
 !قضات جنايت پيشه دادگاههاي تبريز را بشناسيد

کمپيني از کميته بين المللي عليه اعدام در افشا چهره قضات جنايتکار 

 !حکومت اسالمي 

. در هر کمپيني عليه اعدام و سنگسار در تبريز و آذربايجان اسامي اين افراد را ديديم و شنيديم

قاضي ميرزا  ٬موسي خليل اللهي دادستان تبريز ٬مالک اژدر شريفي رييس کل دادگستري استان

 ...  و.... دمحمي و 

سنگسار ميکنند و مي چگونه کار و فعاليت ميکنند و چگونه ميکشند و  ٬اينها چه کساني هستند

 . چاپند و ثروت اندوزي ميکنند

 

 

 

اين دادگستري که تا کنون . يک دستگاه کامل جنايت و سرکوب بيرحمانه است ٬دادگستري تبريز

د عليه در چنته دار هر آنچه از رذالت بويژه نوع اسالمي آنرا  ٬هزاران نفر را به خاک سياه نشانده



منتقدين حکومت اسالمي بکار  عليه زنان و عليه ٬فعالين دانشجويي عليه رهبران کارگري و ٬مردم

 . دميبر

زندان تبريز عصاره و نمونه کامل عدم رعايت حقوق انساني و له کردن حرمت انساني زير لگد 

 . مشتي قاضي و دست اندرکار و جنايتکارحرفه اي است

انساني قضاتي بپردازيم که در  ما مصمم شده ايم که از اين پس به افشا چهره و فعاليتهاي ضد

با بيرحمي و قساوت ميکشند و خون  ٬تهران و تبريز و سنندج و اصفهان و در همه جاي ايران

اين قضات نام و نشان و چهره دارند و بايد در محضر مردم معرفي شده و . ميريزند و مي چاپند

يا قاضي مرتضوي در  قاضي مقيسه و. در سطح بين المللي مورد پيگرد قضايي قرار بگيرند

د و بايد از همين امروز در دادگاههاي بين المللي عليه آنها ده سياه خود قتل صدها نفر را دارنپرون

اين افشاگريهاي در عين حال بايد کمک کند . پرونده ساخت و کاري کرد مورد تعقيب قرار بگيرند

ي از اين جانيان پرداخته و اين مردم و قربانيان اين دستگاه رذالت و آدمکشي به افشاگري بيشتر

افشا کنند و عليه آنها موجي از اعتراض ونفرت را دامن  ٬افراد را در محل زندگي و فعاليت اشان

مسلما اين قضات خونريزو بيرحم اسالمي بايد در دادگاههاي صالحه و مردمي محاکمه . بزنند

 . شوند

ده اعدام شدگان و از همه کساني که شکايتي از از خانوا ٬ما از زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان

قضات جمهوري اسالمي در هر جاي ايران دارند دعوت ميکنيم به اين کمپين افشاگري چهره 

 . قضات جمهوري اسالمي پيوسته و بما کمک کنند اين کمپين را هر چه گسترده تر پيش ببريم

 زندان تبريز 

اعدامهاي مخفيانه انجام ميگيرد و دستگاهي است که  زندان تبريز زنداني است که در آن بيشترين

زندان تبريز . بيشترين احکام سنگسار را در چند سال اخير عليه زنان و يا مردان اعالم کرده است

نگاهها در دوره کمپين آزادي سکينه بسيار به اين زندان معطوف . زندان سکينه دمحمي آشتياني است

 هي و غيره را مطرح کردمالک اژدر شريفي و موسي خليل ال سمشد و در رسانه هاي بين المللي ا

 . و برخي از چهر ه هاي جاني جمهوري اسالمي در تبريز را در آنزمان همگان ديدند

بايگانی "در بعد از وقت اداری در زير زمين ويا محل موسوم به   ويژهب جناياتی که با توجه به 

عکس  ما تالش ميکنيم به مروراز سوی قضات دادگستری تبريز صورت می گيرد  "راکد

الزم به ذکر است که اين قضات در همکاری با اداره  .از اين جنايات را منتشر کنيمومطالب موثق 

شعبه اول دادگاه انقالب ) تبريز  94اطالعات وستاد اجرای فرمان امام خمينی ودادگاه اصل 

بادآورده صدها ميليارد تومانی کسب و اغلب قسمتی از اموال خويش را ٬ بنام  ثروت بسيار( تبريز

  .اطرافيان خود کرده اند که به ترتيب پرونده سياه آنان  ذکر می گردد

جزائی  109شعبه  وقترياست  مستشار دادگاه تجديد نظر و  -نوش شکو تازه   قاضی کيا -1 

معروف تبريز  دالل پسر  فراوان او دام وشکنجه گریبا سابقه اع) بازپرسی   6و شعبه  تبريز 



 همسرش خانم پروانه صا دقی شبستری  .است محمود  شکوه تازه ٬و همکار رژيم اسالميوحومه 

علی الظاهر  قاضي کيانوش( است آيت هللا مجتهد شبستری ٬فاميل نماينده واليت فقيه در شهر تبريز

مخبر اداره اطالعات ميکند اما در نقش وکيل بازی  او ,قضائيه  استمنتخب قوه  181وکيل ماده 

کانون مستقل وکالء وکانون کارشناسان رسمی  ٬خصوص اعضاء کانون وکالء دادگستریدر

بعد از ظهر ها  در اداره اطالعات مشغول بازجوئی از اين قاضي جنايتکار . استدادگستری 

  .زندانيان سياسی زن می باشد

شکنجه و لت و پار کرده است و را دختر و پسر  جواننون صدها تا کجنايتکار  قاضياين 

تعدادي از خانوادههاي اين جوانان براي نجات . ستخانواده را از هم فر پاشانده اوهزاران 

فرزندانشان ناچار به پرداخت رشوهاي هنگفت شده و اين قاضي ميلياردها تومان از اين راه کسب 

بورسيه تحصيلی جهت اشتغال با را  دشپسر ودختر خوکه  اين در حالي است. درآمد کرده است

 .....(و ستا در اداره اطالعات قرار داده آتی

**** 

دره اموال صوص مصاقانون اساسی تبريز در خ  94قاضی رحيم حملبر رياست دادگاه اصل  -2.

خويش فاميل به همراه دو نفر از خانم های ( نيز شعبه اول دادگاه انقالب تبريز) متهمين سياسی و

 . فعاليت ميکنند در اداره اطالعات در نقش بازجو ( ریز خانمها پروين و)

**** 

سياسی  -و معاون  امنيتیتبريز 9بازپرسی شعبه  ٬مرندیداش ارزن قاضی محسن هاشم زاده  -3 

 (استويژه اداره اطالعات  مخوف يبازپرس  وبازجواين فرد )  .استدادستان تبريز 

**** 

 کيفری اجرای احکام 4و  1و 6 رياست شعبه  معاون دادستان تبريز و -قاضی حسين نوبخت  -9 

 . استتبريز 

**** 

مخوف ترين دادستان ايران در برهه کنونی که  -دادستان وقت تبريز  -قاضی موسی خليل الهی  -5

 تبريز واقع  در انواع همايشها در دادگستری اداره اطالعات  وخامنه اي ير وتمجيد  بارها مورد تقد

 . استدادستان نمونه جمهوری اسالمی انتخاب شده بعنوان  وشده است 



 

ون نکتا 1388انقالب تبريز از سال  لی پس از اعدامهای اوايوآمار اعدام ها در زمان دادستانی 

گفت تمامی  وانت میتبريز تنها شهری بوده که به جرات . استبعنوان شاخص مطرح بوده 

در اغلب موارد  .گرفته و ميگيردن در بايکوت وسکوت مطلق خبری صورت ازنداعدامها در 

 . ا تحول داده نميشودخانوادهبه اعدام شدگان  پيکر

 دستورکه طبق  مدت زمانیگذشت  پس از پس از تدفين اجباری وموارد اغلب در اعدام شدگان  

الزم به  . به خانواده ها اطالع ميدهندتوسط دادستان يا معاونين وی  ٬ميشود مقررمقامات امنيتي 

ذکر است که مسئوليت  اجرای عملی وفيزيکی اعدام در زندان شهر تبريز که معموالً سحر گاهان 

 .  می باشد ۵و ۴و  ٣ات فوق در درديف به عهده مقام ٬صورت می گيرد

يک دادستان وقت تبريز شتياني خليل الهي در جريان کمپين عليه حکم سنگسار سکينه دمحمي آ

مينا " اسم  اين برنامه . برنامه تلويزيوني عليه مينا احدي سازمان دهنده اين کمپين جهاني داشت

که در تلويزيون رسمي جمهوري اسالمي در ايران و تلويزيون پرس تي وي . بود" احدي کيست

 .در لندن پخش شد

 **** 

 ( ستان آذربايجان شرقیاتجديد نظر  9رياست شعبه ) قاضی ميکائيل خوبيار پور  -6.    

**** 

 16وريا ست وقت شعبه ( معاون رياست دادگستری استان آربايجان شرقی ) قاضی نعمتی  -1 

  تجديد نظر استان آذربايجان شرقی

**** 

 (ستان آذربايجان شرقیا کيفری تجديد نظر 12رياست شعبه ) قاضی علی امينی شادباد  - 8 

**** 

   (ستان آذربايجان شرقیاوکيفری تجديد نظر  6رياست شعبه ) ی يامچی نقاضی دمحم ايما -4 



**** 

 (اطالعات قوه قضائيه مستقر در تبريز -رياست حفاظت ) لو  قاضی سعدهللا عطا -10 

**** 

 يجان شرقی بارياست کل دادگستری استان آذر ) ی نقاضی مالک اژدر شريفی زنجا-11       

ست شعبه دادگاه کيفری استان  بعنوان  ريا -وليت  صدور اعدام ها واحکام را ئمقام اخير مس 6که 

به عهده  -ست شعبه تجديد نظر ريا تحت سمت  تائيد اعدام ها واحکام رايا  و–آذر بايجان شرقی 

       .ددار

 

**** 

 2در شعبه )  بازجوی اداره اطالعات  قاضی  زين العابدين تقوی فردود  فرزند عباس   -12.

ورياست ( دادگاه انقالب وقت ومعاون دادگاه انقالب در مقطعی  9شعبه )ودادگاه انقالب ( دادياری 

ام ها هماهنگ کننده اعد.... دادگاه ديوان عدالت اداری و 3دادگاه تجديد نظر واکنون شعبه  9شعبه 

نامبرده دارای سابقه تير  .تان کل کشوری و رياست قوه قضائيهدادس همکاري و مصادره اموال با

خالص زنی وشکنجه در اوايل انقالب وزير نظر دادستان ونماينده خمينی در تبريز وآبادان يعنی 

داران در همکاری با کالهبر اين فرد. بوده استسيد حسين موسوی غفار زاده معروف به تبريزی 

اقدام   –بخصوص در تبريز وتهران  -بزرگ وحمايت از بزهکاران نيز به زمين خواری  فراوان

 .نموده است 

**** 

 زندانهایسازمان  رياست وقت زندان تبريز ومعاون فعلی اداره کل  -ايرج قيصر نژاد  - 13

تمی وچاووشی موسی رسايرج قيصر نژاد  به همراه . ميباشد تبريز استان آذربايجان شرقی و



ً  وجعفری تما ل وحلقه بگوش ومسئ جانيانبعنوان زندان تبريز اطالعات  نهاد حفاظتدر   -ما

ص از طريق مقامات وخص دره در اين اجرای فرامين وشکنجه های درون زندان ودستورات صا

    .ميباشند دادسرای تبريز

**** 

 برادرش صمد عزيزی بهروز که ( معروف به صادق شش انگشتی ) عزيزی بهروز صادق -19 

عمال شغلشان اخاذي و مصادره مدير کل نهاد ستاد اجرای فرمان امام خمينی را به عهده دارد 

که مديران نهاد ستاد اجرای فرمان امام خمينی . )اموال متهمين محکوم در زندانهاي استان ميباشد

پس از دستگيری  شکيل ميدهندکارکنان اصلی آن را اغلب بازجويان و مخبرين اداره اطالعات ت و

ً از طرف مقا تما ....اجرا و صدور حکم و متهمين سياسی و ترتيب مصادره اموال  مات فوق ما

وسپس   وبی خانمان نمودن متهمين و خانواده هايشان از کانال اين فرد مخوف صورت می گيرد

  .می دهند به خويش اختصاص  ...تحت مزايده های صوری و

 المللي عليه اعدامکميته بين 

 ۱۰۲٣اکتبر  ۱۲

   


