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  قسمت هشتم-گزارش خبرنگاران فارس 

   اقدام عليه امنيت آشور از طريق آشوب اجتماعي و تباني

طريق آشوب اجتماعي و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي، حضور اقدام عليه امنيت آشور از : خبرگزاري فارس

در محلهاي اغتشاش و پخش سي دي و اعالميه هاي تحريك آميز، ايراد ضرب و شتم مأمورين ، حمل و نگهداري و 

  . پرتاب نارنجك جنگي از ديگر اتهامات عوامل ميداني آشوب ها اعالم شد

تاب نارنجك دست ساز و آتش زا با استفاده از لباس فرم سپاه پاسداران به گزارش خبرگزاري فارس، ساخت و پر

انقالب اسالمي، تمرد و حمله به مأمورين نيروي انتظامي در حين انجام وظيفه، حادثه آوي دانشگاه؛ بستري براي 

 برهم زدن حضور نيروهاي خودسر در اغتشاشات، اقدام عليه امنيت آشور از طريق آشوب اجتماعي و تباني به قصد

امنيت عمومي، حضور در محلهاي اغتشاش و پخش سي دي و اعالميه هاي تحريك آميز، ايراد ضرب و شتم مأمورين 

بسيج در حين انجام وظيفه، اقدام عليه امنيت آشور از طريق حمل و نگهداري نارنجك جنگي، عناوين آخرين بخش از 

  . العموم بود مومي و انقالب تهران به نمايندگي از مدعيمتن آيفر خواست ارائه شده از سوي معاون دادستان ع

  

  ساخت و پرتاب نارنجك دست ساز و آتش زا با استفاده از لباس فرم سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

: آقاي ميثم قرباني فرزند حجت اهللا آه يكي از متهمان اغتشاشات پس از انتخابات است در اعترافات خود مي گويد

وب آشانيدن تجمعات خياباني، تصميم گرفتم مواد الزم را براي ساخت نارنجك دست ساز فراهم آنم آه در براي به آش"

پس از ساخت اين نارنجك ها، آنها را در آشوبهاي خياباني مورد استفاده قرار دادم اما از آنجا آه . اين آار موفق بودم

ام به تهيه لباس فرم سپاه آردم تا از اين پوشش بتوانم براي نگران شناسايي و بازداشت خود همراه با نارنجك بودم، اقد

  . " اهداف خود سود ببرم

  

  تمرد و حمله به مأمورين نيروي انتظامي در حين انجام وظيفه 

از لحاظ : "آقاي حسين باستاني نژاد فرزند شريف، از متهمان بازداشت شده در صحنه درگيري هاي خياباني مي گويد

تجمعات خياباني پس از انتخابات بستري براي حضور و فعاليت هر . هواداران حزب توده هستمسوابق سياسي جزو 

در اآثر تجمعات غيرقانوني به عنوان يكي از محرآان آشوب ها حضور داشتم و در حمله به . چه بيشتر من بود

  . " نيروهاي انتظامي و بسيج مشارآت داشتم

آه تصاويري از متهم در حال حمله به سنگ پراني به نيروهاي انتظامي دستگيري نامبرده پس از آن صورت پذيرفت 

در سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش شد و از طريق اطالعات مردمي، محل اختفاي متهم به نيروهاي امنيتي 

  . گزارش و وي دستگير مي شود

  . اسامي ساير متهمين آه داراي اتهام مشابه هستند در پروژه منعكس مي باشد

  مله به مراآز نظامي با مواد آتش زا به قصد ايجاد فتنه و بلوا در جامعه ح

  

در تجمع غيرقانوني : " آقاي مهدي فتاح بخش فرزند هادي آه در حين ارتكاب جرم دستگير شده، اظهار مي دارد-



 از اغتشاشگران به سپس به اتفاق جمعي. خيابان آزادي اقدام به سنگ پراني و حمله به مأموران نيروي انتظامي آردم

حوزه ) ع(سمت يكي از پايگاه هاي بسيج حرآت آرديم و با پرتاب سنگ و مواد آتش زا، آانكس پايگاه ثامن االئمه

  . "  ليله القدر بسيج را به آتش آشيديم آه در حين ارتكاب جرم توسط مأموران انتظامي و امنيتي بازداشت شدم115

مي فرزند ابراهيم، با حمل آوآتل مولوتف و سنگ پراني به مأمورين انتظامي،  در ميان متهمين آقاي موسي شاه آر-

  . موجبات اقدام عليه امنيت آشور را فراهم آورده است

 همچنين آقاي امير شناور فرزند خليل، آه داراي پيشينه محكوميت آيفري است، اقدام به سنگ پراني و تمرد نسبت به -

متهم با تأثيرپذيري از شبكه هاي ماهواره اي اقدام به آتش . نجام وظيفه نموده استمأموران نيروي انتظامي در حين ا

  . زدن اموال عمومي و خصوصي در جهت اخالل در نظم و امنيت شهر نموده است

آشف چند قبضه آلت آمري و تعداد زيادي فشنگ جنگي و اسناد ارتباط با گروه هاي خارج آشور جهت سند سازي 

  ي ايران عليه نظام اسالم

  

از منزل و محل آار آقاي محمد علي دادخواه سخنگوي آانون غيرقانوني مدافعان حقوق بشر آه نقش مهمي در 

اندازي آشوب ها داشته است، تعداد دو قبضه آلت آمري همراه با مقاديري فشنگ، مواد مخدر، اسناد ارتباط با  راه

اطالعيه هايي دال بر تحريك مردم به آشوب و بلوا آشف گروه هاي خارج از آشور جهت ايجاد اغتشاش و مدارك و

  . گرديد

  

  حادثه آوي دانشگاه؛ بستري براي حضور نيروهاي خودسر در اغتشاشات 

رخدادهاي تلخي آه در دوران تبليغات انتخاباتي و پس از آن اتفاق افتاد، بسترهاي الزم را براي مانورنيروهاي 

  . م آوردآشوبگر و خودسر در مراآز حساس فراه

در پروژه هايي آه . حادثه تلخ آوي دانشگاه نمونه بارزي از حضور و مانور اين عناصر خودسر و فتنه انگيز است

ستادهاي آشوب و بحران سازي تعريف آرده بودند، دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويي از جايگاه ويژه اي 

 نرم با درك پيوندي عاطفي آه ميان اقشار مردم و طيف طراحان و بازيگردانان پروژه براندازي. برخوردارهستند

  . دانشگاهي وجود دارد، زمينه خياباني آردن و راديكاليزه نمودن اعتراضات را فراهم آوردند

اي آه در آن گروهي بازي خورده و غافل ايفاي نقش آردند،  بدون ترديد حادثه دانشگاه بايد از منظر توطئه حساب شده

ين حادثه گروه هايي از فدائيان خلق، دفتر تحكيم وحدت، پان ترآيست ها، برخي اعضاي انجمن در ا. بررسي شود

  . هاي تهران و نيروهاي خودسر حضور داشتند اسالمي دانشگاه

بررسي آماري افراد ضرب و شتم شده و زخمي هاي بستري در بيمارستان ها نشان مي دهد آه طراحان و مجريان 

  .  براي رسيدن به اهداف شوم خود حاضرند فرزندان پاك اين مرز و بوم را نيز قرباني نمايندپروژه فتنه گري و آشوب

  

  اقدام عليه امنيت آشور از طريق آشوب اجتماعي و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي 

قانوني،  آقاي اميد جعفرآبادي فرزند عباس آه داراي پيشينه محكوميت آيفري است، ضمن حضور در تجمعات غير-

  . اقدام به درگيري با نيروهاي انتظامي و امنيتي نموده است

 همچنين آقاي محسن جعفري فرزند محمد حسن آه داراي دو فقره پيشينه محكوميت آيفري در رابطه با مواد مخدر -



نامبرده . تاست، از طريق آشوب اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي، عليه امنيت آشور اقدام نموده اس

با حمله و پرتاب سنگ به مأمورين و سردادن شعار عليه نظام جمهوري اسالمي ايران، در درگيري ها و تحريق اموال 

  . عمومي و خصوصي مشارآت فعال داشته است

 آقاي محمدرضا اسماعيل زاده فرزند قاسم آه اعتياد به مواد مخدر آراك دارد، با حضور در تجمعات غيرقانوني -

  . تشاشات خياباني، اقدام عليه امنيت آشور آرده استواغ

 آقاي حامد مكاري انور فرزند حميد آه اعتياد به مواد مخدردارد، از ديگر متهمان اقدام عليه امنيت آشور است آه در -

  . تجمعات غيرقانوني و اغتشاشات خياباني مشارآت داشته است

 سعيد پورعظيمي فرزند حسن، رحيم همتي فرزند جمشيد، احسان  همچنين آقايان فرشيد قدرتي فرزند علي اآبر،-

هنرآار فرزند رضا، فرشيد آريمي فرزند علي، ميثم صابر فرزند محمود، عليرضا قريبي فرزند محمد اسماعيل، اآبر 

ند قدرتي فرزند براتعلي، محمد حسين آوشكباغي فرزند علي اآبر، آدرين آشيشيان فرزند رستم، عباس گلزارنيا فرز

حسن، سيد هادي شاه واليتي فرزند احمد، محمد قنبري قاسم، سهند صابرنژاد فرزند محمد حسين، حسين افشاري فرزند 

ورنكشي فرزند نقدعلي، مهران احمديان فرزند صادق، سعيد قرباني فرزند غالمرضا، احمد شريفيان فرزند عبداهللا، 

اصغر مشيري فرزند علي حسين، فرزين هادي پور آب آنار فرزند فرامرز، ناصر عبدالحسين فرزند غالمرضا، حميد 

اهللا، رامين ساتكين فرزند عادل،  رزند رضا، محسن شكري فرزند پنجعلي، عليرضا قادري فرزند فضلصالحي ف

اميررجبي فرزند شعبانعلي، افشين خسروي پور فرزند حسين، سيدعلي سيدزاده فرزند جالل، محمد نيكزاد فرزند احمد 

يفري هستند، با شرآت در تجمعات غيرقانوني، و خانم مائده سادات ذآريايي فرزند ابوالفضل آه همگي داراي پيشينيه آ

اخالل در نظم عمومي، فعاليت تبليغي عليه نظام، ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي 

نسبت به حاآميت و مراجع رسمي آشور، اقدام عليه امنيت آشور از طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت 

  . ه اندعمومي نمود

  

  حضور در محلهاي اغتشاش و پخش سي دي و اعالميه هاي تحريك آميز 

 آقاي ايمان سهراب پور فرزند آاووس، با حضور در محلهاي اغتشاش، اقدام به پخش ي دي و اعالميه هاي تحريك -

  . آميز بين مردم آرده است

ري است با حضور در تجمعات غيرقانوني، اقدام به  متهم ديگر آقاي سعيد سپانلو فرزند ابوالفضل آه داراي سابقه آيف-

  . پخش تصاوير تحريك آميز آرده است

همچنين آقاي حميدرضا بختياري فرزند علي، با حضور در تجمعات غرقانوني و حمل پالآارد، اقدام به تحريك ديگران 

  . جهت حضور در تجمعات غيرقانوني نموده است

زند عظيم اهللا با حمل و توزيع اعالميه هاي غيرقانوني، اقدام به تحريك  متهم ديگر آقاي عباس يوسف شاهي فر-

  . آشوبگران نموده است

 آقاي مهرداد اصالني فرزند غالمرضا، با ارسال پيام به شبكه تلويزيوني بي بي سي در تحريك به آشوب ايفاي نقش -

  . از ديگر اتهامات وي شرآت در اغتشاشات است. نموده است

ي بي طرف فرزند رحيم با شرآت در تجمعات غيرقانوني و فيلمبرداري از اغتشاشات، با افرادي آه  آقاي مرتض-

  . داراي تابعيت خارجي هستند ارتباط برقرار آرده است



  

  ايراد ضرب و شتم مأمورين بسيج در حين انجام وظيفه 

 و جرح مأمورين بسيج در خيابان  آقاي مهرداد ورشويي فرزند ناصر، داراي سابقه آيفري اقدام به ايراد ضرب-

  . آزادي تهران آرده آه تصاوير متهم در حين ارتكاب جرم در رسانه هاي عمومي نمايش داده شده است

 همچنين آقاي فرامرز عبداهللا نژاد فرزند رحيم، به عنوان يكي از عوامل اغتشاش در حمله و تمرد نسبت به مأمورين -

  . عكس متهم حين ارتكاب جرم توسط رسانه هاي خبري منتشر شده است. شته استبسيج در خيابان آزادي مشارآت دا

  

  اقدام عليه امنيت آشور از طريق حمل و نگهداري نارنجك جنگي 

  . خانم زيبا عسكري فرزند يداهللا، در تجمع غيرقانوني خيابان آزادي نارنجك جنگي همراه داشته است

ه همراه خانم زيبا عسگري ضمن حضور در تجمعات و اغتشاشات، در همچنين محسن عباسي منتظري فرزند مظفر، ب

  . حمل و نگهداري نارنجك جنگي با متهمه مشارآت داشته است

  

  مشارآت در تخريب و تحريق اموال دولتي، عمومي و خصوصي 

طح خيابان ها و  آقاي آامران جهانباني فرزند مهديقلي، به عنوان يكي از عوامل اغتشاش به ايجاد تحريق عمدي در س-

  . معابر تهران اعتراف مي آند

 آقاي مهدي مقيمي فرزند علي آه داراي دو فقره سابقه محكوميت آيفري است، به عنوان يكي از عوامل اغتشاش در -

تصاوير متهم در حين آتش زدن اموال . آتش زدن اموال عمومي و خصوصي در خيابان نواب حضور داشته است

  . انه ها منتشر شده استعمومي و خصوصي در رس

 آقاي علي صفايي فرزند يداهللا آه ساآن آمريكا بوده، در تجمعات و اغتشاشات از جمله تحريق اتوبوس شهرداري در -

  . خيابان الرستان حضور داشته و همچنين از منزل متهم مواد روان گردان، شيشه و مشروبات الكلي آشف شده است

  

  لوا و آشوب اخالل در نظم عمومي از طريق ب

 آقاي رامتين توفيق قزويني فرزند منصور آه بهايي است، با حضور در تجمعات غيرقانوني موجبات اخالل در نظم -

  . عمومي از طريق بلوا و آشوب و حرآات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه را فراهم آورده است

 تير سال 18ه محكوميت آيفري سابقه شرآت در جريان  همچنين آقاي فريد احمدي فرزند جالل آه داراي پيشين-

  .  را داراست، با شرآت در تجمعات غيرقانوني، موجبات اخالل در نظم عمومي را فراهم آورده است1378

 آقاي اآبر اجدادي فرزند علي آه در هنگام دستگيري با خود مواد روان گردان از نوع شيشه داشته با حضور در -

  . مأمورين انتظامي اقدام به پرتاب سنگ نموده استاغتشاشات به سمت 

 همچنين آقاي حسام َترُمسي فرزند حميد، با حضور در تجمعات غيرقانوني، به سنگ پراني عليه مأمورين نيروي -

  . انتظامي اقدام آرده است

مت مأمورين انتظامي  فرناش فرهادپور فرزند عبدالحسين با حضور در تجمعات غيرقانوني اقدام به پرتاب سنگ به س-

  . نموده است

 مسعود شميراني از ديگر متهمان است آه با حضور در اغتشاشات، اقدام به پرتاب سنگ به سمت نيروهاي انتظامي -



  . نموده است

  

  حضور در تجمعات غيرقانوني و دعوت به اعتصاب و تحصن 

د دانشگاه تهران واميرآبير براي تحصن و آقاي علي محدث فرزند احمد با حضور در تجمعات غيرقانوني از اساتي

نامبرده در تحصن دانشگاه تهران و اميرآبير حضور داشته . حضور در تجمعات غيرقانوني دعوت به عمل آورده است

  . است

فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران از طريق شرآت در تجمعات غيرقانوني و ارسال عكس و 

  هاي معاند  غتشاشات به خارج آشور جهت تدارك خوراك تبليغاتي رسانهاخبار مربوط به ا

  

 خانم آيانا سعيدفر فرزند ابراهيم، به عنوان يكي ازعوامل اغتشاش در تجمعات غيرقانوني شرآت داشته و به تهيه -

  . خبر جهت انتقال به شبكه هاي ماهواره اي اقدام نموده است

 متهم به توهين به مسئوالن نظام، تشويش اذهان عمومي، تشويش و تحريك  محمد درمنكي فراهاني فرزند عباس-

سايرين در تجمعات، هدايت اغتشاشگران در قالب طراحي شعار و ارتباط با شبكه ها و رسانه هاي بيگانه از طريق 

  . ارسال عكس و خبر مي باشد

 مرتبط بوده و اطالعات مربوط به اغتشاشات را براي نامبرده با افرادي در آشور آمريكا، آانادا، ايتاليا، آلمان و ترآيه

  . آنها ارسال مي آرده است

 آقاي مهدي مقيمي فرزند محمد حسين با حضور در تجمعات غيرقانوني اقدام به فيلمبرداري از صحنه درگيري ها -

  . نموده است

 در تهران است، ضمن حمل اعالميه  خانم سارا احمدي ابهري فرزند محمد جواد آه آارشناس دفتر سازمان ملل متحد-

هاي گروهك هاي ضد انقالب و مشارآت در تجمعات غيرقانوني، از صحنه اغتشاشات و درگيري ها عكسبرداري 

  . آرده است

 متهم ديگر آقاي شاهور صبا فرزند محسن آه داراي پيشينه محكوميت آيفري است با حضور در اغتشاشات اقدام به -

  . رگيري ها آرده استفيلمبرداري از صحنه د

 آقاي محمد سليمانپور فرزند نصرت اهللا با حضور در تجمعات غيرقانوني و دعوت ديگران به شرآت در راهپيمايي -

  . هاي غيرقانوني، اقدام به تهيه عكس و تصوير از تجمعات براي اهداف خاص نموده است

  رياست محترم دادگاه انقالب اسالمي تهران 

طئه و فتنه اخير آه شامل طراحان، محرآين، برنامه ريزان، مرتبطين گروهكهاي معاند وضد پس از بيان شرح تو

انقالب و نيز مداخله و حمايت و هدايِت سرويس هاي اطالعاتي بيگانه واقدامات مخرب افراد فرصت طلب و آشوبگر 

 متهمين را با ذآر نوع اتهامات و بود اجازه مي خواهم در فرصتي آه اعالم مي فرماييد آيفرخواست انفرادي هر يك از

 قانون مجازات 689 و 687، 677، 618، 610، 500داليل و مستندات جهت صدور حكم شايسته به استناد مواد 

  . اسالمي بيان نمايم

  والسالم علكيم و رحمت الهل و برآاته 



  معاون دادستان عمومي و انقالب تهران 

  

 


