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سيامک پورزند ،روزنامهنگار قديمی ايران ،با بيش از پنج دھه سابقه خدمت در رسانهھای ھمگانی به ويژه
مطبوعات ،روز جمعه نھم ارديبھشت ماه  ١٣٩٠خود را از طبقه ششم آپارتمانش در تھران به پايين پرت کرد و به
زندگيش پايان داد.
پورزند ،سالھای پايانی عمر خود را زير فشارھای سنگين امنيتی-پليسی حکومت اسالمی گذراند و در رنج و تنھايی و
دوری از خانوادهاش به سر برد .وی ،به ھنگام مرگ ھشتاد سال داشت و پيش از مرگ موفق به ديدار فرزندان و
نزديکانش در تبعيد نشد.
در حقيقت کسی پايان زندگی خود را نمیداند؛ اما بزرگترين دغدغه خاطر يک نويسنده و مبارز راه آزادی ،زيستن در
کشوریست که جنايتکاران در آن حاکميت دارند .از اينرو ،بيش از ھر چيز رھايی از بگير و به بندھا و پيکار با بی-
عدالتیھا مشغله ذھنی او میشود .سيامک پورزند ،رھائيش را با مرگی خودخواسته فرياد زد و بدينسان ،اعتراض
خود را به فرھنگ و سياست حاکم بر جامعه نشان داد.
من سيامک پورزند را در سال  ،٢٠٠٠ھنگامی که نشريه »بامداد« را منتشر میکردم در دفتری که در موسسه
انتشاراتی »آرش« در استکھلم داشتم مالقات کردم .در اين ھنگام ،جامعه ما شاعر بزرگ خود ،زنده ياد احمد شاملو
را از دست داده بود .من ھم مشغول سازماندھی انتشار ويژه نامهای به نام »چنين گويد بامداد شاعر« بودم.
سيامک پورزند ،به ھمراه دختر نوجوانش »آزاده« ،برای سخنرانی به سوئد آمده بود .او انسانی خوشرو ،شيک-
پوش ،قدبلند و خوش برخورد بود و شمرده و ماليم و محکم سخن میگفت .اين مالقات ،با وجود اين که ما باورھای
سياسی متفاوتی داشتيم بسيار صميمانه و دوستانه بود .او ،چندين خاطره از شاملو برای من تعريف کرد و آلبوم
عکس و ھمچنين فيلمی از احمد شاملو را در اختيار من گذاشت و از اين طريق به ويژه نامه شاملو غنای ديگری
بخشيد .سيامک پورزند ،به ھمراه پسر خالهاش »احمد شاملو« در طراحی و عملی ساختن انتشار نشريه »کتاب ھفته
کيھان« که چندين سال منتشر میشد ھمکاری کرده بود و مديريت اجرايی و روابط عمومی و ھنری آن را بر عھده
داشت.
***
يک روز پس از انتشار خبر درگذشت سيامک پورزند ،ليلی پورزند ،يکی از دختران او ،مرگ پدرش را
»خودکشی«اعالم کرد .ليلی پورزند ،در گفتوگويی با رسانهھا ،اعالم کرد» :علت مرگ پدر در حقيقت يک مرگ
خواسته يا خودکشی در اعتراض به شرايط زندگی بالتکليفی بود که آن را ساليان سال به اجبار تحمل میکرد .پدر در
حقيقت يکی از مھمترين قربانيان پروژه اطالعات موازی دوران اصالحات بود که ربوده شد و يک سال و اندی را در
سلولھای انفرادی و مخفی سيستم اطالعات موازی به سر برد و در جلوی دوربينھای تلويزيون مجبور به اعتراف بر
عليه خود و ديگران شد و به دنبال آن او را به يازده سال زندان محکوم کردند.
او ھمچنين يک پرونده باز محاربه ھم داشت .بعد در سن ھفتاد و چھار سالگی ،يک سال و اندی در زندان اوين به سر
برد و آخر سر به دليل بيماری و کھولت توسط نيروھای امنيتی به بيمارستان مدرس منتقل شد و عملھای زيادی روی
او صورت گرفت .پس از آن ناچار شدند او را به خانه برگردانند؛ اما زندان بزرگتری برايش ايجاد کردند و اجازه
خروج از کشور را به او ندادند که بتواند فرزندان و ھمسر خود را ببيند .اعضای درجه يک خانواده او ھم به دليل
فعاليتھای حقوق بشری ،سياسی و فرھنگی که داشتند نمیتوانستند به کشور بازگردند«.
ليلی پورزند ،در ادامه افزوده است» :پدرعقيده داشت يا بايد در ايران بماند و جان بسپارد يا به شکل قانونی از کشور
خارج شود .و يا دادگاهھای حقيقتيابی تشکيل شود و بررسی کنند که چرا با زندگی او چنين کردند .سال  ٢٠٠١بود
که بعد از اين که مادر از زندان آزاد شدند من به ايران رفتم .پدر خيلی انسان با احساسی بود و در فرودگاه نمیتوانست
رفتن دوباره من را ببيند و حالش بد شد و آخرين حرفی که زد اين بود که میخواھد سالروز بعدی تولدش را با من در
کانادا جشن بگيرد .اما ديدار ما در فرودگاه آخرين ديدار بود«.
لی لی پورزند ،در ادامه میگويد» :من چھار ساعت قبل از مرگ پدر با او از طريق تلفن صحبت کردم . ...بعد ھم
سئوال عجيبی کرد که دوباره کی زنگ میزنی؟ احساس کردم که مضطرب است و نياز به حرف زدن دارد .گفتم سه
ساعت ديگر زنگ میزنم و تلفن ھم باالی سرم است ھر زمان که احساس استرس داشتيد زنگ بزنيد .تا اين که سه
ساعت ديگر زنگ زدم جواب نداد و بعدا متوجه شدم که در اعتراض به اين شرايط دشوار خودکشی کرده است...» «...
و پيام آن اين بود که اگر ده سال تحمل کرديم الزم نيست اين تحمل فقط به صورت منفعل باشد بلکه مرگ ھم میتواند
يک حرکت در مقابل ظلم و بیعدالتی باشد و پدر اين روش را به عنوان اعتراض انتخاب و خودش را بدينگونه آزاد
کرد و نشان داد که بايد مبارزه کرد و ادامه داد و ھيچگاه از پا ننشست .اما نصحيتی که در اين حرکت بود خطاب به

مسئولين حکومتی است که مرگ ھم میتواند خبرساز شود و حرکت و فکر ايجاد کند«...
***
زندگی و مبارزات سيامک پورزند
سيامک پورزند ،در سال  ١٣٣١کار خود را با روزنامه »باختر امروز« به مديريت حسين فاطمی شروع کرد .کار او
در اين روزنامه ،به عنوان محقق و خبرنگار امور شھری ،فرھنگی ،ھنری و پارلمانی تا روز کودتای  ٢٨مرداد
 ١٣٣٢ادامه داشت و از آن تاريخ به علت دگرگون شدن اوضاع ايران ،تا اواسط  ١٣٣٣فراری و مخفی و بعد
بازداشت و اجبارا غيرفعال بود.
اما در نيمه دوم سال  ،١٣٣٣كار روزنامهنگاری خود را با بنيانگذاری مجله فرھنگی »پيك سينما« ادامه داد و در
دورهھای مختلف ھمکاری و يا سردبيری مجلهھايی چون خوشه ،اطالعات جوانان ،ستاره سينما ،مھر ايران ،سپيد و
سياه ،اطالعات ماھانه ،بامشاد ،فردوسی ،تئاتر و سينما ،نگين ،اميد ايران ،رودكی و روشنفكر را برعھده داشت.
افزون بر اين او ،پانزده سال عضو ھيئت مديره و شورای دبيران روزنامه كيھان بود و عالوه بر روزنامهنگاری ،در
سازماندھی کانونھا و نھادھای مدنی نيز فعاليتھای چشمگيری از خود نشان داد .سيامک پورزند ،با ھمفكری چند تن
از ھمکاران خود ،سنديكای نويسندگان ،خبرنگاران ،مترجمان و عكاسان مطبوعات كشور را در سال ،١٣٣٩
سنديكای ھنرمندان و متخصصان تاتر و سينما را در سال  ،١٣۴٠و اتحاديه فروشندگان جرايد را در ھمان سال
سازماندھی کرد و سپس يکی از منتخبين ھيئت مديره سنديكای نويسندگان كشور شد .وی در مطبوعات جھانی نيز
چھره آشنايی بود به طوری که به عضويت ھيئت بينالمللی آكادمی علوم و ھنرھای تصويری متحرك »اسكار« درآمد.
پس از انقالب سال  ،١٣۵٧تھاجم باندھای مسلح و ارتجاعی حکومت اسالمی به تجمعات ،راهپيمايیھا ،حمله به
کردستان ،ترکمن صحرا ،اجباری کردن حجاب ،حمله به سازمانھای سياسی و نھادھای دمکراتيک و غيره ،از جمله
موسسه کيھان را در اختيار گرفتند .در اين ھجوم ،نويسندگان بسياری از جمله پورزند ،از اين موسسه اخراج شدند.
اما او ،با تحمل فشارھای زياد و با به خطر انداختن خود به ھمکاری با نشريات غيردولتی پرداخت و به عنوان يك
روزنامهنگار ،با نشريهھايی چون مجله انجمن مھندسان راه و ساختمان »پيام آبادگران« ،مجله »گزارش سينما«،
مجله علمی فرھنگی پزشکی »شنا« و مجله اجتماعی فرھنگی و ھنری »فضيلت« ھمكاری کرد .او در انجمن مھندسان
راه و ساختمان به عنوان سردبير و در مجموعه فرھنگی و ھنری به عنوان مدير اجرايی فعاليت داشت.
پورزند در سال  ،١٣٧٩پس از ماجرای كنفرانس برلن ،بازداشت و به يازده سال زندان محكوم شد .او ،در تاريخ ١٠
آبان ماه  ،١٣٨٠توسط نيروھای امنيتی به ھنگام ترک منزل خواھرش ربوده و به مدت چھار ماه ،در محلی مخفی
نگاه داشته شد و در مدت بازداشت ،از حق ديدار با وکيل و حتی درمان پزشکی محروم بود .او ماهھای درازی در
سلول انفرادی به سر برد و شکنجه و فشارھای جسمی و روحی شديدی را نيز تحمل کرد .او را زير فشار و شکنجه و
تھديد وادار کردند تا در مصاحبه تلويزيونی و جلسات دادگاه ھمه اتھامات عليه خود را که شکنجهگران و بازجويان
ديکته کرده بودند بپذيرد.
 ١٣ارديبھشت  ،١٣٨١يک دادگاه »ويژه« ،سيامک پورزند را به اتھام »اقدام بر عليه امنيت کشور و ارتباط با
سلطنتطلبان و ضدانقالب در خارج از کشور« به يازده سال زندان محکوم کرد .اين حکم از سوی دادگاه تجديدنظر در
تاريخ  ١٦تير ماه ھمان سال تاييد شد .مھرانگيز کار ،در ھمان زمان با انتشار نامهای سرگشاده اعالم کرد که
ھمسرش در سلولھای انفرادی زندان اوين نگاھداری میشود و نسبت به وضعيت او ھشدار داد.
پزشکان بيمارستان امام خمينی تھران نيز تاييد کردند که وی »از تغييرات شديد و پيشرفته در ديسکھای ستون
فقرات به ويژه در ناحيه گردن که به طور دايم باعث ايجاد درد در گردن و کمر میشود رنج میبرد .با اين حال پس از
مدتی »مرخصی« دوباره به زندان بازگردانده شد.
در فروردين  ،١٣٨٣سيامک پورزند ،در زندان دچار حمله قلبی شد و به مدت  ٣٦ساعت در حالت اغما به سر برد،
دوشنبه  ٣١فروردين و در پی حمله قلبی ديگری با پاھای زنجيرشده به تخت ،در بيمارستان مدرس بستری شد .او در
اسفند ماه  ،١٣٨٢در يکی از تماسھای تلفنی با دخترش به وی گفته بود که »مرا به حساب مردن بگذاريد«.
سرانجام پس از گذراندن بخشی از دوران زندان ،به دليل كھولت و بيماری آزاد شد و در خانهاش تحت نظر ماموران
امنيتی قرار گرفت و سالھای آخر زندگی خود را زير فشارھا و تھديدھای امنيتی-پليسی و بيمارستان گذراند.
سيامک پورزند ،تا پايان زندگی ممنوعالخروج بود و در اين دوران ،به خاطر دوری از خانواده ،كه به خارج کشور
مھاجرت كرده بودند ،دچار افسردگی شد و اين فشارھای روحی چنان اين روزنامهنگار توانا را به ستوه آورد كه در
روز جمعه نھم ارديبھشت  ١٣٩٠خود را کشت.
***
ياد اين روزنامهنگار با سابقه و ارزشمند تاريخ مطبوعات ايران كه در اين راه ،آگاھانه ھزينهھای گرانی را به جان
خريد گرامی باد .جامعه فرھنگی ايران با بازماندگان او ھمدرداند .بیشک سران و ارگانھای سرکوب حکومت اسالمی
ايران مسئول مرگ و اقدام تاسفبار سيامک پورزند شمرده میشوند .او گروگان حکومت اسالمی بود و قاتلينش ،جز
سران و مقامات حکومت اسالمی کس ديگری نيست .چرا که ،حکومت اسالمی ايران ،دشمن درجه يک آزادی انديشه
و بيان و تشکل مردمیست و از بیرحمترين و جانی ترين حکومتھای جھان نسبت به آزادیھای سياسی و اجتماعی

به شمار میآيد .اين حکومت ،افزون بر قتلعام دهھا ھزار زندانی سياسی ،کشتن شاعران و نويسندگانی مانند سعيد
سلطانپور شاعر و نويسنده انقالبی و عضو کانون نويسندگان ايران و ترور مختاری و پوينده از اعضای جمع
مشورتی کانون نويسندگان ايران و بسياری ديگر را در کارنامه سياه خود دارد.
مسلما سيامک پورزند ،عاشق زندگی بود؛ اما تحمل زيستن زير سلطه حکومت تبهکار و پليدی را نداشت و در نھايت
در اعتراض به آنچه که در کشورش میگذشت و آنچه که با او کردند به زندگی خود خاتمه داد.
يادگار من از سيامک پورزند ،عکسھايی از پسر خانهاش »احمد شاملو« ،در ويژهنامه »چنين گويد بامداد شاعر«
است .در اين کتاب ،حدود  ۵٠تن از شخصيتھای ادبی و فرھنگی ايران ،چه در داخل و چه در خارج کشور ،قلم زده-
اند و »انتشارات آرش« آن را در سال  ،٢٠٠٠در  ٢٧٠صفحه منتشر کرده است.
يادش گرامی باد!
* منبع :بانک شماره  ،١٧نشريه کانون نويسندگان ايران در تبعيد ،به سردبيری بھرام رحمانی که آخر ھر ماه منتشر
می گردد.

