
 سال حبس تعزیری محکوم شد ۸خسرو صادقی بروجنی به 

ی جامعه شناسی، توسط دادگاه انقالب تهران  خسرو صادقی بروجنی، دانش آموخته –خبرگزاری هرانا 

اد به ماده در صورت قطعی شدن این حکم، از این میزان با استن. سال حبس تعزیری محکوم شد ۸به 

اجتماع و تبانی “سال حبس تعزیری از بابت اتهام  ۵قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی  ۴۳۱

 .در خصوص آقای بروجنی قابل اجرا بود” به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی

صادقی به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، خسرو 

سال حبس تعزیری محکوم  ۸ی جامعه شناسی، توسط دادگاه انقالب تهران به  بروجنی، دانش آموخته

 .شد

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر شده  ۸۸بر اساس این حکم که توسط شعبه 

ه امنیت ملی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علی“است، آقای صادقی بروجنی از بابت اتهام 

به یک سال حبس و از ” فعالیت تبلیغی علیه نظام“سال حبس، از بابت اتهام  ۵به ” داخلی و خارجی

سال حبس  ۸به دوسال حبس و در مجموع به ” توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی“بابت اتهام 

 .تعزیری محکوم شده است

قانون  ۴۳۱میزان با استناد به ماده  در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر، از این

اجتماع و تبانی علیه امنیت “سال حبس تعزیری از بابت اتهام  ۵مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی 

 .در خصوص آقای بروجنی قابل اجرا بود” داخلی و خارجی

 ۸۸و در شعبه  ۸۸مردادماه  ۶ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خسرو صادقی بروجنی در تاریخ

اتهامات مطروحه علیه آقای . دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده بود

اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب “و ” فعالیت تبلیغی علیه نظام“، ”توهین به بنیانگذار“صادقی بروجنی 

 .عنوان شده بود” یت ملی داخلی و خارجیجرم علیه امن
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اردیبهشت ماه  ۴۸خسرو صادقی بروجنی در تاریخ 

دادسرای اوین بازداشت و مورد تفهیم اتهام و بازجویی قرار  ۸سال جاری پس از احضار به شعبه 

 ۸۳وی در تاریخ . میلیون تومانی تغییر داده شد ۳۳۳قرار بازداشت وی نهایتا به قرار وثیقه . گرفت

میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی  ۳۳۳با تودیع قرار وثیقه  ۸۸ردیبهشت ماه ا

 .از زندان اوین آزاد شد

های اخیر  ی جامعه شناسی است که در سال الزم به ذکر است خسرو صادقی بروجنی دانش آموخته

ت متعددی را در این زمینه نوشته ی نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقاال ضمن پژوهش در حوزه

 اس مدیا.اند.ای از مقاالت ایشان است که توسط نشر اچ مجموعه” نئولیبرالیسم در بوته نقد“کتاب . است

(H&S Media) سازی و نابرابری نیز به قلم وی توسط انتشارات  کتاب جهانی. در انگلستان منتشر شد

 .منتشر شده است ۴۳۸۳پرسش در سال 

 


