
 

 

 جلسه دادگاه کیوان صمیمی برگزار شد

جلسه دادگاه کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز  –  خبرگزاری هرانا

آقای . دادگاه انقالب تهران برگزار شد ۹۲اردیبهشت در شعبه  ۹۲جهانی کارگر امروز دوشنبه 

سال حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از  ۲صمیمی پیشتر به صورت غیابی در همین شعبه به 

 .وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد

 ۹۲به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه 

 ، جلسه دادگاه کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز۹۹۲۲اردیبهشت 

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی ایمان  ۹۲اردیبهشت در شعبه  ۹۲جهانی کارگر امروز دوشنبه 

 .افشاری برگزار شد

 .اند در جریان این جلسه دادگاه، وکالی آقای صمیمی به دفاع از او پرداخته

و تبانی به  اجتماع“اردیبهشت به صورت غیابی در همین شعبه از بابت اتهام  ۹آقای صمیمی در تاریخ 

فعالیت تبلیغی علیه نظام “سال حبس تعزیری و از بابت اتهام  ۵به ” قصد اقدام علیه امنیت کشور

شده بود که  محکوم سال حبس تعزیری ۲سال حبس تعزیری و در مجموع به  ۹به ” جمهوری اسالمی

سال حبس تعزیری برای وی قابل  ۵قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی  ۹۹۱به ماده با استناد 

 .اجرا بود
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پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا 

 .وقت رسیدگی تعیین کرد

دادگاه  ۹۲در شعبه  ۲۹فندماه اس ۹۱ جلسه رسیدگی به اتهامات آقای صمیمی قرار بود در تاریخ 

: کیوان صمیمی پیشتر در این باره اعالم کرده بود. انقالب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شود

 .«از طریق سایت قوه قضائیه مطلع شدم که بدون حضور من، دادگاه برگزار و حکمم صادر شده»

وان صمیمی در متن احضاریه دادگاه اتهامات مطرح شده علیه کی ۲۹اسفندماه  ۷پیشتر در تاریخ 

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز “

های محکومان امنیتی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع  و تشکیل جلسات با معاندان نظام و خانواده

ای علیه حجاب اسالمی و فعالیت از طریق شرکت در ه های مخالف نظام از طریق انتشار پیکسل گروه

محافل غیرقانونی و ایراد سخنرانی علیه نظام و توهین به رهبری و اخالل در نظم و آسایش عمومی و 

 .شده بود عنوان ”توهین به آیت هللا خمینی

ها تن از شرکت کنندگان  ، همزمان با روز جهانی کارگر، ده۹۹۲۹ماه  دیبهشتار ۹۹روز چهارشنبه 

در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن 

به  ۲۹اردیبهشت  ۹۹های امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ نیرو. شدند بازداشت این تجمع

بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای  تفتیش محل محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن

 .کامپیوتر را با خود برده بودند

، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان ۲۹خردادماه  ۹۷ایتا روز دوشنبه کیوان صمیمی نه

 .شد آزاد مراحل دادرسی از زندان اوین

و پیشتر ا. کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است

. بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود ۹۹نیز در سال 

در منزل  ۹۹آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 
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تخابات دادگاه انقالب اسالمی به اتهام زیر سوال بردن ان ۹۲اش بازداشت شد و در شعبه  شخصی

و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس  ۹۹ریاست جمهوری 

به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین  ۹۲صمیمی آذرماه سال . تعزیری محکوم شد

یبهشت ارد ۹۲وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه . به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد

 .شد آزاد ، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج۲۱ماه 

یکی از برادران کیوان . این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد

 .اند دهه شصت و توسط جمهوری اسالمی اعدام شدهصمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در 
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