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بر اساس اخبار رسيده، کيوان صميمی که فعاليت های خود را در چهارچوب قوانين اساسی نظام می 
داند، اصل بازداشت خود را زیر سوال برده، با بازجوی خود همکاری ننموده و در نتيجه به منظور اعمال 

 .ه استفشار برای اعتراف، با ضرب و شتم و انتقال های پياپی به سلول انفرادی روبه رو شد

 خرداد در پی یورش به منزلش که با شکستن در همراه بوده، بازداشت و با ضبط 24وی در شامگاه 
 به سر می 209او بيش از دو ماه است که در بند . وسایل و کامپيتر شخصی اش راهی زندان اوین شد

 .القات داشته استبرد و در این مدت تنها دو بار با خانواده خود تماس گرفته و دو بار نيز اجازه م

به گفته یکی از نزدیکان وی، بازجوی کيوان صميمی، از عدم همکاری او شکایت داشته و خواستار 
 .تقویت این همکاری از طریق دخالت خانواده اش شده است

کيوان صميمی، مدیر مسوول مجله توقيف شده نامه، عضو هيأت اجرایی شورای ملی صلح، رئيس 
های خودسرانه، عضو شورای مرکزی انجمن  گيری بازداشت ، عضو کميته پیتحصيل انجمن حاميان حق

 .گذار کانون زندانيان سياسی است دفاع از آزادی مطبوعات و بنيان

پيش از این نيز دادگاه رسيدگی به جرایم مطبوعاتی، به ریاست قاضی مدیر خراسانی، کيوان صميمی 
ف موازین اسالمی از طریق ترویج مطالبی آه به نظام را در مورد مجله نامه، به جهت نشر مطالب مخال

ها به اعمالی عليه امنيت آشور و نظام جمهوری اسالمی  زند و تحریص و تشویق افراد و گروه لطمه می
مجرم شناخته بود و هيأت منصفه دادگاه مطبوعات هم پس از بررسی، وی را مستحق تخفيف 

 .ندانست

گر بازداشت شدگان اخير با اتهامات واهی روبه رو بوده و این روند الزم به ذکر است وی نيز همچون دی
 .نشان از عزم قدرت حاکم به مقابله با هرگونه جریان منتقد به شيوه برچسب زدن است

کميته گزارشگران حقوق بشر ضمن محکوم نمودن اینگونه برخوردها اعتراض خود را به شيوه جاری 
اجبار به اعتراف های دروغين ابراز نموده و خواستار آزادی بی قيد بازداشت ها، اعمال فشار، شکنجه و 

 .و شرط تمامی دستگيرشدگان جریانات اخير است
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