برای متوقف کردن ، افشای تهدیدات رژیم عليه خانواده های دانشجویان دربند

  . فشار قرار دهند 
  
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
  ٢٠٠٨س  مار١١ برابر با ١٣٨٦ اسفند  ٢١
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