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‹‹ ُلوا َتْعِد َاْن  ٱلَهَوي  َّتِبعُوا َت َال  َف ››

) 33 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 3 شعبه
شهيدمقدس «امنيت») تهران

قرار نهايی دادسرا
دادگستري كل استان تهران

( شهيدمقدس «امنيت») تهران تصميم 33 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 3 شعبه 9809980276300562 پرونده کالسه
9909970276300502 نهایی شماره

مشتكي عنه:
آقای علي رضا فرشي دیزجيكان فرزند بهمن به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - ظفر، تقاطع فرید افشار و آرش (غربي)،

3 5، واحد پالك

اتهام ها:

فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي ایران به نفع گروههاي معاند و تجزیه طلب پان تركيسم و پان آذریسم .1
اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور .2

( شهيدمقدس «امنيت») تهران تصميم 33 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 3 شعبه 9809980276300562 پرونده کالسه
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آقای علي رضا فرشي دیزجيكان فرزند بهمن به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - ظفر، تقاطع فرید افشار و آرش (غربي)،

3 5، واحد پالك

اتهام ها:

اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور .1
فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي ایران به نفع گروههاي معاند و تجزیه طلب پان تركيسم و پان آذریسم .2

نسبت به اتهام وارده عليه علي رضا فرشي دیزجيكان دائر بر اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور و فعاليت تبليغي عليه نظام
جمهوري اسالمي ایران به نفع گروههاي معاند و تجزیه طلب پان تركيسم و پان آذریسم جلب به دادرسي صادر شد

بسمه تعالي

33 ناحيه انقالب و عمومي دادسراي بازپرسي 3 شعبه رسيدگي جلسه العاده، فوق وقت در 1399/12/16 بتاریخ
9809980276300562 كالسه پرونده است، تشكيل ذیل كننده امضاء تصدي به تهران «امنيت») شهيدمقدس )
و اعالم تحقيقات ختم متعال خداوند از استعانت با و پرونده محتویات مجموع به عنایت با دارد. قرار نظر تحت

به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار نهایی می نماید .

قرار نهایی

تهران 33 سرپرست دادسرای ناحيه معاون محترم دادستان

قيد با آزاد کيفری سابقه دارای بهمن ند فرز دیزجيکان فرشی عليرضا آقای اتهام خصوص در احتراما سالم با
نظام عليه تبليغی فعاليت و کشور امنيت عليه اقدام قصد به تبانی و اجتماع بر دایر پرونده این در وثيقه قبولی
طریق از و آذریسم پان و ترکيسم پان طلب تجزیه و معاند های گروه نفع به ایران اسالمی جمهوری مقدس
پرونده محتویات به توجه با گسترده بطور مجازی فضای در و شده شناخته طلب تجزیه و معاند افراد با همکاری

تصوير برابر با اصل است.
(شهيد مقدس) تهران 33 تهران - انتهاي شمالي بزرگراه يادگار امام - جنب درب اصلي زندان اوين - دادسراي عمومي و انقالب ناحيه نشاني:
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ها دستگاه بررسی و سازمان آن کارشناسان موثق گزارشات و تحقيقات و تهران اطالعات سازمان گزارش و
خاص استراتژی با و گسترده فعاليت از حکایت که وی به متعلق و متهم از مکشوفه الکترونيکی های داده و
کتبی نظر اظهار آنها مورد در متهم و رسيده متهم رویت به تحقيق هنگام در آنها محتویات تمامی و دارد وی
با گسترده ارتباط و طلب تجزیه و نظام معاند مجازی گروههای در متهم عضویت به توجه با و است نموده
آن اهداف از داند می اقوام حقوق مدافع را خود که کسی از وی اطالع عدم اظهار و ها گروه آن افرادشاخص
توجه با عليهذا باشد می بالوجه دفاع بوده مشهود وی امضاء در طلبی تجزیه نشانه زمانی که ازکسی و ها گروه
مستندا و محرز مشاراليه بزهکاری رسد می جلد یازده به قریب که پرونده در موجود مستندات و فوق مراتب به
قانون 265 ماده و بعدی الحاقات و اصالحات با 1375 مصوب اسالمی مجازات قانون 610 و 500 مواد به
بنظر پرونده دفتر . ميگردد اعالم و صادر نامبرده دادرسی به جلب قرار 1392 مصوب کيفری دادرسی آیين

معاون محترم دادستان ایفاد در صورت موافقت از آمار کسر و به دادگاه صالح ارسال گردد .

( شهيدمقدس «امنيت») تهران - صمد هادي پور 33 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 3 شعبه

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.
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