
 جنايتکاران و همکاران رژيم آخوندی جمهوری اسالمی
  

Judge Seyyed Mahmood Haddaad: 
Look at his picture: 
  
He is the man who sentenced  many Iranian who were fighting for FREEDOM and 
DEMOCRACT to death in Iran over last 30 years.  
His real name is: Hassan Zare Dehnavi. He was the Judge of the 
revolutionarycourt, district 26 in Tehran. This thug was personally involved in 
torture and interrogation of Mr. Shafaghat. 
  
He is now the deputy of Iran's notorious prosecutor  Saied Mortazavi. 
Mortazavi was directly involved in the torture & the killing of many including the 
Iranian/ Canadian photo journalist Jaleh Kazemi in 2003. 
   
More on the Tehran prosecutor & executioner Judge Mortazavi: 

  

  قاضی محمود حداد

  در ايران به اعدام محکوم کرد ٨٠٣١که جناب احمد شفقت را در سال   کسی 

ن زارع دهنوی، قاضی حسن حداد، با نام اصلی حس 
ساله فارغ التحصيل حقوق از دانشگاه بهشتی است  ۵٢

با روی کار آمدن جمهوری اسالمی در سنين جوانی 
او از طريق اسداهللا . وارد سيستم قضائی کشور شد

الجوردی به تيم دادستانی اوين پيوست و پس از مدتی 
  . داديار زندان اوين شد

  
ياری زندان قاضی حداد در طول فعاليت خود در داد
او در سال . اوين حکم های سنگينی صادر کرده است 

به دليل تخلفات مالی گسترده و همچنين اخالقی از  ۶٨
جمله رابطه نامشروع با چند زندانی توسط حفاظت 

و مدتی نيز . زندان شناسايی و از مقام خود برکنار شد
مشغول به “ ستاد اجرايی فرمان حضرت امام”در 

  . ادره شد که چندی بعد به دليل اختالس مالی مجددا برکنار شدبررسی امالک مص
  

دادگاه انقالب را بر عهده گرفت که پرونده های مربوط به  ٢۶وی مجددا وارد دستگاه قضايی شد و رياست شعبه 
وی پس جرايمی چون قاچاق مواد مخدر و عتيقه جات را بر عهده داشت و احکام اعدام زيادی را در اين مدت صادر کرد 

پرونده بسياری از فعاالن دانشجويی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگين آنها  ٧٨تير ماه  ١٨از قيام دانشجويی 
  . را به تحمل حبس و اعدام محکوم نمود

  
با حضور در پرونده اکبر گنجی نيز بار ديگر اثبات کرد که يکی از مهره های کليدی سرکوب جنبش های  ٧٩وی در سال 

قاضی حداد کسی است که از . سی و مدنی ايران است و با صدور احکام سنگين می تواند به مدارج عالی دست يابدسيا



بسياری از فعاالن احزاب و سازمان های سياسی و دانشجويی و مدنی را با حضور در شعبه  ١٣٨۵تا سال  ١٣٧٨سال 
رسيدگی به پرونده . خ اعدام يا زندان ها نموده استبعنوان قاضی دادگاه انقالب و صدور احکام سنگينی راهی مسل ٢۶

های مهمی در ارتباط با فعاليت های تشکل ها و جريان هايی مانند نهضت آزادی ايران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتالف 
 ملی مذهبی ها، جبهه ملی ايران، جبهه متحد دانشجويی، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، حزب ملت ايران،

  . سازمان مجاهدين خلق ايران، جنداهللا، انجمن پادشاهی ايران و غيره بر عهده ايشان بوده است
  

وی به سبب خوش خدمتی ها و نشان دادن ماهيت ضد انسانی خود طی 
دادستان عمومی و  ی،واز سوی سعيد مرتض ٨۵تير ماه  ١٩حکمی در 

قالب تهران انقالب تهران به سمت معاون امنيت دادسرای عمومی و ان
نامبرده پس از اين انتصاب با تالشی دو چندان در نقش . منصوب شد

هدايت سرکوبها برآمد به طوريکه قتل و عام اعضای گروه جنداهللا، پرونده 
دانشجويان آزادی خواه سرکوب فعاالن جنبش زنان، سنديکای کارگران 
شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حيات آزاد کردستان و 

دها احضار و بازداشت فعاالن مدنی که جديدترين آن را بايد محکوميت ص
دانشجويان دربند پلی تکنيک تحت اعمال فشار وی در روز گذشته 

  .دانست
 

آنچه در پيوست می آيد تصويری منتشر نشده از اين چهره مخفی نگاه 
و انتشار تصوير و اطالعات وی به عنوان اين مجموعه اعتقاد دارد که افشاء . قضائی است –داشته سيستم اطالعاتی 

                                                      ٌ                                               مهره ای کليدی در سرکوب جامعه مدنی و سياسی ايران مسلما  نتايج مثبت و ارزنده ای را به همراه خواهد داشت
  و جنايتکارقاتل  –سعيد مرتضوی  

 ===============  

تصویرابراهيم نبوی در کنار 
  الجوردی جالد

بسياری ابراهيم نبوی را فقط طنز نويس   
و روزنامه نگاری می دانند که بواسطه 
سرکوب روزنامه نگاران در دولت خاتمی 
مجبور به ترک وطن گرديده است اما 

ابراهيم نبوی به . همه ماجرا همين نيست
اعتراف خودش دير زمانی مدير سياسی 
وزارت کشور و جانشين مديرکل 

عی وزارت کشور بوده است و البته اجتما
وی اشاره ای به اين نمی نمايد که در 
همان زمان نخست وزيری مير حسين 
موسوی، در وزارت کشور که بواقع در 
آن سالها در کنار وزارت اطالعات، 
مسئوليت تخليه اطالعاتی زندانيان 
سياسی و آماده کردن آنها برای شوهای 

ا بر ندامت و تواب سازی بوده است ر
نبوی در کنار اسداهللا الجوردی مسئوليت خرد کردن زندانيانی را بر عهده داشته که بيشترشان بعدها در قتل . عهده داشته

 عام زندانيان سياسی روانه گورستانهای بی نام و نشان شدند 

===================================================================== 
  



  

 بسيج و شکنجه گرفرمانده  –حسين طائب 
بازيگر سناريو جديد احمدی  گر شکنجه طائب حسين 

تنظيم اين  در طائب. خامنه ای مصباح يزدی- نژاد
 مقاومت نيروی فرمانده )٢٠٠٩ - ١١آگوست (گزارش 
 گفته او به نژاد احمدی ميشود گفته و استبوده   بسيج
 دهم دولت در اطالعات وزارت تصدی برای را خود
 رده در فرماندهی سمت دارای روحانی تنها کند، آماده
 جمهوری اسالمی آخوند ها مسلح نيروهای ارشد های
 موازی. اطالعاتی محافل با هم ای ويژه ارتباط و است
  . دارد

 
 بسيج فرمانده پيش سال کي از ساله ۴۶ طائب حسين
 دفتر کننده هماهنگ معاون آن از پيش مدتی شد،

 دانشکده از يکی فرمانده هم مدتی برای و بود رهبری
  . است بوده سپاه حسين امام دانشگاه های

 
 کرد، انکار را خرابکاری ايجاد در شورش ضد پليس و بسيجيان نقش از عکسی و فيلم هرگونه وجود ابتدا قبل ماه وی
 به آن دادن نسبت و خرابکاريها اين در رسمی نيروهای نقش از حاکی عکسهای و فيلمها از زيادی تعداد آنکه از پس اما

 نيروی و بسيج لباس خرابکاری، ايجاد برای اغتشاشگران :گفت مضحک ادعايی در شد، منتشر اينترنت در معترضان
  .بودند پوشيده را انتظامی

 
 

   گر شکنجه اطالعاتی، سيستم بنيانگذاران از کاظمی، کاظم سيد
 

 مسئولو اسالمی جمهوری اطالعاتی سيستم بنيانگذاران از يکی کاظمی کاظم سيد
 تاريخ روزهای ترين سياه در پاسداران سپاه اطالعات در چپ های گروه بخش
 کشور، اطالعاتی های بخش فترين مخو از يکی هدايت با او .بود کشورمانمعاصر
 مرتکب که جناياتی خاطر به کاظمی .داشت ميهن فرزندان ترين شريف خون در دست
 در همچنين او .رسيد پاسداران سپاه اطالعات فرماندهی مقامی قائم به سرعت به شد
 شکنجه ترين اصلی توحيد زندان مشترک. کميته و اوين ٢٠٩ بخش نمسئوال  هزمر
 بازجويان، مورد در کمی اطالعات گذشته ساليان طول در بود تهران در رژيم های گاه

 از نيز کاظمی کاظم سيد و است يافته انتشار کشور اطالعاتی مسئوالن و گران شکنجه
  .تنيس مستثنی قاعده اين

 کاظمی کاظم مورد در ۶٠ ههد سياه دوران در پاسداران سپاه فرمانده رضايی محسن
 در که است افرادی از يکی و سپاه مخلص و قديمی برادران از کاظمی «:گويد می

  ». است داشته سزايی به نقش کشور اطالعاتی سازمان گيری شکل
  

  
  
  
  
  
  
 



   کالهدوز عباس
  استن شدگا بازداشت برای سازی پرونده صدد در فارس مجازی سرويس خبرنگار نعنوا با اکنون هم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طالبی حامد
  

 با را خود های خبرسازی.که است فارس خبرگزاری دفتر در ساکن فاشيست ديگر
  کند می منتشر فارس سياسی سرويس خبرنگار عنوان

  
 

  
  ثابتی اميرحسين

 دانشکده دانشجويی بسيج مسئول 
 تهران دانشگاه یسياس علوم و حقوق
 خبرساز عنوان به اکنون هم که است
 کند می فعاليت رجانيوز سايت در
 
 

 
 
 
 
 
 



   آبادی داود حميد
  
 فعاالن از بازجويی در اکنون هم جنايتکار اين 

 دو و يک شماره مزدور دو همراه به سياسی
 اخراجی فيلم تهيه عوامل از او .کند می يفاا نقش
 ده مسعود فشار گروه سرکرده ساخته دو های
 سانسور. کل اداره در همچنين وی است نمکی
  است فعال ارشاد

  
  
  
  
  
  
  

 

   روانبخش قاسم
 پژوهشی و آموزشی موسسه علمی هيات عضو و پرتوسخن نامه هفته سياسی دبير 

 هم وی .است نيوز رجا سايت کننده هادار کادر عضو و مصباح موسسه خمينی امام
 برقرار ارتباط اوين داخل و جوان روزنامه ميانو دارد حضور ها بازجويی در اکنون
  .ميکند

  
  
  
  
  
  
  

 

  حجت حامد سيد
 پرونده مسئول سايت ايندر بی وطن اين .است رجانيوز سياسی گروه خبرساز
 حيات خبرگزاری در و دارد فعاليت نيز سخن پرتو در وی .ميشود شناخته ابطحی

 در فيزيکی مستقيم حضور درباره خبری او از .ميکند کار نيز نيوز ديلم و
  .دارد عالقه سازی پرونده حرفه به بيشتر وی است نشده شنيده ها بازجويی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  طلب روزی حسن 
  
 از وی حاضر حال در رجانيوز سايت سياسیدبير و نيوز شريف سابق سردبير و بازجو 

 گذشته ماه در شيراز در بسيج يورش وحشيانهدر و است شيراز دانشجويی بسيج فعاالن
 اکنون همشخص  اين.. هست نيز فارس استاندار جوان مشاور او ...است داشته نقش
  .است شده مستقر نجوا روزنامه در گيری اعتراف پروژه در همکاری برای

  
  
  
  
  
  
  
  

 سالك احمد 
 .شكنجه سرتيم 

 عمليات هدايت آه است یجنايتكاران و سفاآان ترين یاصل جمله از اآنون هم سالك احمد
 .یپيروز منطقه در تختي بلوار در قدس سپاه مخوف بازداشتگاه در را كنجهش

نيزاز همکاران اين  بسيج ناپخته یآادرهااز اعضای  بذرافكن ومجيد ثابتي اميرحسين
 .شخص می باشند

 جهاني مجمع فرهنگي معاون همچنين و است قدس سپاه در اي خامنه نماينده سالك، احمد
 اصلي حاميان از يكي نيز وي. است اختري حسين محمد با آن رياست آه است بيت اهل

 .بود سوريه در ايران سفير زمان آن در او است است بوده ميكونوس جنايت
 مي او نزديكي در اي خامنه هاي ديدار بيشتر در و است رهبري بيت عوامل از اختري
 .نشيند
 .است الغدير بنياد مديره هيات رئيس همچنين سالك
 انقالب،آينه مجاهدين سازمان اعضاي از زجوييبا و شكنجه پرونده سپردن داليل جمله از

 شود مي مربوط انقالب از قبل به آه است نبوي بهزاد ازاو شخصي
 آن در آه نبوي بهزاد سوي از نيز يكبارو داشته شهرت سياسي نيروهاي از خبرچيني به آه است بوده طالبي جمله از او

 و آنند مي طرد زندانيان را او .شود مي معرفي جاسوس عنوان است،به بوده نزندانيا موثق هاي چهره از يكي مقطع
  .شود مي نبوي بهزاد از وي شخصي آينه باعث امر همين

 
  


