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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٨٩تیر  ٢]تاریخ:[ 

 

 ار سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکومیت افشین ایقانی به چه

افشین ایقانی از شهروندان بهایی اهل سمنان به چهار سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری  –خبرگزاری هرانا 

 .محکوم شد

در رأی صادره اظهار   – " تشکیل گروه هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور "  حکم چهار سال حبس تعزیری به اتهام

فعالیت مربوط به آئین بهائی غیرقانونی است و بنا براین هیچ هدفی جز برهم زدن امنیت کشور ندارد  می شود که هر

 .صادر شده است " تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام )بهائیت(" و سه ماه و یک روز دیگر به اتهام  –

ه بازداشت قبلی آقای ایقانی جزء حکم او  به گزارش سرویس جامعه بهایی، در رأی هم چنین اشاره شده است ک

محسوب خواهد شد و این که به تشخیص کارشناسان وزارت اطالعات همۀ دارایی های او که مربوط به اتهاماتش 

است مصادره می شود. به عالوه چون زندان سمنان فاقد امکانات مناسب نگهداری این گونه متهمین می باشد، آقای 

 .ستان تهران فرستاده خواهد شدایقانی به زندانی در ا

 .او بیست روز برای تقاضای تجدید نظر علیه این حکم فرصت دارد

 .میلیون تومانی، آزاد شده بود ١۵۰با قرار وثیقه   ٨٨دستگیر و نهم اسفند سال  ٨٨دی سال   ١۵آقای ایقانی در  

مأموران وزارت اطالعات به مغازۀ آقای ایقانی یورش برده بودند و نیمی از اجناس  ١٣٨۷اسفند  ٢١گفتنی است در 

 .او را توقیف کردند و از او خواستند که اجناس باقیمانده در مغازه را قبل از سال نو به فروش رساند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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