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 ۱۸ماه زندان در دوره ابراهیم رییسی
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وکیل کیومرث مرزبان :اتهام ارتباط با دولت متخاصم را قبول

اسفند ۱۳۹۲ ,۱

نداریم ،امیدواریم دادگاه تجدیدنظر با حضور ما
روزنامه آسمان )?http://farsnews.com/newstext.php
 (nn=13921201000777پس از شش شماره انتشار صبح
پنج شنبه اول اسفند ماه توقیف شد .روابط عمومی
دادسرای عمومی و انق^ب تهران ،دلیل توقیف این
روزنامه را انتشار مطلبی در خصوص حکم قصاص
در تاریخ سه شنبه  ۲۹بهمن عنوان کرده است که در
آن مطلب حکم قصاص »غیر انسانی« عنوان شده
بود.
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روزنامه آسمان پس از شش شماره انتشار صبح پنج شنبه
اول اسفند ماه توقیف شد .روابط عمومی دادسرای عمومی
و انق^ب تهران ،دلیل توقیف این روزنامه را انتشار مطلبی
در خصوص حکم قصاص در تاریخ سه شنبه  ۲۹بهمن
عنوان کرده است.

روزنامه آسمان در شماره چهارم خود اظهارات
هرمیداس باوند ،استاد علوم سیاسی ،را منتشر کرده
بود که در جایی از مطلب ،مجازات قصاص به عنوان
مجازاتی »غیرانسانی« عنوان شده است.
پس از توقیف این روزنامه ،عباس بزرگمهر،

برگزار شود
)https://persian.iranhumanrights.org/1398/06/kioomars-
marzban-sentenced-23-years-in-prison-initial(/trial

شهریور ۱۳۹۸ ,۲
سوال حقوقی شماره  :۳۵در صورت مواجه شدن با آزار
جنسی در خیابان چه برخورد قانونی میتوان کرد؟
)https://persian.iranhumanrights.org/1398/06/chri-
(/legal-35-questions

شهریور ۱۳۹۸ ,۱
تایید حکم  ۱۰سال زندان ارس امیری :محکومیت بدون

مدیر مسول

مستندات قانونی و بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر
)https://persian.iranhumanrights.org/1398/05/aras-
(/amiris-sentence-upheld-in-appeals-court

مرداد ۱۳۹۸ ,۳۰
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نامه  ۲۰۰زندانی زن از زندان قرچک ورامین؛ وضعیت

 (%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AFروزنامه آسمان که صبح
پنجشنبه اول اسفند با اع^م جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه برای ارائه پاره ای از توضیحات به این دادسرا
مراجعه کرده بود و اکنون در زندان اوین است در خصوص این مطلب گفت» :روز سهشنبه  ۲۹بهمنماه در روزنامه
آسمان مطلبی منتشر شد که در آن استادان و دانشجویان دهه  ۶۰یادی از همان ایام کرده بودند و خاطرات خود را
درباره دهه  ۶۰گفته بودند .در همین میان دکتر هرمیداس باوند درباره بیانیهای که در آن زمان درباره قصاص مطرح
شده بود ،خاطرهای گفته بود .عنوان این بیانیه ،قصاص »غیرانسانی« بود که همین پسوند غیرانسانی مسئلهساز شد«.

اسفبار و بیتوجهی مستمر مسوولین
)https://persian.iranhumanrights.org/1398/05/varamin-
(/gharchak-prison-conditions

مرداد ۱۳۹۸ ,۲۸

عباس بزرگمهر گفت :من در نسخهای که برای چاپخانه قرار بود فرستاده شود ،این پسوند را حذف کردم اما متأسفانه
بخش فنی روزنامه سهوا نسخه اص^حنشده را برای چاپخانه فرستاده بود .آقای بزرگمهر همچنین با اظهار اینکه او در
خط مقدم جنگیده است و جانباز جنگی است ،گفت» :آقایان طوری رفتار می کنند که گویی آنها امامزاده هستند و ما
بچه یزد«.
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با این حال او پس از ارائه توضیحاتش به دادسرای فرهنگ و رسانه به زندان اوین منتقل شد .نوشاد عمادی ،از دوستان
مدیر مسول این روزنامه به خبرگزاری دانشجویی ایسنا
)http://isna.ir/fa/news/92120100254/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-
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 (%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8Cگفت» :برای آقای بزرگمهر قرار وثیقه  ۳۰۰میلیون تومانی
صادر شده بود که به علت پایان وقت اداری قرار دادن وثیقه به صبح شنبه موکول شد و آقای بزرگمهر به زندان اوین
منتقل شد«.
به دنبال توقیف این روزنامه ،مدیر حوزه های علمیه ) (http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921201000349کشور با اشاره به
مطلب روزنامه آسمان در خصو حکم قصاص گفته است» :حذف اس^م هدف این جریان ناسالم فرهنگی و سیاسی
است .سید هاشم حسینی بوشهری گفته است» :آیا باید باز هم نشست و شاهد این باشیم که در روزنامه های داخلی
حکم الهی قصاص را غیر انسانی شمارند و با الفاظ و واژگان به مدقدسات و اصول اس^می توهین کنند؟!«
محمد قوچانی ) ،(http://www.mehrnews.com/detail/News/2240477سردبیر روزنامه آسمان نیز در خصوص انتشار عبارت »حکم
غیرانسانی قصاص« عنوان کرد که آن یک اشتباه فنی بوده است .او گفت» :ما برای اینگونه احکام فقهی و نیز ارزش
های دینی احترام قائل هستیم و این عبارت »حکم غیرانسانی قصاص« هم قرار نبود چاپ شود اما متاسفانه در
لحظات آخر دقت íزم صورت نگرفت و این اشتباه رخ داد«.
روزنامه آسمان پیش از این به صورت هفتگی چاپ میشد که با تغییر امتیاز آن از روز  ۲۶بهمن به شکل روزنامه انتشار یافت.
در این روزنامه خبرنگاران باسابقه و حرفه ای اص^ح طلب کار می کردند .این روزنامه حامی سیاست های حسن روحانی،
رییس جمهور ایران بود .در دوران نزدیک به هشت ماه ریاست جمهوری حسن روحانی تا کنون چندین روزنامه و هفته نامه
اخطار گرفته اند و روزنامه بهار از روزنامه های اصط^ح طلب توقیف شد.
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