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اخراج
متهم بر پایه ماده  ۱از فصل  ۸aقانون اتباع بیگانه ( )۲۰۰۵:۷۱۶از سوئد اخراج و از بازگشت به اینجا منع یم شود.
ر
حداکی تا یک سال زندان در ین داشته باشد.
تخلف از این ممنوعیت یم تواند
خسارات
:
حسی سید احمدی،
 .۱حمید نوری به هر یک از افراد نام برده در اینجا باید مبلغ  ۴۰ ۰۰۰کرون خسارت یبیدازد
ر
میمحمدی
سولماز ر
اکی بندیل ،الله بازرگان ،سیدجعفر ر
علیاده ،فریدون نجف آریا ،مجید صاحب جم اتابیک ،عیل ر
حسی فاریس،
برنجستانیک ،مجید جمشیدیت ،احمد ابراهییم ،مهدی اسحاق ،محسن اسحاق ،رضا فالیح،
ر
رمضان فتیح ،مهدی برجسته گرمرودی ،حسن گلزاری ،همایون کاویان ،نرصهللا مرندی ،اصغر مهدی زاده ،مهناز
حایح محسن ،سیامک نادری ،مهری ر
میمنت ،ایرج مصداق ،صدیقه ر
حایح نژاد ،ویدا رستمعیل پور ،سارا روزدار،
ُ
ر
طالب کلهران ،محمد زند و عیل ذوالفقاری.
محمود
رویان ،ر
اکی صمدی ،مسعود اشف سمنان ،عصمت ر
ی
 .۲ادعای خسارت خدیجه برهان و مختار بروجردی شاالوند رد یم شود.
مصادره و توقیف
توقیف تلفن همراه حمید نوری تا قطیع شدن حکم ادامه دارد .سپس تلفن به حمید نوری تحویل داده یم شود (شماره
توقیف .)2019-5000-Bg123625 p.1
بازداشت و غیه
حمید نوری تا قطیع شدن حکم مجازات و اخراج وی ،در بازداشت خواهد ماند.
دستمزد
وییی  Ghita Hadding Wibergدستمزدی به مبلغ  2,632,527کرون از دولت
 .۱وکیل دعاوی گیتا هادینگ ر
دریافت یم کند .از این مبلغ 1,975,259 ،کرون به کار 71,940 ،کرون به زمان تلف شده 58,823 ،کرون به هزینه
ها و  526,505کرون به مالیات بر ارزش افزوده مربوط یم شود.
هسلیی  Bengt Hesselbergدستمزدی به مبلغ  2,722,330کرون از دولت دریافت یم
 .۲وکیل دعاوی بنگت
ر
کند .از این مبلغ 1,975,259 ،کرون به کار 133,821 ،کرون به زمان تلف شده 68,784 ،کرون به هزینه ها و
 544,466کرون به مالیات بر ارزش افزوده مربوط یم شود.
 .۳وکیل دعاوی یوران یالمارسون  Göran Hjalmarssonاز دولت دستمزدی به مبلغ  2,732,109کرون دریافت یم
کند .از این مبلغ 1,978,424 ،کرون به کار 122,760 ،کرون به زمان تلف شده 84,503 ،کرون به هزینه ها و
 546,422کرون به مالیات بر ارزش افزوده مربوط یم شود .پیش پرداخت  625,000کرون باید از مبلغ کرس شود.
 .۴وکیل دعاوی دانیل مارکوس از دولت به مبلغ  6,891,414کرون دستمزد دریافت یم کند .از این مبلغ4,776,712 ،
کرون به کار 216,480 ،کرون به زمان تلف شده 519,939 ،کرون به هزینه ها و  1,378,283کرون به مالیات بر
ارزش افزوده مربوط یم شود.
 .۵وکیل دعاوی توماس سودرکویست مبلغ  7,012,765کرون از دولت دستمزد دریافت یم کند.
از این مبلغ 4,792,339 ،کرون به کار 200,970 ،کرون به زمان تلف شده 616,903 ،کرون به هزینه ها
و  1,402,553کرون به مالیات بر ارزش افزوده مربوط یم شود .پیش پرداخت  750000کرون باید از مبلغ کرس
شود.
 .۶هزینه وکالی مدافع و وکالی دادخواهان بر عهده دولت خواهد بود.
متفرقه
 .۱درخواست حمید نوری درباره اخراج رد یم شود.
اکی بندیل ،خدیجه برهان و محمد زند مبب بر انتصاب وکیل دعاوی کنت
 .۲درخواست
حسی سید احمدی ،عیل ر
ر
لوییس  Kenneth Lewisبه عنوان وکیل آنان رد یم شود.
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اکی بندیل ،خدیجه برهان و محمد زند مبب بر اعطای دستمزد از بودجه
 .۳درخواست
حسی سید احمدی ،عیل ر
ر
عمویم برای هزینه هایشان به وکیل دعاوی کنت لوییس نماینده خصویص رد یم شود.
اکی بندیل ،خدیجه برهان و محمد زند مبب بر اینکه حمید نوری بایسب هزینه
 .۴ادعای
حسی سید احمدی ،عیل ر
ر
دادگاه آنان را یبیدازد رد یم شود.
_____________________________________
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خالصه

این کیفرخواست درباره اتهامات مربوط به اعدام زندانیان سیایس در زندان گوهردشت در ایران در تابستان ۱۹۸۸
است .ر
بخش از این اعدام ها مربوط به هواداران یک سازمان سیایس بنام مجاهدین خلق ایران (مجاهدین) در دوره ۳۰
ژوییه تا  ۱۶اوت  ۱۹۸۸و بخش دیگر اعدام ها مربوط به هواداران گروههای چپ گرای مختلف در دوره  ۲۷اوت تا ۶
سپتامی  ۱۹۸۸است که پنداشته یمشد اعتقاد خود را به اسالم از دست داده بودند.
ر
قوانی ربی الملیل و قتل یم داند .نقض
دادگاه بدوی خود را صالح به قضاوت در مورد جرایم کیفرخواست یعب نقض
ر
قوانی ربی الملیل زیر عنوان به اصطالح صالحیت
گید .این بدان معناست که دادگاه سوئد رنی
قضان جهان قرار یم ر
ر
ی
ر
خاریح ،صالحیت دارد .با توجه به اتهام قتل ،صالحیت
ارتکان در خارج از این کشور و توسط یک شخص
ایم
ر
ج
ای
بر
ر
دستگیی داوطلبانه به
قضان دادگاه بر پایه ارزش باالی کیفری جرم است .در این زمینه باید اضافه کرد که متهم هنگام
ر
ی
سوئد سفر کرده بود و در خاک سوئد برس یم برد.
این رویدادهای در مرکز توجه ،شامل حوادث بزرگ و به دشواری قابل درک است ،که در آنها افراد زیادی برای ارتکاب
این اعمال مشارکت و همکاری داشته اند .دادگاه بدوی در این پرونده تنها مسئولیت کیفری متهم را برای مشارکت در
ارتکاب این اعمال مورد برریس قرار داده است.
یان شده اند .عالوه بر شواهد اصیل ،مانند
شواهد موجود در این پرونده گسیده بوده و به طور کیل محکم و قوی ارز ر
ر
منترسه از سوی
بازپریس از شاکیان و شاهدان ،شواهد حمایب ارایه شده است که از جمله شامل گزارشهای
سازمانهای مستقل ربیالملیل حقوق ر
برس در همان زمان و مقاالت و خاطرات زندانیان سابق است .با توجه به اینکه
ر
آنچه شاهدان گفته اند مربوط به حوادن است که از سال  ۱۹۸۸در حافظه آنان مانده است ،دادگاه بدوی اهمیت
ویژه ای به اطالعات مربوط به بخش های مرکزی تجربه آنها داده است ،زیرا اطالعات کم اهمیت تر با شعت بیشیی
از حافظه محو یم شوند.
همچنی مساله ،رشح و توصیف رویدادهای منحرص به فرد است که از نظر احسایس برای
ر
گیی برخوردار است و مهم است که آنان در طول زمان آن رویداد را به درسب بخاطر بیاورند.
افراد از اهمیت چشم ر
شناسان افرادی که پیش از این در زمان ارتکاب جرم
به
بدوی
دادگاه
مجرم
عنوان
به
متهم
تعیی هویت
در زمینه ر
ی
خون درباره او داشتند توجه ویژه ای داشته است.
شناخت ر
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اقدام علیه هواداران مجاهدین سابقه خود را در جنگ قدرت پس از انقالب ایران در سال  ۱۹۷۹و مهمی از همه
گیی مسلحانه ایران و عراق داشت .تحقیقات نشان داده است که حمالت مجاهدین به ایران
مشارکت این گروه در در ر
در دوره قبل از اعدام های مورد بحث در این پرونده ،از خاک عراق صورت یم گرفته و این حمالت ،از جمله حمله
فروغ جاویدان در  ۲۶ژوئیه  ،۱۹۸۸توسط این سازمان و با همکاری و پشتیبان ارتش عراق صورت یم گرفته است.
دادگاه بدوی از این رو نتیجه گرفته است که مجاهدین تبدیل به ر
گیی مسلحانه ربی الملیل میان ایران و
بخش از یک در ر
عراق شدند .این بدان معناست که مقررات ر
برسدوستانه حقوق ربی الملل در مورد زندانیان مجاهد قابل اعمال بود .بر
گیی ،افراد حمایت شده بشمار
اسی در دستان یک طرف در ر
غینظامیان ر
پایه این مقررات مجاهدین زندان به مثابه ر
آمده و از این رو نباید تعریص به آنان صورت یم گرفت.
مذهب در ایران در درجه نخست به دلیل حمله فروغ جاویدان مجاهدین در
رهی
برریس ها نشان یم دهد که باالترین ر
ر
 ۲۶ژوییه  ۱۹۸۸دستور (فتوا) داد که هواداران مجاهدین در زندان های ایران که به عقیده خود وفادار بودند ،اعدام
شوند .این فتوا رشاییط را نشان یم دهد که حایک از وجود ارتبایط مستقیم میان حکم اعدام صادر شده برای هواداران
گیی های مسلحانه ربی الملیل است.
مجاهدین در زندان ها و در ر
اجرای فتوا همان طور که برریس ها نشان داد مستلزم برنامه ریزی ،سازماندیه و همکاری چند نفر در نقش های
مختلف در هنگام اجرای عمل بود .در مورد اقدام مشیک در زندان گوهردشت ،ثابت شده است که کمیته ای بر اساس
فتوا ،موضع زندانیان را در مورد مجاهدین برریس کرده و طبق رویه ای که رن توجه به رشایط پایه ای یک محاکمه
عادالنه بود ،زندان را به اعدام محکوم یم کرده است .مجازات اعدام بالفاصله با دار زدن اجرا یم شد .به این ترتیب
تعداد بسیار زیادی از زندانیان از حق حیات محروم شدند .با این روش ،به دیگر زندانیان رنی اضطراب شدید مرگ داده
ارزیان دادگاه بدوی اینست که این اقدام نقض جدی مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل بود.
میشد.
ر
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تحقیقات نشان داده متهم با نام مستعار و به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان ،به همراه دیگران و با تفاهم و
همچنی اسکورت
مشورت آنان در اجرای فتوا مشارکت داشته است ،از جمله بردن بازداشت شدگان به کمیته و
ر
زندانیان تا محل اعدام .رشایط به گونه ای بوده است که متهم به عنوان مجرم شناخته یم شود .اقدامات متهم با توجه
یان شده است.
قوانی ربی الملل و از نوع جرم
گیی ربی الملیل ،به عنوان نقض
به ارتباط با در ر
ر
ر
سنگی ارز ر
همچنی مشخص شد که آن کمیته در  ۲۷اوت  ۱۹۸۸به زندان گوهردشت بازگشت و محاکمه کمیته این بار بر
ر
.
هواداران جناح چپ متمرکز بود که پنداشته یمشد دین اسالم خود را ترک کرده اند آنها زندانیان بودند که پس از
انقالب به دلیل ارتباط با گروه های مختلف و مخالف چپ به زندان افتاده بودند .این محاکمات منجر به اعدام تعداد
مذهب آنها در تضاد با حکومت دیب ایران تشخیص داده یم شد .احکام
بسیار زیادی از زندانیان شد که عقاید فکری و
ر
.
چنی اعمایل از
اعدام این بار رنی طبق رویه ای اجرا شد که رشایط اولیه یک محاکمه عادالنه را برآورده نیم کرد این ر
جمله نقض میثاق ربیالملیل حقوق مدن و سیایس سازمان ملل است که ایران در سال  ۱۹۸۸ملزم به اجرای آن بود.
گیی پس از انقالب ،این احتمال وجود دارد که این اعدامها با
با توجه به نظام سیایس ایران و توزی ع قدرت تصمیم ر
مذهب و سیایس در ایران صورت گرفته باشد.
رهیی
تصمیم ر
ر
همچنی ثابت شده است که متهم با همان نام مستعار و در همان نقش به همراه دیگران و با توافق یا مشورت آنان با
ر
انتخاب زندانیان جهت معرق به آن کمیته ،خواندن نام زندانیان و بردن آنان به آن کمیته در اجرای اعدام هواداران
گروه های چپ رنی رشکت داشته است .دخالت فعال متهم در ارتکاب این اعمال به این معب است که او به عنوان
یان شده است.
مجرم تلف یم شود .این اعمال به عنوان چندین مورد قتل ارز ر
گفته های متهم دایر بر اینکه او در زندان اوین و نه در گوهردشت شاغل بوده ،و اینکه در دوره انجام این جرایم در
مرخیص بوده و اینکه برای او توطئه چیده شده است و یا اینکه او را با فرد مجرم دیگری اشتباه گرفته اند،
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تأثی بگذارد .کیفرخواست در مجموع مستدل تلف یم شود.
ارزیان نیم شود که بر ارزش مدارک و شواهد دادستان ر
ر
تعیی شده است .دلیل این امر این است که متهم در اعمال مجرمانه ای رشکت کرده که در آن تعداد
مجازات حبس ابد ر
ر
مذهب خود به دنبال رویه ای که شایط یک دادریس عادالنه را برآورده
بسیار زیادی از افراد به دلیل مواضع سیایس یا
ر
نیم کرد ،اعدام شده اند.
قوانی ایران مقایسه کرده اما رویه سوئدی در
میان خسارن که باید پرداخت شود را با
دادگاه بدوی
تعیی ر
ر
ر
همچنی ر
طرفی در مورد
از
توضییح
نبود
دلیل
به
کار
این
و
است
کرده
اعمال
ا
ر
پرداختب
خسارت
ان
می
بودن
معقول
ارزیان
ر
ر
ر
قوانی ایران صورت گرفته است .در این دادریس ،برای رنج رویح به بازماندگان که اعدام بستگان نزدیک آنها
محتوای
ر
همچنی به زندانیان بازمانده ای که دچار رنج رویح شده اند ،غرامت پرداخت خواهد شد.
ثابت شده است و
ر
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زمینه
در این بخش یک پیشینه کیل برای کیفرخواست بر اساس تحقیقات انجام شده در پرونده ارایه یم شود .در ابتدا اطالعات کیل
همچنی در مورد
انقالن ،و
درباره جمهوری اسالیم ایران ،انقالب  ۱۹۷۹و جنگ قدرت پس از آن میان گروه های گوناگون
ر
ر
گیی مسلحانه با عراق ارایه یم شود .در ین آن داده های مربوط به گزارش های اعدام در زندان های ایران در سال  ۱۹۸۸از
در ر
ر
مطالب در باره شکایت علیه حمید نوری و شایط دادریس کیفرخواست خواهد
جمله در زندان های تهران و کرج و شانجام
ر
آمد.

ن
تاریخ
اطالعات کشور و پیشینه

اطالعات عمویم درباره جمهوری اسالیم ایران

جمهوری اسالیم ایران پس از انقالب در  ۱آوریل  ۱۹۷۹اعالم شد و جمعیت آن حدود  83میلیون نفر است که ر
اکییت آنها را
مسلمانان شیعه تشکیل یم دهند .این کشور از جمله با کشورهای عراق ،ترکمنستان ،افغانستان و پاکستان هم مرز است .تهران با
 8.7میلیون نفر جمعیت پایتخت این کشور است.

تصویر ۱
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میسد.
سال نو در تقویم ایران از اول فروردین یا  ۲۱مارس آغاز یم شود ،و در آخر اسفند یعب در  ۲۰مارس به پایان ر
غرن استفاده یم شود و در صورت لزوم معادل تقویم ایران در داخل پرانی
در این رای دادگاه برای تاری خ ها از تقویم ر
یمآید.
وقایع مورد بحث در این پرونده در تابستان  )۱۳۶۷( ۱۹۸۸رخ داده است .بند اول کیفرخواست مربوط به دوره ۳۰
سپتامی
ژوییه تا  ۱۶اوت  ۸( ۱۹۸۸تا  ۲۵مرداد  )۱۳۶۷است .بند دوم کیفرخواست مربوط است به  ۲۷اوت تا ۶
ر
 ۵( ۱۹۸۸تا  ۱۵شهریور )۱۳۶۷
 .۱فروردین
 .۲اردیبهشت
 .۳خرداد
 .۴رتی
 .۵مرداد
 .۶شهریور
 .۷مهر
 .۸آبان
 .۹آذر
 .۱۰دی
 .۱۱بهمن
 .۱۲اسفند

 21مارس  20 -آوریل
 21آوریل  21 -مه
 22مه  21 -ژوئن
 22ژوئن  22 -ژوییه
 23ژوییه  22 -اوت
سپتامی
 23اوت 22 -
ر
اکتی
23
سپتامی  22 -ر
ر
نوامی
اکتی 21 -
ر
 23ر
دسامی
نوامی 21 -
22
ر
ر
دسامی  20 -ژانویه
22
ر
 21ژانویه  19 -فوریه
 20فوریه  20 -مارس

تصویر .۲
نظام سیایس کنون ایران پس از انقالب  ۱۹۷۹برقرار شد و به معنای تحقق یک دولت اسالیم دیب است که در آن
تعیی کننده را در دست دارد .زیربنای این نظریه سیایس از دهه  ۱۹۶۰توسط آیت هللا روح هللا
روحانیت قدرت ر
موسوی خمیب ارایه شده بود ،و تشکیل شده از یک نظام مرجعیت سنب شییع که در آن ایده حکومت مردیم با
برداشب از اسالم که در آن فقیهان هدایت جامعه را بدست دارند پیوند خورده است1.
از طریق انتخابات منظم ،نخست وزیر و رییس جمهور منصوب یم شوند .با این حال ،آنها در نهایت تابع ویل فقیه
هستند که رییس دولت و فرمانده کل قوا و

1

David Thurfjell, Yttrande om den historiska och religiösa bakgrunden till vågen av avrättningar i Iran 1988, protokollbilaga
H1, s. 25.
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رهی بعد
گیی بر قوه مجریه ،مقننه و قضاییه در کشور
اولی ر
همزمان دارنده قدرت تصمیم ر
است .آیتهللا خمیب که ر
ی
از انقالب بود ،آنچه را که از آن به عنوان "والیت مطلقه فقیه" یاد یمشود نمایندگ یم کرد .بر اساس آن آموزه ،ویل
فقیه به عنوان نایب امام غایب مهدی تلف یم شود که دشمنان او ،دشمنان خدا هستند .هر کس طرف او باشد طرف
ً
تقریبا نامحدودی دارد ،اطاعت کنند2.
خدا را یم گ رید ،در این نظام ،مردم وظیفه دارند از ویل فقیه که اختیارات
تفسیی از اسالم به عنوان مبنای
نظام حقوق قدیم پس از انقالب کنار گذاشته شد و نظام حقوق جدیدی بر اساس
ر
تعیی یم
حقوق به منظور اسالیم کردن جامعه مطابق با بینش
انقالن معرق شد .ویل فقیه ،مسئول قوه قضاییه را ر
ر
قوانی خاص ایران آموزش دیده
هم
و
اسالیم
قوانی
در
هم
باید
کند که به نوبه خود قضات را منصوب یم کند که
ر
ر
باشند.
عالوه بر سیستم دادگاه های عادی ،از  ۱۷ژوئن  ۱۹۷۹دادگاه های انقالب رنی وجود دارد .آنها تحت نفوذ مستقیم
ی
هان رسیدگ یم کنند که مربوط به امنیت میل است و
سپاه پاسداران و در نتیجه ویل فقیه هستند .دادگاه ها به پرونده ی
اغلب ماهیت سیایس دارند .اینها جراییم هستند که با هدف مقابله با انقالب انجام یم شوند.
مذهب ناقص در ایران حاکم بوده است .احزاب سیایس به معنای
از زمان انقالب تاکنون آزادی ها و حقوق سیایس و
ر
.
گردهمان ها و تظاهرات به شدت محدود است هر کس از رژیم انتقاد کند یا در
برپان
ی
غرن وجود ندارند .امکان ی
ر
غیمجاز رشکت کند ،یم تواند به جرایم علیه امنیت میل محکوم شود .هر کس که از اسالم روی گرداند و
تظاهرات ر
تغیی مذهب داد یا خود را خدا نشناس اعالم کرد ،مجازات اعدام او را تهدید یم کند3.
ر
قضان وجود دارد .دادگاه ها از نظر سیایس
عالوه بر این ،کاسب های گسیده ای در زمینه امنیت حقوق در سیستم
ی
مستقل نیستند .افراد بدون اطالع از آنچه بدان متهم هستند بازداشت یم شوند .محاکمات در دادگاه های انقالب که

2

Ibid. s. 23.
Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran 2015 2016, protokollbilaga J2, s.
2 ff. och 9.
3
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بطور معمول پشت درهای بسته برگزار یم شود ،یم تواند محاکمان ششی و بدون برریس دقیق باشد که منجر به
مجازات اعدام و دیگر مجازات های شدید شود.
همچنی فرجام خوایه از رای دادگاه ها مشکل است .دسییس محدود
ر
به وکالی مدافع وجود دارد و محکوم همیشه از حقوق خود یا محتوای حکم مطلع نیم شود .دادن عناوین کیل به
زمی یا افساد ق االرض» به هر قایص این امکان را یم
جرایم مانند «جنگ با خدا یا محاربه» و «انتشار فساد به روی ر
قضان و بالتکلیف حقوق کمک یمکند .عادی ترین نوع
تفسی کند و این کار به ناامب
دهد که به روش خود آن جرایم را
ر
ی
منترس نیم کنند4.
اعدام ها به دار کشیدن افراد است و البته مقامات ایران هیچ آماری از تعداد اعدام ها ر
ر
غذان ناکاق ،بد است.
شایط در زندان های ایران برای زندانیان با ازدحام بیش از حد ،بهداشت نامناسب و مواد ی
همچنی یم توانند برای مدت طوالن در سلول انفرادی
گیند و
زندانیان سیایس اغلب در کنار مجرمان عادی قرار یم ر
ر
نگهداری شوند5.

مبارزه برای قدرت پس از انقالب
انقالن آغاز شد .آیت هللا خمیب و رپیوانش در حزب
پس از شنگون شاه در ژانویه  ،۱۹۷۹جنگ قدرت ربی گروه های
ر
همچنی مجاهدین خلق
و
یان
ی
فدا
و
پیکار
توده،
حزب
حاکم انقالب اسالیم در مقابل گروه های چپ منتقد رژیم مانند
ر
ایران (مجاهدین) قرار گرفتند.
اسالم گرایان در بریح از ایده های سوسیالیسم مشیک بودند ،اما در اساس به شدت از برداشت ماتریالیسب آن از
غی مادی در جهان استدالل یم کردند و ادعا یم کردند که
واقعیت انتقاد داشتند .آنها در عوض برای وجود یک جوهر ر
.
کیب از اسالم
انکار این جوهر از جانب سوسیالیسم هرگز نیم تواند به حقیقت منجر شود مجاهدین به نوبه خود تر ر
دبیستان و
گر یان ،ناسیونالیسم و سوسیالیسم بودند و پس از انقالب از حمایت گسیده ای در میان دانش آموزان ر
دانشجویان در شهرهای بزرگ برخوردار بودند.
اختالف آنان با آیت هللا خمیب ،از جمله ،از نقش فقها در اسالم تشکیل یم شد .مجاهدین به احتمال بهیین سازمان
توده ای سازمان یافته را تشکیل یم دادند که زیر فرمان آیت هللا خمیب نبود

Ibid. s. 2 ff.
Ibid. s. 6.

4
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مسی خشن ترین برخورد با آن
و گرویه از منتقدان رژیم بودند که در ر

قرار گرفتند6.

در  ۲۴مه  ۱۹۷۹آیت هللا خمیب اعالم کرد که همه کسان که از اسالم منحرف شدند دشمنان انقالب هستند ،این
همچنی سیستم
گفته در اواخر تابستان همان سال با ممنوعیت تظاهرات و دولب شدن رسانه ها دنبال شد 7.رژیم
ر
انقالن با اختیارات تعریف شده ی مبهم بود که در هر
موسوم به" کمیته" را پایه گذاری کرد که متشکل از کمیته های
ر
محله مسکون ایجاد شد .اینها یک دستگاه شستشوی مغزی و انضباط گسیده در جامعه ایجاد کردند و در کنار رسانه
های دولب و مساجد برای کنیل جمعیت در سطح محیل و برای تضعیف همه گروه های سیایس خارج از دایره اسالیم
خی چیب و لو دیه را تشویق یم کردند ،ابتدا برای یافی سلطنت طلبان ،و
مورد استفاده قرار گرفتند .کمیته ها
همچنی ر
ر
بعد برای یافی حامیان گروه های غی اسالیم8.
ر
غیقانون اعالم
دادستان کل ایران در  ۸آوریل  ۱۹۸۱کلیه جلسات و تجمعات سیایس را که بدون مجوز برگزار یم شود ر
چان رنی مجاز به انتشار بدون مجوز نبودند .این محدودیت ها بر اساس
کرد .عالوه بر این ،روزنامه ها و سایر مطالب ی
.
قطعنامه ای که به طور محرمانه توسط مقامات دولب و مقامات دادستان تصویب شد ،اعمال شد از آن قطعنامه این
دستگی ،محاکمه و
هان که به عنوان متخاصم فعال طبقه بندی یمشوند باید
ر
نتیجه گرفته شد که همه اعضای سازمان ی
به شدیدترین مجازات محکوم شوند.
همچنی مقرر شد تمایم هواداران که به توزی ع روزنامه و اعالمیه یم پرداختند و یا
ر
.
دستگی و به منظور ارشاد ،مجازات شوند این قطعنامه به شکوب
به نحوی به نفع این گروه ها فعالیت یمکردند،
ر
گسیده گروه های مخالف و افرادی که به نحوی با این گروه ها در ارتباط بودند ،انجامید و به موجب آن صدها نفر از
مخالفان سیایس توسط مقامات رژیم دستگی شدند9.
ر

6

Thurfjell, s. 29.
Geoffrey Robertson QC, Appendix A: Brief Chronology: The Massacre of Political Prisoners in Iran, 1988,
protokollbilaga J1 s. 1148
8
Rouzbeh Parsi, Utlåtande angående den politiska situationen i Iran under 1979 1988, protokollbilaga H1, s. 6
f. och Thurfjell, s. 23 ff.
9
Amnesty International, Blood-Soaked Secrets Why Iran’s 1988 prison massacres are ongoing crimes against
humanity, MDE 13/9421/2018, protokollbilaga J1, s. 461.
7
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گیی که در سال  ۱۹۸۱میان رییس جمهور به نسبت سکوالر ابوالحسن بب صدر و آیت هللا خمیب با حزب
یک در ر
جمهوری اسالیم به وجود آمد ،به رنیدهای خیابان منظم و موج جدیدی از وحشت علیه مخالفان انجامید .دلیل آن
انقالن اسالم گرایان بودند ،برآمده بود.
این بود که بب صدر در ین کسب حمایت مجاهدین که خطرناک ترین رقیب
ر
تظاهرات گسیده سازمان مجاهدین در ژوئن  ۱۹۸۱در حمایت از بب صدر توسط رنیوهای امنیب شکوب شد که
رهی مجاهدین
منجر به زخیم و کشته شدن تعدادی شد .بب صدر از ریاست جمهوری خلع شد و سپس به همراه ر
مسعود رجوی به پاریس گریخت.
بمب در مقر حزب جمهوری اسالیم
مجاهدین سپس یک بمب گذاری علیه رژیم ترتیب دادند .در  ۲۸ژوئن  ۱۹۸۱ر
منفجر شد و  74تن از مقامات ارشد از جمله بریح از نزدیکیین یاران آیت هللا خمیب کشته شدند .در  ۳۰اوت ۱۹۸۱
رجان رییس جمهور و محمد جواد با هی نخست وزیر در اثر انفجاری که در یک
افراد دیگری از جمله محمدعیل ی
ساختمان دولب در تهران صورت گرفت کشته شدند 10.مدن بعد ،مجاهدین به عنوان یک سازمان تروریسب توسط
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا شناخته شدند.
دستگیی های گسیده و اعدام مخالفان در جامعه بود .بریح از بازداشت شدگان در این خشونت ها دست
پاسخ رژیم
ر
ر
آمی شان ،مانند توزی ع اعالمیه ها و روزنامه ها یا شکت
داشتند ،اما افرادی رنی به دلیل فعالیتهای سیایس مسالمت ر
در تظاهرات ،یا در بریح موارد تنها به این دلیل که یم شد آنان را با افرادی که مخالف سیستم بودند مربوط کرد
دستگ ری یم شدند.
هزاران نفر در دادگاه های انقالب پس از محاکمان ششی و بدون دسییس به وکیل مدافع به حبس های طوالن مدت
یا اعدام محکوم شدند .ر
اکییت این افراد از اعضای مجاهدین بودند ،اما اقدامات رژیم شامل حامیان گروه های چپ و
سایر سازمان های سیایس رنی یم شد .تعداد زیادی از محکومان ،زندانیان عقیدن بودند که تنها به دلیل فعالیتهای
سیایس یا مذهب غی خشونت آمی زندان شده بودند11.
ر
ر
ر

Ibid. s. 462.
Ibid. s. 459 ff.
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درگیی مسلحانه با عراق
سپتامی  ۱۹۸۰عراق به ایران هجوم برد که آغاز جنگ میان دو کشور شد .نقشه عراق حمله در زمان بود که انقالب
در
ر
حسی اميدوار بود كه پس
ایران و قدرت مرکزی در تهران و رنی ارتش مجهز ایران به شدت تضعیف شده بودند .صدام
ر
بگید ،اما در عوض جنگ بيش از هشت سال طول
از یک عمليات كوتاه مدت بتواند از ايران تضعيف شده امتياز ر
كشيد و خسارات هنگفب به دو طرف وارد كرد.
حسی با ر
رهی سیایس مجاهدین و سازمان
موقعیت صدام
پیرسفت جنگ بدتر شد .در رابطه با اخراج مسعود رجوی ر
ر
حسی به آن سازمان اجازه داد تا یک اردوگاه مسلحانه در عراق ایجاد کند.
صدام
،
۱۹۸۶
ژوئن
در
انسه
ر
مجاهدین از ف
ر
ر
حسی در شمال شق بغداد قرار گرفت .مجاهدین سپس در ژوئن
این اردوگاه راشف نام داشت و تحت حفاظت صدام
ر
 ۱۹۸۷تشکیل شاخه نظایم خود را اعالم کردند؛ ارتش آزادی بخش میل ایران که هدفش شنگون رژیم اسالیم بود.
در  ۲۰ژوییه  ۱۹۸۷شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه  ۵۹۸را در مورد آتش بس میان عراق و ایران تصویب
حسی یم خواست برتری خود را قبل از مذاکرات صلح قریب الوقوع
کرد .اما این به معنای پایان جنگ نبود .صدام
ر
نشان دهد که در نتیجه آن ارتش عراق حمالت تهاجیم خود را در شاش جبهه آغاز کرد.
عملیان به نام فروغ جاویدان در  ۲۶ژوییه  ۱۹۸۸توسط عراق به همراه شاخه مسلح مجاهدین آغاز شد .هدف آن
هوان عراق
ترصف شهر کرمانشاه در قسمت مرکزی جبهه بود که توسط حدود  7000شباز مجاهد با پشتیبان رنیوی ی
انجام شد .هدف رسیدن به تهران و شنگون رژیم اسالیم با تشویق توده ها بود .با این وجود ،تهاجم توسط رنیوهای
ً
ایران در یک حمله متقابل متوقف و منجر به نابودی تقریبا کامل شاخه نظایم مجاهدین شد.
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تعداد معدودی از رزمندگان که جان سالم به در بردند در  ۲۹ژوییه  ۱۹۸۸به عراق بازگشتند .آتش بس پس از آن در
 ۲۰اوت  ۱۹۸۸اجرا شد12.

اعدام زندانیان در زندانهای تهران و کرج در سال ۱۹۸۸
در ایران در سال  ۱۹۸۸دستکم  ۲۰زندان از جمله در تهران و کرج وجود داشت که زندانیان سیایس در آنجا جا داده
رجان شهر (از این پس گوهردشت) و قزل حصار به فاصله کمی
شده بودند .اوین بزرگیین زندان تهران بود .زندانهای ی
.
از یک ساعت با اتومبیل از تهران و در کرج قرار داشتند ،اما از اوین اداره یم شدند در این زندان ها زندانیان سیایس و
زندانیان عادی برس یم بردند.
انقالن مانند
جابجان زندانیان ربی زندان ها رایج بود .در زندان ها نمایندگان از نهاد های
ر
ی
دادگاه انقالب و دادستان انقالب تهران حضور داشتند.

تصویر .۳

Parsi, s.2 ff.
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در اواخر ژوییه  ۱۹۸۸هزاران نفر از ناراضیان سیایس در زندانهای شاش ایران ناپدید شدند .تعداد زیادی از آنها
زندانیان عقیدن یاد شده در باال بودند که در این زمان هنوز در زندان بودند .بیشی آنها هواداران مجاهدین و فعاالن
هان که از زندان بازدید یم کردند دیگر اجازه مالقات با بستگان خود را نداشتند .ماهها
چپ سکوالر بودند .خانواده ی
هیچ خیی از آنچه در حال وقوع بود دریافت نکردند13.
ر
چنی بر یم آید که نماینده ویژه سازمان ملل در
از اسناد علب مجمع عمویم سازمان ملل متحد در ۸
ر
دسامی  ،۱۹۸۸ر
امور حقوق ر
برس در ایران به اطالعان دسییس داشته که نشان یم دهد ر
سپتامی
مویح از اعدام ها در دوره ژوییه تا
ر
 ۱۹۸۸رخ داده است و تعداد زیادی از مردم به دلیل اعتقادات سیایس شان کشته شده اند14.
عفو ربی الملل در گزارش سال  ۱۹۸۸خود گزارش داد که به نظر یم رسد حمله مجاهدین به ایران در ژوییه  ۱۹۸۸منجر
به کشته شدن بسیاری از مخالفان در زندان های ایران شده است .عالوه بر این ،با این رشط که رقم صحیح به احتمال
دسامی
به طور قابل توجیه باالتر باشد ،بیان شد که بیم آن یم رود که بیش از  1200زندان سیایس از اواخر ژوییه تا
ر
 ۱۹۸۸اعدام شده باشند15.

شکایت علیه حمید نوری
ایرج مصداق در دهه  ۱۹۸۰در ایران زندان سیایس بود .وی به دلیل ارتباط با مجاهدین به زندان افتاد و پس از آزادی
ر
منترس کرد درباره حمید عبایس
چندین مقاله و کتاب در مورد زندان شدن خود نوشت .او در مقاالن که در سال ۱۹۹۶
ر
منترس شد ،دوباره اطالعان درباره این دستیار
تان که در سال ۲۰۰۶
دستیار معاون دادستان گوهردشت نوشت .او در ک ر
ر
گزارش کرد و در این زمینه از او با نام «حمید نوری (عبایس)» نام برد .این اسایم را سایر زندانیان آزاد شده رنی در گزاریس
از آنچه در این سال ها در زندان های ایران تجربه کرده اند ذکر کرده اند.

13

Amnesty International, Blood-Soaked Secrets, s. 469.
UN General Assembly, Situation of human rights in the Islamic republic of Iran: resolution /adopted by the
General Assembly, 8 December 1988, A/RES/43/137, protokollbilaga J2, s. 155 f.
15
Amnesty International, Årsrapport 1989 för perioden januari december 1988 (Iran), protokollbilaga J2, s. 23
ff.
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اکتی  ۲۰۱۹فردی ناشناس با ایرج مصداق تماس گرفت که آنچه را که ایرج مصداق در مورد دوران حضورش در
در ر
زندان های ایران نوشته بود خوانده بود .این فرد تصویر مردی را نشان داد که ایرج مصداق او را حمید عبایس در
ی
گوهردشت تشخیص داد .فرستنده هرش صادق ایوب  Heres Sadeghayobبود که در سوئد زندگ یم کرد و با زن
زناشون میان زن و
که مرد تصویر ،حمید نوری ،او را دخی خود یم داند ازدواج کرده بود .حمید نوری به دلیل مشکالت
ی
شوهر در دو نوبت برای میانجیگری با این خانواده دیدار کرده بود .هرش صادق ایوب گفته است که حمید نوری ویزای
شنگن گرفته و دوباره یم خواهد به سوئد سفر کند.
ایرج مصداق با کاوه موسوی ،رییس سابق برنامه حقوق ر
برس در دانشگاه آکسفورد که با او در  ۱۰مه  ۲۰۱۰در یک
سمپوزیوم به مناسبت گزارش جفری رابرتسون درباره کشتار زندانیان سیایس در ایران در سال  ۱۹۸۸مالقات کرده بود،
تماس گرفت .کاوه موسوی رنی به نوبه خود با رشکت حقوق  McCue & Partners LLPتماس گرفت و بدنبال آن
جلسات مختلف در لندن برگزار شد.
ی
نوامی  ۲۰۱۹وکیل دعاوی یوران یالمارسون به نمایندگ از  ،McCue & Partners LLPایرج مصداق،
در تاری خ ۴
ر
ی
مسعود راشف سمنان و حمید اشیی شکایب علیه حمید نوری مظنون به از جمله ارتکاب جنایت جنیک در گوهردشت
کتب شاهدان نام برده در باال و رنی اطالعان در مورد
در تابستان  ۱۹۸۸تسلیم پلیس کرد .این شکایت حاوی شهادت ر
زمان ورود حمید نوری به سوئد بود.
نوامی  ۲۰۱۹هنگایم که هواپیمایش در
نوامی  ۲۰۱۹بازداشت شد .او در ۹
حمید نوری در غیاب خود در تاری خ ۸
ر
ر
.
نوامی  ۲۰۱۹مظنون به انجام
دستگی شد حمید نوری بر پایه شواهد و ادله کاق از ۱۳
زمی نشست
ر
ر
فرودگاه آرالندا به ر
سنگی و ارتکاب قتل ربی  ۲۸ژوییه  ۱۹۸۸تا  ۳۱اوت  ۱۹۸۸در کرج ،تهران،
جرایم مربوط به حقوق ربی الملل ،جرایم
ر
ایران در بازداشت به ش یم برد.
رشایط دادریس برای کیفرخواست
بر پایه بند  ۶از ماده  ۳از فصل  ۲قانون کیفری در نسخه ی قبل از  ۱ژانویه  ۲۰۲۲اگر سوئد از طریق کنوانسیون های
قضان خود را اعمال کند ،دادریس برای جراییم که خارج از قلمرو سوئد صورت
ربی الملیل ملزم است که صالحیت
ی
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قوانی سوئد و در دادگاه سوئدی انجام خواهد شد .جرایم ذکر شده در این ماده بطور کیل تنها پایه در
گرفته بر پایه
ر
حقوق ربی الملل دارد.
عالوه بر این در بند  ۷از ماده  ۵از فصل  ۲قانون کیفری در نسخه قبل از  ۱ژانویه  ۲۰۲۲آمده است که فردی بر پایه
قوانی سوئد و در دادگاه سوئدی برای جراییم که در خارج از قلمرو سوئد انجام شده محکوم یم شود که سبک ترین
ر
قوانی سوئد چهار سال زندان یا بیشی باشد .برای قتل کمیین مجازات ده سال زندان است.
مجازات برای آن جرم در
ر
بر پایه بند دوم از ماده  ۵از فصل  ۲قانون کیفری در نسخه قبل از  ۱ژانویه  ۲۰۲۲طرح اتهام درباره جرایم صورت
گرفته همانند آنچه که اکنون در این پرونده درباره ایران در مرکز توجه است ،مستلزم صدور دستور از جانب دولت
چنی دستوری را علیه حمید نوری به دلیل ارتکاب جرایم مربوط
است .دولت یط تصمییم در تاری خ ۲۲
ر
دسامی  ۲۰۲۰ر
سپتامی ۱۹۸۸در کرج در ایران صادر کرد .پس از آن،
ارتکان ربی ژوییه تا
سنگی و قتلهای
به حقوق ربیالملل ،جرایم
ر
ر
ر
همچنی تصمیم گرفت که دادگاه بدوی استکهلم دادگاه صالح برای این پرونده است.
دولت
ر
پاسخگون
دادگاه بدوی به صورت رسیم خود را صالح به قضاوت در مورد جرایم تشخیص داده و احضاریه ای را برای
ی
متهم به کیفرخواست صادر کرده است .در آخرین مرحله از جلسه اصیل دادریس ،وکالی مدافع درخواست رد
کیفرخواست را به طور کیل یا جز ین به دلیل فقدان صالحیت دادگاه سوئدی برای قضاوت در مورد جرایم دادند ،نگاه
غیه و دالیل رای دادگاه.
کنید به بخش درخواست ها و ر
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درخواست ها و غیه
مسئولیت کیفری
سنگی و قتل با توجه به
دادستان خواستار محکومیت حمید نوری به ارتکاب جرایم مربوط به حقوق ربی الملل ،جرایم
ر
رشح جرم و استناد قانون در زیر شده است.

 .۱جرایم مربوط به حقوق ن
ن
سنگی
بی الملل ،جرایم
گیی
گیی مسلحانه ربی الملیل ربی ایران و عراق رخ داد .در مرحله پایان در ر
ربی سالهای  ۱۹۸۱تا  ۱۹۸۸یک در ر
مسلحانه ،ایران در چندین نوبت از جمله در  ۲۶ژوییه  ۱۹۸۸توسط یک شاخه مسلح سازمان سیایس
مجاهدین خلق ایران (مجاهدین) مورد حمله قرار گرفت که به موجب آن مجاهدین ر
گیی مسلحانه
بخش از در ر
ربیالملیل شدند .این حمالت از خاک عراق و با پشتیبان و همکاری ارتش عراق انجام شد.
در صورن که اقدامات مجاهدین طبق بند باال جزء ر
گیی های مسلحانه ربی الملیل میان ایران و
بخش از در ر
غی ربی
گیی مسلحانه ر
گیی ربی ایران و عراق ،یک در ر
عراق در بهار و تابستان  ۱۹۸۸شمرده نشود ،در کنار در ر
الملیل رنی میان دولت ایران و مجاهدین وجود داشته است.
ً
رهی ایران ،آیتهللا خمیب ،عمدتا در واکنش به حمله  ۲۶ژوییه  ،۱۹۸۸اندگ پس از آن فتوا /دستوری صادر
ر
کرد که تمایم زندانیان در زندانهای ایران که به مجاهدین تعلق داشتند/هوادار آنها بوده و به عقاید خود
مومن/وفادار بودند یم باید اعدام شوند.
اندگ بعد ،اعدام های دسته جمیع اعضا /هواداران مجاهدین که در زندان های ایران زندان بودند ،آغاز شد.
(رجان شهر) کرج به عنوان دستیار
حمید نوری در دوره  ۳۰ژوییه  ۱۹۸۸تا  ۱۶اوت  ۱۹۸۸در زندان گوهردشت
ی
معاون دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری ،با هم فکری/مشورت با سایر مجرمان بطور عمد ،جان تعداد
بسیار زیادی از زندانیان را که به مجاهدین تعلق داشتند/هوادار آنها بودند را (از جمله افراد ذکر شده در
پیوست  )Aگرفت.
مشارکت حمید نوری در این اعدامها به این معناست که او به طور مشیک و با هم فکری/مشورت با سایرین در
کار سازماندیه و اجرای این اعدامها رشکت یمکرد و از جمله ،انتخاب یمکرد که کدام زندان در برابر یک
بگید .آن کمیسیون بر پایه فتوا/دستور ماموریت داشت در مورد اینکه کدام
کمیسیون (کمیته) دادگاه مانند قرار ر
گیی کند .حمید نوری این زندانیان را به داالن که به اصطالح راهروی مرگ
زندان باید اعدام شود ،تصمیم ر
نامیده میشد یم برد و نگهبان از آنها را در آنجا بر عهده یم گرفت ،نام کسان را که قرار بود در برابر کمیته حاض
کتب/شفایه در مورد زندانیان به کمیته ارایه یم کرد،
شوند یم خواند ،آنان را به نزد کمیته یم برد ،اطالعات ر
اسایم زندانیان که قرار بود اعدام شوند را یم خواند ،به زندانیان دستور میداد تا برای رفی به محل اعدام صف
بکشند و پس از آن زندانیان را به آنجا یم برد تا
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با دار زدن آنان از حیات خود محروم شوند .خود حمید نوری رنی در مواردی در این اعدام ها حضور و در آن ها
رشکت داشته است.
حمید نوری رنی در سمت دستیار معاون دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری در زندان گوهردشت با
همرایه و هم فکری/مشورت دیگر کارکنان ارشد از سایر عوامل زندان میخواست و یا به آنان دستور یم داد تا با
کمک به وی و دیگر کارکنان ارشد زندان در اعدامها رشکت کنند و احکام اعدام را به اجرا گذارند.
در هر صورت ،حمید نوری به اتفاق و با هم فکری/مشاوره با سایر عوامل زندان و به شیوه رشح داده شده در
تعیی شده توسط کمیته را که پس از رویه ای صادر یم شد که رشایط اولیه یک دادریس
باال ،مجازات اعدام ر
عادالنه را بر پایه حقوق انسان ربی الملیل برآورده نیم ساخت اجرا یم کردند.
همچنی حمید نوری در سمت معاونت دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری در همان مدت و در همانجا با
ر
همرایه و با هم فکری/مشاوره با سایر عوامل زندان باعث رنج شدید تعداد بسیار زیادی از زندانیان که اعضا /
هواداران مجاهدین بودند (از جمله افراد ذکر شده در پیوست  Aو  )Bشد.
غی انسان است یم کرد
او این کار را با ایجاد ترس شدید از مرگ در زندانیان ،که شکنجه محسوب شده و عمیل ر
به این ترتیب که زندانیان را به کمیته یم برد و یا آنان را در انتظار برای رفی به کمیته و یا انتظار اعالم تصمیم
ونی در مواردی زندانیان را به محل اعدام ها یم برد و آنان را آماده برای
کمیته به راهروی مرگ هدایت میکرد ر
اعدام شدن یم کرد.
غیانسان این است که وی به طور مشیک و با هم فکری/مشاوره
همدسب حمید نوری در این شکنجه و رفتار ر
با دیگران ،زندانیان را برای معرق به کمیته ای که تصمیم یم گرفت کدام زندان اعدام شود ،انتخاب یم کرد .آنان
را به راهروی مرگ یم برد ،به آنان دستور میداد که در آنجا بنشینند – اغلب به مدت چندین ساعت – و منتظر
بمانند ،از آنان نگهبان یم کرد ،نام کسان را که باید به کمیته برده یم شدند یم خواند و آنان را به کمیته یم برد،
اسایم زندانیان را که قرار بود به محل اعدام ها برده شوند یم خواند ،به زندانیان دستور یم داد که صف بکشند
تا او آنان را به محل اعدام ها ربید و هم اینکه زندانیان را تا محل اعدام ها همرایه یم کرد.
همچنی در سمت معاونت دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری در زندان گوهردشت با همرایه
حمید نوری
ر
/
و با هم فکری مشاوره با سایر کارکنان ارشد از سایر عوامل زندان میخواست و یا به آنان دستور یم داد تا در
غی انسان از راه کمک به او و سایر کارکنان ارشد زندان در اقداماتشان و مطابق با آنچه در
شکنجه دادن ها و رفتار ر
باال آمد رشکت کنند.
در هر صورت ،حمید نوری باید رشیک جرم تلف شود ،زیرا وی با تمام اعمایل که در باال گفته شد کشتار به عمد
غیانسان را در گفتار و کردار دامن زده است.
و شکنجه و رفتار ر
این اعمال خالف در وهله اول ،خواسته یم شود که به عنوان ر
گیی مسلحانه ربی الملیل ربی ایران و
بخش از در ر
عراق یا در ارتباط با آن انجام شده است در نظر گرفته شود.
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غینظامیان بود که بر اساس کنوانسیون
به این ترتیب حمید نوری از طریق اقدامات گفته شده که هدف آن ر
چهارم ژنو یا اصول عمویم پذیرفته شده ی مربوط به مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل از حمایت ویژه
همچنی
برخوردارند ،ماده  ۱۴۷کنوانسیون چهارم ژنو در مقایسه با ماده  ۷۵و ماده  ۸۵از پروتکل الحاق  Iو
ر
اصول عمویم پذیرفته شده ی مربوط به مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل را بطور جدی زیر پا گذاشته
است.
در وهله دوم خواسته یمشود که این اعمال خالف به عنوان ر
غی ربیالملیل که
گیی مسلحانه ر
بخش از یک در ر
میان ایران و مجاهدین یا مرتبط با آن انجام شده است دیده شود.
به این ترتیب حمید نوری از طریق اقدامات گفته شده مرتکب نقض جدی ماده  ۳مشیک کنوانسیون چهارم ژنو
همچنی اصول عمویم پذیرفته شده مربوط به مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل شده است.
و
ر

ارزیان کرد ،زیرا تعداد بسیار زیادی از افراد به روشهای بسیار
جرایم مربوط به حقوق ربی الملل را باید جدی
ر
غیانسان صورت گرفت.
ظالمانه اعدام و شکنجه شدند و با آنها رفتار ر
ن
قانون
استناد
بند  ۱و  ۲از ماده  ۶از فصل  ۲۲قانون کیفری در نسخه قبل از  ۱ژوییه  ،۱۹۹۵ماده  ۱۴۷کنوانسیون چهارم
ژنو در مقایسه با ماده  ۷۵ ،۷۲ ،۱و رنی ماده  ۸۵پروتکل الحاق  Iو در وهله دوم ماده  ۳کنوانسیون چهارم ژنو ،و
ماده  ۱از فصل  ۳قانون کیفری در نسخه قبل از  ۱ژوییه  ۲۰۰۹به عنوان آلیناتیو برای قتل ها.

 .۲قتل
مذهب/سیایس ایران مدن قبل از  ۲۷اوت  ۱۹۸۸تصمیم گرفت که سایر زندانیان سیایس در زندان های
رهیی
ر
ر
ایران رنی که هوادار گروه های مختلف چپ بودند و مسلمان معتقد نبودند /پنداشته یمشد که از دین اسالم
خود دست کشیده اند رنی اعدام شوند.
(رجان شهر) کرج ،در سمت
سپتامی  ۱۹۸۸در زندان گوهردشت
حمید نوری یط مدت  ۲۷اوت  ۱۹۸۸تا ۶
ر
ی
دستیار معاونت دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگر ،همراه و با توافق/مشاوره با سایر مرتکبان بطور عمد
مذهب آنها در تضاد با دولت دیب ایران بود (از جمله
تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که اعتقادات ایدئولوژیک /ر
موارد ذکر شده در ضمیمه  )Cاز حق حیات محروم کرد.
مشارکت حمید نوری در این اعدامها به این معناست که او به طور مشیک و با هم فکری/مشورت با سایرین در
کار سازماندیه و اجرای این اعدامها رشکت یمکرد و از جمله ،انتخاب یمکرد که کدام زندان در برابر یک
گیی
بگید .آن کمیسیون در مورد اینکه کدام زندان باید اعدام شود ،تصمیم ر
کمیسیون (کمیته) دادگاه مانند قرار ر
یم کرد .حمید نوری این زندانیان را به داالن که به اصطالح راهروی مرگ نامیده میشد یم برد و نگهبان از آنها را
در آنجا بر عهده یم گرفت ،نام کسان را که قرار بود در برابر کمیته حاض شوند یم خواند ،آنان را به نزد کمیته
کتب/شفایه در مورد زندانیان به کمیته ارایه یم کرد ،اسایم زندانیان که قرار بود اعدام شوند را
یم برد ،اطالعات ر
یم خواند ،به زندانیان دستور میداد تا برای رفی به محل اعدام صف بکشند و پس از آن زندانیان را به آنجا یم
برد تا به دار آویخته شوند
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همچنی در سمت دستیار معاون دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری در زندان گوهردشت با
حمید نوری
ر
همرایه و با تفاهم/مشاوره با سایر کارکنان ارشد از سایر عامالن دعوت کرد و دستور داد تا به وی و دیگر کارکنان
ارشد در اقداماتشان آنگونه که در باال رشح داده شد کمک و رنی در اجرای اعدام ها رشکت کنند.
مرتکبی با رویه ای که در باال رشح داده شد،
در هر صورت ،حمید نوری با همرایه و با تفاهم/مشاوره با سایر
ر
تعیی شده توسط کمیته را طبق ر
ر
رویس اجرا کردند که شایط اولیه یک دادریس عادالنه را برآورده
مجازات اعدام ر
نیم کرد.
در وهله دوم خواسته یمشود که حمید نوری بعنوان همدست تلف شود ،زیرا او با اعمال خالف گفته شده در
باال ،در گفتار و کردار به قتلها دامن زده است.

ن
قانون
استناد
ماده  ۱از فصل  ۳قانون کیفری در نسخه قبل از  ۱ژوییه  ۲۰۰۹آن.

پیوست های  A-Cدعوا را یم توان در ضمیمه  ۱دادنامه یافت.

توقیف و اخراج
عالوه بر آن دادستان برای حمید نوری تقاضای ضبط مدرک جرم و اخراج او را به رشح زیر ارایه کرده است.
 .۱تقاضا یم شود تلفن همراه حمید نوری تا قطیع شدن حکم در توقیف باق بماند و سپس رفع توقیف شود.
(شماره توقیف )2019-5000-Bg123625 p.1
 .۲درخواست یم شود حمید نوری بر پایه ماده  ۱از فصل  ۸aقانون اتباع بیگانه ( )۲۰۰۵:۷۱۶با ممنوعیت
بازگشت ،از کشور اخراج شود.

پرداخت خسارت
اکی بندیل ،محمد زند ،خدیجه برهان
همه شاکیان به دادستان در تهیه کیفرخواست کمک کرده اند .البته شاکیان عیل ر
و
حسی سید احمدی اعالم کرده اند که آنها با نظر دادستان مبب بر اینکه مبارزه مسلحانه مجاهدین علیه رژیم در
ر
ر
گیی مسلحانه ربی الملیل ربی عراق و ایران بوده است ،موافق نیستند .آنها در عوض استدالل یم کنند
ایران بخش از در ر
غی ربی الملیل ربی ایران و مجاهدین وجود داشته است که
گیی مسلحانه ر
که یک در ر
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از سال  ۱۹۸۱رشوع شده است .همه شاکیان درخواست کرده اند که حمید نوری باید پرداخت خسارت خود را با در
قضان دادگاه عایل سوئد به شماره  NJA 1969صفحه  ۱۶۳به رشح زیر
قوانی ایران و برپایه نمونه
نظر گرفی
ر
ی
پرداخت کند:

بند  ۱کیفرخواست

شاکیان ایرج مصداق ،مسعود راشف سمنان ،مهدی برجسته گرمرودی ،همایون کاویان ،محسن اسحاق ،سیامک
رویان ،مهدی اسحاق ،عیل ذوالفقاری،
اکی صمدی ،محمود
نادری ،فریدون نجف آریا ،احمد ابراهییم ،رضا فالیح ،ر
ی
حسی
مجید جمشیدیت ،حسن گلزاری ،رمضان فتیح ،نرصهللا مرندی ،اصغر مهدی زاده ،مجید صاحب جم اتابیک،
ر
فاریس ،مختار بروجردی شاللوند ،مهناز میمنت ،مهری ر
اکی
میمحمدی برنجستانیک ،عیل ر
حایح نژاد ،سید جعفر ر
حسی سید احمدی درخواست کرده اند حمید نوری به هر یک از آنها به کرون
بندیل ،محمد زند ،خدیجه برهان و
ر
سوئد معادل  4.800.000.000ریال ایران خسارت پرداخت کند .مبنای این درخواست این است که حمید نوری با این
قوانی ایران موظف به پرداخت خسارت است.
اقدام مجرمانه به آنها صدمات رویح وارد کرده است و طبق
ر
درخواست یم شود پرداخت خسارت بر پایه ماده  ۱و  ۳قانون مسئولیت مدن ایران مصوب  ۱۹۶۰و بند  ۵از ماده  ۳و
قوانی ایران به اصطالح دیه کامل
ماده  ۲۱۰قانون دیه ایران مصوب  ۱۹۸۲اجرا شود .مبلغ درخواست به آنچه که در
ر
.
تعیی یم شود ،نه در زمان وقوع خسارت ارزش دیه هر ساله در
گفته یم شود اشاره دارد .ارزش دیه در زمان پرداخت ر
تعیی یم شود .دیه کامل در  ۲۰مارس  ۲۰۲۱معادل  ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
سال نو ایران و با تصمیم بانک مرکزی ر
ایران بود.

بند  ۲کیفرخواست
شاکیان سارا روزدار ،صدیقه ر
طالب کلهران از
حایح محسن ،ویدا رستمعیل پور ،الله بازرگان ،سولماز ر
علیاده و عصمت ر
حمید نوری خواسته اند تا خسارت هر یک از آنها را به کرون سوئد معادل ارزش چهار میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال ایران
پرداخت کند .مبنای این درخواست این است که حمید نوری با آن اقدام مجرمانه به آنها صدمات رویح وارد کرده
قوانی ایران موظف به پرداخت خسارت است .درخواست یم شود پرداخت خسارت بر پایه ماده  ۱و ۳
است و طبق
ر
قانون مسئولیت مدن ایران مصوب  ۱۹۶۰و بند  ۵از ماده  ۳و ماده
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قوانی ایران به اصطالح دیه کامل گفته
 ۲۱۰قانون دیه ایران مصوب  ۱۹۸۲اجرا شود .مبلغ درخواست به آنچه که در
ر
تعیی یم شود ،نه در زمان وقوع خسارت .ارزش دیه هر ساله در سال
یم شود اشاره دارد .ارزش دیه در زمان پرداخت ر
تعیی یم شود .دیه کامل در  ۲۰مارس  ۲۰۲۱معادل  ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ایران
نو ایران و با تصمیم بانک مرکزی ر
بود.

دیدگاه حمید نوری

مسئولیت کیفری ،توقیف و اخراج
حمید نوری منکر آن اعمال خالف شده و بر این اساس منکر مسئولیت کیفری جرایم در بند  ۱و  ۲کیفرخواست شده
است و آنها را رد یم کند .او اعیایص به درخواست توقیف تلفن همراه خود بعنوان مدرک جرم ندارد .او درخواست
اخراج را با استناد به دیدگاهش در بخش مسئولیت کیفری رد یم کند.
گیی
با توجه به رشایط ادعا شده در رشح جرم در بند  ۱کیفرخواست ،وی تایید کرده است که ربی ایران و عراق در ر
مسلحانه ربیالملیل وجود داشته و در  ۲۶ژوییه  ۱۹۸۸ایران مورد حمله مجاهدین قرار گرفته و این حمله از خاک عراق
بوده است .او البته منکر اینست که این حمله ر
گیی مسلحانه ربی الملیل میان ایران و عراق بوده زیرا آن
بخش از آن در ر
حمله را به سخب یم توان ر
گیی مسلحانه از جنبه مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل بشمار
بخش از یک در ر
غی ربی الملیل میان ایران و مجاهدین بود .او تایید یم کند که
گیی مسلحانه ر
آورد .آنچه اتفاق افتاد در چارچوب یک در ر
رهی ایران در آن زمان آیت هللا خمیب بود .اما وی منکر فتوا ین از سوی آیت هللا خمیب به معنای آنچه دادستان ادعا
ر
.
همچنی نگفته است که اعدام اعضا یا هواداران مجاهدین که در زندان های ایران زندان بودند،
او
است
شده
کند
یم
ر
اندگ بعد آغاز شد .وی تاکید کرده است که ایران و عراق هر دو کنوانسیون چهارم ژنو را در سال  ۱۹۸۸تصویب کرده
بودند اما تاکید کرده است که این کشورها عضو پروتکل الحاق  Iنیستند .او نگفته است که ماده  ۷۵یا ماده  ۸۵پروتکل
الحاق  Iدر آن زمان در سال  ۱۹۸۸از اصول پذیرفته شده ی مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل محسوب
میشده است .در سایر موارد او تمایم ادعاهای مطرح شده در رشح جرم را رد کرده است.

۲۷
دادگاه بدوی استکهلم
شعبه ۴

رای دادگاه

شماره دعوا B 15255-19

 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

ادعان در رشح جرم مربوط به بند  ۲کیفرخواست را رد کرده است.
وی تمایم موارد
ی

پرداخت خسارت
یان خسارت قابل اعمال است .او با استناد به دیدگاهش در بخش
حمید نوری پذیرفته است که
ر
قوانی ایران در ارز ر
مسئولیت کیفری ادعای خسارت را رد کرده است .او هیچ مبلیع را به طور مسلم معقول ندانسته است.

عدم پذیرش
حمید نوری در درخواست  ۲۰آوریل  ۲۰۲۲کیفرخواست را رد کرد ،ر
بخش به دلیل اتهام برای جرایم مربوط به حقوق
غی ربی الملیل داشت و یا
ربی الملل ،جرایم
گیی مسلحانه ماهیت ر
سنگی ،اگر که دادگاه بدوی به این نتیجه برسد که در ر
ر
ارزیان شود ،و بخش دیگر به دلیل اتهام قتل .اساس درخواست او اینست که دادگاه
قتل
عنوان
اگر این اعمال به
ر
سوئدی فاقد صالحیت است و بطور کیل موارد زیر را بیان کرده است:
این پرونده هیچ ارتبایط با سوئد یا منافع سوئد ندارد.
هان را در مورد اینکه یک دولت تا
ر
قوانی ربی الملیل محدودیت ی
تعیی یم کند .هنگایم که یک دادگاه سوئدی اصل صالحیت جهان را
چه حد یم تواند صالحیت خود را گسیش دهد ر
غی ربی
اعمال یم کند ،باید از حمایت
گیی های مسلحانه ر
قوانی ربی الملیل برای صالحیت خود برخوردار باشد .در در ر
ر
قوانی ربی الملیل برای صالحیت جهان وجود ندارد .هیچ مسئولیت کیفری فردی
در
ب
حمای
الملیل در سال  ۱۹۸۸هیچ
ر
طبق مقررات ر
گیی در سال  ۱۹۸۸وجود نداشت.
همچنی در حقوق ربی
برسدوستانه حقوق ربی الملل در آن نوع در ر
ر
ً
قضان دیگری برای قتل ها ین که اصال ارتباط ربی
قضان جهان یا هر مبنای
الملل هم هیچ حمایب از وجود صالحیت
ی
ی
الملیل ندارند وجود ندارد.
دادستان به رد کیفرخواست ایراد گرفت و بطور کیل موارد زیر را بیان کرد:

هیچ محدودیب در صالحیت دادگاه سوئدی و اعمال قانون سوئد طبق
قوانی ربیالملیل وجود ندارد که دادگاه بدوی را
ر
سنگی ،صالحیت جهان
ایم
ر
ج
الملل،
بی
حقوق
از استماع کیفرخواست مطرح شده باز بدارد .برای جرایم مربوط به
ر
ر
طبق
قوانی ربی الملیل اعمال یم شود .هیچ تفاون در کارهای مقدمان برای تهیه کیفرخواست سوئدی در رابطه با
ر
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غی ربی الملیل انجام شده است گذاشته نشده است .با توجه به اتهام
گیی مسلحانه ربی الملیل یا ر
اینکه جرم در یک در ر
قتل ،یم توان اظهار داشت که سوئد منافیع برای مورد پیگرد قرار دادن جرایم جدی دارد ،حب اگر بحث جرایم ،مربوط
قوانی ربی الملل نباشد ،اما مرتکب جرم در سوئد باشد .حمید نوری به صورت داوطلبانه وارد کشور شده است.
به
ر
.
قوانی ربی الملل را چنان
همچنی تاکید شده است که بریح از شاکیان رنی در سوئد اقامت دارند بنابراین نیم توان
ر
ر
محدودیب بشمار آورد که دادگاه با تکیه بر ماده  ۱۲از فصل  ۲قانون کیفری بخواهد تعقیب قتل را رد کند.
شاکیان پرونده به آنچه دادستان در باال گفته است ملحق شده اند.
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تحقیقات در پرونده
ن
طرفی
مدارک

دادستان

از حمید نوری در این پرونده بازپریس شده است .عالوه بر این ۶۰ ،نفر دیگر رنی بازپریس شده اند .ر
مرسوح سؤاالت در
صورتجلسه جلسه اصیل قابل مشاهده است ۳۴ .نفر به عنوان شایک مورد بازپریس قرار گرفته اند که از این تعداد ۱۲
نفر به عنوان بستگان افراد لیست  Aو  Cکیفرخواست که گفته یم شود اعدام شده اند بوده اند .به پیوست  ۱رای
دادگاه مراجعه کنید .عالوه بر این  ۲۶نفر به عنوان شاهد در رابطه با بندهای  ۱و  ۲کیفرخواست بازپریس شده اند.
آشنان یا آگایه های پر ارزش برای دادریس بازپریس شده اند.
 ۱۲نفر دیگر رنی به دلیل آگایه ویژه یا به دلیل
ی
کتب گسیده ای توسط دادستان در این پرونده ارایه شده است .از جمله گزارشهای وزارت امور خارجه و
مدارک ر
همچنی
هان از کتابها ،اظهارات و نظرات و
ر
سازمان عفو ربیالملل و سایر سازمانهای ربیالملیل ،مقاالت ،گزیده ی
هان از یافتههای موجود در تلفن همراه حمید نوری.
گزارش ی

شاکیان
همه شاکیان به همان شواهدی که دادستان ارایه کرده استناد و عالوه بر آن به یک گزارش رسیم حقوق در مورد قانون
پرداخت خسارت در ایران استناد کرده اند .به درخواست آنها ،یک کارشناس در این زمینه رنی بازپریس شده است .آنها
همچنی به بریح شواهد مکتوب استناد کرده اند.
ر
حسی سید احمدی به نظر حقوق استاد بازنشسته اریک
اکی بندیل ،محمد زند ،خدیجه برهان و
عالوه بر این ،عیل ر
ر
ً
داوید تکیه کرده اند .به درخواست آنها ،اریک داوید رنی در این پرونده بازپریس شده است .ضمنا بنا به درخواست
ایشان ،مدارک تکمییل از قبیل فیلم ،فایل های صون ،نامه ها ،گزیده ای از مصاحبه ها و مانند اینها مورد استناد قرار
گرفته است.

حمید نوری
حمید نوری به شواهد مکتوب از جمله شهادت کارشناس ،گزیده ای از کتاب ها ،اسناد مختلف و کلیپ های فیلم و
صدا استناد کرده است .به درخواست آنها ،یک کارشناس در این زمینه رنی بازپریس شده است.
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خالصه ای از بازپریس
گزارش خالصهای از آنچه بازجویان پرونده گفتهاند را یمتوان در ضمیمه  ۲رای دادگاه یافت .اما در عنوان بعدی،
نسخه کوتاهتری از اطالعان که حمید نوری ارایه کرده است ،به طور خاص ارایه یمشود.

اطالعات حمید نوری
او متولد  ۲۹آوریل  ۹( ۱۹۶۱اردیبهشت  )۱۳۴۰است و در تابستان سال  ۲۷ ،)۱۳۶۷(۱۹۸۸ساله بود .او با مادر و
شش خواهر و برادرش در تهران بزرگ شد برادران او بهمن و ر ر
بین در دوران انقالب فارغ التحصیل شدند .وی در
سیی کرد و سپس در  ۹مارس  ۱۸( ۱۹۸۳اسفند  )۱۳۶۱از دادشای انقالب
سالهای بعد خدمت شبازی خود را ی
اسالیم تهران درخواست کار کرد و در آنجا استخدام شد .سال بعد ازدواج کرد و صاحب دو فرزند است .یک پرس،
سپتامی  ۵( ۱۹۸۵مهر  )۱۳۶۴و یک دخی ،متولد  ۲۹ژوییه  ۷( ۱۹۸۸مرداد  .)۱۳۶۷برادرش ر ر
بین در سال
متولد ۱۷
ر
حی خدمت شبازی در شهرستان مرزی مریوان بر اثر بمباران این شهر درگذشت .برادر او در راه
 )۱۳۶۴( ۱۹۸۵در ر
اسالم شهید شد.

اولی روز کاری خود به عنوان نگهبان به زندان اوین اعزام شد .آن زندان
او که در دادشای تهران استخدام شده بود ،در ر
رنی مانند زندان های قزل حصار و گوهر دشت 16کرج توسط دادستان اداره یم شد که مدیران زندان را رنی منصوب یم
کرد.
ر
آموزیس کوتاه در گروه  ۱مرکز آموزش در اوین مستقر شد .او «عباس» را به عنوان نام مستعار زندان
پس از یک دوره
خود انتخاب کرد .این رسم بود که کارکنان در زندان نام مستعار داشته باشند تا زندانیان از نام واقیع آنان مطلع نشوند.
سی
او به عنوان زندانبان کار یم کرد که در فاریس به آن پاسدار یم گویند .پاسدارها از اونیفورم متحدالشکیل به رنگ ر

16
رجان شهر برای این زندان استفاده کرده است و ادعا یم کند که نام درست آن اینست ،نه گوهردشت.
حمید نوری همواره از نام ی
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زیتون استفاده یم کنند .بند  ۱دارای  ۳۰۰زندان بود .این بند یک بند بسته بود .وظایف زندانبان شامل بردن زندانیان
به توالت سه بار در روز ،هر روز پیاده روی در حیاط زندان ،بردن آنها به بازپریس ،دادگاه یا بهداری بود .ربیون بند
زندانیان مجبور بودند چشم بند ببندند زیرا چشمانشان نجس بود .مردم را به قتل رسانده بودند .ایران به خاطر
اقدامات آنها حمام خون شده بود.
در تابستان  )۱۳۶۳( ۱۹۸۴به بخش مایل و حقوق و دستمزد اوین رفت و سال بعد به دفی دادیار زندان منتقل شد .در
این مدت او الغر ،خوش لباس بود و ریش داشت .او کارمند بود و به عنوان دستیار یا به عبارت دیگر کاررس برای دادیار
جانشی یا معاون دادستان در زندان بود کار یم کرد .واحد او به امور مربوط به مالقات زندانیان محکوم ،مرخیص یا
که
ر
غینظایم بودند.
اخالل در رفتار و مانند اینها یم پرداخت و در هر زندان وجود داشت .در این واحدها کارکنان با لباس ر
وقب او در آن واحد رشوع به کار کرد ،در مجموع ده نفر در آنجا کار یم کردند .او «عبایس» را به عنوان نام مستعار در
دفی دادیار به جای «عباس» هنگایم که نگهبان بود انتخاب کرد .او هیچ عنوان کاری نداشت .دادیار تنها معاون
دادستان بود .عنوان دادیار در ارتباط با قوه قضاییه است.
هان که به
زندانیان عریضه های گوناگون نزد دادیار یم نوشتند و برای اقدام به او یم ی
سیدند .او سپس روی آن پرونده ی
وی محول یم شد کار یم کرد .هر روز نوشته های جدیدی از زندانیان یم آمد که رییس اش به او محول یم کرد .او
غیه تهیه کرد که
وظایف کاری گوناگون داشت .او
گیی در مورد دادن مرخیص به زندانیان و ر
پیشنهادهان برای تصمیم ر
ی
رییس اش آن را پذیرفت و امضا کرد .او در طول این سالها  ۱۰تا  ۱۵بار به ماموریت به زندان های قزل حصار و گوهر
دشت رفت و در آنجا انجام وظیفه کرد .محل خدمت او البته هیچ گاه در گوهر دشت نبود اما به طور موقت از طرف
رییس اش در اوین برای ماموریت به آنجا یم رفت .او سپس با زندانیان تماس یم گرفت ،در دفی دادیار با آنها مالقات
یم کرد و صحبت های آنها را یادداشت کرده و به رییس اش در اوین گزارش یم داد.
در سالهای  ۱۹۸۷تا  ۱۳۶۶( ۱۹۸۸تا  )۱۳۶۷مرتضوی رییس زندان اوین و گوهر دشت بود .حسن حداد تا اوایل سال
( ۱۹۸۹اواخر  )۱۳۶۷رییس دفی دادیار اوین بود .پس از آن ناضیان به مدت سه سال رییس دفی بود .در گوهر دشت
در سال  )۱۳۶۷(۱۹۸۸دو دادیار وجود داشت که ییک برای زندانیان
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تهران و ییک برای زندانیان کرج .ناضیان در گوهردشت دادیار زندانیان تهران بود.
ً
وی به مدت هشت سال در دفی دادیار کار کرد تا اینکه در سال  )۱۳۷۰( ۱۹۹۱رسما استعفا داد .اما به درخواست
رییس اش پس از استعفا رنی یک روز در هفته در زندان به کار خود ادامه یم داد و در طول سالها به  ۵۰۰زندان از جمله
ایرج مصداق در چند نوبت مرخیص داد.
همچنی به افرادی
وی از زمان خروج از زندان در یک رشکت ساختمان و معدن در تهران مشغول به کار بوده است .او
ر
ی
همچنی مشکالت خانوادگ یا مایل کمک کرده و مشاوره داده است.
که مشاوره یم خواستند در مورد مسایل حقوق و
ر
سپتامی( ۱۹۸۸مرداد-شهریور  )۱۳۶۷به دلیل تولد دخیش در مرخیص بود .بنابراین او در این
در اواخر ژوییه تا اوایل
ر
ً
زمان ش کار نبود .او قبال درخواست مرخیص داده و رییس اش در دفی دادیار با این مرخیص موافقت کرده بود .آنها یم
ر
بگیند .او بطور دقیق بخاطر نیم آورد که یک
توانستند حداکی دو ماه قبل از تولد و دو ماه بعد از تولد کودک مرخیص ر
ماه پیش از تولد به مرخیص رفت یا دو ماه پیش از آن .به مسئوالن عالوه بر تعطیالت یک تا دو ماه مرخیص استحقاق
داده یم شد و خودش هم مرخیص نگرفته بود.
دخیش در روز جمعه  ۲۹ژوییه  ۷( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷در بیمارستان  Medjimieتهران به دنیا آمد .همرسش دو تا
سه روز در بیمارستان ماند .او در همان جا به دیدارش رفت .یکشنبه یا دوشنبه از بیمارستان مرخص شدند .در ایران
ی
ی
رسم بر این است که زن ده روز اول پس از تولد در خانه مادر زندگ کند .آنها در نزدییک هم زندگ یم کردند .در این
مدت همه در خانه مادر زن بودند.
چیها منفجر یم کردند و  ۱۷۰۰۰نفر را در کشور
مجاهدین علیه جمهوری اسالیم ایران اعالم جنگ کردند .بمب و این ر
ر
به قتل رساند .آنها در تابستان  )۱۳۶۵( ۱۹۸۶به عراق رفتند و از خاک عراق در جنگ علیه ایران شکت کردند و
اطالعات در اختیار عراق قرار یم دادند .در ایران هیچ کس این «گروهک» را به نام مجاهدین نیم شناسد .این
منافقی معروف است .آنها سهم زیادی در کشتار  ۱۹۶۸۳۷ایران دارند که در طول جنگ جان باختند.
«گروهک» به
ر
آنها آتش بس را شکستند و به کشور وی حمله کردند .او از آنها متنفر است.
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در قرآن منافق ری به روشب ر
ترسی ح شده اند .فردی با دو شخصیت که ییک از آنها دروغ ری است .آنها با رشکت در جنگ
ر
غیمستقیم در کشته شدن برادرش ربین نقش داشتند.
به طور ر
ً
هان صورت گرفته است .به اعتقاد او ادعای قتل عام
احتماال در سال  )۱۳۶۷( ۱۹۸۸در زندان های ایران
اعدام ی
ی
حامیان این گروهک و گروه های چپ دروغ های ساختیک است .آنچه که به اصطالح فتوا گفته یم شود فتوا نیست.
نامه ای است که منتظری بدون تاری خ و امضا آن را ر
منترس کرده و رن ارزش است .نیم توان از آن به عنوان یک سند
گید.
تأثی مجاهدین و گروه های دیگر قرار ر
تارییح استفاده کرد .منتظری فردی ساده لوح بود که اجازه یم داد تحت ر
هان مبب بر توقف چند هفته
پایی  )۱۳۶۷( ۱۹۸۸در اواخر ماه شهریور یا اوایل مهر ،ر
هنگام بازگشت از مرخیص در ر
خی ی
.
چیی درباره اعدام ها نشنید ییک از زندانیان به او گفت که مدن پیش تمام مالقات ها را لغو
ای مالقات ها شنید .او ر
ر
خاریح هماهنگ شده بودند .تصور
کردند و دلیل آن این بود که زندانیان اوین در حمله مجاهدین به ایران با رنیوهای
این بود که به محض حمله این گروهک ،شورش در زندان ها به راه یم افتد و زندانیان به نگهبانان حمله کرده و آنها را
یم کشند و آزاد یم شوند .زندانیان که توبه کرده بودند این موضوع را به مقامات زندان ها گزارش دادند و این کار منجر
غیه شد .بنابراین زندانیان هرگز متوجه نشدند که مجاهدین از چه زمان حمله خود را به
به بسی تلویزیون های بند و ر
ایران آغاز کرده اند و هرگز علیه نگهبانان خود قیام نکردند.
تحلیل او این است که پس از آنکه ایران در عملیات مرصاد این گروهک را درهم کوبید و تعداد معدودی از آن گروه
 ۷۰۰۰نفری به قرارگاه راشف در عراق برگشتند این داستان را ساختند و قرار بود که همه جا پخش شود که همه کسان
که در جنگ کشته شدند در واقع در زندان های ایران به قتل رسیده اند .آنها با هواداران خود در زندان های ایران و
ر
هان که تهیه کردند ،این دروغ را منترس
خانواده هایشان تماس گرفتند و با پشتوانه آماری که به دست آوردند و لیست ی
کردند .اعضای آنها همانطور که گفته یم شود بدون برریس انتقادی ،به آنچه که به آنها گفته یم شود عمل یم کنند.
کمونیست ها رنی با این گروهک مشورت کرده اند زیرا آنها رنی یم خواستند ر
بخش از داستان باشند .آنها نیم خواستند
چی فقط مربوط به این گروهک باشد .اگر افرادی اعدام شده اند به دلیل فعالیت آنها بوده است نه به خاطر
همه ی ر
وابستیک های سیایس آنها.
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ی
اتهامات وارده به او ساختیک است .اینها همه دشمن جمهوری ایران و مخالف انقالب هستند .آنچه ایرج مصداق درباره
ی
آن نوشته است داستان های ساختیک است .ایرج مصداق تصاویری از او پخش کرده و نامش را ر
منترس کرده است .این
گروهک پس از تهدید ایرج مصداق به شکایت علیه وی پیوسته اند .آنان جمع شده اند و به دروغ این داستان را ساخته
اند .دیگران که کتاب نوشته اند ،از کتاب های ایرج مصداق استفاده کرده اند .آنها فقط اهداف سیایس خود را دنبال
یم کنند.
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دالیل رای دادگاه
 .Iصالحیت کیفری سوئد
ارزیان دادگاه بدوی اینست:
ر
ی
 −که یک دادگاه سوئدی صالحیت رسیدگ به کیفرخواست درباره جرایم مربوط به حقوق ربی الملل را
که جریم
غی ربی الملیل تلف شود و رنی
گیی مسلحانه ،ر
سنگی است دارد حب اگر قرار باشد در ر
ر
ی
 −که دادگاه سوئدی صالحیت رسیدگ به کیفرخواست درباره قتل را دارد.
در این بخش ،دالیل اتخاذ این مواضع ارایه شده است.

.۱

قوانی رسیم به دلیل اعیاضات حمید نوری مبب بر اینکه دادگاه های
دادگاه بدوی با برریس سواالت مربوط به
ر
ر
سوئد صالحیت ندارند در مورد جرایم مربوط به حقوق ربی الملل ،جرایم سنگیب که به عنوان بخش یا مرتبط
غی ربی الملیل صورت پذیرفته و یا برای قتل قضاوت کنند رشوع یم کند.
گیی مسلحانه ر
با یک در ر

.۲

گیی
در ابتدا باید تاکید کرد که کنوانسیون های ژنو مصوب  ۱۹۴۹که حاوی ضمانت های اسایس معیب در در ر
های مسلحانه ربی الملیل است ،متضمن تعهد برای طرف های امضا کننده آن برای پیگرد قانون نقض جدی
ی
گیی مسلحانه صالحیت رسیدگ
چنی
ارزیان از ماهیت در ر
کنوانسیون ها در این پرونده است .17دادگاه بدوی با ر
ر
به موضوع مسئولیت در جرایم مربوط به حقوق ربی الملل را دارد.

.۳

بند  ۶از ماده  ۳از فصل  ۲قانون کیفری در نسخه قبل از  ۱ژانویه  ۲۰۲۲شامل فهرسب از جراییم است که
ی
سوئد صالحیت رسیدگ به آنها را دارد ،حب اگر در خارج از کشور و در مکان که عمل مربوطه قابل مجازات
خاریح انجام شده باشد.
ر
نیست ،انجام شده باشد .مهم نیست که جرم توسط یک شهروند سوئدی یا یک فرد
این مقررات جهان شمول است .جرایم ذکر شده عبارتند از جرم طبق قانون فعیل ( )۲۰۱۴:۴۰۶در مورد
ی
ی
مجازات نسل ر
کش ،جنایات علیه ر
برسیت و جنایات جنیک .ماده  ۴این قانون جرایم جنیک علیه افراد را تنظیم یم
کند .این پاراگراف

GK IV artikel 146, TP I artikel 85 och prop. 1953:142 s. 18 f.4
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همچنی در زمان اشغال قابل
غی ربی الملیل و
گیی های مسلحانه ربی الملیل و ر
در در ر
ر

اجرا است18.

.۴

از کارهای مقدمان برای این ماده روشن شده که تا آنجا که به سوئد مربوط یم شود ،به عنوان یک قاعده کیل
غی ربی الملیل قایل نشده است 19.در ادامه
گیی های مسلحانه ربی الملیل و ر
حقوق عرق هیچ تمایزی ربی در ر
گیی
در
نوع
دو
سازی
یکسان
سمت
به
لیل،
الم
بی
سطح
در
چه
و
میل
سطح
در
بیان شده است که توسعه ،چه
ر
ر
ر
مسلحانه از نظر قابلیت اجرا ی مقررات حقوق برسدوستانه حرکت کرده است .نیاز به حفاظت و اهمیت
احیام به مقررات ضف نظر از نوع تعارض به همان اندازه مهم است .هیچ دلییل وجود ندارد که طرف سوئدی
موضع دیگری اتخاذ کند.20

.۵

قبل از الزم االجرا شدن قانون  ،۲۰۱۴مجازات قابل اعمال در پرونده جرایم مربوط به حقوق ربی الملل ،جرایم
سنگی ،ماده  ۶از فصل  ۲۲قانون کیفری بود .حب برای آن جرم ،دادگاه های سوئد صالحیت جهان داشتند.
ر

.۶

بعالوه ،از بند  ۷از ماده  ۳از فصل  ۲قانون کیفری در نسخه قبل از  ۱ژانویه  ۲۰۲۲بر یم آید که جنایان که در
ی
رسیدگ یم شود ر
برسیط که سبک ترین
قوانی سوئد و در دادگاه سوئدی
خارج از کشور رخ داده بر اساس
ر
مجازان که در قانون سوئد برای جرم پیش بیب شده  ،چهار سال یا بیشی زندان باشد .برای قتل ،کمیین
چنی بنظر یم رسید که دامنه کاربرد این ماده فراتر از آنچه حقوق ربی الملل اجازه
مجازات ده سال زندان است .ر
ً
یمدهد گسیده تر بود زیرا از نظر تئوری شامل جنایان یمشد که کامال رن ربط به حقوق ربی الملل بودند ،با
وجود اینکه این ماده تنها در مواردی استفاده یمشد که متهم به ارتکاب جرم در سوئد حضور داشت.

.۷

نتیجه این شد که این ماده لغو شد و در  ۱ژانویه  ۲۰۲۲قاعده شش ماهه جایگزین آن شد که در آن جرایم
قضان برای جراییم
مربوط به حقوق ربی الملل نقطه رشوع را تشکیل یمدهد .این بدان معناست که صالحیت
ی
که پیش از این

18

Bäcklund m.fl., Brottsbalken (1 jul. 2021, Version 9, JUNO), kommentaren till 2 kap. 3 § 6 samt 4 § lagen (2014:406) om
straff för vissa internationella brott.
19
SOU 2010:72 s. 317 och bilaga 4.
20
Prop 2013/14:146 s. 127.
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مشمول قانون چهار ساله بود همچنان وجود دارد البته با این محدودیت که فرد باید در سوئد باشد .این رشط را
یم توان در بند  ۲از ماده  ۳از فصل  ۲قانون کیفری یافت که ترصی ح یم کند که دادگاه سوئدی مجاز است در
قوانی سوئد این جرم یم تواند بیش از
مورد جراییم که توسط شخیص که در سوئد است قضاوت کند و طبق
ر
شش ماه حبس داشته باشد.
.۸

در این زمینه یم توان تاکید کرد که برای صالحیت دادگاه مطابق قانون شش ماهه الزم است که فرد به طور
داوطلبانه در سوئد حضور داشته باشد ،به این معب که نباید برخالف میل خود به اینجا آورده شده باشد.
حضور داییم شخص در اینجا الزایم نیست بلکه کاق است که فرد به طور موقت در اینجا باشد21.

.۹

بر پایه آنچه که در مورد قانون رسیم در رابطه با موضوع مورد نظر ما در اینجا توضیح داده شد و با در نظر
ی
گرفی رشایط واقیع پرونده ،دادگاه بدوی یم تواند اعالم کند که دادگاه سوئدی به خودی خود صالح به رسیدگ
به اعمایل است که حمید نوری به آنها متهم است.

.۱۰

با توجه به اینکه حمید نوری نه شهروند سوئد و نه مقیم سوئد است ،دولت بر پایه ماده  ۵از فصل  ۲قانون
کیفری در نسخه قبیل خود ،به برریس این موضوع پرداخته بود که آیا باید دستور تحت تعقیب قانون قرار
چنی دستوری
دادن وی صادر شود؟ دولت در برریس خود دریافت که رشایط پرونده به گونه ای است که باید ر
ر
خاریح در نظر گرفته شد و اینکه با توجه به
صادر شود .در این برریس مالحظات حقوق ربی الملل و سیاست
میان ارتباط آن با سوئد ،چه
احتمال اسیداد و کمک حقوق ربیالملیل و
همچنی سنگیب و دامنه جرم و ر
ر
امکانات واقیع برای پیگرد قانون در اینجا وجود دارد22.

.۱۱

پیشی خود ،محدودیت در صالحیت دادگاه های
هدف مورد نظر ماده  ۷از فصل  ۲قانون کیفری در نسخه
ر
.
سوئد در نتیجه اصول به رسمیت شناخته شده حقوق ربی الملل است این ماده در اینجا و در درجه نخست به
قوانی مربوط به مصونیت اشاره دارد .اصول حقوق ربی الملل عالوه بر آن یم تواند از جنبه مشخیص رنی دارای
ر
اهمیت باشد ،مانند ماده  ۶از فصل  ۲۲قانون کیفری

Prop 2020/21:204 s 110.
Ds 2014:13 s. 65 ff.

21
22

۳۸
دادگاه بدوی استکهلم
شعبه ۴

رای دادگاه

شماره دعوا B 15255-19

 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

در رابطه با موضوع مسئولیت و دامنه جرایم مربوط به حقوق ربی الملل که قابل مجازات اند توسط حقوق ربی
الملل به آن صورن که در زمان انجام جرم رایج بود محدود شده است23.
.۱۲

قضان وجود
گید که صالحیت
بر پایه ماده  ۷از فصل  ۲۲قانون کیفری یک دادریس با این فرض صورت یم ر
ی
قضان جهان ،حقوق ربی الملل رشیط برای ارتباط شزمیب
دارد .با این همه باید گفت که برای اعمال صالحیت
ی
یا میل یا ارتباط دیگری نگذاشته است .بنابراین هیچ محدودیب به معنای رسیم در صالحیت دادگاه های سوئد
قوانی ربی الملیل تا آنجا که به صالحیت جهان مربوط یم شود وجود ندارد .در مقابل ،این منابع حقوق
طبق
ر
تعیی یم کنند چه زمان باید صالحیت جهان اعمال شود .نکته دیگر این است که
که
هستند
ها
کشورها
داخیل
ر
در صورت نبود الزامات ارتبایط ،ممکن است الزم باشد قبل از اعمال صالحیت جهان ،مالحظات ربی دولب در
قوانی سوئد ،قانونگذار در این خصوص مقرران را در مورد تعقیب کیفری ،همانطور که در
نظر گرفته شود .در
ر
24
باال گزارش شد ،ارایه کرده است .

.۱۳

بنابراین دادگاه بدوی یم تواند اعالم کند که هیچ محدودیت رسیم در صالحیت دادگاه سوئدی در پرونده فعیل
گیی مسلحانه
وجود ندارد .اهمیت مشخص موضوع اینست که دادگاه بدوی به این نتیجه برسد که آن در ر
غی ربی الملیل داشته است ،یعب اینکه در عرف مقررات ر
برس دوستانه حقوق ربی الملل در سال ۱۹۸۸
ماهیب ر
.
مسئولیت کیفری فردی پیشبیب نشده است این یک ایراد حقوق است و در واقع باید در بخش مسئولیت
ی
رسیدگ شود.

23

NJA 1946 s 65.
Se Cassese, International Criminal Law, tredje upplagan 2013, s 278 f., och Arrest Warrant Case, ICJ,
Judgement of 14 februari 2002, Joint separate opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal,
para 19 och 45, 51, 58 och 60.
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 .IIمسئولیت کیفری
ن
قانون
 .Aنقاط رشوع
 .iمقررات قابل اجرای حقوق کیفری

.۱۴

ن
جرایم مربوط به حقوق ن
سنگی
بی الملل ،جرم
احکام مجازات در بند های اول و دوم از ماده  ۶از فصل  ۲۲قانون کیفری ،نسخه پیش از  ۱ژوییه ،۱۹۹۵
قوانی ربی الملیل ،جرایم جدی را تنظیم یم کند .این ماده اکنون با مقررات مجازات
مسئولیت جرایم مربوط به
ر
ی
مربوط به جنایات جنیک در قانون ( )۲۰۱۴:۴۰۶در مورد مجازات برای جرایم ربی الملیل خاص جایگزین شده
همی دلیل است که حکم مجازات در ماده  ۶از فصل ۲۲
است .قانون جدید عطف به ماسبق نیم کند ،به ر
قانون کیفری هنوز در مورد جراییم که در سال  ۱۹۸۸انجام شده است قابل اجرا است.

.۱۵

برپایه احکام مجازات در ماده  ۶از فصل  ۲۲قانون کیفری ،هرکش که مرتکب نقض جدی هر گونه توافقنامه با
خاریح یا هر یک از اصول عمویم شناخته شده مربوط به مقررات ر
ر
برسدوستانه حقوق ربی الملل در
یک قدرت
گیی های مسلحانه شود ،به دلیل جرم مربوط به حقوق ربی الملل محکوم یم شود .در صورت جدی بودن
در ر
ر
یان جدی بودن جرم باید از جمله به
جرم به حداکی هجده سال زندان یا زندان ابد محکوم یم شود .هنگام ارز ر
اینکه آیا این جنایت از طریق تعداد زیادی اقدامات جداگانه انجام شده است یا تعداد زیادی از افراد کشته شده
اند توجه ویژه ای داشت.

.۱۶

هدف مقررات ر
برسدوستانه حقوق ربی الملل ،چه معاهدات و چه حقوق عرق ،انسان کردن جنگ به منظور
ر
غی نظامیان و رزمندگان است.
گیی مسلحانه برای ر
محدود کردن رنج نایس از در ر

.۱۷

ی
گیی دارد .دادستان ،در کیفرخواست برای
اعمال قواعد و اصول انسان دوستانه حقوق بستیک به ماهیت در ر
سنگی در بند  ،۱درخواست کرده است که محاکمه در درجه نخست باید
جرایم مربوط حقوق ربی الملل ،جرم
ر
گیی های مسلحانه ربی الملیل انجام شود .دادگاه بدوی با ارایه مقررات انسان
بر پایه مقررات مربوط به در ر
گیی های مسلحانه است رشوع یم کند.
دوستانه حقوق ربی الملل که قابل اجرا برای این نوع در ر
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.۱۸

گیی
کنوانسیون های چهارگانه ژنو ) (GK I-IVحاوی
تضمی های اسایس خایص است که در صورت بروز در ر
ر
مسلحانه میان دو یا چند طرف پیمان اعمال یم شود .عالوه بر کنوانسیون های (موافقتنامه های) چهارگانه ژنو،
گیی ها اعمال یم شود.
چنی در ر
پروتکل الحاق  Iرنی در ر

.۱۹

گیی مسلحانه ربی الملیل زمان وجود دارد که دو یا
برپایه ماده  ۲مشیک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ،در ر
ر
تعیی شده ای
چند دولت از خشونت مسلحانه با شدت معیب علیه یکدیگر استفاده کنند .هیچ شط از پیش ر
می ر
نایس از جنگ چه
وجود ندارد که خشونت مسلحانه چه مدت باید طول کشیده باشد ،و نه اینکه مرگ و ر
تعداد باشد .ارزیان باید در هر مورد جداگانه انجام شود25.
ر

.۲۰

هان از تخلفات جدی که در بند  ۶از ماده  ۶از فصل  ۲۲قانون کیفری آورده شده است از لیست
نمونه ی
کنوانسیون ژنو از موارد "نقض شدید" گرفته شده است؛ مواردی از نقض شدید از جمله در ماده ۱۴۷
غی نظامیان در زمان جنگ به تفصیل آمده است .این موارد از
کنوانسیون های چهارگانه در مورد حمایت از ر
.
غیانسان با افراد محافظت شده است در این زمینه یم توان تاکید
جمله شامل قتل عمدی ،شکنجه یا رفتار ر
کرد که بریح از اقدامات البته ممکن است شامل نقض چندین ممنوعیت ،یا به اصطالح جرایم مرکب باشد که
تأثی یم گذارد.
یان سنگیب جرم ر
بر ارز ر

.۲۱

گیی های مسلحانه ربی الملیل
کنوانسیون های چهارگانه ژنو با پروتکل الحاق  Iدر مورد حمایت از قربانیان در ر
قوانی تکمییل وجود
غی نظامیان ،بدون توجه به ملیت آنان
گی با ر
تکمیل شده است .در مورد رفتار یک طرف در ر
ر
.
دارد و در مواد  ۷۵ ،۷۲ ،۱و  ۸۵پروتکل الحاق  Iآمده است ماده  ۷۵اصول اسایس ضمانت ها را بیان یم کند
غی نظایم رفتاری انسان باید داشت و آنان باید از حداقل حمایت های
از جمله اینکه در هر رشاییط با افراد ر
گفته شده در این ماده برخوردار باشند ،بدون هرگونه تبعیض نامطلوب بر اساس نژاد ،رنگ ،جنسیت ،زبان،
مذهب یا اعتقاد ،سیایس یا عقیده ای دیگر [.]...
طرفی باید به رشافت،
همچنی بیان یمکند که هر یک از
ر
ر
اعتقاد یا مذهب همه این افراد احیام بگذارند .اقدامان که طبق این ماده همیشه ممنوع است ،حال چه توسط
گیی خشونت علیه
غی نظامیان و چه از سوی نظامیان انجام شود ،عبارتند از بکار ر
ر

SOU 2010:72 s. 86 och prop. 2013/14:146 s. 34 f.
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جان یک فرد یا سالمب یا آسایش جسمان او ،به ویژه قتل و شکنجه جسیم و روان .عالوه بر این ،الزامان برای
برگزاری محاکمه عادالنه وجود دارد .مقرر شده است نمیتوان برای فردی حکم صادر کرد و او را به مجازات
رساند که در یک دادگاه رن طرف که به نحو درست تشکیل شده و اصول شناخته شده عمویم دادریس حقوق را
رعایت کرده است ،مجرم شناخته نشده است.
.۲۲

ایران در اوایل سال  ۱۹۴۹به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ( )GK I-IVملحق شد و به آن متعهد و ملزم است.
البته پروتکل الحاق  Iاز سوی ایران پذیرفته نشده است .با این حال ،ماده  ۷۵در پروتکل الحاق  Iمدتها قبل از
زمان وقوع وقایع مورد بحث در این پرونده دارای وضعیت عرق بوده و از این رو برای ایران رنی الزم االجرا بوده
است26.

.۲۳

گیی مسلحانه با
کنوانسیون های ژنو
همچنی دارای ضمانت های اسایس خایص هستند که در مورد یک در ر
ر
گیی باشد ،الزم است که
چنی در ر
ماهیت ر
غی ربیالملیل به میان یمآیند 27.برای اینکه موضوع ،یک ر
خشونتهای مسلحانه طوالن مدت ربی رنیوهای دولب و یک گروه مسلح یا ربی گروه های مسلح مختلف
گیی به درجه خایص از سازماندیه دست یافته
وجود داشته باشد و اینکه گروه یا گروه های رشکت کننده در در ر
باشند .این الزامات به گونه ای تنظیم شده است که مقررات شامل شورش ها و سایر تنش های داخیل نشود.

.۲۴

گیی مسلحانه ربی
غی ربی الملیل در بریح موارد ممکن است ماهیت خود را به یک در ر
گیی مسلحانه ر
یک در ر
تغیی دهد .اگر آن گروه مسلح از یک دولت حمایت دریافت کند ،بسته به اینکه چه کنییل آن دولت بر
الملیل ر
گروه مسلح اعمال یم کند ،این تغیی یم تواند صورت گید28 .
ر
ر

.۲۵

گیی مسلحانه قابل اجرا است و حب پس از پایان
مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل از ابتدای هر در ر
گیی های
خصومت های واقیع و تا زمان که دوباره حالت صلح ربی دولت ها برقرار شود ،یا در مورد در ر
مسلحانه غی بی الملیل ،یک توافق صلح بدست آید29.
ر ر

26

SOU 1984:56 s. 67.f.
بخش از آن در ماده  ۳مشیک کنوانسیون ژنو ،ر
 27در مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل آنچه که گفته شد آمده است ،ر
بخش در پروتکل الحاق  IIبه
چنی در حقوق عرق بطور عام.
کنوانسیون ژنو و هم ر
28
SOU 2010:72 s. 90 och prop. 2013/14:146 s. 35.
29
SOU 2010:72 s. 90 f.
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گیی مسلحانه دید .برای
پیش نیاز جرایم مربوط به حقوق ربی الملل این است که ارتباطان میان جرایم و در ر
توانان مرتکب در انجام
در
چنی ارتبایط وجود داشته باشد ،الزم است که از جمله این نزاع نقش برس یان
اینکه ر
ی
عمل و تصمیم وی برای اجرای آن داشته است30.
آدم ر
کش
بر پایه احکام مجازات در ماده  ۱از فصل  ۳قانون کیفری در نسخه پیش از  ۱ژوییه  ،۲۰۰۹هر کس جان انسان
بگید به جرم قتل به ده سال حبس یا حبس ابد محکوم یم شود .ماده ۱۴میثاق ربیالملیل حقوق مدن
دیگری را ر
و سیایس سازمان ملل که ایران در سال  ۱۹۸۸به آن ملزم بود ،الزامات اسایس برای محاکمه عادالنه را ترصی ح
ی
یمکند .از جمله این الزامات حق رسیدگ عادالنه و علب توسط دادگاه صالح ،مستقل و رن طرف ،فرض برائت،
همچنی زمان و فرصت برای تهیه الیحه دفاعیه است.
حق دفاع و داشی دستیار حقوق و
ر

 .iiهمدست در جرم

.۲۸

با توجه به ارتباط میان بخش عمویم حقوق کیفری سوئد و مقررات ر
برس دوستانه حقوق ربی الملل یم توان
بخون دید که نقطه رشوع باید مقررات سوئدی برای مشارکت در جرم باشد و اعمال گردد .از اسناد کنفرانس
ر
چنی بر یم آید که توافف در باره مسایل مربوط به همدسب ،تالش برای اجرای جرم ،اجبار،
 ۱۹۴۹در ژنو ،ر
چیی که به مجریان قانون در سطح
زمینه های مصونیت یا اجبار به رپیوی از دستورات حاصل نشده است .ر
میل واگذار شد.31

.۲۹

معی نه تنها باید نسبت به شخص
چنی بر یم آید که مسئولیت یک جرم ر
از ماده  ۴از فصل  ۲۳قانون کیفری ر
گید.
مرتکب آن جرم ،بلکه نسبت به سایریب که در حرف و عمل آن را تروی ج کرده اند رنی مورد قضاوت قرار ر
گید .این
هر رشکت کننده باید بر اساس قصدی که به او در ارتکاب جرم نسبت داده یم شود مورد قضاوت قرار ر
بدان معب است که همه مشارکت کنندگان باید مجازات شوند و هر رشکت کننده بطور مستقل مسئول اعمال
خی.
خود است فارغ از اینکه آیا سایر رشکت کنندگان یم توانند مجازات شوند یا ر

IT-96-23 & 23/1-A, Kunarac, Överklagandekammarens dom den 12 juni 2002, p 58.
Prop 1953:142, s. 19 och Final record of the diplomatic conference of Geneva of 1949, vol II, section B, s. 114 f.
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چند نفر که با هم مرتکب جریم شده اند را میتوان به دلیل رشاکت در جرم محکوم کرد در صورن که آنان "با
هم و با توافق با هم" یا "بطور مشیک و هماهنگ" جرم را مرتکب شده باشند .این مواردی است که چند نفر
در ارتکاب جریم کمک کرده اند و هر یک به عنوان رشیک جرم مجازات یم شوند .این واقعیت که بریح از رشکت
کنندگان نقش محوری تری را به عهده داشته و فعال تر از دیگران بودند ،تا زمان که کسان که فعالیت کمیی
داشتند ،رشط مشارکت در ارتکاب جرم را برآورده یم کردند ،رشاکت در جرم را منتف نیم کند

 .iiiرشط اثبات
.۳۱

در دعاوی کیفری ،وظیفه اثبات بر عهده دادستان است .برای صدور حکم ،الزم است بدون تردید معقول ثابت
شود که متهم در اعمایل که اساس تعقیب را تشکیل یم دهد ،مجرم بوده است .رشط اثبات برای همه رشایط
جرم اعمال یم شود.

.۳۲

برای اینکه متهم محکوم شود ،الزم است شیک در اینکه او از هر نظر به گونه ای که دادستان مدیع است عمل
کرده وجود نداشته باشد .این بدان معناست که از جمله برای برآورده شدن رشط اثبات نباید هیچ توضیح
غی از آنچه در کیفرخواست ذکر شده است ،وجود داشته باشد .رشط اثبات
معقول دیگری برای توایل وقایع ر
"بدون شک معقول" این است که اگر جایگزین معقویل برای تز دادستان وجود داشته باشد ،متهم باید رتیئه
شود.

 .ivاستحکام تحقیق
.۳۳

در مورد به اصطالح استحکام شواهد و مدارک یم توان گفت که شواهد را تنها زمان یم توان قوی تلف کرد که
یان شواهد به سخب با امکان انجام تحقیقات بیشی مختل شود.
شواهد موجود به قدری گسیده باشد که ارز ر

.۳۴

هان با ماهیت این پرونده ،رشایط سنگیب در مورد استحکام شواهد در نظر گرفته یم شود .اگر یک
در پرونده ی
مدرک خاص به بهیین شکل ارایه نشده باشد ،در واقع نقیص در استحکام شواهد بوجود یم آورد و به طور کیل
منجر به کاهش ارزش شواهد یم شود .دادگاه بدوی از اصل بهیین شواهد در پرونده استفاده کرده است.
چندین نفر که مشاهدات مستقییم از روند اقدامات صورت گرفته داشتند و آن اقدامات در کیفرخواست آمده
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ی
است ،در کشوری که در آنجا زندگ یم کنند بازپریس شدند زیرا در نبود مدارک سفر ،امکان آمدن به سوئد را
نداشتند.

.۳۵

.۳۶

.۳۷

.v
ارزیان شواهد
ی

یان شواهد ،دادگاه بدوی ابتدا ارزش شواهد مختلف را
در سوئد آزادی ارایه مدرک و سند حاکم است .هنگام ارز ر
.
گیی یم
جان که به محاکمه مرتبط هستند و دادستان و شایک ارایه کرده اند ،برریس یم کند سپس تصمیم ر
تا ی
ر
خی و آیا با این مدارک و شواهد
یا
است
کاق
اثبات
ط
ش
کردن
آورده
ر
ب
ای
ر
ب
شواهد
این
کل
ارزش
آیا
که
شود
ر
ر
ر
خی .در صورت ناکاق
ثابت یم شود که عمل مجرمانه به رویس که در شح جرم ادعا شده اتفاق افتاده است یا ر
بودن مدارک دادستان ،متهم باید رتیئه شود .از سوی دیگر ،اگر رشط اثبات برآورده شود ،باید اطالعات متهم و
گید .در صورن که رشح
سایر شواهد مورد استناد در برابر ادعای دادستان مبب بر تخلف ،مورد برریس قرار ر
ر
جرم در این برریس ابطال شود یا داستان متهم شواهد دادستان را چنان ضعیف کند که شط اثبات دیگر وجود
نداشته باشد ،تعقیب قانون باید منتف شود .در ع ری حال ،تاکید بر این نکته حایز اهمیت است که متهم
وظیفه اثبات چیی را ندارد و بنابراین موظف به توضیح رشاییط نیست که او را از مسئولیت معاف یم کند32.
ر
ً
مدارک دادستان برای ادعاهای فردی در مورد تخلف اساسا شامل مصاحبه با شایک و شاهدان بوده است .عالوه
غیه با کسان
گینده مطالب گسیده ای یاز گزارش های ربی الملیل ،مقاالت ،کتاب ها و مصاحبه ها و ر
بر آن دربر ر
ر
است که در مورد خاطرات آنان از زندگ در زندان در طول سالیان منترس شده است.
یان قابل اعتماد بودن اظهاران که در بازپریس ها شده است ،دادگاه بدوی به این نکته توجه داشته
هنگام ارز ر
رویدادهان است که بیش از  33سال پیش رخ داده است .گذشته از آن
است که اینها باز آفریب مشاهدات از
ی
مشاهدات در بسیاری از موارد در رشایط احسایس دشوار و آشفته انجام شده است .ییک دیگر از دشواریهای
ی
رسیدگ این است که چندین شایک و شاهد ،حب در ارتباط با مسایل دیگر درباره وقایع جاری پرونده به دیگران
یان قابل اعتماد بودن اظهارات مهم بود که
گفتهاند یا از دیگران شنیدهاند .از این رو در ارز ر
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ین برد این گفته ها از کجا آمده اند یعب افراد بازپریس شده اطالعات مربوط به آنچه گفته اند را چگونه بدست
آورده اند و برای آنچه در یادشان مانده چه کمک و حمایب داشته اند.
ارزیان
ارزیان شواهد در نهایت مبتب بر
ر
ر
این است که آیا اطالعات ارایه شده ر
خی.
چیی است که گفته ها قرار است ثابت کند یا ر
نایس از ر
.۳۸

.۳۹

غیمستقیم به عنوان مدرک برای یک عمل خالف مهم
یان شواهد از رشاییط که به طور مستقیم یا ر
هنگام ارز ر
هستند ،آنچه که به اصطالح حقایق اثبان خوانده یم شود ،یم توان از حقایق کمیک به عنوان پشتیبان استفاده
توانان شاهد در مشاهده و رشایط نور در صحنه جرم .سایر رشاییط که
کرد .برای نمونه اطالعات در مورد
ی
ارزیان شواهد مورد توجه قرار داد ،زیرا که از دیگر شواهد پشتیبان یمکنند ،برای نمونه درباره
یمتوان هنگام
ر
ادعان و ارتباط شخص
انگیه جرم و فرصت ارتکاب جرم ،رفتار شخص قبل و بعد از جنایت
برنامه ریزی جرم ،ر
ی
با صحنه جرم است.
ً
یان اطالعات مدارک ارایه
گذشت زمان بسیار طوالن از زمان وقوع جرم طبیعتا به این معب است که در ارز
ر
ً
شده باید احتیاط کرد .کارشناس شاهد تورون لیندهولم  Torun Lindholmگفته است که مردم معموال این
خون به
توانان را دارند که ر
چیهای خایص را که در موقعیت های آسیب زا رخ یم دهند برای مدت طوالن به ر
ی
توانان به
گیند،
هان قرار یم ر
خاطر بسپارند .مطالعات نشان دادهاند که افرادی که در معرض ر
ی
چنی موقعیت ی
هان
خاطر ی
جانب تر دارند .به طور کیل هر چه زمان ر
سیدن جزییات مرکزی را نسبت به موارد ر
چنی موقعیت ی
سیده یمشوند.
طوالنتر باشد در حافظه بهی یم مانند و اینکه رویدادهای انحراق متمایز بهی به خاطر ی
همچنی به یاد آوردن افرادی که از قبل شناخته شده اند در مقایسه با افراد ناشناس راحت تر است.
ر

.۴۰

ارزیان آنچه در بازپریس ها گفته یم شود در نظر گرفت این است که ممکن است
ییک دیگر از رشاییط که باید در
ر
جانب از ربی بروند .عالوه بر این شهادت دست دوم
هنگام ترجمه از زبان دیگر ،سایه روشن ها و جزییات ر
ً
معموال ارزش اثبان کمیی نسبت به داستان مبتب بر مشاهدات مستقیم دارد.

.۴۱

غیمستقیم به
یان شواهد ،دادگاه بدوی باید تک تک شواهدی را که ممکن است به طور مستقیم یا ر
هنگام ارز ر
.
یان ارزش اثبان هر یک از این شواهد و شواهد پشتیبان
ز
ار
از
پس
کند
ارزیان
باشد
مجرمانه
فعالیت
معنای
ر
ر
اضاق ،ارزش های اثبان به دست آمده باید با هم سنجیده شوند قبل از اینکه بتوان اظهاران در مورد وجود
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ارزیان مجموعه
جرایم ادعا شده کرد .ابهایم که احتماال در باره ارزش هریک از مدارک وجود دارد یم تواند تا
ر
مدارک مربوط به جرایم ادعا شده باق بماند .ارزش مجموعه مدارک بطور اصویل بیشی از ارزش یک مدرک
تنهاست .اما از سوی دیگر چندین مدرک ممکن است دارای منبع خطای یکسان باشند و در نتیجه ارزش
چی بیشیی از ارزش ییک از آن مدارک نباشد
مجموعه آنها ر

ی
هان برای رسیدگ
 .Bتجزیه و تحلیل وضعیت پرونده – پرسش ی
ی
ی
تیب رسیدگ باید
در این بخش ،دادگاه بدوی پیشنهاد یم کند که کدام پرسش ها باید رسیدگ شود و به چه تر ر
گید.
صورت ر

.۴۲

.۴۳

بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت دادریس ،دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده است که پرسش های زیر باید به
ترتیب ارایه شده در زیر برریس شود.
ن
بند  ۱کیفرخواست – جرایم مربوط به حقوق ن
سنگی
بی الملل ،جرایم
گیی ایران و عراق که در چندین نوبت از جمله در  ۲۶ژوییه ۱۹۸۸
پرسش  )۱آیا مجاهدین در مرحله پایان در ر
به ایران حمله کردند ،ر
گیی مسلحانه ربی الملیل ایران و عراق شدند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ
بخش از در ر
غی این صورت به پرسش  ۲پاسخ داده شود.
باید به پرسش  ۴و در ر

.۴۴

گیی مسلحانه ربی الملیل ربی ایران و عراق ،در دوره  ۳۰ژوییه تا  ۱۶اوت ۱۹۸۸
پرسش  )۲آیا عالوه بر در ر
غی ربی الملیل رنی ربی ایران و مجاهدین رخ داده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ باید ایراد
گیی مسلحانه ر
در ر
گید .در صورت منف بودن پاسخ ،حمید نوری را نیم توان به جرایم مربوط
ار
ر
ق
برریس
مورد
۳
پرسش
در
قانون
ر
به حقوق ربی الملل محکوم کرد .سپس پرسش  ۴باید برریس شود.

.۴۵

غی ربی الملیل در سال  ۱۹۸۸مسئولیت کیفری فردی در عرف مقررات
گیی مسلحانه ر
پرسش  )۳آیا در یک در ر
انسان دوستانه حقوق ربی الملل وجود داشت؟ در صورت منف بودن پاسخ ،حمید نوری را نیم توان به دلیل
ی
جرایم مربوط به حقوق ربی الملل محکوم کرد .سپس پرسش  ۴باید رسیدگ شود.

.۴۶

ً
رهی ایران ،آیت هللا خمیب ،عمدتا در واکنش به حمله فروغ جاویدان در  ۲۶ژوییه  ،۱۹۸۸اندگ
پرسش  )۴آیا ر
پس از آن فتوا داد که آن دسته از زندانیان حایم یا هوادار مجاهدین که در اعتقاد خود پابرجا بودند
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اعدام شوند و اندگ بعد اعدام زندانیان مجاهد در زندان های ایران آغاز شد؟ اگر پاسخ منف است ،بند ۱
ی
غی این صورت پرسش  ۵باید رسیدگ شود.
کیفرخواست بایسب رد شود ،در ر
.۴۷

پرسش  )۵آیا تعداد بسیار زیادی از زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت در دوره  ۳۰ژوییه تا  ۲۵اوت  ۱۹۸۸به
ی
دنبال رسیدگ یک کمیته و در ین رویه ای که رشایط اولیه یک محاکمه عادالنه را برآورده نیم کرد اعدام شدند؟ و
گیی مسلحانه ،موجب نشد تعداد بسیار زیادی از زندانیان مجاهد با ترس شدید از مرگ
آیا آن اعدام ها و آن در ر
غی این صورت پرسش  ۶باید برریس
مواجه شوند؟ اگر پاسخ منف است ،بند  ۱کیفرخواست باید رد شود ،در ر
شود.

.۴۸

پرسش  )۶آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس و در سمت دستیار معاون دادستان یا در سمت مشابه
دیگری در حوادث زندان گوهردشت موضوع پرسش  ۵رشکت داشته و به طور مشیک و توافف یا با مشورت
سایر مرتکبان ،به عمد ،جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که حایم یا هوادار مجاهدین بودند ،به ر
رویس که
غی این صورت
دادستان ادعا کرده یگرفته است؟ اگر پاسخ منف است ،بند  ۱کیفرخواست باید رد شود ،در ر
پرسش  ۹باید رسیدگ شود.

.۴۹

.۵۰

بند  ۲کیفرخواست – آدم ر
کش
پرسش  )۷آیا تعداد بسیار زیادی از زندانیان طرفدار گروه های مختلف چپ که پنداشته یمشد اسالم خود را
ترک کرده بودند ،پس از محاکمه توسط یک کمیته و یط روندی که رشایط اولیه یک محاکمه عادالنه را برآورده
سپتامی  ۱۹۸۸اعدام شدند؟ اگر پاسخ منف است،
نیم کرد در زندان گوهردشت و در یط دوره  ۲۷اوت تا ۶
ر
غی این صورت پرسش  ۸باید برریس شود.
بند  ۲کیفرخواست باید رد شود ،در ر
پرسش  )۸آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس و در سمت دستیار معاون دادستان یا در سمت مشابه
دیگری در حوادث زندان گوهردشت مطرح شده در زیر پرسش  ۷رشکت داشته به این صورت که به طور
مشیک و توافف یا با مشورت سایر مرتکبان به عمد ،جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که اعتقادات عقیدن
مذهب آنها در تضاد
و
ر
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هان که دادستان ادعا کرده گرفته است؟ اگر پاسخ منف
با دولت دین ساالر (تئوکراتیک) ایران بود ،به روش ی
غی این صورت پرسش  ۹باید برریس شود.
است ،بند  ۲کیفرخواست باید رد شود ،در ر

اطالعات و مدارک حمید نوری
 .۵۱پرسش  )۹آیا اطالعات حمید نوری و سایر شواهد و مدارک مورد استناد او علیه ادعاهای دادستان به این
معناست که ارزش مدارک دادستان به حدی تضعیف شده است که رشط اثبات دیگر برآورده نیم شود؟ در صورت
غی این صورت شیک نیست که او مرتکب اعمال و رفتار گفته شده در
مثبت بودن پاسخ ،کیفرخواست باید رد شود .در ی ر
کیفرخواست شده و پرسش های پایان باید رسیدگ شوند.

.۵۲

پرسش های ن
پایان
غیه.
تکبی ،طبقه بندی جرم ،مجازات و خسارت و ر
یان در مورد قصد ،مر ر
پرسش های پایان مربوط است به ارز ر

 .۵۳دادگاه بدوی یم خواهد قبل از محاکمه روشن باشد که این اطالعات دادستان در کیفرخواست است که
چارچوب ربیون دادریس را تشکیل یم دهد .عالوه بر این ،باید تاکید شود که دادگاه بدوی در هنگام تنظیم دالیل رای
ی
بگید و هرگز اظهارات طوالنتر از آنچه که برای رسیدگ این
دادگاه ،بایسب فرض برائت کنوانسیون
اروپان را در نظر ر
ی
پرونده ضوری است ،ارایه نکند .بویژه از اظهارات مربوط به قابلیت مجازات برای شخیص غی از متهم پرهی کند33.
ر
ر
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ن
 .Cبند  ۱کیفرخواست – جرایم مربوط به حقوق ن
سنگی
بی الملل ،جرایم
 .iمجاهدین و درگیی مسلحانه

ر
بخش از درگیی مسلحانه ایران و عراق شدند؟
پرسش  )۱آیا مجاهدین
روشن است
 −که حمالت مجاهدین از خاک عراق شچشمه یم گرفت.
 −که این حمالت با همکاری عراق ها و حمایت ارتش آن کشور صورت یم گرفت و رنی
 −اینکه مجاهدین ر
گیی مسلحانه ربی الملیل میان ایران و عراق شدند.
بخش از در ر
گیی ها ارایه شده است.
در این بخش ،دالیل این موضع ر

ن
قانون
نقاط رشوع
.۵۴

گیی مسلحانه ربی الملیل بر اساس ماده  2مشیک کنوانسیون ژنو ( )GK I-IVهمانطور که در باال نشان داده
در ر
شد ،زمان وجود دارد که دو یا چند دولت از خشونت مسلحانه با شدت خایص علیه یکدیگر استفاده کنند.
تعیی شده ای وجود ندارد که خشونت مسلحانه چه مدت باید ادامه داشته باشد یا اینکه
هیچ الزام از پیش ر
.
ارزیان باید در هر مورد جداگانه بر اساس رشایط واقیع
باشد
داشته
زخیم
یا
کشته
تعداد
خشونت باید چه
ر
ارزیان وابسته به اعالمیه های رسیم طرف های متخاصم نیست.
انجام شود.
ر

.۵۵

گیی باید
گیی در عمل ،عالوه بر این که در ر
غی ربی الملیل ،با توجه به گسیش در ر
گیی مسلحانه ر
برای یک در ر
شدت خایص داشته باشد ،طرف های متخاصم غی دولب باید به اندازه کاق سازماندیه شده باشند34.
ر

.۵۶

گیی
گید ،برای نمونه مانند تعداد در ر
گیی ،عوامل متعددی در عمل مورد توجه قرار یم ر
یان شدت در ر
هنگام ارز ر
واحدهان که در رنیدها
تجهیات نظایم مورد استفاده؛ تعداد افراد و نوع
ها و مدت آنها؛ نوع سالح و سایر
ر
ی
غینظامیان که
رشکت کرده اند؛ تلفات  ،یعب کشته شدگان و زخیم ها؛ خسارات مادی؛ و تعداد ر

34

Prosecutor v. Dusko Tadic, (Case No. IT-94-1), ICTY A Ch. Decision on the Defence Motion for Interlocutary Appeal on
Jurisdiction, 2 oktober 1995, para. 70.
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ی
گیی یم تواند دلییل
از منطقه جنیک فرار میکنند .عالوه بر این ،دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد در در ر
بر شدت آن باشد.
.۵۷

توانان
گید ،از جمله
در مورد درجه سازماندیه گروه های رزمنده ،عوامل متعددی در عمل مورد توجه قرار یم ر
ی
گروه در برنامه ریزی و اجرای عملیات نظایم در مدت طوالن تر و وجود ساختارهای فرماندیه و مافوق با
صالحیت اعمال و حفظ نظم و انضباط در گروه.

.۵۸

غی ربی الملیل داشته باشد بسته به اینکه کدام گروه
گیی مسلحانه یم تواند هم ماهیت ربی الملیل و هم ر
یک در ر
ها و بازیگران دولب با یکدیگر یم جنگند35.

.۵۹

گیی مسلحانه ربی الملیل تبدیل شود .به عنوان مثال،
غی ربی الملیل یم تواند به یک در ر
گیی مسلحانه ر
یک در ر
اگر گروه مسلح از یک دولت حمایت شود و دولت از این طریق کنیل کاق بر گروه مسلح داشته باشد ،این یم
تواند اتفاق بیفتد .از آن پس خشونت بکار رفته از سوی گروه مسلح به پای آن دولت حایم نوشته یم شود و به
گیی ماهیت ربی الملیل پیدا یم کند .در عمل ،رشاییط تدوین شده است که در هر صورت باید
این ترتیب آن در ر
یک کنیل کیل وجود داشته باشد تا این اتفاق بیفتد.

جنگ ایران و عراق  -یک درگیی مسلحانه ن
بی الملل
.۶۰

غی مستقیم است .جنگ ایران و عراق یک
حقایف که دادگاه بدوی باید با آنها روبرو
شود اطالعات کانال های ر
ی
ً
رویداد تارییح کامال مستند است .بخش بزرگ از تحقیقات دادستان از منابیع تشکیل شده که ریشه در محیط
های دانشگایه دارد و مقاالت بازبیب و ویرایش شده در مجالت دانشگایه است.

.۶۱

سپتامی  ۱۹۸۰عراق به
تحقیقات در ابتدا تصویر کیل زیر را از جنگ میان ایران و عراق ارایه یم دهد .در ۲۲
ر
حسی به ایران حمله کرد .عراق که بدون اعالن جنگ به ایران حمله کرده بود زمان دست به این
رهیی صدام
ر
ر
کار زد که انقالب ،قدرت سیایس و ارتش مجهز ایران را به شدت تضعیف کرده بود و توانست در سه ماهه

Ibid. para. 77.

35
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ر
خی
هان در جبهه ها داشته باشد .جنگ صدام
حسی انتظار داشت کنیل استان نفت ر
ر
نخست جنگ پیرسفت ی
بگید ،اما ایران توانست رنیوهای متجاوز را عقب براند .از سال ۱۹۸۲
غرن ایران ،خوزستان را در دست
جنوب ر
ری
هان که در آن هیچ
جنگ ،مانند جنگ جهان اول ،تبدیل به جنیک راکد شد ،با خطوط مقدم طوالن از سنگر ی
طرفی ر
پیرسفت قابل توجیه نداشتند و ده ها هزار شباز در هر تالش برای حمله از دست یم رفتند.
یک از
ر
عراق به طرق مختلف از جمله با استفاده از گاز اعصاب و موشک های اسکاد در جنگ تالش کرد تا از این بن
بست خارج شود .با این حال ،جنگ برای شش سال دیگر بدون ر
پیرسفت قابل توجیه برای دو طرف ادامه
هان از آن حمله
یافت .در سال  ۱۹۸۸بود که عراق دست باال را بدست آورد و دوباره دست به حمله زد .بخش ی
در بخش بعدی توضیح داده شده است.
همچنی نقشه خطوط مقدم و مناطق تحت اشغال نظایم را در زیر
ر
ببینید.

تصویر .4

.۶۲

در  ۲۰ژوییه  ،۱۹۸۸ایران شانجام آتش بس را بر اساس قطعنامه  ۵۹۸سازمان ملل پذیرفت .با این حال ،عراق
خواستار مذاکره مستقیم با ایران در مورد رشایط صلح شد که هفته ها بطول انجامید .عالوه بر عملیات فروغ
جاویدان که در قسمت "پیشینه" در باال ذکر شد و در قسمت بعدی به تفصیل به آن اشاره شده است ،در این
مدت رنیدهای پراکنده دیگری رنی ربی کشورها رخ داد که تا  ۸اوت  ۱۹۸۸ادامه یافت .پس از فشار جامعه جهان
دولت عراق قطعنامه  ۵۹۸را یم پذیرد و در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این تاری خ جلسه ای
اولی مذاکرات صلح
برگزار کرد و اعالم کرد که در سحرگاه  ۲۰اوت  ۱۹۸۸آتش بس برقرار خواهد شد .سپس ر
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میان ایران و عراق طبق برنامه در  ۲۴اوت  ۱۹۸۸آغاز شد .با این حال هیچ آتش بس پایدار یا صلح توافق شده
ای هنوز در بهار  ۱۹۸۹برقرار نشده بود36.
.۶۳

بر اساس آنچه از تحقیقات پرونده در خصوص رشایط واقیع جنگ میان دو کشور به دست آمده ،مشخص یم
گیی مسلحانه ربی الملیل ربی ایران و عراق جریان داشته که در مدت زمان اعالم شده در بند ۱
شود که در ر
کیفرخواست به پایان نرسیده بود.

مجاهدین و درگیی مسلحانه ن
بی الملل
.۶۴

بر اساس تحقیقان که از سوی دادستان ارائه شده است ،یم توان اظهار داشت که مدارک و شواهد زیر حکایت
از تبدیل مجاهدین به ر
گیی مسلحانه ربی الملیل ربی ایران و عراق در تابستان  ۱۹۸۸دارد.
بخش از در ر

حسی به عراق
رهی آن مسعود رجوی از فرانسه اخراج شدند .آنها توسط صدام
 .۶۵در ژوئن  ۱۹۸۶مجاهدین و ر
ر
ر
ر
دعوت شدند و به آنها فرصت داده شد تا اردوگایه مسلح به نام کمپ اشف در شمال شق بغداد را تحت حمایت او
ایجاد کنند .به این ترتیب و برپایه آنچه که در تحقیقات آمده مجاهدین به طور رسیم با عراق علیه حاکمان ایران متحد
زمی و حفاظت ،از مجاهدین بصورت دادن
شده بودند 37.تحقیقات بیشی نشان یمدهد که عراق عالوه بر دسییس به ر
پول ،سالح ،مهمات ،وسایل نقلیه ،تانک و آموزش نظایم حمایت کرده است.
.۶۶

مجاهدین در ژوئن  ۱۹۸۷تشکیل شاخه مسلح خود را اعالم کردند؛ ارتش آزادی بخش میل ایران یا ارتش آزادی
بخش میل ( )NLAبا هدف شنگون رژیم در ایران38.

.۶۷

در اواخر مارس  ۱۹۸۸عراق از حمالن که توسط ارتش آزادی بخش میل بنام عملیات آفتاب در خط مقدم
ر
منترسه
جبهه در نزدییک شهر شوش در جنوب ایران انجام شد ،حمایت کرد .بر پایه اطالعات

36

Anthony H. Cordesman m.fl., 1990, The Lessons of Modern War Vol. II: The Iran-Iraq War, protokollbilaga J3 s. 180 ff.
Parsi, s. 4.
38
Robertson QC, Appendix A: A Brief Chronology, s. 1150.
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و صدها شباز را اسی کردند39.

ر

.۶۸

در  ۱۸ژوئن  ،۱۹۸۸بر اساس آنچه تحقیقات نشان داد ،حمله جدیدی علیه ایران در اطراف شهر مهران در به
اصطالح عملیات چلچراغ انجام شد .رنیوهای مجاهدین که در عراق آموزش دیده و پشتیبان شده بودند به
همراه رنیوهای عراق به مواضع ایران در منطقه حمله کردند .مجاهدین در این حمله مورد حمایت ارتش عراق
ً
قرار گرفتند که از گاز اعصاب و تقریبا  ۵۳۰جت جنگنده و هلیکوپی در حمله استفاده یم کردند .آنان با هم
مهران و چند موضع را در ارتفاعات نزدیک شهر گرفتند .در ر
بخش از رنید ،مجاهدین نزدیک بود که کل "لشکر
بگیند .ایران
پاسداران" ایران را از ربی ربیند و توانستند بیشی
تجهیات آنها را که هنوز سالم بود ،به دست ر
ر
سنگی با کشته شدن  ۳۵۰۰تا  ۵۰۰۰شباز شد .رنیوهای عراق پس از سه روز از منطقه
متحمل خسارات
ر
.
عقب نشیب اما رنیوهای مجاهدین را در منطقه رها کردند در این زمان ،ایران فقط رنیوهای محدودی در
منطقه بی جبهه و شهر کرمانشاه باق داشت  -به بند زیر مراجعه کنید40.
ر

.۶۹

بر اساس حقایق ارائه شده در باال ،دادگاه بدوی یم تواند بیان کند که عملیات چلچراغ بر اساس همکاری
عملیان و یک عملیات برنامه ریزی شده مشیک ربی مجاهدین و ارتش عراق بوده است .به ویژه باید تأکید کرد
ً
که ارتش عراق در عملیات انجام شده توسط شاخه مسلح مجاهدین مستقیما در جنگ رشکت داشته است.

.۷۰

در  ۲۶ژوییه  ،۱۹۸۸طبق آنچه از تحقیقات بدست آمده ،تهاجم بعدی ،به اصطالح عملیات فروغ جاویدان
صورت گرفت .این عملیات در قسمت مرکزی جبهه و توسط حدود  ۷۰۰۰شباز متعلق به مجاهدین انجام
شد .هدف اعالم شده رسیدن به تهران و شنگون رژیم بود .عراق به رنیوهای مسلح مجاهدین اجازه داد تا به
حسی و
ایران حمله کنند و این عملیات برق آسا را انجام دهند .کارشناسان این حوزه آن را آزمون برای صدام
ر
خیش مردیم در ایران برخوردار
رهیان مجاهدین یم دانند تا ببینند آیا این سازمان از حمایت کاق برای رشوع یک ر
ر
.
خی به جز مجوز
است یا ر

Cordesman, s 167.
Ibid. s. 174.
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انجام این حمله از خاک عراق در جریان مذاکرات آتش بس ،عراق ابتدا از مجاهدین پشتیبان نظایم با رنیوهای
زریه ،پشتیبان هوان و پشتیبان لجستییک کرد .مجاهدین تا حدود زیادی در خاک ایران ر
پیرسوی کردند و در
ی
 ۲۹ژوییه  ۱۹۸۸به کرمانشاه رسیدند .در آنجا با یک ضد حمله ایران به نام عملیات مرصاد مواجه شدند که
منجر به شکست مجاهدین با هزاران کشته شد41 .
.۷۱

دادگاه بدوی یم تواند بر اساس حقایق ارائه شده بیان کند که حب عملیات فروغ جاویدان هم یک همکاری
عملیان و یک عملیات برنامه ریزی شده مشیک ربی شاخه مسلح مجاهدین و ارتش عراق بوده است .بار دیگر
ً
یم توان گفت که نظامیان عراق در عملیان که شاخه مسلح مجاهدین انجام داد مستقیما در جنگ رشکت
داشتند.

.۷۲

چیی از تحقیقات در مورد قدرت
عالوه بر حقایق گزارش شده در باال ،برای پاسخ به این سوال ،مهم است که ر
گی و توسعه ارتش عراق در طول جنگ گزارش شود .عراق حدود یک میلیون شباز داشت ،ایران
طرف های در ر
ً
بیش از  ۵۰۰ ۰۰۰شباز داشت ،در حایل که مجاهدین طبق گفته خودشان جمعا حدود  ۱۵ ۰۰۰شباز داشتند.
ً
بعالوه ،رنیوی مجاهدین عمدتا متشکل از یک واحد پیاده نظام سبک مجهز به خودروهای شب دار ساخت
توانان های عملیان خود را در طول جنگ توسعه داده بود ،در
شوروی و توپ های رویس بود .ارتش عراق که
ی
هوان انجام یم داد که نشان
سال  ۱۹۸۸عملیان با استفاده از تسلیحات مختلف و با پشتیبان توپخانه و رنیوی ی
هان که این عملیات به دنبال داشت نتیجه کار اطالعان خوب
از کار یان بیشی آن نسبت به گذشته بود .رپیوزی ی
و برنامه ریزی دقیق بود .در این زمینه باید تاکید کرد که بر اساس آنچه از تحقیقات به دست آمده ،مجاهدین
انقالن ،خدمات بازپریس و ترجمه و کمک نظایم
تجهیات نظایم ،اطالعات درباره رژیم
در ازای دریافت بودجه و
ر
ر
مستقیم در اختیار ارتش عراق یم گذاشتند.

Cordesman, s 181 f.
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.۷۳

گی ،توسعه ارتش عراق و همکاری ربی عراق و گروه مسلح
آنچه در رابطه با روابط قدرت ربی
طرفی در ر
ر
مجاهدین پدیدار شد رنی در سطح کیل بیانگر این است که در مورد همکاری عملیان و عملیات مشیک برنامه
ریزی شده بود.

.۷۴

ارزیان کیل و عیب از رشایط گزارش شده ،برای دادگاه بدوی ثابت یم کند که شاخه مسلح مجاهدین در چندین
ر
گیی مسلحانه ربی الملیل ربی ایران و عراق به ایران حمله
مرحله
در
۱۹۸۸
یه
ی
ژو
۲۶
در
جمله
از
نوبت
نهان در ر
ی
کردند .مجاهدین از یک شاخه مسلح استفاده کردند که طبق تحقیقات ،ساختاری شبیه به ارتش متعارف
توانان برنامه ریزی برای اجرا و مدیریت لجستیک نیاز
داشت .عملیات نظایم انجام شده در سال  ۱۹۸۸به
ی
داشت .حمالت آن تابستان از خاک عراق شچشمه گرفت و با پشتیبان و همکاری ارتش عراق انجام شد .اینها
رهیی ارتش آزادی بخش میل و
عملیات نظایم مشیگ بودند که باید برای آن از قبل برنامه ریزی مشیگ میان ر
ارتش عراق صورت گرفته باشد .بر اساس آنچه از تحقیقات به دست آمده است ،نیم توان در این مورد تردید
گیی این یم شود که نشان داده شده است که عراق در عملیات انجام شده در تابستان
داشت .بنابراین نتیجه ر
.
 ۱۹۸۸کنیل همه جانبه بر رنیوهای مسلح مجاهدین اعمال کرده است در اینجا یم توان تأکید کرد که این
یان های انجام شده توسط شاهدان کارشناس یان گ کلفی  Jan K. Kleffnerو سایل النگ ورث
ارزیان با ارز ر
ر
 Sally Longworthدر نظرات حقوق آنان و در اظهاراتشان در برابر دادگاه بدوی تأیید شده است.

.۷۵

ً
با این حال در این زمینه باید تاکید کرد که تحقیقات به وضوح نشان داده است که ارتش عراق مستقیما در
عملیات انجام شده توسط شاخه مسلح مجاهدین در خاک ایران مشارکت داشته است .این بدان معب است
که درگیی مسلحانه ،ضف نظر از سطح کنیل ،ماهیت بی الملیل داشته است42.
ر
ر

42

Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge, 1990, åttonde upplagan, s 913 f., Christopher Greenwood, International
Humanitarian Law and the Tadic case, s. 270, ICC, Case, Prosecutor v. Lubango, 13 september 2012, para. 551 och Marco
Sassoli, International Humanitarian Law, s. 187 f. para 643.
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.۷۶

گیی مسلحانه ربی
بنابراین یم توان تایید کرد که مبارزه مسلحانه مجاهدین در تابستان  ۱۹۸۸زیر عنوان در ر
گید و در دوره زمان اشاره شده در بند  ۱کیفرخواست یعب  ۳۰ژوییه تا  ۱۶اوت
الملیل ربی ایران و عراق قرار یم ر
گیی های مسلحانه ربی
 ۱۹۸۸جریان داشته است .از این رو مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل درباره در ر
.
الملیل (کنوانسیون های چهارگانه ژنو  GK I-IVو پروتکل الحاق آن  ) TP Iبه خودی خود قابل اجرا است با این
حال ،رشط الزم برای نقض مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل این است که بتوان تایید کرد ربی اعمال
گیی مسلحانه ارتباط وجود دارد .دادگاه بدوی هنگام برریس ادعاهای جرم در بخش های بعدی به
مجرمانه و در ر
این موضوع باز یم گردد.

.۷۷

گیی ،سؤاالت  ۲و  ۳از "تجزیه و تحلیل وضعیت پرونده" که در باال آمده بود برریس
یان از ماهیت در ر
در این ارز ر
نیم شود ،اما دادگاه بدوی به برریس سؤال  ۴که به فتوا و اعدام در زندان های ایران اشاره دارد ،یم پردازد.

اعدام ها در زندان های ایران
 .iiفتوا و
ً

فتوان به دلیل حمله فروغ جاویدان در  ۲۶ژوییه  ۱۹۸۸علیه زندانیان مجاهد در زندان
پرسش  )۴آیا اساسا
ی
های ایران صادر و به فاصله کوتایه پس از آن اعدام ها در زندان ها رشوع شد؟
این ها از طریق تحقیقات نشان داده شده است:
ً
 −این که آیت هللا خمیب عمدتا به دلیل حمله فروغ جاویدان مجاهدین در  ۲۶ژوییه  ۱۹۸۸فتوا داد
که حامیان یا هواداران مجاهدین در زندان های ایران که به اعتقادات خود وفا دارند اعدام شوند.
مویح از اعدام ها در زندان های ایران بعد از این حکم به راه افتاد.
 −این که ر
در این بخش ،دالیل این مواضع ارائه شده است.

ارزیان یم شود که ادعای دادستان را مبب براینکه آیت هللا خمیب در
 .۷۸در این بخش مدارک و شواهدی ارایه و
ر
درجه نخست به دلیل حمله فروغ جاویدان مجاهدین در  ۲۶ژوییه  ۱۹۸۸دستوری (فتوا ین) صادر کرد که همه حامیان
یا هواداران مجاهدین در زندانهای ایران که به عقاید خود وفادار بودند اعدام شوند و اندگ بعد ر
مویح از اعدامها در
زندانهای ایران آغاز شد ،تایید یم کند.
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کتب مانند قطعنامه ها ،گزارش ها و خاطرات
این شواهد و مدارک بطور عمده تشکیل شده است از تحقیقات ر
است .در ادامه ،دادگاه بدوی این مدارک را به ترتیب زمان برریس یم کند.

گزارش های ن
بی الملل ۱۹۸۸ – ۱۹۹۰
اولی اطالعات در اسناد عمویم در مورد اعدام در زندان های ایران چند ماه پس از بازه زمان مورد بحث در
ر
ر
/
.
دسامی  ،۱۹۸۸به
۸
در
متحد
ملل
سازمان
عمویم
مجمع
۴۳
۱۴۷
شماره
قطعنامه
از
شد
منترس
کیفرخواست
ر
نظر یم رسد که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق ر
برس در ایران به اطالعان دسییس داشته است
که نشان یم دهد ر
سپتامی  ۱۹۸۸رخ داده است .طبق این قطعنامه تعداد
مویح از اعدام ها در دوره ژوییه تا
ر
همچنی نسبت به ر
.
ترسیفات مخترصی
عمویم
مجمع
شدند
یم
کشته
خود
سیایس
عقاید
دلیل
زیادی از مردم به
ر
ر
که در ایران وجود دارد و شایط اولیه یک دادریس عادالنه را برآورده نیم کند ،مانند حق اطالع از اتهامات و
دسییس به وکیل حقوق ابراز نگران کرد43.
دسامی  ۱۹۸۸دادههای مربوط به
بدنبال آن عفو ربیالملل در گزارش ساالنه  ۱۹۸۹خود برای دوره ژانویه تا
ر
اعدامها در ایران را ر
منترس کرد .گزارش شد که اعدامهای مخفیانه در ایران رایج بوده و به نظر یمرسد که عملیات
فروغ جاویدان مجاهدین منجر به کشتار بسیاری از مخالفان رژیم شده است؛ ابتدا از طریق اعدام در برابر انبوه
جان که زندانیان سیایس همزمان با حمله به کشور
مردم در شهرهای غرب ایران و سپس در داخل زندان ها ،ی
دست به تظاهرات زده بودند .عالوه بر این ،گفته شد که قربانیان شامل اعضا و هواداران مجاهدین و سایر
دسامی  ۱۹۸۸بیش از  ۱۲۰۰زندان سیایس در
گروههای چپ اپوزیسیون یمشوند و در بازه زمان پایان ژوییه تا
ر
ً
ارزیان کرد .بر اساس این
کشور اعدام شدهاند .با این حال ،عفو ربیالملل رقم صحیح را احتماال بسیار باالتر
ر
خی داده شد که
گزارش ،منع مالقات در اوت  ۱۹۸۸بر زندانیان و بستگان آنها اعمال شد .با این همه ر

43

UN General Assembly, Situation of human rights in the Islamic republic of Iran: resolution /adopted by the General
Assembly, 8 December 1988, A/RES/43/137, protokollbilaga J2, s. 155 f.
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اطالعات گروه های مخالف و بستگان قربانیان اعدام شده و رنی اظهارات مقامات و شاهدان عیب در مجموع
نشان یم دهد که اعدام های سیایس انجام شده است44.
.۸۲

عالوه بر این در این گزارش ساالنه گفته یم شود که گزارشهای مربوط به اعدامها از بسیاری از نقاط ایران آمده
است و بسیاری از کسان که اعدام شدهاند ،چندین سال در زندان بوده و بدون محاکمه از آزادی خود محروم
شدهاند .بریح از این افراد در سالهای  ۱۹۸۰تا  ۱۹۸۱به دلیل پخش اعالمیه و روزنامه یا رشکت در تظاهرات
سیایس به حبس های کوتاه تری محکوم شده بودند و با وجود گذراندن دوران محکومیت خود در زندان باق
ً
مانده بودند.
همچنی در این گزارش آمده است که زندانیان سیایس که قبال عفو دریافت کردهاند در روزنامه
ر
ر
های ایران متهم به مشارکت در حمله به کشور شدهاند ،اما این اعدامها شامل قربانیان یمشود که هیچ نقش
در این امر نداشتهاند45.

.۸۳

دسامی  ۱۹۹۰در مورد نقض حقوق ر
برس در ایران در سالهای  ۱۹۸۷تا ۱۹۹۰
در گزارش عفو ربیالملل در
ر
.
اعدام زندانیان مجاهد رنی منعکس شده است این گزارش به ویژه به وقایع زندان گوهردشت کرج مربوط یم
همی دلیل دادگاه بدوی در بخش بعدی که به ادعای دادستان مبب بر تخلف در این زندان یم پردازد،
شود ،به ر
با جزئیات بیشیی به این گزارش بر خواهد گشت .با این همه ،در اینجا یم توان تاکید کرد که این گزارش حاوی
اطالعان است که زندانیان سابق به عفو ربی الملل داده اند که چگونه یک کمیسیون متشکل از نمایندگان از
انقالن از ژوییه  ۱۹۸۸رشوع به محاکمه دوباره زندانیان سیایس کرده اند .بر اساس
مقامات مختلف ارگان های
ر
تعیی گناه یا رن گنایه متهم از یک جرم قانون
این گزارش ،این محاکمه ها شباهت چندان به مراحل قانون برای ر
.
ندارد ،بلکه شبیه جلسات بازپریس برای کشف دیدگاه های سیایس زندان است بر اساس اطالعات این گزارش

Amnesty International, Årsrapport 1989 för perioden januari december 1988 (Iran), protokollbilaga J2, s. 21 ff.
Ibid. s. 21 ff.
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کسان که ابراز پشیمان نکردند ،یعب کسان که به مخالفت با رژیم ادامه دادند ،مجازات و اعدام شدند.46
.۸۴

دادگاه بدوی یم تواند تایید کند که اطالعات گزارش شده در باال در زمان نزدیک به وقایع رخ داده در کیفر
برس در ایران و یک سازمان حقوق ر
خواست توسط نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق ر
برسی به
رسمیت شناخته شده مستقل و ربی الملیل به دست آمده و مستند شده است .از دیدگاه دادگاه بدوی ،محتوای
این گزارش دارای ارزش اثبان قابل توجیه برای اعدام حامیان و هواداران مجاهدین و سایر گروه های منتقد
رژیم در زندان های ایران در بازه زمان گفته شده در کیفرخواست است .عالوه بر این ،مدارک و شواهدی که از
سال  ۱۹۹۶به بعد در مقاالت ،کتابها و سایر زمینه ها ظاهر یمشوند و رنی شواهد اصیل در قالب اظهارات
شاکیان و شاهدان ،تاییدی بر این موضوع است .دادگاه بدوی در بخش دالیل رای دادگاه به محتوای دارای
اهمیت مرتبط با این شواهد بازیم گردد.

فتوا و ن
انگیه اعدام ها
.۸۵

ر
منترس کرد .در
جانشی مورد نظر آیت هللا خمیب ،آیت هللا حسینعیل منتظری ،خاطرات خود را در سال ۲۰۰۰
ر
ر
منترس شد.
این خاطرات تعدادی نامه به تاری خ ژوییه و اوت ۱۹۸۸

.۸۶

در ییک از نامهها که گفته یمشود آیتهللا خمیب مدت کوتایه پس از آغاز عملیات فروغ جاویدان مجاهدین در
 ۲۶ژوییه  ۱۹۸۸نوشته است ،فرمان دست نویش وجود داشت که حکم اعدام زندانیان مجاهد در زندانهای
هان را که
ایران که به اعتقادات سیایس و
مذهب خود پایبند بودند ،به شمار یم رود 47.نامه ر
ر
انگیه اسایس اعدام ی
سازمان ملل و عفو بی الملل سپس در مورد آن گزارش دادند ،آشکار کرد .آن نامه به رشح زیر است48.
ر
«بسم هللا الرحمن الرحیم.

46

December 1990 Amnesty International report Iran: Violations of Human Rights 1987 1990 (MDE 13/21/90),
protokollbilaga J2, s. 50 f.
47
Abdorrahman Boroumand Foundation, The Massacre of Political Prisoners in Iran, 1988: An Addendum. Witness
Testimonies and Official Statements, 2013, protokollbilaga J1, s. 1329 f.
48
Översättning i protokollbilaga J2 s. 257
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منافقی خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه یم گویند از روی حیله و نفاق
از آن جا که
ر
آنهاست و به اقرار شان آن ها از اسالم ارتداد پیدا کردند و با توجه به محارب بودن آن ها و جنگ
کالسیک آن ها در شمال و جنوب و غرب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و رنی جاسویس آن
ها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهان و ضبات ناجوانمردانه
آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالیم تاکنون ،کسان که در زندان های شاش کشور بر ش
موضع نفاق خود پافشاری دارند محارب و محکوم به اعدام یم باشند و تشخیص موضوع رنی در تهران
با رای ر
اکییت آقایان حجت االسالم رنیی دامت افاضاته و جناب آقای راشاق و نماینده ای از وزارت
همی طور در زندانهای مراکز استان های کشور
اطالعات یمباشد ،اگر چه احتیاط در اجماع است ،و ر
رای ر
اکییت آقایان قایص رشع ،دادستان انقالب و یا دادیار و نماینده وزارت اطالعات الزم االتباع
ر
اندیش است ،قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول تردید
یمباشد ،رحم بر محار ربی ساده
انقالن خود نسبت به دشمنان اسالم رضایت
کینه
و
خشم
با
امیدوارم
ناپذیر نظام اسالیم است،
ر
خداوند متعال را جلب نمایید ،آقایان که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید
انقالن نادیده گرفی خون
قضان اسالم
نکنند و سیع کنند اشداء عیل الکفار باشند .تردید در مسائل
ر
ی
پاک و مطهر شهدا یمباشد .والسالم.
روح هللا الموسوی الخمیب

.۸۷

دادگاه بدوی گز ر
ر
منترس شده است
همچنی نامه های دیگری که در خاطرات
اریس از محتوا و اهمیت این فرمان و
ر
ر
منترسه یم پردازد .در ابتدا باید گفت که در ادبیات دانشگایه و
یان صحت اطالعات
ارایه یم دهد و بعد به ارز ر
محتوان که در نامه آمده از سوی
در مصاحبه با صاحب نظران این امر پذیرفته شده است که این فرمان با
ی
خمیب صادر شده است.

.۸۸

تعیی
اصطالح
منافقی ،یا «دو رویان ،متظاهران» به عنوان اصیل ترین دشنام از سوی رژیم برای مجاهدین ر
ر
.
.
شده بود بنابراین روشن است که این گروه بودند که در فرمان مورد نظر بوده اند می در استدالل خود به دو
َّ
موضوع حقوق در رشیعت پیوند یم زند .ییک مربوط به ِردة (ارتداد) ،یعب از اعتقادات اسالیم خود دست
کشیدن و دیگر مربوط به حراب ،یعب مبارزه با خدا .به کش که حراب انجام دهد محارب یم گویند .این کلمه
آمی ناعادالنه
گایه به «دشمن خدا» ترجمه یمشود ،اما در لغت به معنای کش است که اعمال خشونت ر
اسی
انجام یمدهد .لقب مرتد و محارب دادن به رپیوان مجاهدین ر
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مبنای رشیع حکم اعدام صادر شده را تشکیل یم

دهند49.

.۸۹

طبق دستور قرار بود برریس اینکه آیا زندانیان باید محارب محسوب شوند ،توسط کمیته ای متشکل از سه نفر
ی
به نمایندگ از دادگاه انقالب اسالیم ،دادشای انقالب و وزارت اطالعات انجام شود .تصمیمات کمیته قرار بود
با تصمیم ر
اکییت اتخاذ شود ،اما در این فرمان به اتفاق آرا توصیه شده بود.

.۹۰

قضان ایران را برعهده داشت ،بر اساس آنچه در پشت فرمان
آیت هللا موسوی اردبییل که ریاست شورای عایل
ی
هان را مطرح کرده بود که این حکم شامل کدام زندانیان یم شود .آیا فقط مربوط به
یادداشت شده،
پرسش ی
ً
کسان است که قبال به اعدام محکوم شده اند یا شامل کسان که هنوز محکوم نشده اند هم میشود ،آیا
مربوط به کسان که به مجازات زندان محکوم شده اند و ر
بخش از مجازات زندان را رنی تحمل کرده اند هم
قضان ارجاع شود یا اینکه کمیته ها یم
همچنی پرسید که آیا پرونده ها باید به نهادهای مستقل
میشود؟ وی
ر
ی
توانند مستقل عمل کنند؟ با توجه به آنچه بعنوان پاسخ از آیتهللا خمیب ثبت شده ،معلوم یم شود که در
صورت حمایت زندان از مجاهدین ،اعدام در تمام مواردی که آیتهللا اردبییل مطرح کرده است ،بعنوان
ی
مجازات بایسب بکار برده یم شد .پیام این بود که دشمنان اسالم باید رن درنگ نابود شوند .در بحث رسیدگ،
ارهان که باعث ترسی ع در اجرای احکام یم شود استفاده شود.
پاسخ این بود که از همه ابز ی

.۹۱

در مورد حکم یا فتوا بودن دستور ،در میان کارشناسان که در این باره اظهار نظر کرده اند ،نظرات مختلف وجود
دارد .پروفسور داوید تورفیل  David Thurfjellمنطف ترین دستور را در رشع به عنوان حکم تلف کرده است
که بیان فقیه در مورد آنچه خداوند دستور یم دهد است زیرا در قرآن دارای پشتوانه مستقیم یم باشد .به
عقیده او ،حکم ،تجویز قوی تری نسبت به فتوا است ،که در نظام حقوق اسالم دستوری است که توسط
تفسی مستقل از منابع حقوق اسالیم مجاز است.
مجتهدی صادر یمشود که به حدی رسیده است که در آن
ر
در اصل فتوا کاق است

Thurfjell, s. 10 f.
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که به صورت شفایه گفته شود تا اعمال گردد ،اما یم توان آنها را به صورت دسب نوشت ،به صورت نامه
ر
منترس کرد.
ارسال یا به صورت الکیونییک
.۹۲

از طرف دیگر پروفسور یان یرپه  Jan Hjärpeاین فرمان را فتوا توصیف کرده و از جمله موارد زیر را بیان کرده
است .نظر ویل فقیه طبق قانون اسایس دارای اعتبار مطلق است .در اصل  ۱۶۷قانون اسایس آمده است:
قایص باید بر اساس قانون و اگر نیم تواند برپایه مقررات موقت و اگر بازهم نیم تواند بر اساس منابع و روایات
بگید .این بدان معناست که فتوا
اسالیم حکم کند .اگر استناد قانون وجود ندارد ،خودش باید از منابع نتیجه ر
ّ
نهان است و اگر از سوی ویل فقیه آیت هللا خمیب صادر شود ،اعتبار مطلق دارد و از این رو محکم تر از
حجت ی
رای دادگاه یا حکم است که در صورت مغایرت با آنچه که رشع هنجاری است ،قابل نقض و لغو است .بنابراین
گیی ایشان این است که فتوای ویل فقیه قویی از حکم است و آنچه آیت هللا خمیب صادر کرده است
نتیجه ر
فتوا بوده است.

.۹۳

در این زمینه ،همانطور که در باال در بخش مقدمان "پیشینه" توضیح داده شد ،تأکید بر این نکته حائز اهمیت
ی
است که آیتهللا خمیب ،والیت مطلقه فقیه را نمایندگ یمکرد که بر اساس آن ،وی به عنوان ویل فقیه نایب
امام زمان تلف یمشد و مردم وظیفه داشتند از او اطاعت کنند .عالوه بر این ،اختیارات ویل فقیه در نظام ایران
ً
گیی مستقیم بر قوای مجریه ،مقننه و
را یم توان تقریبا نامحدود توصیف کرد و این که وی دارای قدرت تصمیم ر
تعیی شده باشد واضح است
قضائیه رنی در کشور است 50.ضف نظر از اینکه آن دستور به عنوان حکم یا فتوا ر
که دستور مستقیم به مقامات مربوطه در قوه قضائیه بوده است .در ادامه ،دادگاه بدوی فرض یم کند که این
یک فتوا بوده است.

.۹۴

خاطرات آیت هللا منتظری رنی چند نامه را به دنبال اعالم این فتوا ر
منترس کرد.

Thurfjell, s. 23.

50

۶۳
دادگاه بدوی استکهلم
شعبه ۴

.۹۵

رای دادگاه

شماره دعوا B 15255-19

 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

منافقی در
آیت هللا منتظری در نامه مورخ  ۳۱ژوییه  ۱۹۸۸که برای آیت هللا خمیب ارسال شد ،به اعدام
ر
زندان ها اعیاض کرد 51.ایشان به عنوان دلیل موضع خود بطور عمده اظهار داشتند که اینها افرادی هستند که
ً
قبال به کمیین مجازات محکوم شده اند .اجرای احکام بیش از اعدام و اجرای آن بدون انجام اقدامات جدید
منافقی و سایر ضد انقالب یم شود .او
منجر به انتقادات منف گسیده و در نتیجه افزایش محبوبیت
ر
گیی باید بر اساس اجماع سه نفر از اعضای
تصمیم
درخواست کرد ،در صورن که دستور همچنان پابرجاست،
ر
کمیته باشد ،نه با تصمیم ر
ر
اکییت .وی در پایان خاطرنشان کرد :بریح از قضات شیع در مورد معنای حکم بسیار
اهتمام داشته اند و شایسته است به این حدیث قدیس توجه شود:
«ای رسول هللا تا یم توانید حدود را از جانب مسلمانان بدانید .اگر او چاره ای دارد ،آن راه را باز
بگذارید ،برای امام بهی است به جای گناه در کیفر ،بخشش را بپذیرد».

.۹۶

منافقی در
آیت هللا منتظری در  ۱۵اوت  ۱۹۸۸نامه دیگری به آیت هللا خمیب ارسال کرد و بار دیگر با اعدام
ر
زندان ها مخالفت کرد .نامه به طور کامل در اینجا یم آید52.
ً
دومی نامه من در این مورد است .بعدا متوجه شدم که آنها به کار خود ادامه دادهاند .اول
«این
ر
53
ر
ر
محرم بود و با آقای رنیی ،قایص شع اوین ،آقای اشاق دادستان و آقای رئیش ،معاون دادستان
همچنی آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطالعات بود تماس گرفتم .به آنها گفتم که ماه محرم
و
ر
است و الاقل اعدام ها در ایام محرم تعطیل شوند .آقای رنیی گفت« :ما تا کنون  750نفر را در
تهران اعدام کردهایم 200 ،نفر را رنی از بقیه جدا کردهایم و اگر بتوانیم آنها را هم پاکسازی کنیم ،به
دستور شما عمل یمکنیم» .و من خییل ناراحت شدم و در مالقات با آنها در مورد ش فصل های
همچنی یک نسخه از یادداشت ها را
اصیل یادداشت هایم و آنچه نوشته بودم صحبت کردم .من
ر
مطالب است که در نامه آمده است که
به آنها تحویل دادم که اکنون برای شما یم خوانم .اینها همان
ر
ر
حایح احمد آقا در بریح قسمت ها به آن ایراد گرفته است ،اما این یک نامه نیست و فقط یادداشت
های مکتوب است.

51

Utdrag ur ayatolla Hossein Ali Montazeris memoarer, tilläggsprotokoll 1, s. 312 f.
Ibid. s. 318 f.
53
Muharram är en helig månad i den islamiska kalendern.
52
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یادداشت های نوشته شده به آقایان رنیی; قایص رشع ،راشاق; دادستان ،رییش؛ معاون دادستان و
پورمحمدی; نماینده وزارت اطالعات در اوین در خصوص اجرای فرمان امام.
به نام خدا
 .1من بیش از همه شما از منافق ری چه در زندان و چه در خارج از زندان رنج کشیده ام .فرزندم را
شهید کردند .اگر بحث انتقام باشد ،من بیشی خواهان بودم ،اما من اعتبار انقالب ،اسالم ،کشور،
والیت فقیه و مصلحت رژیم اسالیم را در نظر دارم .من محکومیت های نسل های آینده و تاری خ را
در نظر دارم.
 .۲اعدام دسته جمیع بدون محاکمه از این طریق ،به ویژه علیه زندانیان و بازداشت شدگان ،قطعا و
در درازمدت به نفع آنها خواهد بود .جهان ما را محکوم خواهد کرد و آنها را به جنگ مسلحانه علیه
ما تشویق خواهد کرد .مبارزه با افکار و ایدئولوژی ها از طریق قتل اشتباه است.
پیامی در برابر دشمنش در فتح مکه و جنگ هوازن و روش عمل او را مطالعه کنید.
پیامی با
اهید
ر
ر
 .۳ر ر
.
المومنی
امی
بخشش و آشب با آنان مالقات کرد و خداوند او را «بخشنده جهانیان» لقب داد روش ر
ر
در برخورد با مردم در جمل را پس از شکست آنها برریس کنید.
 .۴ر
اکییت کسان که مواضع خود را حفظ یم کنند در اثر برخورد زندانبانان و بازجویان به آن سمت
تغیی داشتند.
سوق داده شده اند وگرنه تمایل به ر
 .۵تنها به این دلیل که آنها پس از آزادی به منافق ری یم پیوندند کاق نیست که آنها به عنوان یایع و
المومنی ابن ملجم را قبل از اینکه جنایت را انجام دهد مجازات نکرد ،با
امی
محارب خوانده شوند .ر
ر
وجودی که خودش گفته بود که او را یم کشد.
ً
رهیان لزوما منجر به ارتداد طرفداران
تنهان انسان را یایع و محارب نیم کند و ارتداد ر
 .۶ایمان به ی
نیم شود.
تأثی احساسات انجام شود« .قایص وقب
 .۷قضاوت و اعالم حکم باید در محییط سالم و نه تحت ر
تأثی است نباید قضاوت کند» .در حال حاض فضای اجتمایع ما بر اساس شعارها و تحریکات
تحت ر
.
ناسالم است ما از جنایات منافق ری در غرب ناراحتیم ،اما تعقیب زندانیان و بازداشت شدگان قدییم
برای اعدام بدون اینکه آنها کار جدیدی انجام داده باشند ،قوه قضاییه و احکام قبیل آنها را زیر سوال
ً
یم برد .کش را که قبال به مجازان کمی از اعدام محکوم کرده اید ،به چه دلییل اعدام یم کنید؟ اکنون
جوان به خانواده ها یم دهید؟
مالقات ها و تماس های تلفب را متوقف کرده اید .در آینده چه
ر
چی از حیثیت امام و والیت فقیه یم ترسم .نیم دانم چگونه قداست آن را ارایه
 .۸من بیش از هر ر
کرده اند .آیا همه آنچه در رشع درباره احتیاط در مورد خون و مال بحث کرده ایم ،اشتباه بوده
است؟
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غمگی بوده و اجرا را زیر سوال برده اند .آنها
 .۹با چندین قایص عاقل و متدین آشنا شده ام که
ر
گفتند که بیش از حد زیاده روی شده است و چندین نمونه از اعدام های نا موجه را ذکر کردند.
 .۱۰در خاتمه مجاهدین خلق اشخاص نیستند یک سنخ فکر و برداشت است یک نحو منطق
است ،و منطق غلط را باید با منطق صحیح جواب داد ،با کشی حل نیمشود بلکه با تروی ج یمشود.
انشاهللا موفق باشید»
.۹۷

ر
هان که نتیجه آن بودند
در مورد ارزش اثبان شایط گزارش شده در مورد این که یک فتوا صادر شد با اعدام ی
دادگاه بدوی مالحظات زیر را دارد.

.۹۸

دلییل برای تردید در صحت فتوا و نامه هان که آیت هللا منتظری در خاطرات خود ر
منترس کرده بود وجود
ی
ندارد .در اظهارات کارشناسان این پرونده ،مشخص شده است که در متون دانشگایه این فتوا با محتوای مندرج
در خاطرات ،از سوی آیت هللا خمیب صادر شده است.
همچنی یمتوان گفت که محتوا به وضوح توسط
ر
هان که در باال گزارش شده است ،پشتیبان یمشود ،که نشان یمدهد که
اسناد معاض موجود ،در بخش ی
اعدامهای حامیان مجاهدین در تابستان  ۱۹۸۸اتفاق افتاده است.
همچنی آنچه در جلسه  ۱۴اوت ۱۹۸۸
ر
اعضای کمیته مطرح شد و آیت هللا منتظری در نامه  ۱۵اوت  ۱۹۸۸به آن اشاره کرده است و صحت آن را نوار
ر
منترس شده از جلسه توسط فرزند آیت هللا منتظری ،احمد منتظری در اوت  ۲۰۱۶تایید یم
صدا برداری شده
کند ،موضوع اعدام ها را به قوت بیان یم کند54.

.۹۹

همچنی یم توان اشاره کرد که اطالعات بیشیی در گزارش ساالنه  ۱۹۸۹عفو ربی الملل برای سال  ۱۹۸۸وجود
ر
ر
هان منترس
دارد که درسب اطالعات مندرج در خاطرات را تایید یم کند .از جمله این که در ر
اکتی  ۱۹۸۸گزارش ی
شد مبب بر اینکه آیت هللا منتظری از اعدام ها انتقاد کرده است و نمایندگان مراجع اطالعان را که در این باره
نوامی  ۱۹۸۸گزارش شد که دوازده تن از
غرن یا اپوزیسیون رد کرده اند .در
ر
به دست آمده را به عنوان تبلیغات ر
گیی در درون گروه حاکم بر ایران اعدام شده اند.
مالهای مرتبط با آیت هللا منتظری پس از در ر

Amnesty International, Blood-Soaked Secrets, s. 535 f.
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چیی که بعدها باعث شد آیت هللا منتظری دیگر صالحیت جانشیب آیت هللا خمیب را نداشته
ر

باشد55.

.۱۰۰

همچنی شهادت داده است که او از سال  ۱۹۸۰یک دفی خاطرات از جهان اسالم نوشته
پروفسور یان یرپه
ر
است و هنگایم که در سال  ۱۹۸۸آنچه را که از منابع ایران در مورد فتوا ثبت کرده بود مرور کرد ،توانست
ثابت کند که این فتوا منجر به اعدام شده است .تعداد زیادی از مردم در رشایط بحران جنگ با عراق و حب
همچنی تایید کرده است رشاییط که در آن این اعدام ها در
حامیان آیت هللا منتظری اعدام شدند .وی
ر
زندان های ایران انجام شد خود گویای واقیع بودن این فتوا است.

.۱۰۱

دادگاه بدوی یم تواند در اینجا تایید کند که محتوای فتوا نشان یم دهد که اعدام ها ارتباط آشکاری با
گیی مسلحانه داشته است .در این فتوا به ضاحت آمده است که ییک از دالییل که باعث یم شود افراد
در ر
وفادار و پایبند به مجاهدین محارب تلف شده و در نتیجه به اعدام محکوم شوند ،جنگ با خدا و جنگ با
ایران با همکاری حزب بعث عراق و جاسویس از طرف صدام است.

.۱۰۲

چنی ارتبایط است ،نگاه کنید
عالوه بر این ،اطالعات آیت هللا منتظری در نامه  ۱۵اوت  ۱۹۸۸رنی گویای ر
به بند  ۷از یادداشت های باال .این یادداشت نشان یمدهد که آیتهللا منتظری ارتباط مستقییم ربی
هان که در زندانها انجام یمشود ،برقرار کرده است ،اما بدون اینکه کشی
جنایات منافق ری در غرب و اعدام ی
زندانیان را دلیل موجیه بداند.

.۱۰۳

یان یرپه بر ارتباط زمان ربی عملیات فروغ جاویدان در  ۲۶ژوئیه  ۱۹۸۸و صدور فتوا تأکید کرده است ،که
به اعتقاد او این واقعیت را نشان یم دهد که این فتوا واکنش مستقییم به مشارکت مجاهدین در حمله به
ایران بود.

Amnesty International, Årsrapport 1989, s. 21 ff.
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اکتی  ،۲۰۱۳اظهارات دیگری در رسانه های تحت کنیل دولت ایران در مورد برریس ایران تریبونال از
در  ۲۱ر
گیی را تأیید یم کرد ارائه شد.56.
در
با
تباط
ر
ا
و
فتوا
که
۱۹۸۸
سال
جمیع
دسته
های
اعدام
اصطالح
به
ر
مقاله از فتوا در برابر مجاهدین منافق دفاع یم کند .از آن به عنوان "فتوای نجات" یاد یم شود که منجر به
ر
خنب شدن مجاهدین شد .در این مقاله با اشاره به اظهارات مسعود رجوی قبل از عملیات فروغ جاویدان
مبب بر وجود رنیوهای بالقوه مجاهدین در زندان های ایران ،مجاهدین به عنوان ارتش نظایم و حامیان آن
در زندان ها به عنوان نیوهای مسلح دشمن معرق شده اند57.
ر
ً
مجموع شواهد مکتوب ارائه شده نشان یم دهد که آیت هللا خمیب ،اندگ بعد و عمدتا به دلیل حمله فروغ
جاویدان مجاهدین  ۲۶ژوییه  ۱۹۸۸فتوا ین صادر کرد که بر پایه آن زندانیان مجاهد بایسب محاکمه شده و
مذهب خود ایستاده بودند به مرگ محکوم شوند .عالوه بر این ،از تحقیقات
آنان که بر عقاید سیایس و
ر
مشخص شد که ر
مویح از اعدامها طبق روال مقرر در فتوا در مدت زمان که در کیفرخواست نشان داده
انگیه ای برای اعدام ها وجود داشته
شده ،در زندانهای ایران دنبال شده است .بنابراین مشخص شد که ر
است که اجرای آن سازماندیه شده بود و از شیوه خایص رپیوی یم کرد.

56

Irantribunalen bildades 2007 av ett flertal brottsoffer och släktingar till brottsoffer med hjälp av jurister och
människorättsaktivister. Förhandlingar ägde rum i Haag den 25 27 oktober 2012. Dom meddelades den 5 februari 2013,
protokollbilaga J2, s. 161 212.
57
Borhans politiska grupp/Seyyed Mohammad Mehdi Payamban, www.borhan.ir, publicerad 2013-10-21, protokollbilaga
J3 s. 67 ff.
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 . iiiموج اول اعدام ها در گوهردشت
سوال  )۵آیا زندانیان مجاهدین در زندان گوهردشت در دوره  ۳۰ژوییه تا  ۱۶اوت  ۱۹۸۸پس از محاکمه ای
که رشایط دادگاه عادالنه را برآورده نیم کرد و باعث ایجاد اضطراب شدید مرگ میان زندانیان یم شد اعدام
گیی مسلحانه ربی الملیل وجود داشت؟
یم شدند و
همچنی ارتباط ضعیف با در ر
ر
ی
اینها رسیدگ شده است
 −اینکه کمیته ای محاکمه مقرر در فتوا را در دوره  ۳۰ژوییه تا  ۱۶اوت  ۱۹۸۸در زندان
گوهردشت انجام داد.
ر
 −اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان بر خالف مقررات برسدوستانه حقوق ربی الملل ،بدنبال
برریس کمیته در همان دوره زمان صورت گرفت
 −احکام اعدام بر اساس رویه ای به افراد ابالغ یم شد که الزامات اسایس برای یک محاکمه عادالنه
را بر پایه مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل نادیده یم گرفت
 −تعداد بسیار زیادی از زندانیان که از حامیان و یا هواداران مجاهدین بودند ،بر خالف مقررات
انسان دوستانه حقوق ربی الملل در نتیجه محاکمه انجام شده توسط کمیته ،دچار ترس شدید
از مرگ یم شدند.
گیی مسلحانه ربی الملیل ربی ایران و عراق/مجاهدین وجود
 −اینکه ارتبایط (پیوندی) با در ر
داشت.
گیی ها ارائه شده است.
در این بخش ،دالیل این موضع ر

ی
روند رسیدگ به یک برنامه مشیک از  ۳۰ژوییه تا  ۱۶اوت ۱۹۸۸
.۱۰۶

دادستان بطور کیل اقدامات زیر را بصورت یک برنامه مشیک در زندان گوهردشت کرج یط دوره  ۳۰ژوییه
گیی
غیانسان در ارتباط ( )Nexusبا آن در ر
تا  ۱۶اوت ۱۹۸۸شامل اتهامات قتل عمد ،شکنجه و رفتار ر
مسلحانه ربی الملیل جریانات جاری عنوان کرده است.

.۱۰۷

پس از دسته بندی و انتخاب زندانیان که از حامیان و یا هواداران مجاهدین بودند ،آنها را با چشم بند از بند
ربیون یم آوردند و به طبقه همکف یم بردند ،در آنجا در راهروی اصیل بزرگ شتاشی زندان یا مجاور آن
جا داده یم شدند .سپس آنها را یک به یک به محل کمیته دادگاه مانند یم آوردند که اتاق آن کنار راهرو
بگید که کدام زندان باید اعدام شود ،از زندان
اصیل بود .کمیته که بر پایه فتوا مأموریت داشت تصمیم ر
چند سوال کوتاه یم کرد پیش از اینکه زندان را به راهروی اصیل یا مجاور آن برگردانند تا منتظر تصمیم
یان یم شدند در قسمت ویژه ای از راهرو
کمیته بماند .زندانیان که در اعتقادات خود به مجاهدین وفادار ارز ر
اصیل و به طرف یک سالن
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بزرگی (حسینیه که آمف تاتر هم خوانده میشد) که در انتهای راهروی اصیل قرار داشت جا داده یم شدند.
پس از جمع آوری تعداد کاق زندانیان ،اسایم آنها خوانده یم شد و سپس آنها را تا محل اعدام همرایه یم
کردند .در اوایل ،محل اعدام یک انبار بزرگی در مجاورت زندان و سپس سالن اجتماعات در انتهای راهرو
ی
اصیل بود .در این مکان ها زندانیان با حلق آویز کردن از زندگ خود محروم یم شدند .زندانیان که در مقابل
کمیته انرصاف یا ابراز پشیمان یم کردند و به اعتقادات خود وفادار نبودند ،زنده یم ماندند .آنها در جاهای
جانب جا داده یم شدند .آنها مجبور شدند سوگندنامه بنویسند مبب بر
دیگر در راهرو اصیل یا در راهروهای ر
اینکه از مجاهدین فاصله گرفته اند ،جمهوری اسالیم ایران را به رسمیت یم شناسند و موافقت کرده اند که
بگیند.
بعد برای ضبط یک مصاحبه حاض شوند و در آن بطور علب از مجاهدین فاصله ر
.۱۰۸

دادستان طریح از زندان را ارائه کرده است که توسط زندان آزاد شده و آرشیتکت مسعود راشف سمنان به
همراه ایرج مصداق تهیه شده است .این طرح با تصویر ماهوارهای از زندان که در تحقیقات به دست آمده
است مطابقت دارد است .صحت آن به طور کیل از طریق مصاحبه با سایر زندانیان آزاد شده رنی تأیید شده
است .این طرح با جزئیات مکان که دادستان ادعا کرده است در زیر ارائه شده است.
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ن
قوانی حقوق قابل اجرا
.۱۰۹

هان از تخلفات جدی که در بند  ۶از ماده  ۶از فصل  ۲۲قانون کیفری شمرده شده از موارد نقض
نمونه ی
.
چیی که از جمله در ماده  ۱۴۷از  GK IVدر مورد حمایت از
شدید کنوانسیون ژنو گرفته شده است ر
غیانسان با افراد
غینظامیان در زمان جنگ به تفصیل آمده است .این شامل قتل عمدی ،شکنجه یا رفتار ر
ر
اسی یم
محافظت شده است .با این حال ،طبق ماده  4کنوانسیون ،شهروندان که توسط دولت خود ر
شوند ،توسط کنوانسیون حمایت نیم شوند.

.۱۱۰

از پروتکل الحاق به کنوانسیون های چهارگانه ژنو  ، TP Iبخش  IIIدرباره «رفتار با افراد گرفتار در دست یک
چنی آمده که این مقررات مکمل مقررات مربوط
گیی» ،در ماده « ۷۲محدوده بکار ر
طرف در ر
گیی و اجرا» ر
گیی است ،که در کنوانسیون ژنو
غی نظامیان در دست ییک از طرف های در ر
به حفاظت انسان دوستانه از ر
همچنی سایر مقررات قابل اجرای حقوق ربی الملل درباره حفاظت از حقوق پایه ای انسان در
آمده و
ر
گیی های مسلحانه ربی الملیل است.
در ر

.۱۱۱

گیی
ماده  ۷۵از پروتکل الحاق ،ضمانتهای اسایس ،مقرر یمکند که با اشخایص که در دست یک طرف در ر
هستند در هر رشاییط باید رفتاری انسان داشته و بایسب دستکم از حمایت ذکر شده در این ماده برخوردار
طرفی باید به رشافت ،اعتقاد یا مذهب همه این افراد احیام بگذارد ( .)۱طبق این ماده
باشند .هر یک از
ر
غینظامیان و چه از سوی نظامیان ،ممنوع است :خشونت علیه
اعمال زیر همیشه و همه جا ،چه توسط ر
جان یا سالمت یا علیه آسایش جسیم یک فرد ،به ویژه قتل ،و شکنجه از هر نوع ،اعم از رفیییک و روان
(.)۲a

.۱۱۲

عالوه بر این ،بند  ۴از ماده  ۷۵از پروتکل الحاق تعدادی ضمانت های امنیب قانون را مقرر یم کند که
ی
اسی ضف نظر از ملیت و ضف نظر از اینکه آنها وضعیت اس ری جنیک
حداقل حمایت را برای همه افراد ر
ر
ر
هان هستند که از معاهدات حقوق برس نایس
دارند یا نه ،ارائه یم دهد .این ضمانتها مشابه ضمانت ی
یمشوند ،یعب کنوانسیون اروپان حقوق ر
برس و میثاق ربیالملیل حقوق مدن و سیایس سازمان ملل متحد و
ی
تأخی از
چی الزام به اطالع بدون ر
شامل الزامات اسایس برای یک محاکمه عادالنه هستند .در اینجا مهمیین ر
موضوع اتهام ،اصل قانون بودن و ممنوعیت عطف به ماسبق بودن قانون کیفری ،اینکه مسئولیت کیفری
ی
تعیی شده با حکم قطیع نباید دوباره رسیدگ شود ،فرض برائت ،حق داشی وکیل قبل و بعد از محاکمه،
ر
حق شهادت ندادن علیه خود ،حق استماع شهود و استناد به
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شواهد و مدارک خود ،حق داشی یک حکم علب با فرصت تجدید نظر .بند  ۴eاز ماده  ۸۵بیان یمدارد که
اسی ،جریم بسیار جدی است.
سلب حق محاکمه منصفانه از شخص تحت حمایت یا ر

ی
هان برای رسیدگ
پرسش ی

.۱۱۳

غیقابل برریس است ،که در آن چندین نفر درگ ری بوده و برای ارتکاب
وقایع جاری شامل رویدادهای بزرگ و ر
.
گی بطور مشیک
یان در ابتدا بروی آنچه که افراد در ر
اعمال ادعا شده با هم همکاری یم کردند بنابراین ،ارز ر
کرده اند متمرکز است ،نه بر آنچه که هر یک از آنها به صورت جداگانه انجام دادهاند .با این اوصاف،
مناسب است بار دیگر تاکید شود که دادگاه بدوی باید در هنگام تنظیم دالیل حکم ،فرض برائت کنوانسیون
بگید و هرگز اظهارات دیگری از آنچه که برای برریس پرونده ضوری است ،نکند ،مساله
اروپان را در نظر ر
ی
ای که در نهایت به مجرمیت حمید نوری در حوادث در مرکز توجه مربوط یم شود.

.۱۱۴

یان شواهدی یمپردازد که ادعای دادستان را تأیید یمکند
در ادامه ،دادگاه بدوی به ارز ر
 −اینکه کمیتهای محاکمه ها را مطابق با دستور فتوا در زندان گوهردشت یط دوره  ۳۰ژوئیه تا ۱۶
اوت  ۱۹۸۸انجام داده است
 −اینکه اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان مجاهد در نتیجه محاکمه کمیته در زندان گوهردشت در
نامیده شده در پیوست ،)A
این دوره زمان صورت گرفت (از جمله اعدام افراد ر
 −اینکه تعداد بسیار زیادی از زندانیان که حایم یا هوادار مجاهدین بودند در نتیجه محاکمه کمیته
نامیده شده در پیوست های  Aو )B
دچار ترس شدید از مرگ شدند (از جمله افراد ر
 −اینکه احکام اعدام صادره در دادگایه که الزامات پایه ای یک محاکمه عادالنه را مطابق با مقررات
همچنی
انسان دوستانه حقوق ربی الملل نداشت به قربان ابالغ یم شد و
ر
گیی مسلحانه ربی الملیل ربی ایران و عراق/مجاهدین وجود
 −اینکه ارتبایط (پیوند  )nexusبا در ر
داشت.
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مدار یک و شواهد

.۱۱۵

رسیدگ به پرونده اعدام در زندان گوهردشت گسیده و پر از جزئیات است .عالوه بر اظهارات شاکیان و
شاهدان ،هسته مرکزی تحقیقات در این بخش تشکیل شده است از مستندات معاض با ارتباط مستقیم با
وقایع زندان و آنچه بالفاصله قبل و بعد از آن رخ داده است.

.۱۱۶

سی وقایع به طور کیل گرفت که
از برریس گزارشهای ربیالملیل معاض یمتوان چندین نتیجه قاطع در مورد ر
هان که در ایران به دنبال فتوای آیتهللا خمیب در سال ۱۹۸۸
به عنوان مدرگ در بخش قبیل درباره اعدام ی
یان شدهاند .اطالعات موجود در تحقیقات در رابطه با حوادث زندان گوهردشت رنی
انجام شد ،گزارش و ارز ر
ر
.
از مدارک و شواهد پر اهمیت است بنابراین دادگاه بدوی با گزارش حقایق تکمییل از این اسناد معاض شوع
یم کند ،که به ویژه در مورد وقایع گوهردشت ،حقایق مستندی را در قالب آثاری از زمان های مشخص شده
در آن تشکیل یم دهد .بر اساس آنچه که از این طریق به دست یم آید ،دادگاه بدوی مدارک و شواهد
غیمستقیم برای
مرکزی را در قالب اظهارات بازپریس و
همچنی سایر شواهد و مدارک با اهمیت مستقیم و ر
ر
ی
ارزیان یم کند.
و
برریس
موضوعات جاری مورد رسیدگ را
ر

محاکمه های کمیته  -اعدام ها و اضطراب مرگ
گزارش های ربی الملیل درباره گوهردشت

.117

دسامی  ۱۹۹۰در مورد ایران و نقض حقوق ر
برس در این کشور
در ضمیمه آنچه که سازمان عفو ربی الملل در
ر
یط دوره  ۱۹۸۷تا  ۱۹۹۰گزارش کرد ،مسایل زیر به ویژه در گزارش در مورد حوادث زندان گوهردشت در
تابستان  ۱۹۸۸آشکار یم شود58.
«به نظر یم رسد که زندانیان زندان گوهردشت در کرج تصویر واضح تری از وقایع رخ داده داشته اند.
زندانیان سابق به عفو ربی الملل توضیح داده اند که چگونه کمیسیون متشکل از نمایندگان دادگاه های
انقالب اسالیم،

Amnesty International report Iran: Violations of Human Rights 1987 1990, (MDE 13/21/90), protokollbilaga J2, s 50 f.
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دادستان انقالب و وزارت اطالعات در ژوییه  ۱۹۸۸رشوع به محاکمه مجدد تمایم زندانیان سیایس کردند.
تعیی گناه یا رن گنایه یک متهم
این «محاکمه مجدد» شباهت چندان با روندهای قانون طرایح شده برای ر
در رابطه با یک جرم قانون نداشت .در مقابل ،به نظر یم رسید که هدف نویع جلسات بازپریس رسیم برای
کشف دیدگاههای سیایس بود تا زندانیان را که «توبه» نکرده اند اعدام کنند  ،مجازات همه کسان که هنوز
به مخالفت با دولت ادامه یمدادند.
اولی کسان بودند که به کمیسیون آورده شدند.
گزارش شده است که در زندان گوهردشت زندانیان مجاهد ر
سایر زندانیان اطالعات مربوط به "محاکمه" را از زندانیان مجاهد از طریق کد مورس از طریق تقه زدن به
اولی
دیوار از اتاق به اتاق دیگر دریافت کردند.ی به گفته ییک از زندانیان که در کمیسیون آورده شده است ،ر
سوایل که پرسیده شد این بود که "وابستیک سیایس شما چیست؟" کسان که جواب «مجاهدین» را دادند
«منافقی» بود .سپس آن دسته از زندانیان که از این بخش اول
برای اعدام فرستادند .پاسخ «صحیح»
ر
بازپریس جان سالم به در بردند ،در معرض شی دوم سؤاالت قرار گرفتند .اینها شامل سواالن بود مانند:
قی در تلویزیون مصاحبه کنید
 −آیا حاضید برای محکوم کردن و افشاگری مناف ر
منافقی بروید؟
 −آیا حاضید با رنیوهای جمهوری اسالیم به جنگ
ر
منافقی بیاندازید؟
 −آیا حاضید طناب به گردن ییک از اعضای فعال
ر
می را برای ارتش جمهوری اسالیم پاکسازی کنید؟
 −آیا حاضید میدان های ر
طبق گزارش ها ،ر
اکییت زندانیان حاض به دادن پاسخ های مورد نظر نبودند و در نتیجه برای اعدام فرستاده
شدند .حدود  200نفر از  300زندان مجاهد در بند  3و  4زندان گوهردشت پس از این نوع بازپریس کشته
شدند .گزارش ها حایک از آن است که بازپریس ها به گونه ای انجام یم شد که بازداشت شدگان را فریب یم
داد تا اظهاران مبب بر افشای مخالفت خود با دولت بکنند.
زندانیان بازجوها را «کمیسیون مرگ» یم نامیدند .آنان هفته ای سه بار با هلیکوپی به زندان گوهردشت یم
همی کمیسیون در زندان اوین رنی حضور داشته است.
آمدند .گفته یم شود ر
گیی در مورد اینکه کدام زندان را
به گفته شاهدان عیب دیگری از این دوره در زندان گوهردشت ،تصمیم ر
اعدام و کدام را معاف کنند ،بسیار خودشانه بوده است .بریح از زندانیان که توسط کمیسیون به اعدام
محکوم شده بودند ،نجات یافتند ،زیرا زندانبانان ،زندانیان را یم فرستادند که از آنان خوششان نیم آمد تا
همچنی با انتقال زندانیان از زندان های مختلف و از ر
به جای زندانیان محکوم شده اعدام شوند.
بخش به
ر
بخش دیگر در زندان ،شدرگیم زیادی وجود داشت .در نتیجه این شدرگیم ،گایه اوقات زندانیان به اشتباه
اعدام یم شدند.
تخمی یم زند که از  ۹۰۰زندان مجاهد در زندان گوهردشت در اوایل تابستان ،۱۹۸۸
همی شاهد عیب
ر
ر
تعداد  ۶۰۰زندان مجاهد اعدام شدند .در زندان اوین که اعدام زندانیان به طور همزمان ادامه داشت،
درصد اعدام های انجام شده از کل زندانیان سیایس بسیار بیشی بود .یک توضیح احتمایل برای این موضوع
این بود که در اوین رایه برای ارتباط زندانیان با یکدیگر وجود نداشت ،بنابراین مانند زندانیان گوهردشت،
فرصب برای آماده کردن پاسخ به سؤاالت «کمیسیون مرگ» به آنها داده نشد" .
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دادگاه بدوی یمتواند تایید کند که محتوای گزارشهای ربیالملیل که مربوط است به دوره نزدیک به دوره
کیفرخواست تصویر روشن و منسجیم از شیوهای به دست یمدهد که به این معناست که زندانیان مجاهد
در گوهردشت توسط کمیتهای در مورد عقایدشان درباره مجاهدین بازپریس یم شدند و اگر بر عقیده خود
نسبت به این سازمان پا برجا بودند به اعدام محکوم یم شدند.

اظهارات در بازپریس ها و تحقیقات حمایب
.۱۱۹

آنچه در مورد اعدامهای زندان گوهردشت توسط عفو ربیالملل در مورد نحوه اقدام در سطح مشیک
ً
عمال همه زندانیان بازمانده در ضمیمه  Bارائه کردهاند تأیید شده است.
گزارش شده است ،با اطالعان که
غیمستقیم با آنچه چندین شاهد در پرونده اظهار کرده اند تأیید یم
اطالعات در این مورد
همچنی به طور ر
ر
شود.

.۱۲۰

اطالعات بازپریس شدگان در مورد آنچه در زندان تجربه کرده اند در خالصه اظهارات در پیوست  2رای
دادگاه آمده است .ر
بخش از این شواهد مستقیم اند که شامل اطالعات ارائه شده توسط افرادی است که
در زندان بوده اند و در برابر کمیته قرار گرفته اند ،و ر
غیمستقیم اند ،که شامل مشاهدان
بخش هم شواهد ر
است که سایر افراد در زندان انجام داده اند.

.۱۲۱

از توضیحات ارائه شده توسط بازپریس شدگان در ضمیمه  ،Bهمراه با اطالعات ارائه شده در باال در گزارش
عفو ربی الملل ،تصویری خالصه به دست یم آید که زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت مجبور به
پاسخگون به سواالت فرم ها ین در مورد دیدگاه های خود در مورد سازمان و سپس جمهوری اسالیم بودند و
ی
اینکه پس از آن کارکنان آن زندان با آنها مصاحبه شفایه یم کردند و پس از آن زندانیان بر اساس پاسخ های
داده شده دسته بندی یم شدند .کسان را که از حامیان یا هواداران مجاهدین بودند ،پس از چند ساعت
انتظار در راهروی اصیل زندان یا در مجاورت آن به کمیته یم آوردند .سپس زندان مجبور یم شد در بازپریس
کوتایه به سواالن درباره اعتقادات خود پاسخ دهد .کسان که معتقد و وفادار به سازمان بودند پس از
انتظار برای تصمیم کمیته در راهروی اصیل ،برای اعدام برده یم شدند و کسان که توبه و ابراز پشیمان یم
گیی زندانیان
کردند و از مجاهدین فاصله یم گرفتند زنده یم ماندند .فاصله ر
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ویدیون مستند یم شد.
سپس با نوشی توبه نامه و بعد با انجام مصاحبه
ی
.۱۲۲

اظهارات مربوط به پروسه عمل مطابق آنچه که در باال آمد قابل اعتماد تلف یم شود و از تمام جهات با
رویدادهای واقیع مطابقت دارد .دلییل وجود ندارد که اطالعات منشأ دیگری داشته باشد جز اینکه بازپریس
شدگان آنچه را که خودشان در زندان گوهردشت تجربه کردهاند ،رشح دادهاند .هیچ رشاییط از جمله
ی
ابهامات یا ناهماهنیک ها ،دلییل برای زیر سؤال بردن تحقیقات در این بخشها نیم شود.

.۱۲۳

در اینجا یم توان گفت که با برریس ها مشخص شد که کمیته مطابق با تصمیم آیت هللا خمیب محاکمان را
انجام داد که خود مؤید اطالعات آیت هللا منتظری در خاطراتش درباره فتوا و اعدام های پس از آن است.
همچنی نشان یم دهد که داده های بازپریس ها در این مورد منعکس کننده یک توایل واقیع از
حقایف که
ر
.
همچنی یم توان اشاره کرد که اطالعات ثابب از سوی چندین شایک مبب بر توقف اعدام
هستند
رویدادها
ر
رپیوان مجاهدین در ماه محرم (اوت  )۱۹۸۸در تقویم اسالیم ارائه شده که در خاطرات آیت هللا منتظری
رنی تأیید گردیده است( .نگاه کنید به اطالعان که در نامه  ۱۵اوت  ۱۹۸۸که در باال گزارش شده است).
همچنی در این زمینه یم توان گفت که محاکمه ها توسط افرادی که در فتوا ،به قضاوت موضوع در تهران
ر
مامور شده بودند ،انجام و اجرا شده است.

.۱۲۴

غیمستقیم از اطالعات
این واقعیت که زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت اعدام یم شدند رنی به طور ر
ی
ارائه شده کسان که بازپریس شده اند معلوم یمشود ،که زندانیان پس از ربیون آوردن از بند خود و رسیدگ
به پرونده آنها توسط کمیته ،ناپدید شده و دیگر هرگز دیده نیم شدند .عالوه بر این ،بازپریس شدگان گفته
پایی پس از اعدام از بندها جمع آوری شده و سپس توسط کارکنان
اند که وسایل زندانیان مفقود شده در ر
زندان به بستگان که از مرگ زندان مفقود مطلع شده بودند ،تحویل داده یم شده است .این اطالعات هم
به این نتیجه یم رسد که تعداد زیادی از زندانیان گوهردشت اعدام شده اند.
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.۱۲۵

عالوه بر این ،اظهارات بریح از بازپریس شدگان در مورد مشاهده مستقیم اجساد در حال انتقال به کامیون
چنی اطالعان
ها نشان دهنده حقایق اثبان است که تصمیمات اعدام زندانیان مجاهدین اجرا شده است .ر
اطیان و
اکی بندیل و رنی شاهدان ام ری هوشنگ
را از جمله شاکیان احمد ابراهییم ،رمضان فتیح و عیل ر
ر
منوچهر پیوند ارائه کرده اند.

.۱۲۶

چنی بریمآید که وی در بازه زمان کیفرخواست،
از اطالعان که احمد ابراهییم در اختیار گذاشته ،ر
.
مشاهدان از عبور هر شب کامیونها در ساعت  ۱۱شب داشته است او اظهار داشته است که در یک
آشیخانه
مورد ،کامیون را دید که چند دقیقه زیر سالب که او بود در یک منطقه روشن در کنار ساختمان ی
هان از اجساد مرده را روی اتاقک بار کامیون تشخیص دهد.
ایستاده و او یمتوانست طرح ی

.۱۲۷

رمضان فتیح گفته است که در  ۳۰ژوییه  ۸( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷از سورایح در پنجره کرکره بند محل
حضورش ،اجساد را مشاهده کرده است .طبق این گزارش ،او دید که چگونه  ۳۰جسد بسته شده در گون را
همچنی وقب پیکرهای بیجان
به داخل کامیون های یخچال دار که در عقب دو در داشتند ،یم انداختند .او
ر
را به داخل یخچال کامیون پرت یم کردند یم دید و صدای افتادن آنها را یم شنید .در  ۳اوت ۱۲( ۱۹۸۸
پیکرهان در اتاقک بار کامیون که در پارچه یا برزنت پیچیده
هان را دید با
ی
مرداد  ،)۱۳۶۷او بار دیگر کامیون ی
گی ترمز یمکردند.
پایی بند او رد یم شدند و در برابر یک شعت ر
شده بودند از ر

.۱۲۸

هان را دیده بود که هر روز در ساعت
عیل ر
اکی بندیل اطالعان در اختیار گذاشته که نشان یمدهد او کامیون ی
.
 ۲۳از کنار سالن اجتماعات در بند  ۲که اعدام ها در آنجا صورت یم گرفت عبور یم کردند یک شب او دید
آشیخانه رفت .منطقه روشن بود و او
پایی ایستاد و سپس به سمت ساختمان ی
که کامیون در انبار ر
یمتوانست خطوط اجساد را روی اتاقک بار کامیون که با برزنت پوشانده نشده بود ،تشخیص دهد .کامیون
که او دید  ۷تا  ۸دقیقه ایستاده بود و بعد حرکت کرد.

.۱۲۹

اطیان شهادت داد که در دوازده روز مختلف ربی  ۳۰ژوییه تا  ۱۶اوت  ۸( ۱۹۸۸تا  ۲۵مرداد
امی هوشنگ
ر
ر
هان را مشاهده کرده که به حسینیه یم آمدند و حداقل در یک مورد توانست متوجه شود
 )۱۳۶۷کامیون ی
که کامیون جسد بار زده است.
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او در تقویم/سالنامه خود با سایه زدن یک عدد با مداد برای یک کامیون و دو عدد برای دو کامیون یادداشت
یم کرد.
.۱۳۰

.۱۳۱

هان را
منوچهر پیوند رنی شهادت داده است که در اواسط مرداد ،در فاصله  ۶تا  ۷میی در نیمه روز ،مرده ی
چیی روی آنها را پوشانده بودند .اجساد  ۱تا  ۲روز در آنجا ماندند و
زمی زیر بند خود دیده که با ر
روی ر
ر
.
.
همچنی اجساد را
تمی و ضدعفون کردند او
زمی محل را ر
ر
سپس خارج شدند کارکنان زندان با سمپایس ر
.
چیی نازک
با
و
شده
چیده
هم
روی
ها
بدن
شوند
یم
منتقل
دیده است که با یک کامیون روباز به ربیون
ر
پوشانده شده بودند.
ً
دادگاه بدوی تاکید یم کند که اینها مشاهدات مستقیم در فواصل نسبتا کوتاه در جاهای روشن یا در نور روز
ً
هستند .این اطالعات قابل اعتماد تلف یم شوند و برای ادعای دادستان در مورد اعدام ها ارزش اثبان نسبتا
باالن دارند.
ی

.۱۳۲

کتب موجود است که عالوه بر گزارشهای ربیالملیل معاض،
عالوه بر این ،اطالعات زیادی در تحقیقات ر
.
ادعای دادستان در مورد اعدام های گوهردشت را رنی تأیید یمکند از آن جمله یم توان به کتاب
ی
 Neither Life Nor Deathاثر ایرج مصداق در سال ۱۳۸۵اشاره کرد که در آن خاطرات زندگ در زندان در
دوران اعدام ها گزارش شده است .این کتاب از جمله حاوی اطالعان است مبب بر اینکه در ماه های مه و
سیی کرده بودند اما همچنان در بازداشت برس یم
ژوئن  ،۱۹۸۸تعداد  ۱۵۰زندان که دوران حبس خود را ی
بردند ،از اوین به زندان گوهردشت منتقل شدند .در این کتاب آمده است که حدود نییم از آنها متعلق به
مجاهدین بوده و به جز دو نفر ،همه آنها اعدام شده اند .اطالعان با ماهیت مشابه در کتاب آفتابکاران
حسی فاریس در سال  ۲۰۱۶گزارش شده
رویان در سال  ۲۰۰۷و رنی کتاب A Galaxy of Stars
محمود
ر
ی
است.

.۱۳۳

گزارش جفری رابرتسون  Geoffrey Robertsonsکه در سال  ۲۰۱۰انتشار یافت با نام A Massacre
 Of Political Prisoners in Iran,1988رنی ادعای دادستان را تایید یم کند .در آن گزارش اطالعان
که بر اساس حجم زیادی از مصاحبه با زندانیان سیایس آزاد شده و بستگان اعدام شدگان در مورد
اعدام های گوهردشت تهیه شده ارایه یم شود .اطالعات مشابیه درباره اعدام های گوهردشت در گزارش
کمیسیون حقیقت ایران تریبونال با نام
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ر
منترس شده در سال  59۲۰۱۳و در گزارش عفو ربی الملل در سال
Findings of the Truth Commission
 ۲۰۱۸بنام  Blood-Soaked Secretsآمده است.

.۱۳۴

گیی کند که مدارک اصیل شاکیان در پیوست  Bبه خودی
چنی نتیجه ر
دادگاه بدوی بطور خالصه یم تواند ر
باالن را برای ادعاهای دادستان داراست که کمیته ای محاکمه دستور داده شده در آن فتوا
خود ارزش اثبان ی
را در زندان گوهردشت انجام داده و تعداد زیادی از زندانیان مجاهد اعدام شدند و رنی تعداد بسیار زیادی از
آنها از جمله کسان که نام آنها در پیوست  Bقرار دارد ،به دلیل رفتار خودشانه در زندان که نتیجه فتوای
همچنی از طریق تحقیقات گزارش شده در
صادر شده بود ،دچار اضطراب شدید مرگ شدند .این اظهارات
ر
هان که دارای اهمیت بعنوان
باال ،به ویژه از گزارش های آن زمان عفو ربی الملل و سایر ٔداده های بازپریس ی
غیمستقیم برای اعدام ها هستند ،به گونه واضح و گسیدهای پشتیبان یمشوند .از نظر
شواهد و مدارک ر
دادگاه بدوی ،بدین ترتیب مشخص یم شود که تعداد زیادی از زندانیان مجاهد در گوهردشت طبق آن فتوا
اعدام شده اند و زندانیان مجاهد به دلیل محاکمه های کمیته با ترس شدید از مرگ مواجه بوده اند.

.۱۳۵

قبل از اینکه دادگاه بدوی مالحظات حقوق خود را مطرح کند و به برریس این سؤال یبیدازد که آیا ربی این
خی ،توضیح مفصل تری در مورد
گیی های مسلحانه ربی الملیل ارتبایط ( )nexusوجود دارد یا ر
اعمال و در ر
اینکه آیا محاکمه ها در کمیته الزامات اسایس یک محاکمه عادالنه را برآورده یم کند ارائه یم شود .در مورد
اینکه چه افرادی در پیوست  Aکه تحقیقات نشان داده اعدام و با ترس شدید از مرگ مواجه شده اند،
دادگاه بدوی در بخش ویژه ای در زیر به این موضوع خواهد پرداخت.

الزامات یک دادریس عادالنه
.۱۳۶

در رابطه با اینکه آیا احکام اعدام صادر شده توسط کمیته بر اساس رویه ای اعالم شده است که رشایط
یان زیر را انجام یم دهد.
اولیه را برای یک محاکمه عادالنه برآورده نیم کند ،دادگاه بدوی ارز ر
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از طریق محتوای گزارش های آن زمان در مورد اعدام های ایران در سال  ۱۹۸۸و رشح نحوه برگزاری
جلسات استماع در کمیته که شاکیان در پیوست  Bارائه کردهاند و به صورت گزارش در پیوست  ۲رای دادگاه
گزارش شده است ،تصویر روشب بدست یم آید .معلوم یم شود که محکومان به اعدام محاکمه عادالنه ای
نداشته اند .از جمله مشخص شده است که زندانیان مجاهدی که به کمیته معرق شده اند فرصب برای
آماده سازی دفاعیات خود نداشته اند ،اتهامات و مجازات آنها روشن نشده بود و آنها هیچ فرصب برای
ی
تجدید نظر در حکم صادره پس از رسیدگ اجمایل نداشتند.
ی
غی مستقیم از آنچه در باره روند رسیدگ به طور کیل در دادگاههای
همچنی تحقیقات در این زمینه ،بطور ر
ر
آئی نامه اداری سال  ۱۹۷۹حاکم بر دادگاه های انقالب از
انقالب به دست آمده است رنی حمایت یم شود .ر
جمله این است که دادگاه های انقالب از سه عضو تشکیل یم شوند .یک قایص رشع که ریاست دادگاه را بر
آیی نامه ترصی ح یم کند که
عهده دارد ،یک قایص از وزارت دادگسیی و فردی خوشنام و ر
معتی .ماده  ۱۱ر
آرای دادگاه های انقالب قطیع است و قابل تجدیدنظر نیست60 .

.۱۳۹

ً
عالوه بر این ،عفو ربیالملل در گزارش خود از آن زمان توضیح یمدهد که محاکمه ها معموال به صورت
مخفیانه در داخل زندانها انجام یمشد و متهم اغلب نیم دانست که آنچه رخ میدهد یک بازپریس نیست
بلکه یک محاکمه است.
همچنی گفته یمشد که اتهامات همیشه قبل از محاکمه روشن نبود و معموال
ر
ر
فرصت دفاع به متهم داده نیمشد .نماینده ویژه كميسيون حقوق برس سازمان ملل متحد در گزارش خود در
فوریه  ۱۹۹۰نوشت در مواردی كه احکام اعدام از سوی دادگاه های انقالب صادر یم شد ،متهم هرگز از
حكم مطلع نشده بود61.

.۱۴۰

از تحقیقات گزارش شده در باال ،تصویری از یک سیستم دادگاه با رویه های خودشانه ظاهر یم شود که نه
قوانی و مقررات داخیل و
از الزامات
ر

Amnesty International, Blood-Soaked Secrets, s. 517.
Amnesty International, Iran: Violations of Human Rights 1987 1990 (MDE 13/21/90), s. 50 f. och 59f.
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غی مستقیم شاهدی
و نه حداقل استانداردهای جهان برای یک دادگاه عادالنه برخوردار است و این بطور ر
است بر درسب گفته های شاکیان درباره محاکمه های آن کمیته در گوهر دشت که در پیوست  Bآمده
است .با این حساب مشخص شده است که احکام صادره مسبوق به یک رویه قانون که رشایط الزم برای
دادریس عادالنه را داشته باشد ،نبوده است.

مالحظات حقوق Nexus-

.۱۴۱

ی
اسی جنیک قرار نیم
اعدام شدگان هیچکدام عضو رنیوی مسلیح
نبودند و بنابراین تحت پوشش وضعیت ر
ی
غیرسیم به مجاهدین به عنوان حامیان
گرفتند .قربانیان شهروندان ایران بودند و وابستیک رسیم یا حداقل ر
یا هواداران این سازمان داشتند .به این دلیل ،آنها در اوایل دهه  ۱۹۸۰به جرایم سیایس محکوم شده بودند
و از آن زمان در زندان بودند .کنوانسیون های چهارگانه ژنو ( )GK IVهم درباره آنها قابل اجرا نبود زیرا
اسی شده اند معاف یم کند (ماده  .)4با این حال ،قربانیان
کنوانسیون شهروندان را که توسط دولت خود ر
تحت پوشش مفهوم افراد حمایت شده در ماده  ۷۵پروتکل الحاق به کنوانسیون  TP Iبودند که شامل هیچ
گیی بودند.
گونه رشط طرف مقابل نیست ،زیرا آنها در دست ییک از
طرفی در ر
ر

.۱۴۲

آنچه که جرایم مربوط به حقوق ربی الملل را متمایز یم کند ،همانطور که در باال در بخش نقاط رشوع
گیی مسلحانه به
گیی مسلحانه دارند .در ر
قانون نشان دادیم ،این است که این اعمال ارتباط نزدییک با در ر
خودی خود نباید دلییل باشد که شخص ،مرتکب عمل مورد نظر یم شود ،اما در هر صورت باید نقش مهیم
انگیه او داشته باشد .این گفته به این معناست که اگر
برای مرتکب در انجام آن ،روش کار او و دلیل یا ر
گیی مسلحانه رخ نیم داد ،احتماال این عمل هم رخ نیم داد .ارتباط مستقیم با منازعات الزم نیست ،اما
در ر
کاق است که یک درگیی زمینه ای باشد که امکان انجام جرم را فراهم یم کند62.
ر

.۱۴۳

گیی را نشان دهد .ممکن است به وضعیت
تعدادی از رشایط مختلف یم تواند ارتباط  nexusربی عمل و در ر
مجرم و قربان

Klamberg (red.), Lagföring i Sverige av internationella brott, första upplagan, s. 267.
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تحت مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل مربوط باشد ،اگر عمل در مقام رسیم انجام شده باشد ،اگر
ی
گیی باشد ،و اگر مرتکب و قربان نویع وابستیک به
هدف این عمل حمایت و جلو بردن ییک از
طرفی در در ر
ر
ی
یان کرد؛ هم بر اساس دالیل رسیم،
چنی وابستیک را یم توان به دو طریق ارز
طرف دشمن داشته باشند .ر
ر
ی
گیی خاص در عمل
غیرسیم ،برای نمونه اگر وابستیک به یک در ر
مانند ملیت یا شغل ،و هم بر اساس دالیل ر
تعیی شود.63
با قومیت یا اعتقادات سیایس یا
مذهب ر
ر
.۱۴۴

ً
غی نظامیان بازداشت شده متعلق به
چیی که این رابطه  nexusرا روشن یم کند یم تواند مثال این باشد که ر
ر
.
چنی اعمایل از طریق وضعیت افراد ،اینکه
ند
گی
یم
ار
ر
ق
شدید
رنج
یا
اعدام
معرض
در
دشمن
طرف
ر
ر
گیی ،به
انگیه مرتبط با در ر
گیی هستند و احتماال از طریق ر
مرتکب و قربان متعلق به طرف های مختلف در ر
گیی
عنوان مثال با هدف مجازات،
تحقی یا به دست آوردن اطالعات در مورد دشمن  ،نشان واضیح از در ر
ر
دارد.

.۱۴۵

هان است
همانطور که دادگاه بدوی در باال در بخش ر
انگیه اشاره کرد ،فتوای آیت هللا خمیب حاوی نوشته ی
گیی مسلحانه ربی الملیل ربی ایران و عراق/مجاهدین ارتباط مستقییم
که آشکار یم کند ربی این اعمال و در ر
همچنی تحقیقات دیگری که در همان قسمت ارایه شد
گیی را
) (nexusوجود داشته است .این نتیجه ر
ر
گیی داشت زیرا عامالن و قربانیان متعلق
پشتیبان یم کند .این اعمال مجرمانه بسیار روشن نشان از آن در ر
گیی بودند.
گیی مرتبط بود ،هدف آنها
همچنی از
انگیه آنها با در ر
به طرف های مختلف در ر
آنجان که ر
ر
ی
تعیی دشمن.
مجازات و
ر
تحقی یا به دست آوردن اطالعات بود برای ر

.۱۴۶

بر پایه حقوق ربی الملل ،این اعمال قتل عمد و شکنجه افراد محافظت شده (بند  ۲aاز ماده  ۷۵از پروتکل
الحاق به کنوانسیون های چهارگانه ژنو  )TP-Iو محروم کردن افراد تحت حمایت از حق محاکمه عادالنه
(بند  )۴یم باشد .این مقررات حقوق ربی الملل که در زمان وقوع این اعمال مجرمانه در سال  ۱۹۸۸نقض
شد دارای وضعیت حقوق عرق بود.

Ibid. s. 264.
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گیی
نتیجه ر
.۱۴۷

معلوم شد که آیتهللا خمیب فتوا داد تا برریس کند که آیا حامیان یا هواداران مجاهدین در زندانها به
عقاید سیایس خود پایبند هستند و ر
مویح از اعدامها به دنبال این فتوا در زندانهای ایران ،از جمله در زندان
گوهردشت در بازه زمان تحت پوشش کیفرخواست ۳۰ ،ژوئیه  ۱۶ -اوت  ۱۹۸۸به راه افتاد.
همچنی
ر
نشان داده شد که تعداد بسیار زیادی از زندانیان که از حامیان یا هواداران مجاهدین بودند ،طبق رویه ای
اعدام شدند که رشایط اولیه برای یک محاکمه عادالنه برپایه مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل را
همچنی ثابت شد است که تعداد بسیار زیادی از زندانیان حایم یا هوادار
برآورده نیم کرد .عالوه بر این،
ر
مجاهدین ،از جمله کسان که نام آنها در ضمیمه  Bذکر شده است به دلیل رویه ای که در زندان به دنبال
گیی
فتوا اعمال یم شد ،دچار ترس شدید از مرگ شده اند .در نهایت ،روشن است که ربی این اعمال و در ر
مسلحانه ربی الملیل ارتباط ( )nexusوجود داشته است.

.۱۴۸

دادگاه بدوی بدینوسیله نشان یم دهد که کدام یک از افراد ذکر شده در پیوست  Aطبق ادعای دادستان
اعدام شده اند و با ترس شدید از مرگ مواجه بوده اند.

اعدام شدگان در پیوست A
.۱۴۹

در بخش بعدی ،دادگاه بدوی برریس خواهد کرد که آیا  ۱۱۰نفری که در پیوست  Aکیفرخواست نام برده
شده است (به پیوست  ۱رای دادگاه مراجعه کنید) در جریان دوره ی جرم گفته شده ،در گوهردشت اعدام
خی.
و یا به ترس شدید از مرگ مجازات دچار شدند یا ر

.۱۵۰

ر
ر
ر
یان شواهد در این قسمت از اهمیت
نخست اینکه دادگاه بدوی گزاریس از شط اثبات و شاییط که برای ارز ر
ر
ویژه ای برخوردار است ،ارائه خواهد کرد .سپس دادگاه بدوی گزاریس کیل از شواهد مورد استناد ارائه یم
دهد و سپس برریس یم کند که کدام اسایم در ضمیمه ،ثابت شده که در زندان اعدام شده اند.

گیی
رشط مدرک قابل بکار ر
.۱۵۱

افرادی که در ضمیمه کیفرخواست گفته یم شود که اعدام شده اند مشمول توضیحات دادستان از جرم
هستند .این به این معب است که
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خی ،باید رشط اثبات بکار
اگر پرسیده یم شود که آیا شخص بخصویص در گوهردشت اعدام شده است یا ر
گرفته شود که بطور معمول در پرونده های کیفری بکار برده یم شود .این کار از این رو الزم است که جای
تردیدی باق نگذارد.

.۱۵۲

شناسان وجود
در اینجا یم توان اشاره کرد که مدت زیادی از اجرای حکم یم گذرد و اجساد و سایر مدارک
ی
هان گمراه کننده
ندارند .عالوه بر این ،اطالعات ارائه شده توسط مقامات به بستگان مخترص و در بخش ی
بوده است .با این حال ،در این پرونده ،روند اعدام ها به وضوح مشخص شده است .قرنطینه در
گوهردشت اعمال شد و پس از آن زندانیان وابسته به مجاهدین در مدن که دادستان در کیفرخواست
مشخص کرده است اعدام شدند.
همچنی مشخص شده که اعدام های مشابیه در زندانهای دیگر رنی در
ر
همی دوره اتفاق افتاده است و مدت کوتایه مانده به قرنطینه ،زندانیان به گوهردشت و یا از گوهر دشت
ر
منتقل شدهاند.

.۱۵۳

بنابراین ،برای برآورده شدن رشط مدرک ،دادگاه بدوی معتقد است با در نظر گرفی آنچه در مورد اعدام ها
برریس شده است ،باید مدارک قابل اعتماد کاق وجود داشته باشد که نشان دهد فرد مورد نظر در دوره
خیی از او بدست نیامده است.
جرم ،در گوهردشت بوده و پس از آن دوباره پیدا نشده و یا از راه دیگری ر

.۱۵۴

آنچه در مورد دوره اعدام معلوم شده ،ر
مرسوط بر اینکه ثابت شود شخیص در گوهردشت بوده و سپس
مفقود شده است ،به خودی خود دلیل محکیم است که شخص مورد نظر در آنجا اعدام شده است ،به
این معب که مهم نیست که جسد مفقود شده است یا اینکه نیم توان مشخص کرد که در چه روزی در این
دوره یک اعدام خاص انجام شده است.

شواهد استناد شده
.۱۵۵

دادستان در تأیید این واقعیت که آنان که در پیوست از آنان نام برده شده در گوهردشت اعدام شده اند،
بطور عمده به مصاحبه با شاکیان و شاهدان که در زندان بودند ،مصاحبه با شاکیان که از بستگان زندانیان
اعدام شده بودند ،گزیدهای از کتابها و گزارشها درباره اعدام ها و رنی فهرست های مختلف اسایم زندانیان
اعدام شده استناد کرده است .حمید نوری در رد اعدام بریح از افرادی که نامشان در پیوست آمده در
کتب استناد کرده است.
گوهردشت ،به تحقیقات ر
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قبل از اینکه دادگاه بدوی درسب هریک از شواهد و مدارگ را که برای اسایم موجود در پیوست وجود دارد
ارزیان کند ،مالحظات زیر در مورد تحقیقات ارجاع داده شده در نظر گرفته یم شود.
ر

بازپریس از بستگان
.۱۵۷

از شاکیان که برای بستگان اعدام شده درخواست غرامت کرده اند ،در پرونده بازپریس شده است .در
ً
بازپریس ها مشخص شد که بستگان آنها به دالیل سیایس زندان شدهاند و احتماال در ارتباط با موج اعدام
هان که در سال  ۱۳۶۷در ایران رخ داده است ،در دوران اسارت جان باختهاند .از نظر دادگاه بدوی دلییل
ی
معتی از
وجود ندارد که در درسب اطالعات ارائه شده در این زمینه ها تردید داشت .شاکیان به شیوه ای ر
دوران اسارت و ناپدید شدن بستگان خود گفته و رنی در جای الزم نامه ها و اسناد دیگری از زندان ها را برای
حمایت از گفته های خود ارائه کرده اند.

.۱۵۸

بگیند ،آنها
در این پرونده،
همچنی مشخص شد که ماه ها طول کشید تا مقامات با خانواده زندانیان تماس ر
ر
به ندرت اطالعات بیشیی از مرده بودن بستگان ارائه کردند .با توجه به ممنوعیت تماس و مالقات که حاکم
بود و نقل و انتقاالن که ربی زندانها صورت یمگرفت ،تنها امکان محدودی برای خانوادهها وجود داشت که
بدانند اعدام در چه زمان و در کدام زندان انجام شده است .این بدان معناست که عالوه بر این بازپریس ها
به عنوان نقطه رشوع ،مدارک و شواهدی الزم است که با قدرت کاق آن خویشاوند را به طور خاص به
چنی استنباط یمشود
همی دلیل رنی ر
گوهردشت در طول آن دوره پیوند دهد تا رشط اثبان برآورده شود .به ر
در مواردی که رشط اثبات با یک تحقیق برآورده شده اما ییک از اعضای خانواده در جای دیگری اطالعات
ً
دیگری ارائه یمکند ،اینکار لزوما تردید معقویل در مورد وقوع اعدام در گوهردشت ایجاد نیمکند

بازپریس از زندانیان بازمانده
.۱۵۹

دادگاه بدوی  ۲۲شایک و  ۲۶شاهد را که در دوران اعدام ها زندان بوده اند و در بازپریس ها در مورد دیگر
هم بندان خود گفته اند ،استماع کرده است .بریح تایید کرده اند که چه کسان در اسایم پیوست اعدام شده
اند بدون اینکه منشأ اطالعات خود را مشخص کنند ،در حایل که بریح دیگر جزئیات بیشیی از رفقای خود
در بندها و اینکه در طول دوره اعدام ها با چه کسان در تماس قرار گرفته بودند ،گفته اند .چندین نفر گفته
اند که شاهد بوده اند زندانیان که یم شناختند را به سمت آمف تاتر هدایت یم کردند تا اعدام شوند،
هرایس که بعد و
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زمان که آنها با دیگر بازماندگان ،در دوره بعد از اعدام ها جمع شدند تا ببینند چه کسان مفقود هستند،
گیی زندانیان در این مورد رنی زمان تایید شد که پس از آزادی با خانواده های اعدام شدگان
تأیید شد .نتیجه ر
که اغلب از مرگ این بستگان مطلع شده بودند ،تماس گرفتند.
.۱۶۰

کسان که بازپریس شده اند ،اگر کش در گوهردشت زندان نبود و یا از اسم خایص در نام های ضمیمه
اطالع نداشتند آن را یادآور شده اند .در بازپریس ها روشن بود که آنها مایل بودند اطالعات صحییح در
مورد اینکه کدام یک از زندانیان در زندان اعدام شدهاند ارائه کنند .با این حال ،سال ها از واقعه یمگذرد و
ر
منترس شده است ،به این معب که
در این مدت اطالعات گسیده ای میان زندانیان آزاد شده و بستگان
ارزیان شود.
دادههای بازپریس ها باید به عنوان نقطه رشوع با احتیاط
ر

.۱۶۱

دادگاه بدوی برای اظهارات دقیق و مشخص شده درباره افراد به منظور پیوند دادن آنان به گوهر دشت در
طول مدت جرم ارزش اثبان باالتری قایل است تا تاییدیه های مخترصی که وجود دارد و منشا اطالعات آنها
تعیی کند که آیا فرد بازپریس شده،
چنی اطالعان ،دادگاه بدوی نیم تواند برای نمونه ر
مبهم است .بدون ر
شخص مورد نظر را در زندان یم شناخته یا اینکه آیا این اطالعان است که پس از آزادی از آنها مطلع شده
است.

.۱۶۲

عالوه بر این ،یم توان تأکید کرد که بریح از کسان که بازپریس شده اند پیش از این نام زندانیان اعدام شده را
در کتاب های خود یا زمان که با آنها در زمینه های مختلف مصاحبه شده است آورده اند .این کار در قالب
حی بازپریس ارائه شده
حقایق کمیک مثبت ،یم تواند بر ارزش اثبان اطالعات مشابیه که پس از آن در ر
کتب که در بازپریس ذکر نشده است ،یک واقعیت اثبان مستقل را تشکیل میدهد.
است ،ر
تأثی بگذارد .بیانیه ر

لیست های شواهد مکتوب
.۱۶۳

دادستان عالوه بر بازپریس ها ،به لیست های متعددی با صدها اسایم از زندانیان اعدام شده استناد کرده
شناسان افراد ناپدید شده کرده و
است .از طریق بازپریس معلوم شد که زندانیان جان بدر برده رشوع به
ی
لیست های دست نویش تهیه یم کردند که سپس به صورت قاچاق از زندان خارج یم شد .زندانیان آزاد
شده سپس با بستگان اعدام شدگان تماس یم گرفتند و در طول سال ها اطالعات جمع آوری یم کرده و
لیست خود را به روز یم کرده اند.
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آنان که در بازپریس ها رشکت داشته اند توضیح داده اند که این یک تالش جمیع بوده است که در آن
زندانیان اطالعان را با یکدیگر رد و بدل یم کردند و تحقیقات مختلف را برای جمع آوری این اسایم انجام یم
دادند.
.۱۶۴

حجم زیادی از این نوع مطالب وجود دارد و روشن است که زندانیان آزاد شده در نبود اطالعات از سوی
مقامات ایران تالش زیادی برای تهیه این فهرست ها کرده اند .با این حال ،دادگاه بدوی منشاء اطالعات
تعیی کند که چه ارزش اثبان باید
چنی آگایه ،دادگاه بدوی نیم تواند ر
ویژه در لیست ها را نیم داند .بدون ر
به اطالعات این لیست ها با نام کسان که در گوهردشت اعدام شده اند ،داد.

.۱۶۵

با توجه به مبدأ نامشخص ،خطر شمارش مضاعف حقایق اثبان رنی وجود دارد .چندین نفر که در این
پرونده بازپریس شده اند پیش از این اطالعان را در اختیار مجاهدین و ایران تریبونال قرار داده اند و دادستان
به لیست آنها استناد کرده است .به این واقعیت باید توجه داشت که وجود یک نام در یک لیست ،اگر
شخیص که اطالعات مورد نظر را ارائه کرده است ،آن را در دادگاه بدوی ارائه دهد ارزش کل آن لیست را
بالتغیی بودن داستان کسان را نشان دهد که بازپریس
افزایش نخواهد داد .این کار بطور مطمی یمتواند
ر
شده اند ،اما در غیاب منابع برای دادههای ویژه در فهرست ها ،نیمتوان این تمایز را قایل شد.

.۱۶۶

با در نظر گرفی اینکه لیست ها قطیع نیست دادگاه بدوی نیم تواند ارزش اثبان زیادی به عنوان نقطه
همی دلیل هم یک داده انحراق در لیست لزوما به این معنا نیست که رشط
رشوع برای آنها قایل شود .به ر
ر
منترسه در گزارش های ربی الملیل
اثبات نیم تواند برآورده شود .در اینجا تاکید یم کنیم که لیست های
ممکن است ارزش اثبان بیشیی از جنبه های دیگر داشته باشند ،از جمله اینکه آیا اعدامها بطور کیل در
خی.
زندانهای ایران در سال  ۱۹۸۸مطابق با فتوای آیتهللا خمیب صورت گرفته است یا ر

.۱۶۷

در پایان یم توان گفت که بریح از کسان که بازپریس شده اند ،فهرست ها و اسایم خود را تهیه کرده اند که
ر
منترس شده است .در بازپریس ها
تعدادی از آنها در کتاب های آنان در باره دوره زندان آنها در گوهردشت
همچنی پس از تحقیقات مختلف از جمله
توضیح داده شد که این اطالعات بر اساس خاطرات خودشان و
ر
از طریق تماس با بستگان یا جستجوهای اینینب جمع آوری شده است .در این صورت یک تمایز و تفاوت
در اینجا

۸۷
دادگاه بدوی استکهلم
شعبه ۴

رای دادگاه

شماره دعوا B 15255-19

 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

ترتیب ارزش
در طول بازپریس بوجود نیامده بلکه بطور کیل اطالعات موجود در این مجموعه ها به همان ر
گذاری شده اند که نام های موجود در لیست های دیگر ارزش گذاری یم شوند.

خالصه

.۱۶۸

برای تحقق رشط اثبات ،الزم است شواهد کاق وجود داشته باشد که فردی که نام او در پیوست  Aآمده در
خیی از او در دست نیست .از نظر دادگاه بدوی ،این
دوره اجرای اعدام ها در گوهردشت بوده و پس از آن ر
تعیی کننده ای دارد .شواهد
داده های بازپریس شفایه است که از نظر شواهد برای این سؤاالت اهمیت ر
مکتوب در بریح موارد یمتواند اثر تاییدی داشته باشد ،اما ،بهویژه تا آنجا که به فهرستها مربوط یمشود،
یان شوند .در مواردی که یک گفته شفایه
با توجه به منابع احتمایل خطا که وجود دارد ،باید با احتیاط ارز ر
شامل یک داستان مخترص باشد که فردی اعدام شده است ،آن اطالعات در ترکیب با اطالعات قابل
اعتماد موجود در شواهد مکتوب ممکن است برای برآورده شدن رشط اثبات کاق باشد .با این حال ،یک نام
چنی اطالعان نیست.
در یک لیست از نظر دادگاه بدوی ر
بستگان شاکیان
 .A5حمزه شاللوند بروجردی
 .A6محمود میمنت
 .A7عیل ر
حایح نژاد
حسی برهان
محمد
 .A8سید
ر
میمحمدی برنجستانیک
 .A9سید عقیل ر
 .A10محسن سید احمدی
 .A13رضا زند

.۱۶۹

دادگاه بدوی ابتدا برریس یم کند که آیا هفت نفر از پیوست  Aکه از بستگان شاکیان مختار بروجردی
شاالوند ،مهناز میمنت ،مهری ر
حسی سید
میمحمدی برنجستانیک،
حایح نژاد ،خدیجه برهان ،سیدجعفر ر
ر
احمدی و محمد زند بوده اند در گوهردشت اعدام شده اند .وجه اشیاک اینها این است که از طریق
مصاحبه با شاکیان ثابت شده است که بستگان مربوطه به دلیل تعلق به مجاهدین در ایران زندان بوده و
در اسارت جان باخته اند .سوایل که باق یم ماند این است که کجا و چه زمان این اتفاق افتاده است.
همانطور که دادگاه بدوی در باال توضیح داد ،شواهدی الزم است که آنها را به طور خاص به گوهردشت در
طول دوره جرم مرتبط کند.
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 .A5حمزه شاللوند بروجردی
.۱۷۰

دستگی و به  ۱۵سال زندان
شایک مختار بروجردی شاللوند گفته است برادرش حمزه در سال ۱۹۸۱
ر
محکوم شد زیرا که در گروه مجاهدین فعالیت سیایس داشت .وی در ادامه گفته است آخرین دیدار این
خانواده با حمزه در گوهردشت بوده است در بهار  ،۱۹۸۸در ماه اردیبهشت ،و پس از چندین ماه تالش
خی اعدام برادرش را دادند .مختار بروجردی شاللوند از طریق دادستان
برای ارتباط با او ،در اوین به او ر
خی در اختیار خانواده گذاشته شده را ارسال
هان از یک کیف همراه با وساییل که در ارتباط با این ر
عکس ی
کرده است.

.۱۷۱

چندین نفر از کسان که در بازپریس ها رشکت داشته اند گفته اند که حمزه شاللوند بروجردی در دوران
لون گفته است که
اعدام ها در اوین بوده و اینکه در آنجا بود که او را اعدام کردند .شاهد محمد خدابنده ی
در اوایل تابستان  ۱۹۸۸با هم از گوهردشت به اوین منتقل شدند و سپس حمزه شاللوند بروجردی در آنجا
اکی بندیل و
اعدام شد .این که ماجرا به اینگونه بوده از سوی شاکیان نرصهللا مرندی ،محمود
رویان ،عیل ر
ی
ی
اکی صمدی همیک در بازپریس های خود گفته اند که حمزه شاللوند بروجردی را از گوهردشت یم شناختند و
ر
.
همچنی شایک ایرج مصداق در کتاب "رقص ققنوس ها"
چند ماه قبل از اعدام به اوین منتقل شده است
ر
آورده است که حمزه شاللوند بروجردی ییک از  ۱۵۰زندان بود که در اوایل تابستان  ۱۹۸۸به اوین منتقل
کتان نوشته است که حمزه شاللوند بروجردی در گوهردشت اعدام شد ،در
شدند .شاهد مهدی اصالن در ر
حایل که او در دو مورد دیگر اظهار داشت که این کار در اوین اتفاق افتاده است.

.۱۷۲

با توجه به اطالعات مختار بروجردی شاللوند از برادرش و آنچه در مورد انتقال وی به اوین در اوایل
تابستان  ۱۹۸۸به دست آمده است ،طبق نظر دادگاه بدوی ثابت نیم شود که حمزه شاللوند بروجردی در
دوران جرم در گوهردشت اعدام شده باشد. .

 .A6محمود میمنت
.۱۷۳

شایک مهناز میمنت گفته است که برادرش محمود از هواداران مجاهدین بوده و در دهه  80در ایران به دلیل
همچنی گفته است که در بهار  ۱۹۸۸به خانواده اطالع داده
ارتباط با سازمان به زندان افتاده است .وی
ر
جان که پدرشان فرصت مالقات با او را داشته است،
شد که وی در گوهردشت مستقر شده است ،ی
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خی دادند که محمود در ماه مرداد در آنجا اعدام شده
و اینکه در مهر ماه سال بعد در گوهردشت به پدر ر
است.
.۱۷۴

حسی
اطالعات ارائه شده توسط مهناز میمنت با اظهارات چند تن از زندانیان بازمانده تایید یم شود .شایک
ر
فاریس گفته است که در تاری خ  ۳۰ژوییه  ۸ ( ۱۹۸۸مرداد )۱۳۶۷در راهروی اصیل زندان با محمود میمنت
آشنا شده است و اینکه محمود میمنت را با دیگر زندانیان بردند تا اعدام کنند.
حسی فاریس در کتاب خود
ر
همچنی توضیح داده است که او پس از اعدام نام محمود
 A Galaxy of Starsاین واقعه را بازگو کرده و
ر
میمنت را یادداشت کرد تا فراموش نکند چه بر ش او آمده است.

.۱۷۵

حسی فاریس در مورد محمود میمنت با آنچه در بازپریس های دیگر گفته شده تأیید یم شود.
اطالعات
ر
رویان هر دو اعالم کرده اند که محمود میمنت را یم شناسند و در زمان
محمود
و
مرندی
هللا
رص
شاکیان ن
ی
رویان در کتاب آفتابکاران خود آورده است
اعدام در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است .محمود
ی
ر
که محمود میمنت ییک از زندانیان اعدام شده در زندان بوده و حادثه ای را در بهار شح داده است که ییک
دیگر از زندانیان بند با محمود میمنت تماس داشته است.
ادشی تأیید کرده است
همچنی شاهد محسن ز ر
ر
که محمود میمنت در گوهردشت بوده و پس از اعدام مفقود شده است .شاهد رحمت عیل کریم گفت که
اوایل سال  ۱۹۸۸به همراه محمود میمنت از اوین به گوهردشت منتقل شده و بعد از آن همدیگر را ندیده
اند.

.۱۷۶

به گفته دادگاه بدوی ،با توجه به تحقیقان که در باال گزارش شد ،ثابت شده است که محمود میمنت در
گوهردشت بوده و در دوران جرم در آنجا اعدام شده است.

 .A7عیل ر
حایح نژاد
.177

شایک مهری ر
حایح نژاد گفته است که برادرش عیل در اوایل دهه  80به دلیل فعالیت سیایس در مجاهدین به
زندان افتاد و آخرین مالقات خانواده با وی در بهار ۱۹۸۸در گوهردشت صورت گرفت و مادر در آذر ماه به
خی دهند .مهری ر
حایح نژاد در ادامه گفته است که به مادر تاری خ
گوهردشت احضار شد تا از اعدام عیل ر
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طنان داده شد که عیل را با آن حلق آویز کرده بودند.
اعدام گفته نشد اما به او ر
.۱۷۸

مهری ر
حایح نژاد در کتاب آخرین لبخند لیال نوشته است که به مادر اطالع داده شد که اعدام با رتیباران
انجام شده و مشخص شده که در  ۱۰مهر یعب حدود دو ماه پس از زمان ادعای اعدام توسط دادستان
بوده است .مهری ر
پاسخگون به این رشایط را که پس از بازپریس مطرح شد ،نداشته
حایح نژاد فرصت
ی
است.

.۱۷۹

شاهد رحمت عیل کریم گفته است که در تابستان  ۱۹۸۸همراه با عیل ر
حایح نژاد در بند مقابل جهاد بوده
است که عیل ر
حایح نژاد را در ماه مرداد از بند بردند و او دوباره دیده نشد .این اطالعات توسط شاهد
منوچهر اسحاق تأیید شده که تأیید کرده است که عیل ر
حایح نژاد در آن بند بوده و او در دوران اعدام ها،
اعدام شده است.
همچنی شایک ایرج مصداق در کتاب رقص ققنوس ها نوشته است که عیل ر
حایح نژاد
ر
ییک از  ۳۰زندان بود که از بند مقابل جهاد ربیون آورده شد و سپس در  ۹اوت  ۱۹۸۸در زندان اعدام شد
( ۱۸مرداد  .)۱۳۶۷ایرج مصداق در بازپریس گفت که این موضوع را از دیگر زندانیان زندان شنیده است.

.۱۸۰

با توجه به داستانهای مشابه و همخوان کسان که بازپریس شده اند و اطالعان که در باال در کتاب ایرج
مصداق آمده است ،بر پایه نظر دادگاه بدوی با اطمینان کاق ثابت شده که عیل ر
حایح نژاد در دوران جرم در
گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است .اطالعات متفاوت مهری ر
حایح نژاد در کتاب ،با در نظر گرفی
اطالعات ناقص از جانب مقامات دولب به بستگان ،تردید منطف در این باره بوجود نیم آورد ،به این معب
که کیفرخواست در این قسمت ثابت شده است.

حسی برهان
 .A8سید محمد
ر
.۱۸۱

حسی در سال  ۱۹۸۱به دلیل فروش مجالت برای مجاهدین به
شایک خدیجه برهان گفته است که برادرش
ر
زندان افتاد و در اوایل سال  ۱۹۸۸از زندان در نزدییک زادگاهش قزوین به گوهردشت منتقل شد تا در
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تابستان همان سال اعدام شود .او در ادامه گفته است که در سال  ۱۹۸۵خودش مجبور به فرار از ایران
حسی را
پایی  ۱۹۸۸با تماس با مادرش که در گوهردشت از ماجرا مطلع شده و ساعت
شده است ،اما در ر
ر
دریافت کرده بود ،متوجه اعدام شده است.
.۱۸۲

حسی برهان در بند بوده و در  ۶اوت ۱۵( ۱۹۸۸
شایک نرصهللا مرندی گفته است که به مدت دو سال با
ر
مرداد  )۱۳۶۷در راهرو شنیده است که نام
حسی برهان را صدا یم زنند و سپس او را به محل اعدام برده
ر
حسی برهان را در میان زندانیان
اند و پس از آن دیگر دیده نشد.نرصهللا مرندی در ادامه گفته است که
ر
حسی قزویب رنی یم نامیدند ،زیرا او اهل شهر قزوین بود.
گوهردشت
ر

.۱۸۳

حسی قزویب نایم است که در پیوست  Aکیفرخواست رنی آمده است .دادستان مدیع شده که آنها دو نفر
ر
هان با سن متفاوت آمده است که ییک از آنها از
لیست
در
نام
دو
هر
که
است
داده
نشان
و
هستند
متفاوت
ی
حسی برهان مطابقت دارد.
نظر سب با
ر

.۱۸۴

حسی برهان را هیچ یک از کسان که در بازپریس ها رشکت داشته اند
دادگاه بدوی خاطرنشان یم کند که نام
ر
حسی برهان را یم شناسد با گفته
به زبان نیاورده اند جز نرصهللا مرندی .اظهارات او مبب بر اینکه دو سال
ر
.
خدیجه برهان مبب بر انتقال برادر شش ماه قبل از اعدام به گوهردشت سازگاری ندارد عالوه بر این ،خطر
حسی قزویب وجود دارد که نیم توان آن را نادیده گرفت .با این پیش زمینه ،روایت نرصهللا
شدرگیم با یک
ر
حسی برهان در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است ،به اندازه کاق قابل
مرندی در مورد اینکه
ر
اعتماد نیست .بنابراین کیفر خواست در این بخش اثبات نشده است.

میمحمدی برنجستانیک
 .A9سید عقیل ر
.۱۸۵

میمحمدی برنجستانیک گفته است که برادرش سید عقیل در سال  ۱۹۸۱به دلیل فعالیت
شایک سیدجعفر ر
پایی
سیایس در مجاهدین به زندان افتاد و در اوایل سال  ۱۹۸۸به گوهردشت منتقل شد و پدر و مادرش در ر
همان سال بعد از چندین ماه تالش برای یافی پرس خود ،در ماه مهر به زندان اوین احضار شدند و در آنجا
به آنها اطالع داده شد که او اعدام شده است.
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.۱۸۶

میمحمدی
شایک مجید صاحب جم اتابیک گفته است که در اوایل سال  ۱۹۸۸به همراه سید عقیل ر
برنجستانیک به گوهردشت منتقل شده و مدن در سلول مشیک بوده اند.
همچنی گفته است که نامش را
ر
در  ۶اوت  ۱۵( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷در راهرو شنیده و پس از آن دیگر او را ندیده است .ادعای اعدام سید
رویان و شایک محمد
حسی فاریس و محمود
میمحمدی برنجستانیک در گوهردشت توسط شاکیان
جعفر ر
ر
ی
زند رنی تایید شده است که وی ترصی ح کرد که پس از اتمام دوره اعدام ها این موضوع را شنیده است.

.۱۸۷

دادگاه بدوی معتقد است که با توجه به اطالعات مجید صاحب جام اتابیک و آنچه در باال آمده است ،ثابت
میمحمدی برنجستانیک در گوهردشت بوده و در زمان جرم در آنجا اعدام شده است.
یمشود که سید عقیل ر

 .A10محسن سید احمدی
.۱۸۸

حسی سید احمدی گفته است که برادرش محسن در دهه  ۱۹۸۰به دلیل اینکه بر عقیده خود برای
شایک
ر
مجاهدین ثابت قدم بود به زندان افتاد و آخرین مالقات با او چند ماه قبل از اعدام در گوهردشت در
پایی همان سال به اوین احضار شد و در آنجا کیف حاوی
تابستان  ۱۹۸۸در اوین بود .و اینکه مادر در ر
وسایل محسن به او داده شد و به او اطالع دادند که محسن اعدام شده است.

.۱۸۹

در گزارش تحقیق درباره اعدام های دسته جمیع  ۱۹۸۸در ایران توسط سازمان عدالت برای قربانیان کشتار
حسی سید احمدی در سال  ۲۰۱۶به
 ۱۹۸۸در ایران ) )QVMIمربوط به سال  ،642017آمده است که
ر
سازمان ملل و دادگاه کیفری ربی الملیل نامه نوشته است که محسن سید احمدی در گوهردشت اعدام شده
بود.
حسی سید احمدی در بازپریس در دادگاه بدوی اظهار داشت که او در این مورد با نهادهای حقوق
ر
ر
برسی دیگری رنی تماس گرفته است.

64

Rapporten redovisar intervjuer genomförda 2016 med tidigare fångar som befann sig i iranska fängelser under 1988 års
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.۱۹۰

شایک ایرج مصداق گفته که از زندانیان دیگر شنیده است که محسن سید احمدی از زندانیان میل کش بود -
علیغم گذراندن دوران محکومیت خود در زندان نگهداری یم شد  -که در  ۳اوت ۱۲( ۱۹۸۸
یعب فردی که ر
مرداد  )۱۳۶۷اعدام شد و ایرج مصداق در کتاب های خود درباره گوهردشت درباره او نوشته است .شایک
حسی فاریس تایید کرده است که محسن سید احمدی یک زندان میل کش بوده که اعدام شده است ،بدون
ر
.
همچنی شایک نرصهللا مرندی گفته است که هرگز محسن سید
دارد
اطالع
کجا
از
دهد
توضیح
اینکه
ر
احمدی را مالقات نکرده است ،اما پس از اعدام با ییک از برادرانش ارتباط برقرار کرده که به او گفته است
محسن در گوهردشت اعدام شده است.

.۱۹۱

دادگاه بدوی معتقد است با توجه به اینکه آخرین مالقات خانواده با محسن سید احمدی در اوین انجام و
داده های افراد بازپریس شده ،در نهایت از شنیده های آنان تشکیل شده ،نیمتوان با قطعیت گفت که
محسن سید احمدی در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است.

 .A13رضا زند
.۱۹۲

شایک محمد زند در بازپریس گفته است که به همراه برادرش رضا زندان بود که در  ۳۰ژوییه  ۸( ۱۹۸۸مرداد
همچنی گفته است که وقب
پایی آوردند و او دیگر دیده نشد .محمد زند
ر
 )۱۳۶۷او را از بند مشیکشان ر
خود او در  ۶اوت  ۱۵( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷به «کمیته مرگ» آورده شد ،به او اطالع دادند که برادرش
پایی به زندان فراخوانده شد تا همان پیام را دریافت کند .در اینجا یم توان اشاره
اعدام شده و پدرشان در ر
کرد که محمد زند با عفو ربی الملل مصاحبه ای داشته و اطالعات مشابیه در مورد برادرش ارائه کرده است
که در گزارش  Blood-Soaked Secretsیا اشار آغشته به خون در سال  ۲۰۱۸ثبت شده است.

.۱۹۳

اظهارات محمد زند مورد تایید چندین نفر دیگر که بازپریس شده اند قرار گرفته است از جمله شاکیان
ی
رویان و مجید جمشیدیت که همیک به
حسی فاریس ،محمود
نرصهللا مرندی ،ایرج مصداق ،رمضان فتیح،
ر
ی
اولی کسان بود که از بند آنان بردند و سپس اعدام شد .ایرج
اتفاق آرا اعالم کردند که رضا زند ییک از ر
رویان هر یک در کتاب های خود به رشح این رویداد پرداخته اند .بنظر دادگاه بدوی
مصداق و محمود
ی
ثابت شده است که رضا زند بنا به ادعای دادستان در گوهردشت اعدام شده است.
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نام های دیگر در پیوست
.۱۹۴

در این بخش ،دادگاه بدوی برریس خواهد کرد که کدام یک از  ۱۰۳نفر باق مانده در ضمیمه Aکیفرخواست
تعیی کننده
در گوهردشت در دوران جرم اعدام شده اند .هنوز این شواهد شفایه است که برای این برریس ر
است ،پس از آن دادگاه بدوی اسایم را بر اساس اطالعات بازپریس های صورت گرفته به دسته های مختلف
چنی طبقه بندی برای ارائه آنچه در این قسمت ثابت شده است مناسب ترین است.
تقسیم کرده است .ر

شواهد شفایه گسیده
کیی
 .A4مسعود ر
امی قاسیم
 .A11ر ر
حسی سبحان
 .A12سید
ر
 .A14مهران هویدا
 .A15اصغر مسجدی
 .A16منوچهر بزرگ ر
برس
 .A21بهزاد فتح زنجان
 .A22عباس افغان
شهی افتخار
 .A27محمدرضا ر
 .A31ناض منصوری
 .A34محمود زگ
 .A36هادی عزیزی
 .A38طاهر حقیقت طلب
 .A40جعفر تجدد
 .A42مجید ر
مرسف
 .A43روشن بلبلیان
 .A44داریوش حنیفه پور
.A45
حسی نیاکان
ر
اکیی صفت
 .A46ابراهیم ر
 .A48کاوه انصاری
 .A50غالمرضا کیاکجوری
 .A51هادی صابری
 .A52منصور قهرمان
.A59
حسی بحری
ر
 .A61محسن روزبهان
 .A89حیدر صادق
 .A92عیل حق وردی
 .A95محسن محمدباقر
 .A97احمد نعلبندی
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 .A99رحمان چرایع
 .A100مهدی فریدون
می
 .A104ناض صابر بچه ر
 .A107ر ر
بین کشاورز
 .A110محمد فرمان
.۱۹۵

دادگاه بدوی معتقد است با توجه به شواهد شفایه ثابت یمشود که این افراد همانطور که در کیفرخواست
آمده در گوهردشت اعدام شدهاند .همه آنها را افراد مختلف که در بازپریس ها رشکت داشته اند نام برده اند
و گفته اند که با آنها در زندان بوده اند ،در طول دوره اعدام ها به طرق مختلف با یکدیگر تماس داشته اند و
همی دلیل است که
سپس این افراد مفقود شده اند .اطالعات مربوط به هر فرد دقیق و منسجم بود .به ر
دادگاه بدوی معتقد است که با اطمینان کاق مشخص شده است که آنها در مدت جرم در گوهردشت بوده
خیی از آنان نشد.
همچنی اطالعان که در این زمینه ها شبهه منطف ایجاد کند ،وجود
اند و پس از آن ر
ر
نداشته است ،به این معب که با توجه به آنچه در بازپریس ها گفته شده ثابت شده است که آنها بر پایه
توصیف کیفرخواست در گوهردشت اعدام شده اند.

.۱۹۶

برای آنچه در مورد هر فرد در رابطه با اعدام ها به تفصیل بیان شده است ،به صورتجلسه جلسات در
ضمیمه  ۲رای دادگاه ارجاع داده یم شود.

شواهد شفایه کمی گسیده
 .A1مهرداد اشیی
 .A3رضا عبایس
 .A17بهنام تابان
 .A18فرزین نرصن
علیضا مهدی زاده
 .A19ر
 .A23بهروز بهنام زاده
علیضا سپایس
 .A26ر
 .A28رضا فالنیک
 .A29جالل الیف
اکی شاکری
 .A30ر
 .A32عباس یگانه
طیب
 .A35اسدهللا ر
 .A37محمدحسن خالف
 .A39نعمت اقبایل
ی
 .A47ابوالقاسم ارژنیک
 .A54مهشید رزاق
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خیهللا جالیل
 .A55ر
 .A56محمدرضا حجازی
 .A57بهروز شایه مغان
امی
 .A58احمد نور ر
 .A60فرهاد اترک
.A62
حسی عبدالوهاب
ر
دلیی
 .A70مسعود ر
حسی کرییم
 .A73ر
امی ر
 .A74ایرج لشگری
 .A75محمدرضا دلجوی ثابت
 .A76زیدهللا نورمحمدی
 .A77حمیدرضا همب
 .A78محسن صادق زاده اردبییل
 .A79مسعود خستو
ی
 .A85عبدهللا بهرنیک
 .A90قاسم سیفان
 .A91فرامرز فراهان
 .A94سید عیل وصیل
 .A96عیل بکایل
 .A98محمد جنگ زاده
 .A105قاسم محبعیل
 .A108محمد درویش نوری
 .A109فرامرز جمشیدیان
.۱۹۷

در مورد این افراد ،شواهد به اندازه تعداد افرادی که در بازپریس ها در مورد آنها صحبت کرده اند زیاد
نیست ،اما با این وجود اطالعات دقیق و مشخیص از حداقل یک مورد بازپریس وجود دارد که آنها در جریان
اعدام های گوهردشت پیدا شده و سپس مفقود شده اند .امری که در پیوند با شواهد مشابه رنی اتفاق
افتاده است و به این معب است که کیفرخواست در این قسمت رنی مستدل است .برای دادن نمونه ای از
ی
یان دادگاه بدوی از ارزش شواهد ،موارد زیر توضیح داده یم شود.
چگونیک ارز ر

.۱۹۸

علیضا مهدی زاده ( )A19و بهروز بهنام زاده ( )A23موارد زیر مشخص شده است .شایک محمود
در مورد ر
رویان گفته است که هر دو را از زمان حضورشان دربند خود یم شناسد ،اینکه آنها را در  ۳اوت ۱۲( ۱۹۸۸
ی
مرداد  )۱۳۶۷در "راهروی مرگ" دیده و اینکه آنها را به سمت آمف تئاتر یم بردند و پس از آن دیگر دیده
رویان در سال  ۲۰۰۷در کتاب خود آفتابکاران آنها را نوشته است.
نشدند .اینها رشاییط است که محمود
ی
همچنی شایک ایرج مصداق رنی در کتاب خود  Restless Raspberriesدر سال  ۲۰۰۴نوشته است که
ر
علیضا مهدی زاده و بهروز
ر
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بهنام زاده در آن روز در زندان اعدام شدند .ایرج مصداق در بازپریس توضیح داد که او این موضوع را از
دیگر زندانیان گوهردشت شنیده بود.
.۱۹۹

علیضا مهدی زاده و بهروز بهنام زاده به صورت مشخص سخن یم گوید .داده
محمود
رویان از رفقای خود ر
ی
های وی رنی با شواهد مکتوب به رشح باال تایید یم شود ،پس از آن ،به نظر دادگاه بدوی ،با اطمینان کاق
علیضا مهدی زاده و بهروز بهنام زاده در دوران اعدام ها در زندان بوده اند و بعد ناپدید
ثابت شده است که ر
شده اند .عالوه بر این ،هیچ تحقیف وجود ندارد که در این زمینه ها خالف آن صحبت کند ،یعب در
مجموع ثابت شده است که آنها بر پایه کیفرخواست در گوهردشت اعدام شده اند.

.۲۰۰

اکی صمدی گفته است که قبل از اعدام با یکدیگر بند
در مورد رضا فالنیک ( )A28یم توان گفت که شایک ر
مشیگ داشته اند و در روز  ۳اوت  ۱۹۸۸رضا فالنیک را دیده که به "راهروی مرگ" برده شده ( ۱۲مرداد
حسی
 )۱۳۶۷و پس از آن دیگر با او مواجه نشده است .اعدام رضا فالنیک در گوهردشت توسط شایک
ر
فاریس و شاهد رحمت عیل کریم رنی تایید شده است که هر دو در بازپریس های خود اظهار داشته اند که در
ابتدای سال  ۱۹۸۸به همراه رضا فالنیک به گوهردشت منتقل شدند و پس از اعدام ها او ناپدید شد .عالوه
بر این ،رحمت عیل کریم گفت که مادر رضا فالنیک در اوایل سال  ۱۹۸۹با او تماس گرفت و متعجب بود
رویان در کتابهای خود درباره
که پرس گمشده اش چه شده است .هم ایرج مصداق و هم محمود
ی
گوهردشت نوشته اند که رضا فالنیک در  ۳اوت  ۱۲( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷اعدام شد ،اما در بازپریس های
خود گزارش دقیق تری از آگایه از این کار ارائه نکرده اند.

.۲۰۱

علیضا مهدی زاده و بهروز
دادگاه بدوی معتقد است که رشط اثبات در مورد رضا فالنیک ،همانند مورد ر
بهنام زاده ،با توجه به اطالعات موثق افراد بازپریس شده که با شواهد دیگر پشتیبان یم شود و نبود مدارک
اثبان مخالف ،برآورده شده است.

.۲۰۲

ارزیان کرده است .شاکیان نرصهللا
دادگاه بدوی تحقیقات در مورد سیدعیل وصیل ( )A94را به نحو مشابیه
ر
مرندی و رمضان فتیح هر دو گفته اند
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که نام سیدعیل وصیل در  ۶اوت  ۱۵( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷در راهرو اصیل خوانده شد و او را بردند تا دیگر
دیده نشود .نرصهللا مرندی در ادامه اظهار داشت که پیش از آن مدن با سیدعیل وصیل همبند بوده است.
ایرج مصداق در کتاب های خود درباره اعدام ها آورده است که سیدعیل وصیل ییک از زندانیان بند او بود که
در  ۶اوت  ۱۵( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷اعدام شد .او در بازپریس توضیح داده است که سید عیل وصیل آن روز
با چند نفر دیگر از بند او به راهروی اصیل منتقل شدند و سپس بسیاری از آنها ناپدید شده اند .عالوه بر
این ،هیچ تحقیف که در جهت مخالف در مورد سیدعیل وصیل صحبت کند ،به دست نیامده است و از
اینجا دادگاه بدوی ،رشط اثبات را برآورده یمداند.
.۲۰۳

شایک مجید صاحب جم اتابیک گفته است که نام هادی صابری ( )A51در راهرو اصیل خوانده شده و سپس
همچنی اظهار داشت که پس از آزادی با بستگان
هادی صابری را به سمت سالن آمف تئاتر برده اند .وی
ر
ر
هادی صابری که از اعدام مطلع شده بودند در تماس بوده است .شایک مسعود اشف سمنان در بازپریس
خود گفته است که هادی صابری را یم شناسد و در اوایل مرداد در یک بند بوده اند و پس از دوره اعدام ها
دیگر او را ندیده اند.
حسی فاریس اعدام هادی صابری را در گوهردشت تایید کرده و گفته است
همچنی
ر
ر
که در ابتدای سال  ۱۹۸۸با هم از اوین به آنجا منتقل شده بودند.

.۲۰۴

حسی ملیک گفته است که در بند جهاد بوده و رضا عبایس ( )A3را در دوره اعدام ها به همراه چند
شایک
ر
زندان دیگر که دیگر دیده نشده اند از آنجا بردند.
حسی ملیک در مصاحبه ای با بنیاد عبدالرحمن
همچنی
ر
ر
.
برومند در سال  ۲۰۰۹گفت که دوستش رضا عبایس ییک از اعدام شدگان این زندان بوده است گفته های او
حسی فاریس رنی پشتیبان یم شود که در کتاب  A Galaxy of Starsنوشته است که نام رضا
توسط
ر
عبایس را در زندان یادداشت کرده تا فراموش نکند چه بر ش او آمده است.
همچنی در مورد رضا عبایس
ر
هیچ تحقیف وجود ندارد که این گفته ها را رد کند .از این رو دادگاه بدوی معتقد است که در مورد رضا
عبایس رنی رشط اثبات وجود دارد.

۹۹
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ً
ضمنا شایک عیل ذوالفقاری گفته است که در آغاز دوره اعدام ها در گوهردشت با مسعود خستو ( )A79در
همان بخش فاری بوده است و او پس از آن دیگر هرگز دیده نشد .شایک فریدون نجف آریا گفته است که از
دوستان نزدیک مسعود خستو بوده و پس از آزادی با خانواده وی تماس گرفته و آنها گفته اند که او اعدام
شده است .دادگاه بدوی معتقد است این اظهارات ،همراه با اظهارات ایرج مصداق در کتاب Neither Life
 nor Deathمبب بر اینکه مسعود خستو در  ۳اوت  ۱۲( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷در گوهردشت اعدام شد ،به
این معب است که در مورد مسعود خستو رنی رشط اثبات وجود دارد.
ی
همی ترتیب
همی جزئیات و ویژگ وجود دارد که به ر
برای افراد باقیمانده در این دسته ،اطالعات شفایه با ر
رویان یا ایرج مصداق درباره اعدامها و در بریح موارد از تحقیقات دیگر رنی ،پشتیبان
از کتابهای محمود
ی
یمشود .دادگاه بدوی معتقد است که آنچه در مورد این افراد به دست آمده ،با اطمینان کاق ثابت یم کند
که آنها در دوران اعدام ها در گوهردشت بوده و سپس مفقود شده اند و از اینجا در نبود مدارگ بر خالف
آنچه که گفته شد اثبات شده است که آنها بر پایه آنچه که در کیفرخواست آمده اعدام شده اند .برای
آنچه که در مورد هر فرد در رابطه با اعدام ها با جزئیات بیشی بیان شده است ،دوباره به پیوست  ۲رای
دادگاه ارجاع داده یم شود.

شواهد شفایه ضعیف تر

 .A2شهرام شه ر
بخش
 .A25ناض برزگر
رضان جهریم
 .A41منوچهر
ی
.A53
حسی حقیقت گو
ر
.A64
آرمی
محمود
ر
 .A65ایرج جعفرزاده
 .A72سید محمد اخالق
 .A82مصطف مرد فرد
خطیب
 .A87حسینعیل
ر
 .A83رضا ازیل
 .A84محمدعیل الیه
.A93
حسی قزویب
ر
ر
.A102
افشی علوی تفریس
ر
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.۲۰۷

از این افراد در بازپریس ها نام برده شده است ،اما فقط معدودی از افرادی که در بازپریس ها رشکت داشته
اند این کار را کرده اند و به طور خالصه یا اعدام آنها را تایید کرده اند یا اظهار داشته اند که از دیگران در
مورد آنچه برای آنها اتفاق افتاده است شنیده اند .این داده ها فاقد دقت و جزییان است که در مورد افراد
در دسته های قبیل وجود داشته است ،که به این معب است که رشط اثبات در نبود شواهد و مدارک قابل
اعتماد برآورده نشده است.

.۲۰۸

شایک ایرج مصداق تنها فردی است که در بازپریس ها در مورد ایرج جعفرزاده ( )A65و مصطف مرد فرد
( )A82صحبت کرده است .زمان که دادستان گزیده ای از کتاب او را نشان داد که بیان یم کرد آنها اعدام
شده اند ،او توضیح داد که این موضوع را از زندانیان دیگر شنیده است .هیچ تحقیق مهم دیگری در تایید
این موضوع وجود ندارد و از اینجا به اعتقاد داد گاه بدوی با قوت کاق ثابت نشده است که ایرج جعفرزاده و
همی ترتیب ،دادگاه بدوی
مصطف مرد فرد در گوهردشت بوده و سپس خ ریی از آنان در دست نیست .به ر
معتقد است که رشط اثبات در مورد شهرام شه ر
غی از اظهارات
بخش ( )A2رنی برآورده نشده است .به ر
شی مبب بر اینکه در گوهردشت در یک بخش بوده اند ،تحقیقات قابل توجیه در مورد
شاهد محسن زاد ر
وی وجود ندارد.

.۲۰۹

افشی علوی ر
تفریس ( )A102ماهیب مشابه دارد .شایک مجید
خطیب ( )A87و
شواهد مربوط به حسینعیل
ر
ر
حسی فاریس در
که
امری
،
شد
مفقود
ها
اعدام
دوره
از
پس
خطیب
حسینعیل
جمشیدیت گفته است که
ر
ر
ر
افشی علوی تفریس اظهار داشت .با این حال ،آنها توضیح بیشیی نداده اند که چگونه
بازپریس خود درباره
ر
.
از این موضوع اطالع داشته اند یا جزئیات دیگری ارائه نکرده اند ایرج مصداق در کتاب های خود گفته
افشی
است که هر دو اعدام شدند .وی در بازپریس خود از حسینعیل خطیب نایم رنیده است اما در مورد
ر
علوی ر
تفریس توضیح داده است که این اطالعات را از سایر زندانیان دریافت کرده است .دادگاه بدوی به این
ر
افشی علوی تفریس در گوهردشت دارد،
خطیب و
نتیجه یم رسد که این تحقیقات نشان از اعدام حسینعیل
ر
ر
اما معتقد است که رشط اثبات در صورت نبود مدارک قابل اعتماد دیگر به گونه ای برآورده نیم شود که
امکان مسئولیت کیفری وجود داشته باشد.

.۲۱۰

رضان جهریم ( )A41یم توان اظهار داشت که شاهد رحمان در کشیده ،هنگام استماع وی
در مورد منوچهر
ی
رضان جهریم ییک از همرزمانش بود که در تابستان
در ایران تریبونال در سال  ۲۰۱۲گفته است که منوچهر
ی
 ۱۹۸۸اعدام شد .در بازپریس در دادگاه بدوی ،او اظهار داشت که آنها از ابتدای دهه  80با یکدیگر آشنا
بودند و او از دیگر
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رضان جهریم به گوهردشت منتقل و سپس در آنجا اعدام شده است .ایرج
زندانیان شنیده که منوچهر
ی
رضان جهریم اعدام شد و در
منوچهر
که
است
نوشته
گوهردشت
باره
ر
د
خود
مصداق در کتاب های
ی
بازپریس توضیح داد که این موضوع را از دیگران شنیده است .دادگاه بدوی معتقد است که اطالعات رحمان
درکشیده و ایرج مصداق در نهایت شایعه است و بنابراین با اطمینان کاق ثابت نشده است که منوچهر
رضان جهریم در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است.
ی
.۲۱۱

حسی حقیقت گو رنی وجود دارد (.)A53
حسی فاریس بدون اینکه توضیح بیشیی
شواهد مشابه در مورد
ر
ر
از این موضوع داشته باشد ،اعدام را تایید کرده است .ایرج مصداق در کتاب های خود نوشته است که
حسی حقیقت گو را اعدام کردند و در بازپریس توضیح داده که از دیگران شنیده است .در نبود تحقیقات
ر
مربوطه دیگر ،دادگاه بدوی معتقد است که رشط اثبات برآورده نشده است.

.۲۱۲

غی از گفته
ایرج مصداق رنی در کتاب خود نوشته است که
حسی قزویب ( )A93در گوهردشت اعدام شد .ر
ر
حسی قزویب در گوهردشت به دست نیامده است.
ایرج مصداق هیچ اطالعات دیگری مبب بر اعدام
ر
حسی قزویب در اوایل تابستان  ۱۹۸۸به اوین منتقل
اه
ر
بهم
لون اظهار داشته که او
ر
شاهد محمد خدابنده ی
شد .با توجه به اطالعات متناقض ،دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده که کیفرخواست در این قسمت ثابت
نشده است.

.۲۱۳

آرمی ) ، (A64سیدمحمد اخالق ) ، (A72رضا ازیل )(A83
تحقیقات در مورد ناض برزگر ) ، (A25محمود ر
.
و محمدعیل الیه ) (A84رنی رشط اثبات را برآورده نیم سازند همه آنها را فرد دیگری که در بازپریس ها
رشکت داشته نام برده و گفته که اعدام شده اند اما جزئیات بیشیی در این باره ارائه نکرده است .ایرج
مصداق در کتاب های خود نوشته که آنها اعدام شده اند و در بازپریس توضیح داده که اینها اطالعان بود
که از سایر زندانیان دریافت کرده است.
رویان در آفتابکاران گفته است که ناض برزگر،
همچنی محمود
ر
ی
ی
آرمی و سیدمحمد اخالق همیک اعدام شدند .او در بازپریس توضیح داد که این کتاب درباره
محمود ر
چیی را بخاطر نیم آورد ،از اطالعات سایر زندانیان آزاد شده استفاده
تجربیات خودش است ،اما زمان که ر
کرده است.
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آرمی ،سید محمد
دادگاه بدوی نتیجه ر
گیی یم کند که این تحقیقات حایک از حضور ناض برزگر ،محمود ر
اخالق ،رضا ازیل و محمدعیل الیه در گوهردشت در دوره اعدام هاست ،اما در مورد هر یک از شواهد و
مدارک ابهامان وجود دارد .دادگاه بدوی مطمی نیست که رویهم رفته و با دالیل مورد اعتماد کاق ثابت شده
خیی از آنها نشده است ،به گونه ای که
است که آنها در دوره اعدام ها در گوهردشت بودهاند و سپس ر
منجر به مسئولیت کیفری شود.

شواهد شفایه وجود ندارد
 .A20حمیدرضا طاهریان
 .A24فرامرز دلکش
 .A33محمدرضا مهاجری
 .A49ظفر جعفری افشار
 .A63حمید اردستان
 .A66هادی جالل الدین فراهان
 .A67منصور حریری
 .A68سعید رمضانلو
 .A69ناض زرین قلم
 .A71شهریار فییص
 .A80جعفر خرسوی
میهادی
 .A81کیومرث ر
 .A86داوود حسینخان
 .A88کریم خوش افکار
 .A101محمود عبایس
ر
 .A103سید مسیح قریش
 .A106احمد بیک محمدی
.۲۱۵

در هیچ بازپریس در اظهارات مربوط به دوره اعدام ها به افراد نام برده در باال اشاره نشده است .عالوه بر
چنی پشتوانه ای وجود ندارد که ثابت شود آنها در دوره اعدام ها در گوهردشت
کتب ً رنی ر
این ،در مدارک ر
اعدام شده اند .قطعا در بریح از فهرستها و کتاب های افراد بازپریس شده به آنها اشاره شده است ،اما با
یان شواهد گفته شد،
توجه به آنچه در باال در مورد ایرادات ذان در دالیل مکتوب و معنای آن برای ارز ر
دادگاه بدوی معتقد نیست که با اطمینان کاق ثابت شده است که این افراد در دوره اعدام ها در گوهردشت
بوده اند .بنابراین کیفرخواست در این بخش اثبات نشده است .تحقیق انجام شده
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البته تا حدودی این را که آنها در گوهردشت اعدام شده اند تایید یم کند اما این تایید آنقدر قوی نیست که
منجر به مسئولیت کیفری شود.
.۲۱۶

همچنی نشان داده شد زندانیان که ثابت شده که اعدام شده اند به دلیل رویه ای که در
یان
ر
در این ارز ر
زندان به دنبال فتوای صادره اعمال میشد ،ترس شدید از مرگ داشته اند.

.۲۱۷

با این نقطه رشوع ،دادگاه بدوی به برریس سوال  ۶در تجزیه و تحلیل وضعیت پرونده در مورد ادعای
مشارکت حمید نوری در پروسه اعمال مجرمانه در زندان گوهردشت یم پردازد.

 . ivحضور حمید نوری در موج اول
پرسش  )۶آیا حمید نوری در دوره  ۳۰ژوییه تا  ۱۸اوت  ۱۹۸۸در اقدامات علیه زندانیان
مجاهدین در زندان گوهردشت رشکت داشته است؟
ثابت شده است
 −حمید نوری به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت با نام مستعار حمید عبایس
در دوره  ۳۰ژوییه تا  ۱۶اوت  ۱۹۸۸مشغول به کار بود
ر
 −اینکه در این سمت با هم و با توافق یا مشورت با دیگران در اعدام ها شکت کرده است از راه
انتخاب زندانیان جهت فرستادن به کمیته ،بردن این زندانیان به راهروی اصیل ،خواندن نام
زندانیان که قرار بود در برابر کمیته حاض شوند ،بردن آن زندانیان به کمیته ،خواندن نام
زندانیان که قرار بود اعدام شوند ،دادن دستور به زندانیان که صف ببندند تا به محل اعدام
اسکورت شوند ،اسکورت زندانیان تا محل اعدام که در آنجا زندانیان را با دار زدن از حیات
محروم یم کردند و رنی دعوت از سایر مجرمان و دادن دستور به آنان برای رشکت در آن کارها
 −که از طریق مشارکت گفته شده در باال احکام اعدایم که کمیته صادر کرده بود را اجرا یم کرد.
احکایم که بر پایه رویه ای صادر یم شد که فاقد رشایط اسایس یک محاکمه عادالنه بر پایه
همچنی
مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل بود .و
ر
 −اینکه او تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که حایم یا هوادار مجاهدین بودند با ایجاد ترس شدید
رنیح بزرگ و سخت قرار یم داد.
از مرگ در معرض ر
گیی ها روشن شده است.
در این بخش ،دالیل این موضع ر

.۲۱۸

ی
هان برای رسیدگ و پردازش
پرسش ی

دادگاه بدوی در این بخش برریس یم کند که آیا حمید نوری ،همانطور که دادستان ادعا کرده است ،در
سمت معاون دادستان یا در نقش و سمت مشابه دیگری،
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با دیگران و با توافق یا مشورت با آنان ،اعدام ها را سازماندیه کرده و در آن رشکت کرده بود از جمله از راه:
 −انتخاب زندان برای حاض شدن در برابر کمیته،
 −بردن این زندانیان به راهرو اصیل و نگهبان از آنها در آنجا،
 −خواندن نام زندانیان که قرار بود در برابر کمیته حاض شوند ،بردن آنان به کمیته و دادن اطالعات
کتب یا شفایه در مورد زندانیان،
ر
 −خواندن نام زندانیان که قرار بود برای اعدام برده شوند،
 −دستور دادن به زندانیان که صف ببندند تا به محل اعدام اسکورت شوند،
 −اسکورت زندانیان تا محل اعدام و پس از آن محروم کردن زندانیان از حیات با حلق آویز کردن
همچنی
آنان ،و
ر
 −حب خود در یک یا چند نوبت در اعدام ها حاض و در آن رشکت کرده بود.

.۲۱۹

ً

ضمنا باید برریس شود که آیا حمید نوری با همکاری و توافق یا مشورت با سایر کارکنان ارشد ،از سایر عوامل
جرم خواسته یا به آنان دستور داده که در اعدام ها از راه کمک به او و دیگر کارکنان ارشد در اقداماتشان

خی.
مطابق آنچه که در باال گفته شد و رنی اجرای اعدام ها رشکت کنند یا ر
.۲۲۰

.۲۲۱

ی
همچنی باید رسیدگ شود که آیا حمید نوری به طور مشیک و با توافق یا مشورت با سایر عوامل جرم از
ر
طریق اقدامات گفته شده در باال ،مجازات اعدایم را که کمیته دستور آن را بدنبال رویه ای صادر کرده بود
که رشایط اسایس یک محاکمه عادالنه را که از مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل رپیوی یم کند
نداشت به اجرا گذاشته است یا نه.
غیانسان ،دادگاه بدوی باید برریس کند که آیا حمید نوری ،تحت رشایط
در رابطه با ادعای شکنجه و رفتار ر
مشابه و بطور عمده از طریق همان اعمال گفته شده در باال ،تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که حایم یا
هوادار مجاهدین بودند و از جمله کسان که در پیوست های  Aو  Bاز آنان نام برده شده ،با بردن آنان به
کمیته یا بردن آنها به راهرو اصیل و منتظر ماندن برای رفی به کمیته یا انتظار کشیدن برای تصمیم کمیته و
همچنی در صورت لزوم ،بردن آنها به محل اجرای اعدام و انجام اقدامات مقدمان قبل از اعدام ،در
ر
ر
معرض یک رنج بزرگ نایس ایجاد ترس شدید از مرگ قرار داده است ،کاری که به عنوان شکنجه و رفتار
غیانسان قضاوت یم شود.
ر
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نقاط رشوع
.۲۲۲

دادگاه بدوی در بخش قبل تشخیص داده که جرایم طبق ادعای دادستان در زندان گوهردشت انجام شده
است .همانطور که در باال گفته شد ،این اعمال مجرمانه بزرگ را که بسخب یم توان از آنها دریافب کیل
داشت چندین نفر با همکاری با یکدیگر صورت داده اند .در این بخش ،دادگاه بدوی به برریس مجرمیت
حمید نوری در این رویدادها یم پردازد.

.۲۲۳

ارزیان دادگاه بدوی ،اطالعات موجود در گزارشها ،کتابها ،مقاالت و مصاحبهها در زمینههای
بر پایه
ر
گوناگون با توجه به مقررات آزادی ارایه سند و مدرک یم تواند به عنوان حقایق اثبان مستقل اهمیت پیدا
تاثی مشخیص داشته باشد بویژه اگر که سند در نزدییک زمان وقوع جرم
چنی سند و مدرگ میتواند ر
کند .ر
قضان که یک محاکمه کیفری بر آن بنا شده به این معناست که ارزش و
تهیه شده و تازه باشد .آن امنیت
ی
اهمیت اسناد مجزا مطلوبست که محدود باشد .استناد به اسناد به عنوان حقایق کمیک یم تواند حب
اهمیت حمایب در رابطه با بریح اطالعات بدست آمده از بازپریس ها پیدا کند.

.۲۲۴

برریس شواهد و مدارک به روی اهمیت رشایط برای اثبات واقعیت های حقوق مشخص شده در
کیفرخواست متمرکز است .یم توان گفت که دلیل قاطع در این قسمت از اظهارات شایک و شهود تشکیل
ارزیان ارزش اثبان یک گفته،
یان اظهارات رشوع یم کند .هنگام
ر
شده است .بنابراین دادگاه بدوی با ارز ر
ر
همچنی برریس یم شود که آیا این گفتهها از سوی شایط دیگر و آنچه که مدارک پشتیبان کننده خوانده یم
ر
شود یا حقایق کمیک مثبت تایید یم شوند یا نه .هنگایم که چند نفر مشاهدات مستقییم از عمل خالف
انجام داده اند ،این همکاری میان حقایق اثبان است که به اظهارات شایک ارزش اثبان بیشیی یم بخشد.

.۲۲۵

تغیی دارند
بگید که خاطرات در طول زمان تمایل به ر
یان مدارک شفایه ،دادگاه بدوی باید در نظر ر
هنگام ارز ر
و از یاد یم روند و به جای آن یک خاطره کیل تر از در حافظه یم ماند .برای اینکه بتوانیم یک رویداد را در
طول زمان به درسب به خاطر آوریم ،معموال الزم است که آن رویداد از نظر احسایس مهم و زمان که رخ
ً
همچنی به دلیل ماهیت بازسازی کننده اش ،دائما از گسیش
یمدهد متمایز و منحرص به فرد باشد .حافظه
ر
و افزایش خاطره ها در حافظه یم گریزد .تحقیقات نشان داده است که وقب یک خاطره یکسان در زمانهای
چنی
گوناگون به یاد آورده یمشود ،محتوای آن هربار با بار قبل متفاوت است .با این حال و بطور عمده ر
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تأثی پذیری از اطالعات
هان که ربیون از مرکز رویداد و در حاشیه آن هستند بیشی مستعد ر
است که خاطره ی
بعدی و دستخوش فر ر
.
جانب به شعت از حافظه محو یم شود .وقب زمان
اطالعات
هستند
شدن
امویس
ر
همچنی نشان داده اند که انسان ها
سیی شد ،تنها بخشهای مرکزی آن خاطره باق یمماند .مطالعات
کاق ی
ر
ً
نسبتا خوب عمل یم کنند65.
شناسان چهره ها
به طور کیل در تشخیص و
ی
.۲۲۶

شناسان حمید نوری ،دادگاه بدوی به این نکته توجه یم کند که واضح ترین و قابل اعتمادترین
در رابطه با
ی
شناسان شده را شناخته
شناسان شخص در صورن به دست یم آید که شاهد از قبل از وقوع جرم ،شخص
ی
ی
شناسان کل نگر باشد.
آیند
ر
ف
و
مستقیم،
و
خودکار
طور
به
شعت،
به
شناسان
و
باشد،
بوده
آشنا
یا با او
ی
ی
هنگایم که شاهد از قبل با مرتکب جرم آشنا باشد ،این فرصت را داشته است که او را برای مدت طوالنتری
ً
ارزیان
شناسان صحیح مطلوب است .هنگام
ببیند و جزئیات بیشیی را بخاطر بسپارد ،که احتماال برای
ر
ی
عی حال به رشاییط که موثق بودن گفته ها را تضعیف یمکند توجه نماید،
شواهد ،دادگاه بدوی باید در ر
ً
ر
آشنان
مانند اینکه فردی که در بازپریس شکت دارد ،شخص مورد نظر را قبال ندیده است یا با یکدیگر
ی
بیشیی نداشتند و غیه66.
ر

.۲۲۷

همچنی باید در نظر داشته باشد که تحریف ها یم تواند از نگرش های ر
نایس از روانشنایس
دادگاه بدوی
ر
.
گرویه باشد افرادی که رویدادی را با هم تجربه کرده اند ،یا به طور مشیک در معرض خطر یا حمله قرار
ی
انگید که
گرفته اند ،اغلب با یکدیگر احساس اتحاد یم کنند .این موقعیت یم تواند احساس همبستیک را بر ر
شاهد را متمایل به پذیرش ناخودآگاه نظریه ای یم کند که برای گروه خودش سودمندتر به نظر یم رسد.
تأثیگذاری بر نتیجه گفته ها را دارد .اگر شاهدی
بنابراین ،بحثهای درون گرویه قبل از بازپریس خطر ر
اطالعان دریافت کرده باشد که شخص خایص را به عنوان خالفکار معرق کرده ،این تمایل قوی است که
شاهد آن شخص را در یک روبرو شدن بعنوان خالفکار معرق کند67.
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Lena Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 124.
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.۲۲۸

چندین نفر که در بازپریس ها رشکت داشتند اطالعان ارائه کرده اند مبب بر اینکه حمید نوری را در انجام
تعدادی از اعمال مختلف مندرج در کیفرخواست دیده اند .دادگاه بدوی ،پس از بخش مقدمان ،مرکزی
یان خواهد کرد ،یعب اظهارات افرادی که از قبل از ظاهر حمید نوری اطالع داشتند و
ترین شواهد را ارز ر
ر
بدون چشم بند وی را در زندان دیده بودند و سپس در شاییط که برای برریس حقایق حقوق مورد استناد
اهمیت دارد مشاهدان انجام داده اند .دادگاه بدوی سپس به برریس اجمایل شواهد متشکل از افرادی یم
پردازد که ممکن است توصیف شود که اطالعات ضعیف تری از او داشتند.

.۲۲۹

همچنی در اینجا باید تأکید کرد که در عمل تمام مشاهدات از حمید نوری در مورد حقایق حقوق مشخص
ر
شده در راهرو اصیل را افراد رشکت کننده در بازپریس ها انجام داده اند که چشم بند به چشمان داشتند.
همچنی زمان
مشخص شده است که استفاده از چشم بند در خارج از بندها برای زندانیان امری عادی و
ر
که زندانیان برای محاکمه در کمیته به راهرو اصیل آورده یم شدند ،ضوری بود .کسان که در بازپریس ها
رشکت داشته اند گفته اند که در طول سال های اسارت روش های مختلف ابداع کرده اند تا به هر حال
ً
بتوانند ببینند و تا حدودی توضیح داده اند که چگونه این کار را انجام داده اند .مثال با ربیون کشیدن نخها،
پارچه را نازک کردهاند تا بتوانند پشت پارچه را ببینند ،یا ششان را کج کردهاند و از زیر چشم بند نگاه کرده
همچنی نحوه قرار دادن آن را روی ش تنظیم کردهاند.
همچنی تأکید شده است که مشاهدات
اند و
ر
ر
مخفیانه زمان که اوضاع در راهرو آشفته بود ،مانند زمان که اسایم خوانده یم شد و چندین زندان در صف
قرار یم گرفتند ،انجام یم شد.

.۲۳۰

علیغم داشی
دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده است که توضیحات موثف در مورد
نحوه انجام مشاهدات ر
ی
چشم بند داده شده و دلییل ندارد که فرض کنیم این یک موضوع ساختیک است ،حب اگر اظهارات بریح از
کسان که در بازپریس ها رشکت داشته اند در این مورد از روی عادت بیان شده باشد و ضعیف تر توصیف
شود .با در نظر گرفی وضعیت فوقالعاده حاکم و این واقعیت که افراد برای مدت طوالن بدون دست
بسته در راهرو یمنشستند ،دادگاه بدوی احتمال یمدهد که زندانیان منتظر تالش کردهاند بفهمند که در
اطرافشان چه یمگذرد .عالوه بر این ،حمید نوری بیان کرد :زندانیان حداقل در اوین این فرصت را داشتند
زمی خوردن راه بروند که این خود حایک از
که با چشم بند چند میی جلوی خود را ببینند تا بتوانند بدون ر
.
ارزیان شواهد
آن است که افرادی که ششان را کج یم کردند امکان انجام بریح مشاهدات را داشتند اگرچه
ر
با توجه
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به این باید به اندازه کاق انجام شود یم توان بر اساس آنچه توضیح داده شد به این نتیجه رسید که افراد
رشکت کننده در بازپریس فرصب برای انجام مشاهدات در راهرو داشته اند .با این حال ،آنچه در مورد چشم
بندها ظاهر شده است ،حقایق حمایب منف است که بر قابلیت اطمینان اطالعات ارائه شده تأث ری یم
گذارد .با چشمبند ،عیلرغم روشهای بکار رفته ،انجام مشاهدات صحیح دشوارتر یمشود ،که مستلزم
تعبی برداشتهای برصی است .بنابراین همانطور که در باال تأکید شد ،در ارزی ران مشاهدات
خطر سوء ر
ر
انجام شده با چشمبند ،اهمیت ویژه ای دارد که توجه شود آیا فرد شکت کننده در بازپریس از قبل از حمید
نوری اطالع داشته است یا خ ری.

.۲۳۱

.۲۳۲

یان مقدمان و کیل شواهد و مدارک
ارز ر

ادعان حمید نوری ،یمتوان اشاره کرد که او تأیید کرده است که با نام مستعار حمید عبایس در
در مورد نقش
ی
دفی دادیار اوین در یک نقش اداری کار یمکرده و امور عادی مربوط به زندانیان را برای دفی دادیار انجام
یمداده است .بر اساس آنچه که به دست آمده ،دادیار مدیریت حقوق زندان را تشکیل یم داد و به امور
ی
جابجان و مانند اینها رسیدگ یم کرد .اینکه حمید نوری در اوین
زندانیان در خصوص مرخیص ،مالقات،
ی
ر
چنی نقش اداری بوده در مدارک دیگری تایید شده و افراد مختلف که در بازپریس ها شکت داشته اند
دارای ر
به ارتباط حمید نوری با دفی دادیار در اوین چه پیش از وقایع گوهر دشت و چه پس از آن که موضوع
ی
چنی بوده
رسیدگ دادگاه بدوی است اشاره داشته اند .بنابراین یم توان گفت که به روشب معلوم شده که ر
غی مستقیم ارزش اثبان درباره ر
نقش است که دادستان مدیع
است .از نظر دادگاه بدوی ،این ییک از رشایط ر
است او در گوهردشت بازی کرده است .در این زمینه الزم به ذکر است که حمید نوری رنی اظهار داشته
است که در چند نوبت که کمبود پرسنل در دفی دادیار گوهردشت وجود داشته ،در آنجا کار کرده ،اما نه در
ی
دوره ای که موضوع رسیدگ دادگاه است زیرا او در این دوره به دلیل تولد دخیش در مرخیص بوده است.
همچنی در اینجا باید تاکید کرد که گوهردشت از زندان اوین اداره یم شد و خود حمید نوری رنی تایید کرده
ر
است که زندان های تهران و کرج تحت کنیل دادشای انقالب بوده است.
ی
ایرج مصداق که در دهه  ۱۹۸۰به دلیل وابستیک به مجاهدین در زندانهای اوین ،قزلحصار و گوهردشت
بود ،درباره دوران زندان خود مقاالت و کتابهان نوشته است .او در مقاالن که در سال  ۱۹۹۶ر
منترس شده
ی
است ،گز ر
اریس از اعدامها ارائه و در آن زمان نام یک دستیار معاون
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دادستان در گوهردشت را حمید عبایس اعالم کرد .بر اساس اطالعات مندرج در مقاله ،حمید عبایس در آن
مدت در زندان فعالیت داشته است .ایرج مصداق در کتاب  Neither Life nor Deathکه در سال ۲۰۰۶
ر
منترس شد ،دوباره اطالعان در مورد دستیار معاون دادستان گوهردشت در دوره مورد بحث کیفرخواست
ر
منترس کرد .این بار از او با نام «حمید نوری (عبایس)» نام برده یم شود.
.۲۳۳

این اسایم توسط سایر بازماندگان دوران زندان رنی یط سالها و در زمینه های مختلف تکرار شده است .نام
ر
حسی
منترس شد و در کتاب
رویان که در سال ۲۰۰۷
حمید عبایس از جمله در کتاب آفتابکاران محمود
ر
ی
.
اکی صمدی،
همچنی
خورد
یم
چشم
به
یافت
انتشار
۲۰۱۶
فاریس با نام  A Galaxy of Starsکه در سال
ر
ر
مجتب اخگر و اصغر مهدی زاده در مصاحبه های سال  ۲۰۱۶درباره حمید عبایس اطالعان ارائه کرده اند و
ر
نرصهللا مرندی در یک سخیان در سال  ۲۰۱۸از وی نام برده است.

.۲۳۴

سی وقایع به زبان خود
هنگایم که شاکیان و
شاهدان در دادگاه بدوی این فرصت را پیدا کردند که در مورد ر
ً
.
صحبت کنند ،آنها عموما داستان های طوالن و در قسمت های مهم با جزییات مفصل تعریف کردند تا
آنجا که دادگاه بدوی یم بیند در هسته مرکزی ر
اکییت قریب به اتفاق این داستان هیچ نقص آشکاری وجود
ندارد .از سایر شواهدی که در تأیید کیفرخواست به آنها استناد شده است ،به نظر یم رسد که شاکیان و
شاهدان وجود دارند که کتاب نوشته اند ،در مصاحبه ها رشکت کرده اند یا در زمینه های دیگر همکاری
کرده اند و داستان های مشابیه با جزییان از نوع ادعای جرم بیان شده تعریف کرده اند.

.۲۳۵

با آنچه گفته شد دادگاه بدوی چندی از اظهارات افرادی را که در بازپریس ها رشکت داشته اند و حمید نوری
ی
برای آنان فرد شناخته شده ای بود و مشاهدات آنان از حمید نوری در رشاییط که در رسیدگ به حقایق
حقوق استناد شده اهمیت دارد ،ارزش گذاری یم کند .در اینجا دوباره تاکید یم شود که خالصه ای از
اظهارات کامل کسان را که در بازپریس ها رشکت داشته اند یمتوان در پیوست شماره  ۲رای دادگاه یافت.
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اظهارات در بازپریس ها

شناسان کردند
افراد رشکت کننده در بازپریس ها که حمید نوری را قبل از انتشار در رسانه ها
ی
.۲۳۶

ایرج مصداق از تجربیات خود در زندان گوهردشت و آنچه در دوران اعدامها در آنجا مطلع شده ،گزارش
مفصل و طوالن و در قسمتهای مهم با جزییات مفصل به جای گذاشته است .در این قسمت ها ،داستان
حاوی هیچ تناقض یا عنرصی نیست که توضیح آن دشوار باشد .بنابراین ،از جمله معلوم شد که او یک
زندان سیایس بوده که به دلیل ارتباطش با مجاهدین به زندان افتاده و در دوره مورد نظر کیفرخواست از
گوهردشت ش درآورده است.
همچنی مشخص شده است که او پس از آزادی به طور گسیده روی
ر
دستگیی حمید نوری بوده است.
مستندسازی دوران خود از جمله در گوهردشت کار کرده و رنیوی محرکه
ر

.۲۳۷

وی در بازپریس گفته که در دوران اسارت بارها با حمید عبایس ارتباط داشته است .بر پایه این گفته ها همه
جان که وی به عنوان نماینده بند خود ،بطور مرتب با
ر
چی از سال  )۱۳۶۶( ۱۹۸۷در گوهردشت آغاز شد ،ی
ی
معاون دادستان (دادیار) و دستیار وی حمید عبایس برای رسیدگ به مسائل مختلف پیش آمده میان
همچنی گفته است که دادیار و حمید عبایس در دوران اعدامها با هم در
زندانیان دیدار یم کرد .او
ر
.
همچنی
پایی سال بعد حمید عبایس را هنگام مصاحبه با زندانیان ،دید وی
گوهردشت خدمت یمکردند و ر
ر
گفته است که پس از انتقال به اوین در سال بعد از اعدامها ،بارها و بارها از جمله یک بار در دفی دادیار
قبل از آزادی خود ،حمید عبایس را دیده است .او گفته است که در این سال ها مشاهدان از حمید عبایس
با چشم بند و بدون چشم بند داشته است .در مواردی که چشم بند بوده ،در بازپریس گزارش داده است که
از چه طریف از پارچه پاره شده یا از زیر آن باز هم یم توانسته مشاهدات خود را انجام دهد.

.۲۳۸

عالوه بر این ،ایرج مصداق اطالعان ارائه کرده است که حمید عبایس را به حقایق حقوق اعالم شده توسط
دادستان مرتبط یم کند .او گفته که حمید عبایس را در رابطه با انجام وظایف در چندین نوبت در راهروی
اصیل زندان گوهردشت در جریان اعدام ها مشاهده کرده است .بر پایه این اطالعات این حمید عبایس بود
که زندانیان را در راهرو مرتب یم کرد ،آنها را به کمیته یم آورد و خودش وارد اتاق یم شد که کمیته تشکیل
شده بود .عالوه بر این ،ایرج
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مصداق با بیان اینکه حمید عبایس اسایم زندانیان را که برای اعدام به سالن انتهای راهرو هدایت شدند
همچنی زندانیان را تا محل اعدام همرایه کرد تا مدن بعد دوباره به راهرو برگردد .یک روز نزدیک
صدا زد و
ر
غروب او یک کیک خامه ای را میان زندانیان که هنوز در راهرو مانده بودند تقسیم کرد.
.۲۳۹

در بازپریس گفته است که مطمئنم حمید نوری همان حمید عبایس از گوهردشت است .او تعریف کرده
ی
است که سال ها او را دیده و با او زندگ کرده است و حب امروز هم ظاهر او را یم شناسد و آنچه در زندان
رخ داده در خاطرش حک شده است.

.۲۴۰

شناسان حمید نوری توسط ایرج مصداق و مشاهدات وی در رشاییط که از نظر
با توجه به اثبان بودن
ی
ر
حقایق حقوق مورد استناد ،حائز اهمیت است ،باید تاکید کرد که او در زندان در دوره مورد نظر به رویس که
در باال ذکر شد ،از حمید عبایس اطالع داشت .پیش از این رنی در دوران اسارت بارها با او در تماس بوده
است .بنابراین در زمان انجام اعمال خالف ،شخص شناخته شده ای برای او بود که مشاهدان از او انجام
شناسان او را تقویت یم کند.
داد ،و این رشاییط است که ارزش اثبان
ی

.۲۴۱

کتابهان که در مورد این وقایع
عالوه بر این ،باید تأکید کرد که اطالعات ایرج مصداق با محتوای مقاالت و
ی
نوشته است تأیید یم شود .او توضیح داده است که پس از آزادی ،با یادداشت برداری از خاطره های دوران
اسارت خود ،برای پردازش خاطراتش ،وقایع را ثبت یمکرده است .مقاالت و کتاب های او با پشتوانه این
منتخب از شواهد و مدارک
یادداشت ها به رشته تحریر درآمده و به نویع یادگار دوران اسارت است .در زیر
ر
هان وجود دارد که از نظر دادریس با معنا هستند.
به ترتیب زمان آمده است که در آن
ردپان از زمان ی
ی

.۲۴۲

زمی یک روزنامه ایران است که در اروپا و آمریکا توسط شورای میل مقاومت ایران
روزنامه ایران ر
ر
.
(مجاهدین) منترس یم شود در سلسله مقاالن که در ژوییه  ۱۹۹۶در شماره  ۱۰۴تا  ۱۰۶به قلم ایرج
مصداق در مورد تجربیات خود در دوران اعدامها در گوهردشت در تابستان  ۱۹۸۸نوشته شده است ،از
جان دیگر از «حمید عبایس» به عنوان دستیار
«عباس» به عنوان دادیار زندان یاد شده است .در ی
«ناضیان»
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هان که در فتوای آیت هللا خمیب
و دادیار در گوهردشت نام برده شده است .الزم به ذکر است که از اسم ی
آمده رنی نام برده یم شود .در شماره  ۱۰۴مورخ  ۱۵ژوییه  ۱۹۹۶از جمله موارد زیر آمده است:
نام رفقا را صدا زدند و ناضیان یا عباس (معاون دادستان) گفتند« :اینها را به بند خودشان
ربیید» یعب اعدامشان کنید .سپس کاروان رفقا به سمت محل اعدام به راه افتادند .لحظه
سخب بود .چقدر دلهایمان در درونمان رن قرار بود ،در آرزوی خداحافیط گونه هایشان را
ببوسیم! از  ۱۲مرداد [ ۳اوت] در حسینیه گوهردشت اعدامها رشوع شد و ما در راهروی
طوالن منتیه به حسینیه نشستیم .سپس اسایم رفقا خوانده شد و ناضیان یا عباس (معاون
دادستان) گفتند «اینها را به بند خودشان ربیید» یعب اعدامشان کنید .سپس کاروان رفقا به
سمت محل اعدام به راه افتادند.
.۲۴۳

وی در بازپریس توضیح داده است که یک حرف از نایم در دستنوشته او از قلم افتاده بود و آن نام در واقع
امالن نام برده شده است .از
عبایس بود .در شماره  ۱۰۵مورخ  ۲۲ژوییه  ۱۹۹۶از حمید عبایس بدون غلط
ی
جمله در مقاله زیر مشهود است.
هر بار که جالدان تعدادی از رفقای ما را اعدام یم کردند ،به یکدیگر رتییک یم گفتند و نان
خامه ای میان خود پخش یم کردند .حب یک بار به من پیشنهاد دادند که نپذیرفتم .ییک از
پادوهایشان یم گوید "برای اینها کباب سفارش داده اند" .ناضیان که نام اصیل اش شیخ
محمد مغیسه بود ،مانند بالرین ها از خوشحایل یم رقصید .دستیار او حمید عبایس ،معاون
دادستان گوهردشت ،در حایل که قلم را به روی رادیاتور شوفاژ یم کشید ،با تمسخر زمزمه
ی
کرد« :عید همیشیک عاشورای 68مجاهدین!»

.۲۴۴

ایرج مصداق در مقاالن در سال  ۱۹۹۶از حمید عبایس به عنوان معاون دادستان و دستیار ناضیان در
ر
گوهردشت در دوران اعدامها نام برد.
منترس شده در سال
همچنی در کتاب Neither Life nor Death
ر
.
چنی معرق
 ۲۰۰۶حمید نوری را نام اصیل حمید عبایس معرق کرده است او در کتاب ،بر پایه ترجمه آن ،ر
شده:

اسالیم در كربال روي داد یم نشینند .از
 68عاشورا دوره ای از سال است كه در آن مسلمانان شيعه به سوگ شهادت امام سوم و يارانش كه در آغاز دوران
ی
عرن عاشورا به معنای ده یم نامند.
آنجا ین که در تقویم اسالیم مصادف با دهم ری روز از ماه محرم است ،آن را در زبان ر
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«حمید عبایس (نوری)» به عنوان دستیار معاون دادستان و دادیار گوهردشت.
.۲۴۵

ایرج مصداق در بازپریس اظهار داشته است که نام واقیع حمید عبایس را از شایک مهدی اسحاق که در حدود
سال  ۲۰۰۴به او گفته بود ،دریافت کرده است .ربه گفته ایرج مصداق ،مهدی اسحاق به او گفته بود که
پس از اعدامها حمید عبایس در زندان اوین او را کتک زده بود و او نام واقیع حمید عبایس را در کارت
شناسان او که هنگام کتک زدن روی زم ری افتاده بود ،دیده است .این اطالعات در بازپریس از مهدی اسحاق
ی
کتان در سال  ۲۰۰۶به رشح این
تایید شده و در ادامه به تفصیل گزارش شده است و اینکه ایرج مصداق در ر
واقعه پرداخته است ،مؤید آن است .به نظر یم رسد که مهدی اسحاق شعری را که در رابطه با مرگ آیت
هللا خمیب در تلویزیون خوانده شده بود ،مسخره کرده و ییک از زندانیان آن را به زندانبانان بند گزارش داده
بود .بر پایه این کتاب ،این کار باعث شد که حمید عبایس معاون دادستان زندان مهدی اسحاق را ربیون برده
جون و ضب و شتم قرار داده و سپس او را به سلول انفرادی منتقل کرده است.
و مورد باز ی

.۲۴۶

ر
منترس شده حمید عبایس را به
کتان که در سال ۲۰۰۶
همانطور که در باال اشاره شد ،ایرج مصداق در ر
.
همچنی در این کتاب آمده است که
است
برده
نام
گوهردشت
عنوان دستیار معاون دادستان و دادیار 69در
ر
حمید عبایس از بند مقابل جهاد بازدید کرده تا از زندانیان در آنجا بخواهد اعیاضات خود را متوقف کنند،
که حمید عبایس به دیگران در راهروی مرگ دستور یمدهد که زندانیان را به محل اعدام ربیند و اینکه
ی
خودکار خود را به روی رادیاتور شوفاژ در راهرو یمکشید و فریاد یمزد «عاشورای همیشیک مجاهدین» .او
همچنی نوشته است که حمید عبایس نقش شایک و شاهد برای واداشی کمیته به صدور احکام اعدام را
ر
داشته و در راهرو برای جشن اعدام به زندانیان کیک خامهای تعارف یمکرد و پس از پایان دوره اعدام ها با
زندانیان چپ که اظهار پشیمان کرده بودند در سالب نزدیک بخش جهاد مصاحبه یمکرد .اطالعات مشابیه
ر
منترسه در سال  ۲۰۱۴و کتاب The
در مورد حمید عبایس در کتاب های Eldfåglarnas dans
ر
ر
منترسه در سال  ۲۰۱۹رنی آمده است ،و در آن ایرج مصداق ترسی ح یم کند که با حمید عبایس
Massacre

 69بر اساس تذکر یک میجم در کتاب ،دادیار به معنای دستیار دادستان است که یم تواند به عنوان بازوی گسیده دادستان در نظام حقوق ایران عمل کند.
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همچنی در این کتابها نقل
جانشی ناضیان در راهروی اصیل در زمان اعدامها در ارتباط قرار گرفت .او
ر
ر
کرده است که حمید عبایس برای جشن اعدامها کیک خامهای پخش یمکرد و اعالم یمکرد که عاشورای
مجاهدین است.
.۲۴۷

بنابراین یم توان به این نتیجه رسید که ایرج مصداق در طول زمان اطالعات مستمری درباره حمید عبایس و
تعیی ارزش اثبان آنچه ایرج مصداق در بازپریس ها اظهار داشته با
یا حمید نوری ارائه کرده است .به هنگام ر
دادههای مقاله ها و کتابها ارزش بیشیی پیدا یمکند.

.۲۴۸

اکتی  ۲۰۱۹فردی
در مورد هویت حمید نوری به این نتیجه یم توان رسید .از تحقیقات مشخص شد که در ر
ناشناس با ایرج مصداق تماس گرفته و تصویر مردی را که ایرج مصداق او را با نام حمید عبایس یمشناخت
برایش فرستاد .ایرج مصداق یم گوید که فورا او را شناخت و ظاهرش پس از وقایع مورد بحث در این پرونده
یون ارسال شده
تغیی چندان
ر
نکرده بود .به گفته ایرج مصداق معلوم شد این عکس توسط هرش صادق ا ر
ی
که در سوئد زندگ یم کرد و با زن که حمید نوری او را دخی خود یم داند ازدواج کرده بود  .هرش صادق
مطالب را که ایرج مصداق درباره حمید عبایس و حمید نوری نوشته بود را خوانده بود .ایرج مصداق
یون
ر
ا ر
در بازپریس گفته است که هنوز کامال مطمی است که حمید نوری همان حمید عبایس است که در زمان
اعدام ها در گوهردشت کار یم کرد.

.۲۴۹

اکتی ۲۰۱۹
در اینجا یم توان به این نکته اشاره کرد که ایرج مصداق با دریافت عکش از حمید نوری در ر
شناسان مستقیم بود .قوی ترین شکل
بالفاصله حمید عبایس را که در گوهردشت بود شناخت .موضوع
ی
ر
خاریح ناروا انجام شد .برپایه نظر دادگاه
تأثیات
شناسان برصی .این
شناسان بدون عناض تحریف و سایر ر
ی
ی
باالن
بدوی،
شناسان حمید نوری توسط ایرج مصداق به عنوان حمید عبایس قطیع است و از اعتبار ی
ی
برخوردار است.

.۲۵۰

همچنی خاطر نشان یمکند که داده های ایرج مصداق در مورد هسته اصیل حوادث که در
دادگاه بدوی
ر
.
هان که وی از
داده
شود
یم
تلف
معتی
وی
و
بوده
ثابت
زمان
طول
در
آمده
نوری
حمید
علیه
کیفرخواست
ر
ی
مشاهدات خود از حمید نوری در آن رشاییط که از نظر حقایق حقوق مورد استناد ،حائز اهمیت است ارائه
کرده
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خون اثبات شده و قابل اعتماد به نظر یم رسد .اطالعات به دست آمده از بازپریس وی برای ادعای
به ر
باالن دارد.
ارتکاب جرم دادستان در کیفرخواست ارزش اثبان ی
.۲۵۱

باالن
اطالعات شاهد حمید اشیی رنی در مورد
شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس از اهمیت ی
ی
برخوردار است .وی در بازپریس گفته است که حمید عبایس را چندین بار در زندان گوهردشت دیده است ،
هم در چند وهله در سال  ۱۳۶۶( ۱۹۸۷شمش) و هم به طور مرتب در بخش جداگانه جهاد در سال بعد
ی
از آن .وی گفته است که حمید عبایس به عنوان معاون دادیار هر هفته به بخش آنها برای رسیدگ به
حی و هم بعد از
زندانیان و پرونده های آنان و برای مالقات ها یم آمد و این مالقات ها هم قبل ،هم در ر
دوره اعدامها در تابستان مورد نظر صورت یم گرفت .به گفته حمید اشیی ،بریح از مشاهده ها بدون
همچنی به ما گفته است که چند سال بعد،
چشم بند و تنها از فاصله چند میی صورت گرفته است .او
ر
یعب پس از آزادی به طور اتفاق در ییک از خیابان های تهران به حمید عبایس برخورد و چند کالیم با هم رد و
بدل کردند.

.۲۵۲

مشاهدات گزارش شده توسط حمید اشیی در شهادت خود حایک از آن است که حمید عبایس در بازه زمان
مربوط به کیفرخواست در گوهردشت بوده و به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان نقش داشته است.
او اطالعات خود را به ر
معتی ارائه کرده است .او دقت یمکرد که مبالغه نکند و آنچه را که دیده است
رویس ر
چیی مشاهده نکرده است ،آن را رنی به وضوح گفته است.
به وضوح گزارش کرده است ،اما زمان که ر

.۲۵۳

شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس اظهار داشته است که در مهرماه  ۲۰۱۹پیایم
وی در خصوص
ی
.
.
از ایرج مصداق در واتس اپ دریافت کرده است پیام شامل تصویر یک شخص و بدون می بود او گفته
است که بالفاصله این فرد را حمید عبایس تشخیص داده و جدا از سن او همچنان بخودش شبیه بود .وی
همچنی در بازپریس گفته است که مطمئنم حمید نوری حمید عبایس است.
ر

.۲۵۴

یم توان گفت که حمید اشیی وقب عکس حمید نوری را دید و بالفاصله او را حمید عبایس تشخیص داد،
خیی
تأثی رشایط ربیون رنی قرار نگرفت .در آن زمان هنوز این پرونده رشوع نشده بود و هیچ ر
تحت ر
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ر
منترس نشده بود .بنابراین این
خیی یا شبکه های اجتمایع
از نام و تصویر حمید نوری در رسانه های
ری
شناسان ،توجه به
ارزیان ارزش اثبان این
تأثیات و آلودگها انجام شد .در
شناسان بدون تحریف و سایر ر
ی
ر
ی
این نکته حائز اهمیت است که حمید اشیی در سال  )۱۳۶۷( ۱۹۸۸بطور مرتب حمید عبایس را بدون
چشمبند در بند جهاد در زندان دیده بود .بنابراین حمید عبایس یک شخص شناخته شده برای حمید اشیی
باالن دارد.
شناسان رویهمرفته مطمی
بوده است .این
ر
ارزیان یم شود و ارزش اثبان ی
ی
.۲۵۵

شناسان حمید اشیی پشتیبان و حقایق اثبان داده های او را تشدید یمکند
این که اطالعات ایرج مصداق از
ی
گویای قابل اعتماد بودن اطالعات حمید اشیی است.
همچنی قابل اعتماد بودن
شناسان ایرج مصداق رنی
ر
ی
.
همی ترتیب با اطالعات حمید اشیی بیشی یمشود در اینجا دو گفته مستقل از هم را داریم که حمید
به ر
نوری را حمید عبایس معرق یم کند.

.۲۵۶

تأثی
مسعود راشف سمنان رنی از کسان است که در بازپریس رشکت داشته و در
شناسان اولیه خود زیر ر
ی
دستگیی حمید نوری در رسانه ها ر
منترس شد قرار نگرفته است .با این حال ،به دالییل که
اخباری که پس از
ر
باالن
در ادامه ذکر یمشود ،نیمتوان به شهادت وی مانند شهادت ایرج مصداق و حمید اشیی ،ارزش اثبان ی
داد.

.۲۵۷

او در بازپریس گفته است که حمید عبایس را چند بار قبل از اعدامها در گوهردشت در بند دیده است .او
چی خایص برای گزارش در این مورد ندارد ،اما یادش یمآید که دیگران به او گفتهاند که حمید عبایس
یمگوید ر
همچنی در خصوص حقایق حقوق
یمتواند زندانیان را با فرستادن آنها به سلول انفرادی مجازات کند .وی
ر
اعدامها عنوان کرده است که در تاری خ  ۹اوت  ۱۸( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷پس از حضور در داخل کمیته ،با
چرخاندن ش و نگاه پنهان با وجود چشمبند ،حمید عبایس را در راهروی اصیل مشاهده کرده است .او یم
گوید که از فاصله بسیار نزدیک شاهد بود که حمید عبایس اسایم زندانیان را که سپس به سمت سالن
اعدام هدایت یم شدند ،یم خواند .عالوه بر این ،او گفته است که در  12اوت ( 21مرداد) حمید عبایس و
گرویه که قرار بود اعدام شوند را مشاهده کرده که در وسط راهرو اصیل پشت ش هم ایستاده و به سمت
محل اعدامها رفتند.
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.۲۵۸

او
پایی پس از اعدامها ،بدون چشمبند ،چندین بار حمید عبایس را در حال
همچنی گفته است که در ر
ر
مصاحبه با زندانیان در سالن اجتماعات بزرگتر گوهردشت دیده است و چند ماه پس از آزادی او را برای
چنی بازپریس به اوین فرا خواندند .به گفته مسعود راشف سمنان ،حمید عبایس بود که با او
رشکت در یک ر
ً
مصاحبه کرد .او مجبور نبود در بازپریس تقریبا  15دقیقه ای چشم بند ببندد.

.۲۵۹

مسعود راشف سمنان رنی در ایران تریبونال مصاحبه کرد و از دوران حضور خود در گوهردشت و اتفاقان که
در دوران اعدامها در آنجا گذشت گفت .این اظهارات در گزارش کمیسیون حقیقت ایران تریبونال
ر
منترس شده است .او در این گزارش از حمید
 Findings of the Truth Commissionدر سال ۲۰۱۳
عبایس نایم رنیده و در دادگاه بدوی توضیح داده که او فقط بر روی افراد در کمیته و مقامات ارشد زندان
تمرکز داشته است.

.۲۶۰

گی کار
او
همچنی حمید نوری را حمید عبایس معرق کرده و گفته است که به گفته خود مطمی است .او در ر
ر
با شکایت به پلیس بود و اجازه یافت تصاویر حمید نوری را در کامپیوتر ایرج مصداق ببیند تا مطمی شود که
ً
واقعا شخیص که از او شکایت یم شود حمید عبایس است .او رن درنگ او را به عنوان حمید عبایس از
شناسان
شناسان او با این واقعیت تضعیف یم شود که او در
گوهردشت شناخت .با این حال ،ارزش اثبان
ی
ی
خود مستقل نبود .مشخص نشده است که او از قبل اطالعان در مورد اینکه شکایت به پلیس به چه کش
مربوط یم شود ،نداشته است.

.۲۶۱

ر
خون داشته است .او در
اما یم توان گفت که مسعود اشف سمنان از زمان زندان از حمید عبایس شناخت ر
چندین نوبت او را بدون چشم بند دید ،هم پیش از اعدامها در داخل بند و هم پس از آن در ارتباط با
همچنی در راهرو در موارد مکرر در طول دوره اعدامها .او این اطالعات را به شیوه ای پر
بازپریس ،و
ر
احساس ارائه کرده است و ترس از مرگ و ناامیدی خود را از آنچه اتفاق افتاده بیان و توصیف کرده است.
به نظر یم رسد اطالعان که او درباره وقایع راهرو در اینجا ارائه کرده است قابل اعتماد است .با توجه به
شناسان رنی قابل
اینکه حمید عبایس از افراد شناخته شده برای مسعود راشف سمنان بوده است ،این
ی
شناسان ایرج مصداق و حمید
باالن برخوردار است ،هرچند کمی از
ی
یان یمشود و از ارزش اثبان ی
اعتماد ارز ر
ر
شناسان مسعود اشف سمنان.
اشیی ،به دلیل شیوه
ی
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سایر رشکت کنندگان با اهمیت در بازپریس
.۲۶۲

بگید که
در مورد سایر رشکت کنندگان باقیمانده در بازپریس ،دادگاه بدوی باید به ویژه این نکته را در نظر ر
شناسان وی به عنوان
دستگیی ،بر
انتشار نام و عکس حمید نوری در اخبار و شبکه های اجتمایع پس از
ر
ی
تأثی گذاشته است .بنابراین برریس اینکه حمید عبایس در زمان وقوع وقایع مورد بحث در این
عامل جنایت ر
ر
پرونده تا چه حد برای هر یک از این افراد شناخته شده بود ،اهمیت ویژه ای دارد .برای آن شکت کنندگان
در بازپریس که در زمان وقوع وقایع مورد بحث فاقد شناخت واقیع از حمید عبایس بودند ،با توجه به
شناسانها ،ارزش اثبان پاییب داده
تحریف که از طریق انتشار نام و عکس او صورت گرفت ،باید به این
ی
شود.

.۲۶۳

یان یم کند که اظهار داشته اند در طول دوره
در ادامه ،دادگاه بدوی مدارک ارائه شده توسط افرادی را ارز ر
ً
خون داشته اند و اظهارات آنها لزوما به دلیل انتشار نام و
مربوط به کیفرخواست از حمید نوری شناخت ر
دستگیی صورت گرفت تحریف نشده است.
عکس او که پس از
ر

.۲۶۴

رویان در بازپریس گفته است که حمید عبایس را از سال  )۱۳۶۵( ۱۹۸۶به بعد چندین بار در
محمود
ی
گوهردشت دیده است ،از جمله چند بار بدون چشم بند که برای مواردی که دادیار مسئول آن بود به بند
رویان و سایر زندانیان به دلیل رشکت در تمرینات گرویه
چنی یک بار که او ،محمود
مراجعه کرده بود و هم ر
ی
همی دلیل در خاطر او
مجازات شدند .به گفته محمود
رویان ،ظاهر حمید عبایس با بقیه فرق داشت و به ر
ی
نقش بست.

.۲۶۵

پایی و به راهروی
او حمید عبایس را در چندین وهله در روزی که در دوران اعدامها محمود
رویان را به ر
ی
اصیل زندان بردند و در برابر کمیته قرار گرفت دیده است و آن روز  ۳اوت ( ۱۲مرداد) بود .او گفته است که
حمید عبایس در آن روز بارها اسایم زندانیان را خوانده و به نگهبانان دستور داده است که آنها را به بند خود
ربیند که این کد برای بردن آنها برای اعدام بود .او صدای حمید عبایس را شناخت و از فرصت استفاده کرد و
چشم بندش را تنظیم کرد ،چهره او را هم دید و تایید کرد که او بوده است .بنا بر گزارش ها ،این مشاهده در
همچنی گفته است که حمید عبایس را بدون چشمبند دیده است که بعد از
چند میی انجام شده است .او
ر
همچنی دو بار
اعدامها به بند آمده بود و
ر
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ً
یقی
او را در دفی دادیار در اوین دید زمان که خانواده اش برای او درخواست مرخیص داده بودند .وی کامال ر
دارد که حمید عبایس همان متهم است.
.۲۶۶

رویان از خود به جای گذاشته است مفصل و منسجم است و در قسمت های اصیل هیچ
روایب که محمود
ی
.
تناقض و عناضی که توضیح آن دشوار باشد در آن وجود ندارد عالوه بر این ،همانطور که از حقایق
شواهد زیر از تحقیقات یم توان فهمید ،گفته های او در طول زمان ثابت بوده است.

.۲۶۷

رویان حدود  ۲۱سال پیش در یک برنامه تلویزیون حاض شد و از تجربیات خود در زندان
محمود
ی
ر
.
.
همچنی در
پرداخت
اعدام
زمان
در
اصیل
اهرو
ر
در
عبایس
حمید
کار
ح
ی
ترس
به
جمله
از
گفت
گوهردشت
ر
ً
کتاب آفتابکاران سال  ۲۰۰۷که عمدتا برگرفته از خاطرات خودش است ،رشیح از دوران زندان خود آورده
است .او در کتاب از حمید عبایس یاد کرده و او را نگهبان الغر و دستیار معاون دادستان زندان گوهردشت
همچنی اطالعان در این کتاب آورده است که حمید عبایس نگهبان سالن  ۶اوین
معرق کرده است .وی
ر
ً
ادن و گستایح ویژه اش اجازه کار در دفی معاونت دادستان را پیدا کرده و بعدا به
بوده و به دلیل رن ر
.
گوهردشت منتقل شده است بر پایه داده های این کتاب ،او در نقش خود به عنوان معاون دادستان
ناضیان در ارتباط با اعدام ها مشارکت بسیار فعال داشت.

.۲۶۸

با توجه به واقعیت های حقوق ذکر شده ،یم توان اشاره کرد که در کتاب آمده است که حمید عبایس در
چند نوبت نام زندانیان را در راهرو صدا کرد و اینکه با اشاره ای به نگهبان نزدیک در دستور داد که آنان را به
بند ربید و در نتیجه زندانیان را به آن راهروی تاریک بردند .در ادامه کتاب آمده است که او مشاهدات خود
را با نگاه کردن به زیر چشم بند یا جابجا کردن آن در هنگام انتظار انجام یم داد و خود رنی در یک نوبت با
حمید عبایس ارتباط برقرار کرده و پس از مدت ها نشسی در راهرو بدون غذا نظر خود را به او منتقل کرده
همچنی نوشته است که حمید عبایس از او و سایر زندانیان برای برریس حضور آنها در کمیته
است .او
ر
جلوگیی از اعدام
ویدیون الزمه مطلق کمیته برای
همچنی گفته است که مصاحبه
سواالن پرسیده و
ر
ر
ی
آنهاست .به عالوه اظهار داشت که حمید عبایس به زندانیان بند دیگری گفته بود که آنان شگرم اعدام
حسان شلوغ است .در کتاب خود او مانند ایرج مصداق،
زندانیان هستند و در این دوره ش او
ر
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اطالعان دارد در باره حمید عبایس که در حایل که خودکار خود را روی دیوار یم کشید یم گفت که عاشورای
مجاهدین است و چند ماه بعد به زندانیان گفته بود که «اگر بخواهیم دستور امام (خمیب) را بطور کامل
اجرا کنیم ،باید نییم از جمعیت ایران را بکشیم».
.۲۶۹

در گزارش  JVMIبا عنوان  Inquiry into the 1988 mass executions in Iranمربوط به سال ،۲۰۱۷
رویان در مورد دوران خود در گوهردشت مصاحبه کرده است .گفته یم شود که
به نظر یم رسد که محمود
ی
وی اظهار داشت که حمید عبایس ،دستیار دادیار ،اسایم زندانیان اعدایم را در تاری خ  ۷اوت ۱۶( ۱۹۸۸
ً
احتماال ر
نایس از
مرداد  )۱۳۶۷قرائت کرد .در طول بازپریس در دادگاه بدوی ،او توضیح داد که اختالف تاری خ
اشتباه در ترجمه است و او گفته های یادداشت شده را پیش از چاپ آن نخوانده است.

.۲۷۰

رویان در بازپریس ارائه کرده
اطالعات موجود در کتب و در زمینه های دیگر مؤید اطالعان است که محمود
ی
تاثی شواهد و مدارک را افزایش میدهد.
است .این اطالعات به هنگام ارزش گذاری ارزش اثبان گفته ها ر
معتی تلف یم شود .اطالعان که وی در اختیار گذاشته از مشاهدات خود از حمید نوری
محمود
رویان رنی ر
ی
در رشاییط که برای برریس حقایق حقوق مورد استناد حائز اهمیت است ،موثق به نظر یم رسد .در
ً
باالن برای ادعاهای دادستان مبب بر ارتکاب جرم است.
مجموع ،این اطالعات دارای ارزش اثبان نسبتا ی

.۲۷۱

ً
یقی دارد که حمید نوری همان حمید عبایس است .او ظاهر و اندام حمید
ضمنا در مورد احراز هویت ،ر
عبایس را از دوران زندان به گونه ای توصیف کرده است که منطبق با حمید نوری است .با اطمینان یمتوان
گفت که او قبل از اعدام ها هیچ تماس یا تعامل فردی با حمید عبایس نداشته است ،اما گفته است که او را
حی و چه بعد از بازه زمان کیفرخواست در زندان دیده است .عالوه بر این،
در چند نوبت چه قبل ،چه در ر
ر
او مدام از حمید عبایس یاد یمکند که در طول سالها گزاریس از اعدامهای گوهردشت به شیوهای که در باال
شناسان او از حمید نوری به عنوان حمید عبایس قابل اعتماد
گفته شد ،ارائه کرده است .با این پیشینه،
ی
باالن برخوردار است.
زیان یم شود و از ارزش اثبان ی
ار ر
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.۲۷۲

حسی فاریس در بازپریس گفته است که حمید عبایس را چندین بار بدون چشمبند در گوهردشت دیده
ر
ی
است ،از جمله هنگایم که او را به گوهردشت بردند و یک بار هم پس از اعدامها که او را به سالن بزرگ در
بند جهاد بردند برای اینکه شاهد مصاحبههای حمید عبایس باشد با زندانیان که به زودی آزاد یم شدند.
همچنی گفته است که حمید عبایس را پس از انتقال به اوین و یک بار رنی پس از آزادی در سال ۱۹۹۳
وی
ر
( )۱۳۷۲در راهروهای دادشای تهران دیده است.

.۲۷۳

همچنی گفته است که مشاهدات زیادی از حمید عبایس در دوران اعدامها در گوهردشت داشته است .او
ر
گفته است که چندین بار به راهروی اصیل زندان منتقل شده و بارها دیده است که حمید عبایس اسایم را
همچنی گفته است که در  ۹اوت ۱۹۸۸
خوانده و زندانیان را برای اعدام به انتهای راهرو آورده است .وی
ر
( ۱۸مرداد  )۱۳۶۷از فاصله نزدیک مشاهده کرده که چگونه حمید عبایس ییک از زندانیان را با خود برد و در
 ۱۲اوت  ۲۱( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷از فاصله حدود چهار میی حمید عبایس را دیده با دو نگهبان در وسط
حسی فاریس خندید و گفت که تکرار
راهرو ایستاده بود و اسایم حدود  20نفر را خواند .سپس به گفته
ر
.
عاشورای مجاهدین است و پس از آن زندانیان را به سمت سالن اعدامها برد او توضیح داد که یم توانست
همچنی گفت که صدای حمید
با چشم بند ببیند ،زیرا پارچه ساییده شده بود و نخ های نازگ داشت .او
ر
عبایس را تشخیص داده است.

.۲۷۴

همچنی لباس دوران زندان حمید
وی در بازپریس فرم صورت ،رویش ریش ،رنگ مو و جزئیات صورت و
ر
عبایس را ر
ترسی ح کرده و گفته است که کامال مطمی است که حمید نوری همان حمید عبایس است. .

.۲۷۵

کتان در مورد تجربیات خود در زندان نوشته است
حسی فاریس رنی مانند ایرج مصداق و محمود
ر
رویان ،ر
ی
اولی بار در
که مؤید داستان است که در دادگاه بدوی گفته است .کتاب  A Galaxy of Starsاو که برای ر
سال  )۱۳۸۷( ۲۰۰۸در عراق و  )۱۳۹۵( ۲۰۱۶در اروپا ر
منترس شد ،بر پایه تصاویری که در خاطره داشت و
ر
هان بود که او از قبل در زندان رشوع به نوشی آنها کرده بود .او توضیح داد که شوع به نوشی
رنی یادداشت ی
نام و تاری خ روی کاغذهای کوچیک کرده بود که آنها را در جاهای مخف که در کیف ها درست یمکرد
نگهداری یمکرده و سپس آنها را به صورت قاچاق از زندان خارج کرده است .او به یادداشت برداری در
آزادی خود ادامه داد و حدود  18سال پیش رشوع به نوشی کتاب خود برپایه این یادداشت ها کرد .این که
او در
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کتاب خود حمید عبایس را به عنوان یک پاسدار توصیف کرده به این دلیل است که همه کارکنان زندان ،چه
رئیس زندان ،چه نگهبان عادی و چه مانند حمید عبایس ،ر
منش در دفی دادیار در نهایت پاسدار بودند.
.۲۷۶

در این کتاب آمده است که در  ۳۰ژوییه  ۸( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷معاون دادستان اسایم را از روی لیست
یمخواند و یک پاسدار به نام حمید عبایس که به عنوان رئیس دفی ناضیان معرق شده است ،در کنار او
ایستاده بود .سپس به حمید عبایس دستور داده شد که آنها را به بند خود ربید و پس از آن صف به سمت
انتهای راهرو حرکت کرد.
همچنی در کتاب آمده است که چگونه حمید عبایس در  ۹اوت  ۱۸( ۱۹۸۸مرداد
ر
حسی فاریس در راهرو نشسته بود صدا زد و او را با خود برد و چگونه حمید عبایس در
 )۱۳۶۷فردی را که با
ر
 ۱۲اوت  ۲۱( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷به هنگام غروب به راهرو آمد و اسایم را خواند و پس از آن با خنده ای
بیمارگونه گفت که بازگشت عاشورای مجاهدین است.
حسی فاریس نوشته است که در آن روز مطمی شد
ر
که صف ها نه به بند بلکه به کشتارگاه یم رفت.

.۲۷۷

حسی فاریس را افزایش یم دهد .این را
تعیی ارزش اثبان آنها ،ارزش اظهارات
ر
داده های این کتاب هنگام ر
باید در نظر گرفت که او پیش از اعدام ها ارتباط و مراوده ای با حمید عبایس نداشته ،اما بهرحال شناخت
خون از او داشت و اینکه در بازه زمان مورد نظر کیفرخواست بارها او را دیده است .اطالعان که وی در
ر
مورد مشاهدات خود از حمید نوری در رشاییط که برای برریس حقایق حقوق مورد استناد حائز اهمیت
ً
باالن برای ادعاهای
است ،رویهمرفته قابل اعتماد به نظر یم رسد .این اطالعات دارای ارزش اثبان نسبتا ی
دادستان مبب بر ارتکاب جرم است.

.۲۷۸

حی بازدید از
مهدی اسحاق در بازپریس گفته است که حمید عبایس را در چند نوبت بدون چشم بند در ر
هان
بندها در گوهردشت از جمله در سالن  ۱و سپس در بند جهاد دیده است .او
ر
همچنی از موقعیت ی
ر
حوادن که رخ داده ،با حمید عبایس به طرق مختلف از جمله در دفی کارش تعامل
سخن یمگوید که پس از
داشته است.
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.۲۷۹

او گفته است که در دوران اعدامها او را از بخش جهاد به کمیته بردند و سپس در راهرو اصیل قرار دادند .در
آنجا او از چند میی یمتوانست مشاهده کند که حمید عبایس چگونه زندانیان را جابجا یمکند ،اسایم را
همچنی اطالعات ایرج مصداق مبب بر اینکه وی پس از تمسخر
یمخواند و زندانیان را به کمیته یمبرد .وی
ر
آیت هللا خمیب در تابستان  ۱۳۶۸در اوین توسط حمید عبایس مورد ضب و شتم قرار گرفته و توانسته نام
شناسان عکس دار حمید
شناسان او بخواند تایید کرده است .کارت
اصیل حمید عبایس را از روی کارت
ی
ی
زمی افتاد و او از فاصله کوتایه دید که به روی
عبایس که پس از انداخی کتش به روی یک صندیل روی ر
لقب است برای
کارت نوشته شده برادر ،شهید ،حمید نوری .به گفته مهدی اسحاق ،شهید به این معنا ر
کش که بستگانش در جنگ کشته شده اند .عالوه بر این ،او گفته است که نام واقیع را به کش نگفت ،زیرا
افشای آن در زندان بسیار خطرناک بود ،اما سالها بعد ،وقب در سال  ۲۰۰۳یا  ۲۰۰۴در آلمان با ایرج
کتان درباره اعدام ها یمنوشت.
مصداق آشنا شد ،به او گفت زیرا یمدانست که ایرج مصداق ر

.۲۸۰

او در سالن دادگاه حمید نوری را حمید عبایس معرق کرد و گفت تنها تفاون که کرده این است که موهایش
سفید شده است .او در اینجا تأکید کرد که آنها سال ها در زندان ها در کنار هم بودند و در آنجا فقط
دستگیی را از زبان ایرج مصداق شنیده
خی
ر
زندانیان ،دادیارها و پاسدارها با هم بودند .او گفته است که ر
است و سپس وقب برادرش تصویری از چهره او را در واتس اپ فرستاد و پرسید که آیا او را یم شناسد،
بالفاصله متوجه شد که او حمید عبایس از گوهردشت است.

.۲۸۱

شناسان حمید نوری و اطالعات مربوط به نقش و اعمایل که او انجام داده را باید بر این اساس قضاوت کرد
ی
ی
که مهدی اسحاق شناخت خود از حمید نوری را فردی توصیف کرده است که با او زندگ یمکرده و بطور
مرتب در زندان با او مالقات داشته است .او را چندین بار بدون چشم بند دیده.
همچنی باید تاکید کرد که
ر
خون
او در داستان خود مستقل و بدون ر
تاثی تلف یم شود و انتصاب حمید نوری به عنوان حمید عبایس به ر
ر
اثبات شده است .به نظر یم رسد اطالعان که وی در مورد مشاهدات خود از شاییط که برای برریس
معتی هستند .بنابراین اطالعات او برای ادعای دادستان
حقایق حقوق مورد استناد حائز اهمیت است ،ر
باالن برخوردار است.
مبب بر ارتکاب جرم از ارزش اثبان ی
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.۲۸۲

محسن اسحاق برادر مهدی اسحاق رنی گفته است که بارها حمید عبایس را بدون چشم بند در گوهردشت
دیده است .او توضیح داده است که حمید عبایس ،زمان قبل از اعدامها ،اغلب برای برریس زندانیان و اینها
یم آمد زندانیان از طریق نماینده اداره امور خود را با او در میان یم گذاشتند .او گفته است که یک بار زمان
که خانواده اش برای او درخواست داده بودند با حمید عبایس مالقات کرده است.

.۲۸۳

همچنی در بازپریس او اطالعان درباره حمید عبایس در اختیار گذاشته که مربوط به واقعیت های حقوق
ر
.
در بازه زمان کیفرخواست است او گفته است که در رابطه با بردن به کمیته در جریان اعدامها ،حمید
عبایس را مشاهده کرده است که در راهرو با پروندهها به این طرف و آن طرف یمرفت و به اتاق که کمیته
تشکیل شده بود ،رفت و آمد یمکرد .او گفته است که حمید عبایس ن ری زندانیان را به راهرو یمآورده و از
آنجا یمبرده است ،اینکه زندانیان را به کمیته یمآورده و پس از محاکمه زندان را در راهرو اصیل یا در سمت
راست رو به در ورودی یا سمت چپ رو به حسینیه قرار یمداده است .او این مشاهدات را با چشم بندی که
خود آن را دوخته و نخ های آن را ب ریون کشیده بود تا بتواند ببیند انجام یمداد.

.۲۸۴

همچنی گفته است که حمید عبایس را بارها در زندان اوین دیده است  )۱۳۷۰( ۱۹۹۱زمان که در کارگاه
او
ر
فب که جنب دفی دادیار بود مشغول به کار بود .از آنجا یمدید که حمید عبایس بارها وارد دفی دادیار یمشد.
همچنی در یک مورد خود به دفی دادیار فراخوانده شد هنگایم که ییک از بستگان او درخواست کرده بود،
او
ر
.
همچنی گفته است که او حمید عبایس را یک بار در سال
او
این،
بر
عالوه
شوند
اد
ز
آ
باید
ش
ر
اد
ر
ب
و
او
که
ر
غینظایم در
 )۱۳۷۸( ۱۹۹۹در تهران در ارتباط با تظاهرات
دانشجون دیده بود که حمید عبایس با لباس ر
ی
تظاهرات نفوذ کرده بود.

.۲۸۵

وی در رابطه با دستگ ریی حمید عبایس تصویری از وی را در اخبار مشاهده کرد .او یمگوید که بالفاصله او را
شناخت و به خصوص لبخند خاص او را به یاد آورد .وی در بازجو ین اعالم کرده که همچنان مطمی است
حمید نوری همان حمید عبایس است.
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.۲۸۶

شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس و اطالعات مربوط به نقش و اقدامات وی باید بر این اساس
ی
قضاوت شود که محسن اسحاق حمید عبایس را فردی توصیف کرده است که در دوران زندان بطور مرتب
ی
با او زندگ کرده و بطور مرتب با او مالقات داشته است .محسن اسحاق او را در چندین موقعیت تکراری
خون اثبات
بدون چشم بند دیده است .با این پیشینه،
شناسان او از حمید نوری به عنوان حمید عبایس به ر
ی
ر
شده است .اطالعان که وی در مورد مشاهده حمید نوری در شاییط که برای برریس حقایق حقوق مورد
استناد حائز اهمیت است ،موثق به نظر یم رسد .این اطالعات برای ادعای دادستان مبب بر ارتکاب جرم از
باالن برخوردار است.
ارزش اثبان ی

.۲۸۷

مجید اتابیک گفته است که حمید عبایس در سالهای  ۱۹۸۲تا  )۱۳۶۱-۱۳۶۳( ۱۹۸۴در زندان اوین و در
ر
بخش که او زندان بود نگهبان بوده و او این فرصت را داشته است که بطور مرتب و بدون چشم بند او را
خون داشته
ببیند .وی مدیع است که از حمید عبایس هم به لحاظ شخیص و هم از نظر ظاهری شناخت ر
بخون به خاطر یم
است و در نتیجه آن زمان که در بهار ( ۱۹۸۸اوايل  )۱۳۶۷از گوهردشت ش درآورد او را
ر
آورد .عالوه بر این ،او گفته است که او را در مدت منتیه به اعدامها بطور مرتب بدون چشمبند در زندان
دیده است .او توضیح داد زمان که چشم بند به او بسته شد چگونه یم توانست از زیر چشم بند مشاهدان
همچنی
همچنی مدیع شده است که یم تواند صدای حمید عبایس را تشخیص دهد .وی
انجام دهد .او
ر
ر
روزهان بود که در راهرو
اطالعان داده است که در روزهای  ۶و  ۱۳اوت  ۱۵( ۱۹۸۸و  ۲۲مرداد  )۱۳۶۷که
ی
بوده است ،شاهد بوده که حمید عبایس نام زندانیان را یم خوانده که صف یم بستند و سپس به دستور وی
اهرون که حسینیه در آن قرار داشت برده یمشدند.
به انتهای ر ی

.۲۸۸

همچنی گفته است که حمید عبایس را قبل از آزادی در دفی دادیار اوین و سپس در دو نوبت در
وی
ر
ر
دادشای مرکز تهران که برای شکت در بازپریسهای پس از آزادی آنجا بوده ،دیده است .او گفته مطمی
است که حمید نوری همان حمید عبایس در زندان است.

.۲۸۹

شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس و اطالعات مربوط به اقدامات وی در راهرو را باید با توجه به
ی
یان کرد .حمید
این که مجید اتابیک در زندان به طور ر
خون از حمید عبایس داشت ،ارز ر
غیعادی شناخت ر
عبایس در بند او در اوین به عنوان نگهبان فعالیت یم کرد و برای مدت طوالن با وی بطور مرتب ش و کار
داشت.
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بنابراین حمید عبایس در زمان اعدامها برای او فردی شناخته شده بود .در اینجا یم توان اشاره کرد که
داستان او در این زمینه با اظهارات حمید نوری مبب بر اینکه او در سال های اولیه حضور در زندان اوین با
ارزیان دادگاه
نام مستعار حمید عباس در یک بند به عنوان نگهبان کار یم کرده است همخوان دارد .بر پایه
ر
معتی به نظر یم رسد.
شناسان حمید نوری به عنوان حمید
بدوی مجید اتابیک منبیع موثق و اطالعات وی ر
ی
باالن دارد.
عبایس کامال مستدل و قابل اعتماد است.
اثبان
ارزش
او
اطالعات
ی
.۲۹۰

.۲۹۱

ً
مجید جمشیدیت در بازپریس گفته است که مجموعا ده سال در زندانهای تهران و کرج و در بازه زمان مورد
نظر این پرونده در گوهردشت بوده است .او گفته است که در دوران اعدامها در گوهردشت ،شناخت
خون از حمید عبایس داشته است ،زیرا وی در سال  )۱۳۶۲( ۱۹۸۳چندین ماه در بند مجید جمشیدیت در
ر
اوین پاسدار بوده و هر هفته چندین بار با زندانیان آنجا مالقات یم کرده است .پس از انتقال او به
گوهردشت ،متوجه شد که حمید عبایس به عنوان دست راست دادیار کار یم کند .او گفته است که برای
غیعادی نبوده است.
نگهبانان درجات باالتر ر
او گفته است که در دوره اعدامها در یک مقطع او را به راهروی اصیل بردند و زمان که قرار بود او را به
کمیته ربیند حمید عبایس به کتف او کوبید و به طعنه گفت که به پایان نزدیک شدی .او چشم بند داشت و
بعد از سالها در زندان به آن عادت کرده بود ،چشمبند را جابجا یمکند تا بتواند ببیند ،اما به گفته مجید
شناسان حمید عبایس صدای او بود .عالوه بر این ،او گفته است که حمید
جمشیدیت مهمترین نکته برای
ی
نهان اینکه
هان که برای کنیل ی
عبایس را بعد از اعدامها ،هم در بخش مقابل جهاد در رابطه با بازپریس ی
منافقی را محکوم کردهاند دیده ،و هم چندین بار در اوین پس از انتقال به آنجا ،از جمله یک بار
زندانیان،
ر
در دفی دادیار که به پرسش های حمید عبایس پاسخ داد ،غافل از اینکه پدرش در اتاق بود .او معتقد است
که حمید عبایس یمخواست از طریق پرسشها نشان دهد که همچنان بر عقیده خود ثابت قدم است و به
همی دلیل نیمتواند آزاد شود .وقب مجبور شد چشم بند را بردارد ،دید چه کش در اتاق است .او در ادامه
ر
گفته است آخرین بار حمید عبایس را بعد از آزادی در ییک از خیابان های تهران دیده بود و به یاد یم آورد که
تغیی شغل داده است.
او گفت اکنون ر
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.۲۹۲

شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس و اطالعان که مجید جمشیدیت در مورد نقش و اقدامات
ی
حمید عبایس ارائه کرده است ،مانند اظهارات مجید اتابیک ،باید بر این اساس قضاوت شود که حمید عبایس
فردی شناخته شده بود که مجید جمشیدیت با او در ارتباط بود و به طور منظم او را میدید و با او ش و کار
داشت .او را به عنوان پاسدار در اوین و سپس دستیار دادیار گوهردشت و رنی پس از اعدامهای اوین و تهران
دیده بود .گفته های او مبب بر اینکه حمید عبایس در سال  )۱۳۶۲( ۱۹۸۳در زندان اوین به عنوان نگهبان
کار یم کرد رنی با گفته های خود حمید نوری در مورد دوران حضورش در آنجا موافق است.
همچنی مجید
ر
جمشیدیت توضیحات مفصیل از ظاهر حمید عبایس در دوران حبس ارائه کرده است که با حمید نوری
همخوان دارد.
خون اثبات شده و در مجموع قابل اعتماد
شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس به ر
ی
تلف یم شود ،گرچه او پیش از بازپریس پلیس تصاویری از حمید نوری را در رسانه ها دیده بود.

.۲۹۳

رمضان فتیح رنی مانند مجید اتابیک و مجید جمشیدیت گفته است که در سال  )۱۳۶۲( ۱۹۸۳با حمید
همی دلیل زمان که در گوهردشت همدیگر را دیدند ،او را
عبایس در زندان اوین ارتباط برقرار کرده و به ر
شناخت .او اطالعان داده است که بارها و بدون چشم بند با حمید عبایس در ارتباط با امور دفی دادیار
بخون یمشناخته هنگایم که در  ۱اوت  ۱۰( ۱۹۸۸مرداد )۱۳۶۷در دوران اعدامها با
مالقات کرده و او را
ر
.
چند پاسدار آمد و زندانیان را با خود برد تا به کمیته بروند وی همچن ری گفته است که خود او را از جمله
حمید عبایس در  ۵اوت  ۱۴( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷برای بازجو ین در مورد اتهامش برد و روز بعد به راهرو
اصیل منتقل شد و در آنجا دوباره مشاهدان از حمید عبایس با برداشی چشم بند انجام داد .گفته یم شود
حمید عبایس مشغول آوردن زندانیان به کمیته ،ردیف کردن آنها و بردن آنها به سالن اجتماعات برای اعدام
بود .گفته یم شود حمید عبایس ن ری شعار یم داد و ش رییب یم داد .در  ۱۶اوت  ۲۵( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۷۷او را
دوباره به «راهروی مرگ» بردند و بر پایه گفته هایش حمید عبایس را در حال صحبت با معاون دادستان
هنگام خروج اعضای کمیته از زندان مشاهده کرد .وی همچن ری در بازجو ین گفته است که مطمی است
ی
حمید نوری و حمید عبایس یک نفر هستند و تاکید کرد که سالها در زندان با او زندگ کرده است و هنوز
هم او را یم شناسد.
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.۲۹۴

اطالعان که حمید عبایس به عنوان نگهبان در زندان اوین کار یم کرد با آنچه حمید نوری در این باره گفته
است مطابقت دارد .بنابراین حمید عبایس از افراد شناخته شده ای بود که رمضان فتیح قبل از دوره اعدام-
ها با او مالقات کرده بود.
همچنی رمضان فتیح توضیحات مفصیل از ظاهر حمید عبایس در دوران زندان
ر
ً
.
شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس کامال مستدل
ارائه کرده است که با حمید نوری همخوان دارد
ی
معتی تلف یم شود و بنظر یمرسد که اطالعات خود را به طور مستقل و
و قابل اعتماد است .رمضان فتیح ر
ر
تأثی ر
خاریح ارائه کرده است .داده های مشاهدات حمید نوری در شاییط که برای برریس حقایق
بدون ر
.
حقوق مورد استناد حائز اهمیت است ،قابل اعتماد به نظر یم رسد در مجموع ،محتوای اظهارات او دارای
باالن برای ادعای دادستان مبب بر ارتکاب جرم است.
ارزش اثبان ی

.۲۹۵

رضا فالیح در بازپریس برآورد کرده که حمید عبایس را در مجموع  ۲۰تا  ۳۰بار دیده و گفته است که این امر
عادی برای او در گوهردشت بود .او گفته است که او و سایرین با حکم ده سال زندان یا بیشی در  ۱اوت
خون دارند .او در راه
 ۱۰( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷در دوران اعدامها از بند برده شدند از حمید عبایس شناخت ر
.
همچنی
وی
است
پایی بند ،حمید عبایس را در حال بازپریس از هر یک از زندانیان در صف دیده
ر
پله های ر
نقل کرده که به سلول انفرادی انداخته شد و در ۳اوت  ۱۲( ۱۹۸۸مرداد  )۱۳۶۷به راهروی کوچک کمیته
برده شد و درآنجا با جابجا کردن آهسته چشم بند و دیدن از زیر آن حمید عبایس در چند میی راهرو اصیل
دید .او پس از حضور در داخل کمیته ،در راهروی اصیل قرار گرفت و بر پایه گفتههایش ۳ ،تا  ۴بار توانست
ببیند که چگونه حمید عبایس همراه با نگهبانان ،زندانیان را به صف کرده و آنها را برای اعدام به سالن
همچنی دید که چگونه حمید عبایس زندانیان را به کمیته یم آورد.
اجتماعات هدایت یم کنند .او
ر

.۲۹۶

همچنی گفته است که  ۷یا  ۸سال پیش در شبکه های اجتمایع خوانده است که نام اصیل حمید عبایس
او
ر
دستگیی با دیدن عکس او ،وی را حمید عبایس یم شناسد.
حمید نوری است و پس از
ر
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.۲۹۷

یم توان گفت که رضا فالیح چندین بار حمید عبایس را دیده است که شامل موارد بدون چشم بند رنی در
داخل بند رضا فالیح بوده است .در دفی دادیار رنی با او تماس داشته است .عالوه بر این ،او مشاهدان
انجام داده و او را در "راهروی مرگ" شنیده است .بنابراین برای او یک فرد شناخته شده بود .در نتیجه،
خون اثبات شده است .اطالعان که وی از
شناسان او از حمید نوری به عنوان حمید عبایس رنی به ر
ی
مشاهدات خود از حمید نوری در رشاییط که برای برریس حقایق حقوق مورد استناد حائز اهمیت است،
باالن برخوردار
موثق به نظر یم رسد .این اطالعات برای ادعای دادستان مبب بر ارتکاب جرم از ارزش اثبان ی
است.

.۲۹۸

خون از حمید
بر اساس آنچه در بازپریس به دست آمد ،حسن گلزاری از دوران قبل از اجرای حکم ،شناخت ر
عبایس دارد .او گفته است که بارها او را در گوهردشت و حب بدون چشم بند دیده است .از اظهارات وی
چنی بریمآید که حمید عبایس در حوایل  ۱اوت  ۱۰(۱۹۸۸مرداد )۱۳۶۷به همراه چهار پاسدار به بند حسن
ر
گلزاری آمده و نام او و حدود  ۲۰نفر دیگر را از فهرسب صدا زده است .حمید عبایس دم در به او گفت که
چشم بند را ببند ،سپس او را به نگهبان تحویل دادند و به کمیته بردند .او همچ رنی گفته است که
پایی پس از اعدامها باید در این
مصاحبههای حمید عبایس با زندانیان را دیده است و خودش هم در ر
مصاحبهها رشکت یمکرد.

.۲۹۹

ویدئون در سال
دستگیی حمید نوری در مصاحبه ای
از تحقیقات مشخص شد که حسن گلزاری قبل از
ر
ی
۲۰۱۸برای سازمان  Justice for Iranکه در فیلم  the Blood Moonبه نمایش درآمده است از حمید
عبایس به عنوان ییک از مقامات زندان گوهردشت یاد کرده است.

.۳۰۰

شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس ،جزئیان از ظاهر او را از دوران زندان بیان
وی در خصوص
ی
.
دستگیی دیده و
کرده که با حمید نوری مطابقت دارد او گفته است که او تصویری از حمید نوری پس از
ر
اینکه بالفاصله او را حمید عبایس شناخته است.

.۳۰۱

ارزیان
شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس و اقدامات وی در جریان اعدام ها را باید از این جهت
ر
ی
ی
خون یم-
به
کرد
یم
مالقات
زندان
در
تب
ر
م
بطور
و
ندگ
ز
او
با
که
ا
ر
عبایس
حمید
اری
ز
گل
حسن
که
کرد
ر
شناخت .به نظر دادگاه بدوی ،حسن گلزاری منبیع موثق و اطالعات وی به نظر یم رسد
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مطمی است.
خون اثبات شده است .اظهارات او با آنچه در مصاحبه در سال  ۲۰۱۸بیان کرد
شناسان به ر
ی
باالن دارند.
.
پشتیبان یمشود اطالعات به طور کیل قابل اعتماد در نظر گرفته یم شوند و ارزش اثبان ی
.۳۰۲

چنی بریمآید که او از سال  )۱۳۶۵( ۱۹۸۶حمید عبایس را بارها در زندان
از اطالعات محمد زند ر
.
همچنی گفته است که قبل از
گوهردشت از جمله در دفی دادیار در ارتباط با صدور حکم دیده است او
ر
ی
آزادی با حمید عبایس در دفی دادیار در اوین مالقات کرده و چند سال بعد در حایل که در تهران رانندگ
همچنی اطالعان را ارائه کرده است که حمید عبایس در چند
یمکرده بود ،دوباره حمید عبایس را دید .وی
ر
هان نام زندانیان را یم خوانده و
نوبت و در روزهای مختلف در دوران اعدامها ،در راهرو اصیل از فهرست ی
همچنی با توجه به هویت حمید عبایس
آنان سپس به سالن اجتماعات انتهای راهرو منتقل یمشدند .وی
ر
به ر
ترسی ح ظاهر وی از دوران زندان پرداخته و جزئیات دیگری از هیکل و چهره او را که با حمید نوری
یقی دارم این همان شخص است.
مطابقت دارد ،ارائه کرده است .گفته است ر

.۳۰۳

نوامی  ۲۰۱۶با  JVMIمصاحبه کرد و درباره اعدام ها گفت که در گزارش
محمد زند در ۱
ر
ر
.
 Inquiry into the 1988 mass executions in Iranدر سال  2017منترس شده است او در این
گزارش نایم از حمید عبایس رنیده است .او توضیح داده است که در طول مصاحبه فقط به سواالت پاسخ
یم داد و هیچ سوایل در مورد او پرسیده نشد.

.۳۰۴

خون از او داشته
یم توان گفت که محمد زند پس از چند نوبت مالقات با حمید عبایس در زندان شناخت ر
است .بنابراین حمید عبایس برای محمد زند رنی فردی شناخته شده بود.
شناسان حمید نوری به عنوان
ی
.
حمید عبایس و اطالع از اقدامات انجام شده توسط حمید عبایس موثق تلف یم شود اظهارات او و
باالن دارد.
شناسان او ارزش اثبان ی
ی

.۳۰۵

اصغر مهدی زاده گفته است که از سال  )۱۳۶۵( ۱۹۸۶چندین بار حمید عبایس را در گوهردشت دیده
است .وی در ادامه توضیح داده است که در راهروی اصیل زندان هنگام اعدامها ،از زیر یا از طریق چشم
بند خود که
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نخ هایش را از پارچه ربیون کشیده بود یم دید که حمید عبایس زندانیان را برداشت و به کمیته برد .او
همچنی گفته است که حمید عبایس به دفعات بسیار زیادی پس از صفبندی در راهرو گروههای حدود ده
ر
نفره را به سالن اعدام یمبرد و او در سالن اعدام بدون چشم بند شاهد بوده که چگونه حمید عبایس در
اعدام زندانیان از طریق حلق آویز کردن رشکت میکرده است.
.۳۰۶

نوامی  ۲۰۱۶وی بر پایه آنچه که در گزارش آمده از حمید عبایس به عنوان
در مصاحبه ای با  JVMIدر ۱
ر
معاون دادستان یاد کرده و گفت که حمید عبایس در تاری خ  ۲۷ژوییه  ۵( ۱۹۸۸مرداد )۱۳۶۷از زندانیان در
مورد اتهامات آنها سؤال یمکرد .وی اظهار داشت که پاسداران به طور معمول وقب زندان پاسخ یمداد
طرفداری از مجاهدین ،آنها را مورد ضب و شتم قرار یمدادند ،اما این بار عبایس در مصاحبه یمگفت «چه
خوب!» .او توضیح داده است که در این روز فقط از او در مصاحبه یاد کرده است و گفته است که ذکر
دیگران در مناصب باالتر مهمی بوده و سؤال مستقییم درباره او مطرح نشده است.

.۳۰۷

دادگاه بدوی به چند انحراف و تناقض در اطالعات ارائه شده توسط اصغر مهدی زاده اشاره یم کند .این
هان باشد که
گفته که وی به عنوان تنها فرد این پرونده اجازه حضور در حسینیه را داشته تا شاهد اعدام ی
مرتکبان گوناگون انجام یم دادند که سپس اجساد را از آنجا خارج کند ،محتمل نیست .گفته های او در این
زمینه به طور کیل در هیچ سند و مدرک دیگری تایید نشده است .بر اساس آنچه که به دست آمده ،ایرج
همچنی
غی محتمل بشمار آورده است .این داده ها
مصداق رنی این حادثه را زیر سوال برده و این داده ها را ر
ر
.
هان که برای مخف نگه داشی این کار صورت یم گرفت سازگار نیست ادعای اصغر مهدی زاده
با تالش ی
گیی در آمبوالنس دیده است رنی قابل تردید است .هیچ فرد دیگری
مبب بر اینکه اجساد را در حال بار ر
هان اجساد مردگان را منتقل یم کنند.
هان که انجام شد آمبوالنس ی
مشاهده نکرده که در ارتباط با اعدام ی
همچنی برای اطالعان که حمید نوری را به عناض حقایق حقوق در ارتکاب جرم مرتبط یمکند ،ارزش
ر
پایی است.
اثبان ر

.۳۰۸

ی
هان مانند قد و سایر مشخصات بدن و
در مورد هویت حمید عبایس ،وی اطالعان در توصیف ویژگ ی
همچنی گفت که هنگام صحبت
صورت ارائه کرده است که به خودی خود با حمید نوری مطابقت دارد .او
ر
چیی که برای او مثل شکنجه است .این اطالعات رنی با توجه به
در دادگاه صدای او را تشخیص داده است .ر
نحوه توصیف شناخت او از حمید عبایس
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یان یم شود .ارزش اثبان اطالعات
و عدم اطمینان موجود در تشخیص صدا ،به عنوان کمی قابل اعتماد ارز ر
در گفته ها کم است.
.۳۰۹

همچنی بدون چشم بند در
اکی صمدی حایک از آن است که حمید عبایس را چندین بار و
اطالعات ر
ر
گوهردشت و پس از انتقال در اوین دیده است .او گفته است که در هر چهار روزی که در راهروی اصیل
بوده از زیر چشمبندش و از چند میی حمید عبایس را دیده و شنیده است که در حال خواندن اسایم و
هدایت گروه های  ۱۰تا  ۱۵نفره تا انتهای راهرو بوده است .او گفته است که حمید عبایس را هنگام
بازگشت از آنجا دیدم که کیف با چشم بند حمل یم کرد و زمان که خودش داخل کمیته بود ،حمید عبایس را
بدون چشم بند داخل کمیته دید.

.۳۱۰

اکتی  ۲۰۱۶مصاحبه شده است.
اکی صمدی که در گزارش  JVMlگفته شده درباال رنی حضور دارد ،در  ۱۰ر
ر
وی در مصاحبه ذکر کرده است که در تاری خ  ۳اوت  ۱۲( ۱۹۸۸مرداد )۱۳۶۷زمان که پس از حضور در
کمیته در راهروی مرگ بود ،از حمید عبایس که از او به عنوان معاون دادستان و دادیار یاد یم شود ،پرسید
که پرونده اش چه شده است و حمید عبایس پاسخ داد که او نه در لیست کسان است که یم توانند زنده
بمیند .از این رو او را به سلول انفرادی فرستادند.
بمانند است و نه در لیست کسان که قرار است ر

.۳۱۱

اکی صمدی قبل از اعدام ها هیچ تماس فردی با حمید عبایس نداشت ،بلکه فقط در چند
یم توان گفت که ر
تغیی داده و اضافه کرده است که حمید عبایس
نوبت او را بدون چشم بند دید .او
همچنی داستان خود را ر
ر
علیغم اینکه در بازپریس پلیس به سوال مستقیم پلیس در این باره پاسخ منف داده
داخل کمیته بوده است ر
بود .این یک جزئیات کلیدی است که در بازپریس پلیس حذف شد و اکنون به آن اضافه شده است که
همچنی حمید نوری را حمید عبایس معرق کرده و گفته است که موی
اعتبار او را خدشه دار یم کند .وی
ر
حمید نوری همان موی حمید عبایس است که خاکسیی شده است و چهره و لبخندی شبیه حمید عبایس
تاثی از ربیون باال تلف
دارد .با این حال ،با توجه به چند باری که حمید عبایس را مشاهده کرده است ،خطر ر
شناسان او از حمید نوری به عنوان حمید عبایس و ارزش اثبان
یم شود .بنابراین به نظر یم رسد اعتبار
ی
کارهان که او در زندان انجام داده است ،در مجموع ضعیف تر باشد.
اطالعات در مورد
ی
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.۳۱۲

چنی بریمآید که وی حمید عبایس را در بهار سال  )۱۳۶۶( ۱۹۸۷بدون
از اطالعات نرصهللا مرندی ر
چشمبند در زندان گوهردشت در ارتباط با آمدنش به بند و معرق خود به نام حمید عبایس معاون دادیار
دیده است.

.۳۱۳

او اطالعان ارائه کرده است که حمید عبایس را بدون چشم بند در دوران اعدامها در بند دیده که نام
همچنی گفته است که با حمید عبایس با چشمان بسته
زندانیان را که ربیون آورده بودند صدا یم کرد .او
ر
.
خی وی در
مالقات کرده است و حمید عبایس از او سؤاالن پرسیده است که آیا یمخواهد عفو شود یا ر
ادامه گفته است که حمید عبایس را در روز  ۵اوت  ۱۵( ۱۹۸۸مرداد )۱۳۶۷در راهرو چندین بار از زیر
همی راستا خاطرنشان کرده است که حمید عبایس اسایم زندانیان را خواند که به
چشم بند دیده است و در ر
دستور وی آنان را به انتهای راهرو بردند و حمید عبایس آنها را تا آنجا همرایه کرد و سپس با پاسداران بدون
هیچ زندان از آنجا بازگشت .او گفته است که چند می زیر چشمبند را یمدید و به این ترتیب حمید عبایس را
همچنی صدای او را تشخیص داد.
با وجود اینکه چهره اش را نیمدید ،به یاد داشت و شناخت .او
ر

.۳۱۴

دومی بار حضورش در راهرو و کمیته در  ۱۱اوت ۲۲( ۱۹۸۸
بدون اینکه بتواند اطالعات دقیف در مورد
ر
مرداد )۱۳۶۷بدهد ،با این حال اعالم کرده است که حمید عبایس آنجا بوده است .او گفته است که
جزئیات وقاییع را که در آن مناسبت رخ داده فراموش کرده است .او به طور کیل گفته است که این وظیفه
حمید عبایس بوده است که زندانیان را از بندها بیاورد و به کمیته و به اعدام ربید ،اما جزییان از حمید عبایس
ارائه نکرده است جز اینکه او را در ۱۴اوت  ۲۵( ۱۹۸۸مرداد )۱۳۶۷شنیده وقب دوباره در راهرو بود .پس از
آن در دو نوبت در سال  )۱۳۷۳( ۱۹۹۴در مراجعه به دادشای مرکزی تهران ،حمید عبایس را دید.

.۳۱۵

وی در کنفرانش در سال  ۲۰۱۸در مورد اعدام های  ۱۹۸۸نام حمید عبایس را ذکر کرد که برای حضار به
حمید نوری ترجمه شد .او گفته است که در سال  ۱۳۸۵یا  ۱۳۸۶متوجه شده است که نام اصیل حمید
عبایس حمید نوری بوده و به احتمال نام نوری در می سخیان که میجم استفاده کرده است ،بوده است.
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.۳۱۶

دستگیی حمید نوری تصاویری را در رسانه ها
حمید نوری را حمید عبایس معرق کرده است .وی پس از
ر
دیده و گفته است که این فرد را حمید عبایس یم شناسد .او با دوستان صحبت کرد و متقاعد شد که اوست.
او گفته است که حمید نوری شبیه فردی است که او به نام حمید عبایس یم شناسد.

.۳۱۷

ارزیان گفته ها ،دادگاه بدوی به این نتیجه یم رسد که قبل از اعدامها ،نرصهللا مرندی بیش از
با توجه به
ر
چند بار در داخل بند حمید عبایس را بدون چشم بند ندیده بود .جزئیات بیشیی در مورد این مشاهدات
یان شوند .قابلیت اطمینان به
گزارش نشده است .با در نظر گرفی این موضوع ،داده ها باید با احتیاط ارز ر
ارزیان یمشود ،و به طور کیل دادهها ارزش اثبان پاییب برای ارتکاب جرم داده
همان دالیل ضعیفتر
ر
یمشوند.

ارزش اثبان متوازن
.۳۱۸

ی
همچنی شواهدی متشکل از افرادی که یمتوان آنها
ارزیان بخشهای بزرگ از عمده ترین شواهد ،و
پس از
ر
ر
را دارای شناخت ضعیفتری از حمید عبایس توصیف کرد ،دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده است که ارزش
مجموعه شواهد در مورد اینکه آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس در گوهردشت در بازه زمان
کیفرخواست فعالیت یمکرد و در ارتکاب جرم کیفرخواست در آنجا در نقش معاونت دادستان رشکت
داشت ،قانع کننده است .عالوه بر این ،اطالعان از دیگر افرادی که در بازپریس ها رشکت داشته اند و در
ً
دوران وقوع جرم در زندان گوهردشت بودند رنی وجود دارد .اگرچه اساسا یم توان این افراد را دارای شناخت
ضعیف تری از حمید عبایس رنی توصیف کرد ،اما مشخص شده است که آنها مشاهدات خود از حمید
نوری به عنوان حمید عبایس را در مناسبت های مختلف در بازه زمان مربوطه و در رشاییط که وی را به کار
کمیته در رابطه با اعدامها گره و پیوند یمزند گزارش کرده اند ،امری که از خالصه کار آنها در پیوست شماره
 ۲رای دادگاه مشخص است.

.۳۱۹

ارزیان یم شود،
عالوه بر اظهارات گفته شده در بازپریس ها که در آن مشاهدات مستقیم در زندان گزارش و
ر
رشایط دیگری رنی وجود دارد که شواهد را تأیید یم کند.

.۳۲۰

حمید نوری انگ ریهها ین برای رشکت در اعمال و رفتار متعاقب فتوای آیتهللا خمیب داشت .نقش او در دفی
دادیار به این معب است که طبییع به نظر یم رسد که او در کار انجام مأموریت در فتوا رشکت کرده است .او

۱۳۵
دادگاه بدوی استکهلم
شعبه ۴

رای دادگاه

شماره دعوا B 15255-19

 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

برای رشکت در این کار به نظام حاکم در ایران متعهد بود .این یک کار پیچیده بود که باید به شعت انجام یم
شد و بنابراین برنامه ریزی ،سازماندیه و همکاری ربی چند نفر را یم طلبید.
.۳۲۱

عالوه بر این ،شواهد با رفتار حمید نوری پس از ارتکاب جرم رنی تأیید یم شود .دفی تلفن حمید نوری حاوی
اطالعات تماس افراد مرتبط با زندان گوهردشت در دوران اعدامها است .برای افرادی که از جمله به جشن
هان ارسال شده است .وی قبل از سفر به سوئد رنی چندین مشخصات تماس افراد
ها دعوت شده اند پیام ی
ر
.
مرتبط با زندان گوهردشت را در تلفن خود حذف کرد همه این شایط البته برای حمید نوری آزاردهنده
است.

.۳۲۲

ادعان وجود دارد که یک روزنامه نگار پس از
عالوه بر موارد فوق ،شواهدی در پرونده در رابطه با مصاحبه
ی
دستگیی حمید نوری در سوئد با دادیار وقت ،ناضیان در زندان گوهردشت انجام داده است .از مصاحبه
ر
بر یم آید که ناضیان یم گوید حمید نوری دستیار او در دهه  ۱۳۶۰بود و اینکه به او توصیه کرده بود که به
سوئد سفر نکند زیرا این یک تله است .مجید اتابیک و تعداد دیگری که در بازپریس ها رشکت داشته اند گفته
اند که در مصاحبه صدا و گویش ناضیان را تشخیص داده اند .از تحلیل تصویر صدا در مقایسه با سایر
یان این است که احتماال همان شخص است.
هان که ناضیان در آن صحبت یم کند ،ارز ر
زمینه ی

.۳۲۳

به گفته دادگاه بدوی ،ادله پشتیبان دارای ارزش اثبان کیم نبوده اند و ارزش شواهد و مدارک را در باره نقش
و مشارکت حمید نوری در ارتکاب جرم در گوهردشت در بازه زمان کیفرخواست باال یم برند.

نتیجه
.۳۲۴

دادگاه بدوی به این نتیجه یمرسد که شواهد ،متشکل است از چندین شایک و شاهدان که در رویدادهای
یکسان در زندان حضور داشتند و یم توانند گفته های یکدیگر را تایید کنند .اینها در هسته مرکزی
کیفرخواست درباره نقش حمید نوری در زندان و نحوه مشارکت او در ارتکاب جرم با یکدیگر هم نظر
هستند.
همچنی به اصطالح ثبات ربیون در طول زمان وجود دارد که گفته ها را حمایت یمکند
ر
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ردپان از زمانهای مشخص شده
و آن شواهد
مکتون مانند مقاالت ،کتابها و مصاحبهها و ر
غیه است که ی
ر
.
همچنی رشایط دیگری وجود دارد که شواهد
دهند
یم
تشکیل
ا
ر
است
اهمیت
ای
ر
دا
ارزیان
ای
در آن که بر
ر
ر
ر
ر
همچنی الزام شکت در این اعمال را در نظام
انگیه شکت ،نقش ،فرصت و
را تأیید یم کند .حمید نوری ر
ر
ایران را داشت .رفتار او قبل و بعد از ارتکاب جرم رنی شواهد را تأیید یم کند.
.۳۲۵

غی از اظهارات ضف وجود دارد که این موارد را تایید یم کند ،شواهد به عنوان
با توجه به اینکه شواهدی ر
.
شناسان ،مستقل از
ارزیان ما اینست که بریح گفته ها با اهمیت ویژه برای
یان یم شوند
ی
ر
یک کل قوی ارز ر
تأثی تقویت کننده ای بر ارزش اثبان کیل دارد .حب اگر سایر اظهارات را نتوان
این
و
،
اند
شده
یکدیگر بیان
ر
تاثی پذیری وجود دارد ،دادگاه بدوی معتقد است که ارزش اثبان کیل آنقدر
مستقل تلف کرد زیرا خطر ر
باالست که ثابت شود حمید نوری در نقش دستیار معاون دادستان ،به اتفاق و با توافق یا مشورت با
دیگران در اعدام ها به این صورت رشکت کرده است:
انتخاب زندانیان برای بردن به کمیته،
بردن این زندانیان به راهرو اصیل،
خواندن نام زندانیان که قرار بود در برابر کمیته حاض شوند،
بردن زندانیان به کمیته،
خواندن نام زندانیان که قرار بود برای اعدام برده شوند،
دادن دستور به زندانیان تا به صف شوند تا به محل اعدام اسکورت شوند.
اسکورت کردن زندانیان تا محل اعدام و پس از آن گرفی جان زندانیان با حلق آویز کردن آنان و رنی
دعوت از سایر مرتکبان و دادن دستور به آنان برای رشکت در ارتکاب جرم.

.۳۲۶

ر
نیم-
ساير ادعاهاي مربوط به شكت حميد نوري در ارتکاب جرم در تحقيقات به آن اندازه مورد تاكيد قرار ی
گ رید كه بتوان رشط اثبات را محقق و انجام گرفته دانست.

.۳۲۷

تعیی شده
بعالوه نشان داده شده است که حمید نوری از طریق مشارکت گفته شده در باال ،مجازات اعدام ر
توسط کمیته را که پس از رویه ای صادر شده است که الزامات اسایس برای یک محاکمه عادالنه ر
نایس از
مقررات انسان دوستانه حقوق ربی الملل را برآورده نیم کند ،اجرا کرده است .و رنی اینکه او تعداد بسیار
زیادی از زندانیان مجاهدین را با ایجاد ترس از مرگ در معرض ر رنیح سخت قرار داد؛
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این کار به دلیل اقدامان که در زندان به دنبال فتوای صادر شده انجام یمشد صورت یم گرفت.
.۳۲۸

قبل از اینکه دادگاه بدوی به برریس داستان حمید نوری و به طور کیل شواهدی که وی به آنها استناد کرده
ً
است یبیدازد ،دادگاه بدوی با در نظر گرفی اینکه اتهامات  1و  2به هم مرتبط هستند و عمدتا شواهد
آزمان با
یان اطالعات حمید نوری ،کار ی
مشابیه دارند ،ابتدا اتهام  2را برریس یم کند .پس از برریس و ارز ر
ارزیان وزن شواهد به پایان یم رسد.
نهان در مورد
ر
موضع ی

 .Dبند  ۲کیفرخواست – قتل
 .iموج دوم اعدام ها در گوهردشت
پرسش )۷آیا زندانیان که هوادار گروههای چپگرای گوناگون بودند و پنداشته یمشد که اسالم خود را ترک
سپتامی  ۱۹۸۸اعدام شدند؟
کردهاند ،در زندان گوهردشت در ایران در دوره  ۲۷اوت تا ۶
ر
روشن شده است که
مذهب و سیایس ایران احتماال پیش از  ۲۷اوت  ۱۹۸۸تصمیم گرفته بود که سایر
رهیی
−
ر
ر
زندانیان سیایس در زندانهای ایران که هوادار گروههای چپگرای گوناگون بودند و مسلمان
مؤمن نبودند و پنداشته یمشد که دین اسالم خود را ترک کردهاند ن ری اعدام شوند.
 −کمیته ای محاکمه را انجام داد و تصمیم گرفت که کدامیک از زندانیان در زندان گوهردشت
سپتامی  ۱۹۸۸اعدام شوند.
در بازه زمان  ۲۷اوت تا ۶
ر
مذهب یا ایدئولوژیک آنها در تضاد با حکومت
 −اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان که عقاید
ر
دیب ایران بود ،در ین محاکمه کمیته در زندان گوهردشت در این مدت انجام شد.
 −احکام اعدام بر اساس رویهای اجرا یمشد که الزامات اسایس برای یک محاکمه عادالنه را
برآورده نیمکرد.
در این بخش ،دالیل این مواضع ارائه شده است.

سپتامی ۱۹۸۸
روند اقدامات در یک سطح مشیک از  ۲۷اوت تا ۶
ر
.۳۲۹

دادستان اعالم کرده روند اقدامات زیر در یک سطح مشیک در زندان گوهردشت کرج در بازه زمان  ۲۷اوت
سپتامی ۱۹۸۸موجب شد حمید نوری با همرایه و توافق و یا مشورت دیگران
تا ۶
ر

۱۳۸
دادگاه بدوی استکهلم
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ی
مذهب آنان در تضاد با
به عمد جان گروه بزرگ از زندانیان را که گفته یم شد اعتقادات ایدئولوژیک و یا
ر
بگید.
حکومت دیب ایران است ر
.۳۳۰

کمیته ،محاکمه مجاهدین را در  ۱۶اوت  ۱۹۸۸متوقف کرد و در  ۲۷اوت  ۱۹۸۸به زندان بازگشت .برپایه
مذهب و سیایس ایران که قبل از این تاری خ گرفته شده بود ،کمیته اکنون بر روی اعضا یا
رهیی
تصمیمات ر
ر
هواداران گروه های چپ متمرکز بود .کسان که مسلمان مؤمن نبودند و پنداشته یمشد که دین اسالم خود
را ترک کرده اند .همانند مجاهدین ،زندانیان را از بندها خارج یم کردند .این بار بطور کیل از آنها پرسیده یم-
چنی است آیا نمازهای روزانه خود را یم خوانید؟ بر اساس پاسخ ها،
شد که آیا مسلمان هستید و اگر ر
زندانیان دسته بندی یمشدند .کسان که به سؤاالت پاسخ منف یمدادند ،به راهروی اصیل و به کمیته برده
همی موضوع بازپریس یمکرد .این جلسه فقط چند دقیقه طول یمکشید .سپس زندان را
یمشدند که درباره ر
ربیون آورده و به راهرو اصیل یا فضای مجاور آن بازگردانده و زندان باید منتظر تصمیم کمیته یمبود.
زندانیان که هوادار گروههای چپ بودند و حاض به انتقاد علب از سازمان نبودند که با آن ارتباط داشتند و
از دین اسالم برگشته بودند ،در قسمب از راهرو اصیل منتیه به سالن اجتماعات یا حسینیه واقع در انتهای
زندان تجمع یمکردند .در راهرو اصیل پس از جمع شدن تعداد کاق زندانیان ،اسایم خوانده یمشد و سپس
آنها را به حسینیه اسکورت یمکردند و در آنجا با حلق آویز کردن ،جان آنان را یمگرفتند .سایر زندانیان که
پس از محاکمه مجازات اعدام دریافت نکرده بودند به بخشهای ویژه منتقل یمشدند و در آنجا مجبورشان
همچنی مجبور یمشدند در مصاحبه ای رشکت کنند که
یم کردند تا نمازهای روزانه خود را بجا آورند .آنها
ر
در آن سازمان خود را محکوم یمکردند و جمهوری اسالیم را به رسمیت یمشناختند.

قوانی حقوق قابل اجرا
ر
.۳۳۱

بگید به
بر پایه ماده  ۱از فصل  ۳قانون کیفری در نسخه قبل از  ۱ژوئیه  ،۲۰۰۹هر کس جان دیگری را ر
جرم قتل به ده سال حبس یا حبس ابد محکوم یم شود .بر پایه معاهدات حقوق ر
برس مانند میثاق ربیالملیل
حقوق مدن و سیایس سازمان ملل که ایران در سال  ۱۹۸۸به آن ملزم بود ،در ماده  ۱۴الزامات اسایس برای
دادریس عادالنه ترصی ح شده است .این شامل ،از جمله حق
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محاکمه عادالنه و علب توسط دادگاه صالح ،مستقل و رن طرف ،فرض برائت ،حق دفاع و داشی وکیل
همچنی زمان و فرصت برای آماده سازی دفاع است.
حقوق و
ر

ی
سواالن که باید رسیدگ شود
.۳۳۲

مانند بند  ۱کیفرخواست ،وقاییع که در جریان آنچه دادستان در این کیفرخواست موج دوم اعدامها نامیده،
ی
رخ داده است شامل اعمال مجرمانه بزرگ است که بسخب یم توان از آنها دریافب کیل داشت و چندین نفر
با همکاری با یکدیگر آنها را صورت داده اند .اینها اعمایل است که چند نفر در اجرای آن نقش داشته اند.
گی در یک سطح مشیک انجام داده اند
بنابراین
ارزیان ،مانند بند  ۱کیفرخواست ،در ابتدا بر آنچه افراد در ر
ر
متمرکز است ،نه بر آنچه که هر یک از آنها به طور جداگانه انجام داده اند ،زیرا این اقدامات مشیک انجام
شده است که رشایط کیفری مربوط را برآورده یم کند .همانطور که در باال گفته شد ،دادگاه بدوی در هنگام
تنظیم دالیل رای دادگاه ،اظهارات دیگری جز آنچه که به طور اجتناب ناپذیری برای دادریس ضوری است،
ارائه نخواهد کرد ،که در نهایت به مجرمیت حمید نوری در حوادث جاری مربوط یم شود.

.۳۳۳

ارزیان یم کند.
دادگاه بدوی به عنوان نقطه رشوع ،حقایق اثبان که ادعای دادستان را تأیید کند،
ر
−
−
−
−

مذهب و سیایس ایران تصمیم گرفتند که سایر زندانیان
رهیی
اینکه مدن قبل از  ۲۷اوت  ۱۹۸۸ر
ر
سیایس در زندانهای ایران که هوادار گروههای مختلف چپ بودند و مسلمان مؤمن نبودند و
پنداشته یمشد که دین اسالم خود را ترک کرده اند رنی باید اعدام شوند.
اینکه کمیته ای محاکمه را انجام داد و تصمیم گرفت که کدامیک از زندانیان باید در زندان
سپتامی  ۱۹۸۸اعدام شوند.
گوهردشت در بازه زمان  ۲۷اوت تا ۶
ر
مذهب آنها در تضاد با دولت
اینکه اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان که عقاید ایدئولوژیک یا
ر
دیب ایران بود ،پس از محاکمه کمیته در زندان گوهردشت در این دوره زمان (از جمله موارد مندرج
در ضمیمه  )Cصورت گرفت.
ر
اینکه احکام اعدام بر اساس رویهای اجرا یمشد که شایط اولیه برای یک محاکمه عادالنه را برآورده
نیمساخت.

۱۴۰
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دادگاه بدوی با برریس آنچه در مورد روند اقدامات در یک سطح مشیک ثابت شده است رشوع یم کند .با
مذهب و
رهیی
این نقطه رشوع ،دادگاه بدوی به ادعای دادستان مبب بر اینکه پیش از این اسناد توسط ر
ر
سیایس ایران دستوری قبل از  ۲۷اوت ۱۹۸۸صادر شده است و احکام اعدام صادر شده طبق رویه ای اجرا
شده است که الزامات اسایس برای یک محاکمه عادالنه را برآورده نیمکند برریس خواهد کرد .پس از آن ،در
بخش ویژه ،دادگاه بدوی تصمیم خواهد گرفت که کدام افراد در پیوست  Cکه تحقیقات نشان یم دهد
اعدام شده اند.

اعدامها در گوهردشت در جریان موج دوم
.۳۳۵

در بخش بعدی ،شواهد تایید کننده ادعای دادستان مبب بر اینکه کمیته برای زندانیان سیایس گوهردشت
که از طرفداران گروه های چپ بودند و مسلمان مؤمن نبودند و پنداشته یمشد که از دین اسالم خود دست
سپتامی  ۱۹۸۸حکم اعدام صادر کرد.
کشیدهاند در دوره  ۲۷اوت ۶ -
ر

.۳۳۶

تحقیقات پرونده در این قسمت گسیده و پر از جزئیات است .عالوه بر اظهارات رشکت کنندگان در
ً
بازپریس ،شامل اسناد معاض است که مستقیما به وقایع زندان و آنچه بالفاصله قبل و بعد از آن روی داده
کتب رنی اطالعان با ارزش اثبان وجود
است ،مربوط یمشود .عالوه بر این ،در بخشهای دیگر تحقیقات ر
دارد.

.۳۳۷

ارزیان
هان از گزارشهای ربیالملیل و معاض را گزارش و
ر
دادگاه بدوی زیر پرسشهای  4و  5در باال بخش ی
هان که در قالب
کرد .از این برریس یم توان چندین نتیجه قاطع در مورد ر
سی وقایع به طور کیل گرفت .داده ی
ردپان از زمان های ذکر شده در آن در خصوص اعدام زندانیان هوادار گروه های گوناگون چپ در
ی
تأثی اثبان قابل توجیه بر وقایع این بخش دارد .بنابراین دادگاه
گوهردشت ،حقایق اثبان را تشکیل یمدهد ،ر
بدوی ،دادریس را با ر
ترسی ح دوباره اما تکمیل تحقیقات فوق با نشان دادن حقایق تازه از گزارشهای ربی
الملیل آغاز یم کند .سپس اطالعات موجود در اظهارات عمده و مهم در بازپریسها و سایر شواهد پشتیبان،
یان یم شود.
ارایه و ارز ر

۱۴۱
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گزارشهای ربی الملیل معاض
.۳۳۸

همانطور که در باال و در بند  ۱کیفرخواست ر
دسامی
ترسی ح شد ،در سند عمویم سازمان ملل متحد در ۸
ر
۱۹۸۸به نظر یم رسد که اطالعان که نماینده ویژه به آنها دسییس داشته است نشان یم دهد که ر
مویح از
سپتامی  ۱۹۸۸رخ داده است که در آن تعداد زیادی از افراد به دلیل اعتقادات
اعدام ها در دوره ژوئیه تا
ر
سیایس خود کشته شدند70.

.۳۳۹

دسامی ۱۹۸۸
همچنی در گزارش ساالنه عفو ربی الملل در سال  ۱۹۸۹برای دوره ژانویه تا
چنی اطالعان
ر
ر
ر
.
.
آمده است بر اساس این گزارش ،اعدام های مخفیانه در ایران رایج بود قربانیان ،عالوه بر اعضا و هواداران
دسامی  ،۱۹۸۸بیش از
مجاهدین ،زندانیان سیایس دیگر گروه های مخالف رنی بودند .ربی پایان ژوئیه و
ر
 ۱۲۰۰زندان سیایس اعدام شدند ،با این حال ،عفو ربیالملل در این گزارش تأکید کرد که رقم صحیح
احتماال به طور قابل توجیه باالتر خواهد بود71.

.۳۴۰

دسامی  ۱۹۹۰در مورد ایران و نقض حقوق ر
برس در این کشور یط
عالوه بر آنچه از گزارش عفو ربی الملل در
ر
دوره  ۱۹۸۷تا  ۱۹۹۰گزارش شده است ،موارد زیر بویژه در مورد رویدادهای مربوط به گروه های چپ و
مذهب در زندان گوهردشت تابستان  72۱۹۸۸آشکار یمشود
غی
افراد ر
ر
«در پایان اوت « ۱۹۸۸کمیسیون مرگ» توجه خود را به زندانیان گروههای چپ در زندان گوهردشت
غیه بودند.
معطوف کرد .این افراد شامل هواداران حزب توده ،فراکسیون های گوناگون سازمان  PFOIو ر
جونها از الگوی مشابیه رپیوی یمکردند .در مورد زندانیان مجاهدین که در آن از زندانیان پرسیده شد
باز ی
ی
خی؟ تو
یا
بزنند
حرف
اند
بوده
ارتباط
در
آن
با
که
سیایس
سازمان
از
انتقاد
در
علب
بطور
دارند
آمادگ
آیا
که
ر
نماز یمخوان؟ قرآن یمخوان؟ پدرت قرآن خوانده؟
جون در زندان گوهردشت از نحوه معرق وی به همراه پنج زندان دیگر به
ییک از شاهدان عیب باز ی
خی داد .از آن شش نفر پرسیده شد که آیا نماز یم خوانند یا قرآن یم خوانند :آنها پاسخ
«کمیسیون مرگ» ر
دادند که نیمخوانند .سپس از

70

UN General Assembly, Situation of human rights in the Islamic republic of Iran: resolution /adopted by the General
Assembly, 8 December 1988, A/RES/43/137, s. 155 f.
71
Amnesty International, Årsrapport 1989 för perioden januari december 1988 (Iran), s. 21 ff.
72
Amnesty International, Iran: Violations of Human Rights 1987 1990 (MDE 13/21/90), s. 50 f., jfr. Även Blood-Soaked
Secrets, s 517.
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آنها سؤال شد پدرانشان قرآن خوانده بودند .چهار نفر از آنها پاسخ دادند "بله" و دو نفر از آنها گفتند
"خی" .پس از بحث و گفتگو در میان اعضای کمیسیون ،تصمیم گرفته شد که کسان که در یک خانواده
ر
مذهب بودند ،مقرص نیستند ،زیرا گروه قبیل به
مذهب بزرگ نشده بودند ،به اندازه کسان که والدینشان
ر
ر
عنوان مؤمن بزرگ نشده بودند .بر این اساس ،دو مردی که پدرشان نماز نخوانده بود نجات یافتند ،اما
چهار نفر دیگر اعدام شدند.
تخمی یم زند که از  600زندان چپ در زندان گوهردشت در اوایل تابستان ۲۰۰ ،۱۹۸۸
یک شاهد عیب
ر
زندان اعدام شدند .در زندان اوین که اعدام زندانیان به طور همزمان ادامه داشت ،درصد اعدام های انجام
شده از کل زندانیان سیایس بسیار بیشی بود .یک توضیح احتمایل برای این موضوع این بود که در اوین هیچ
رایه برای ارتباط زندانیان با یکدیگر وجود نداشت ،بنابراین آنها فرصت نداشتند تا مانند زندانیان
گوهردشت پاسخ سواالن را که از سوی «کمیسیون مرگ» برایشان مطرح شده بود ،آماده کنند.
.۳۴۱

بگید که محتوای گزارش های ربی الملیل که به صورت آنالین به دوره مورد نظر
دادگاه بدوی یم تواند نتیجه ر
کیفرخواست اضافه شده است ،تصویر روشن و منسجیم از روند حوادث به دست یم دهد ،به این معب
ی
که زندانیان گوهردشت که هوادار گروه های چپ بودند و کسان که آمادگ انتقاد علب از سازمان که با آن
در ارتباط بودند را نداشتند مرتد شناخته و به اعدام محکوم یمشدند.

بازپریس ها و شواهد پشتیبان
.۳۴۲

آنچه در مورد زندان گوهردشت در باال در گزارش عفو ربیالملل ارایه شد در بخشهای اصیل کیفرخواست
مربوط به روند اقدامات در یک سطح مشیک با اظهارات شهودی که در برابر کمیته بوده اند تأیید شده
است .عالوه بر این ،اطالعات ارائه شده توسط سایر شاهدان این بند از کیفرخواست به این واقعیت اشاره
دارد که اعدامها در موج دوم صورت گرفته است.

.۳۴۳

اطالعات کسان که در بازپریسها رشکت داشته اند را یم توان در خالصه اظهارات پیوست  ۲رای دادگاه
خواند .این اطالعات ،هم شواهد مستقییم از دیدههای افرادی است که در طول دوره مورد بحث در مقابل
غی مستقییم از اطالعات افرادی است که در زندان بودند اما به کمیته
کمیته ایستادند و هم شواهد ر
فرستاده نشدند.

.۳۴۴

از توضیحات ارائه شده توسط شاهدان که در مقابل کمیته حاض شدند ،همراه با اطالعات ارائه شده در
باال در گزارش عفو ربی الملل ،در مجموع تصویری بدست یمآید از یک اقدام مشیک مطابق با آنچه
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که در جریان موج اول اعدام ها صورت گرفت ،با این تفاوت که محاکمه در کمیته در جریان موج دوم بر
مذهب خود را ترک
روی زندانیان سیایس هوادار چپ متمرکز بود که آیا یمشد پنداشت که آنان اعتقادات
ر
کرده اند یعب آنان را مرتد دانست.
.۳۴۵

یان یمشود و از هر نظر
اظهارات شهود در مورد روند اقدامات مطابق آنچه در باال گفته شد قابل اعتماد ارز ر
با آنچه اتفاق افتاده است مطابقت دارد .دلییل وجود ندارد که گفته ها منشأ دیگری داشته باشند جز اینکه
شاهدان آنچه را که خودشان در باره روند اقدامات در زندان گوهردشت در سطح مشیگ در طول دوره
کیفرخواست تجربه کردهاند ،توصیف نمودهاند .هیچ رشاییط مانند ابهامات یا تناقضات ،یا دلییل برای زیر
سوال بردن تحقیقات در این زمینه ها وجود نداشته است.

.۳۴۶

از داده های ارائه شده در بازپریس همراه با آنچه در شواهد مکتوب به دست آمد ،یم توان دریافت که کمیته
در جریان موج دوم بطور عمده از همان افرادی تشکیل شده بود که محاکمه را در مورد زندانیان مجاهدین
انجام داده بودند و برپایه فتوا در تهران به آنها ماموریت داده شده بود .این رشاییط است که نشان یم دهد
داده های بازپریس فعیل منعکس کننده یک توایل واقیع از رویدادها هستند.

.۳۴۷

غیمستقیم با آنچه بسیاری از شاکیان و شاهدان در بند ۱
اطالعات موجود در اظهارات
همچنی به طور ر
ر
کیفرخواست گفتهاند و سایر حقایق اثبان که دادگاه بدوی در ادامه ارایه یم دهد ،تأیید یم شود.

.۳۴۸

غیمستقیم از اطالعات ارائه شده توسط رشکت کنندگان
این که زندانیان در موج دوم اعدام شدند به طور ر
ی
در بازپریس معلوم یمشود که زندانیان چپ ناپدید شده و پس از خارج شدن از سلول های خود و رسیدگ به
پرونده آنها توسط کمیته ،دیگر دیده نشدند.
همچنی شاهدان گفته اند که وسایل زندانیان چپ مفقود در
ر
پایی پس از اعدامها در بند جمع آوری شده و سپس به بستگانشان تحویل داده شده است که از مرگ این
ر
زندان مفقود مطلع شده بودند .اطالعات در این زمینه ،که یمتوان به آن اشاره کرد ،با آنچه در گزارشهای
عفو ربیالملل آمده است پشتیبان یمشود.
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از آن زمان ،به این ترتیب این نتیجه گرفته یم شود که تعداد زیادی از زندانیان چپ در گوهردشت اعدام
شدند.
.۳۴۹

عالوه بر این ،مشاهدات گزارش شده محمود خلییل از اجساد مردگان در این دوره زمان ،شواهدی را نشان
یم دهد که زندانیان چپ به ر
رویس که در باال ذکر شد اعدام شده اند .وی شهادت داده است که در  ۳۰اوت
 ۸( ۱۹۸۸شهریور  )۱۳۶۷اجساد انباشته شده بر روی اتاقک بار دو کامیون را دیده است .وی با بیان اینکه
دو کامیون در زیر سالن اجتماعات زندان ایستاده بودند ،گفت :مشاهدات خود را در ساعت  23و در فاصله
روشنان در محوطه زندان روشن کرده بود.
حدود  8تا  12میی انجام داده است و کامیون را یک منبع
ی
دادگاه بدوی به این نتیجه یمرسد که موضوع ،مشاهدات مستقیم در فاصله کوتاه در یک محوطه روشن
باالن برای ادعای دادستان در نظر گرفته
است .اطالعات قابل اعتماد تلف یم شود و ارزش اثبان به نسبت ی
یمشود.

.۳۵۰

کتب وجود دارد که عالوه بر گزارش های ربی الملیل معاض،
عالوه بر این ،اطالعات زیادی در تحقیقات ر
.
یعقون در کتاب «مرزهای
جعفر
کند
یم
تایید
گوهردشت
در
ادعای دادستان را در مورد اعدام در موج دوم
ر
ی
ی
ناشناخته میان زندگ و مرگ» که در سال  ۲۰۱۵انتشار یافت خاطرات زندگ خود را از موج دوم اعدامها در
گوهردشت به گونهای توصیف کرده که کامال رویکردی را که در تحقیقات فوق ظاهر شد تأیید یمکند.
ر
منترسه در  ۲۰۱۹اطالعات ثابب در مورد روند وقایع به
همچنی مهدی اصالن در کتاب «کالغ و گل شخ»
ر
طور کیل در مورد اعدام زندانیان چپ ارائه کرده است.

.۳۵۱

عالوه بر این ،یم توان گفت که رشایط در گزارش ، The Massacre of Political Prisoners in Iran
ر
منترس شده در سال  ۲۰۱۰رنی تأیید شده  ،که براساس مصاحبه ها گزارش شده که موج دوم اعدام
،۱۹۸۸
ها در گوهردشت حوایل  ۲۶اوت  ۱۹۸۸آغاز شده و اینکه برریس کمیته این بار متوجه چپها بود و اینکه
خی .در ادامه این گزارش آمده است که زندانیان مرد
آیا آنها اعتقادات
مذهب خود را رها کردهاند یا ر
ر
خانوادههای مسلمان که از خواندن نماز خودداری یمکردند برای اعدام فرستاده یمشدند ،در حایل که مردان
غیمسلمان مجازات یمشدند تا زمان که با نماز موافقت یمکردند .بر اساس این گزارش ،اعدام
خانوادههای ر
نوامی  ۱۹۸۸متوقف شد ،زمان که به بستگان اطالع داده شد که فرزندان یا بستگانشان فوت کرده
ها در
ر
اند ،اما بدون این که
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اطالعان در مورد محل دفن آنها به خانواده ها بدهند 73.اطالعان مشابه و هم ارزش درباره اعدامها در
سطح کیل در گزارش کمیسیون حقیقت ایران تریبونال در سال  ۲۰۱۳و در گزارش عفو ربیالملل Blood-
 Soaked Secretsدر سال  ۲۰۱۸رنی دیده یمشود.

مذهب و سیایس
رهیی
تصمیم ر
ر
.۳۵۲

مذهب و سیایس ایران
رهیی
اخی با تصمیم ر
دادستان استدالل کرده است که محاکمه های کمیته در دوره ر
ر
قبل از  ۲۷اوت  ۱۹۸۸انجام شده است.

.۳۵۳

فتوان که تحقیقات
فتوان در مورد زندانیان چپ برای موج دوم اعدامها مطابق با
یم توان گفت که هیچ
ی
ی
نشان داد آیت هللا خمیب در مورد مجاهدین صادر کرده است وجود ندارد .در خاطرات آیت هللا منتظری و
مذهب چنان تصمییم گرفته که دادستان ادعا یم-
رهیی سیایس و
یا در هیچ جای تحقیف ثبت نشده که ر
ر
کند .با این حال ،دادگاه بدوی یم تواند اشاره کند که برریس کمیته در دوره دوم ،با توجه به آنچه که از طریق
تحقیقات گزارش شده در باال به دست آمد ،با اعدایم که به دنبال فتوا در مورد مجاهدین انجام شد،
.
مطابقت دارد.
همچنی یم توان تاکید کرد که در آن فتوا یم توان برای اعدام افراد مرتد پشتوانه یافت فتوا
ر
ر
تا حدی به مسئله شیع ارتداد اشاره کرده است.

.۳۵۴

به گفته رابرتسون ،ممکن است فتوای شی دوم رنی برای هدف فعیل صادر شده باشد 74.روزبه پاریس در
مذهب بیشیی داشته و بطور
گفته های خود از فتوای دوم رنی صحبت کرده است که گفته یم شود ماهیت
ر
تأثی قرار داده که متعلق به گروه های مختلف چپ سکوالر
عمده درصد کمیی زندانیان سیایس را تحت ر
فتوان در نهایت نتیجه ای است که مورخان بر اساس
چنی
بودند .با این حال ،وی ترصی ح یمکند که وجود ر
ی
سؤاالن که پرسیده شده و تصمیمان که پاسخ های مختلف به آن داده شده ،به دست آورده اند .در ادامه
روزبه پاریس یمگوید که سؤاالت مربوط به دینداری زندانیان و اینکه آیا در خانه های آنان اسالم به شکیل
اعمال یمشد یا نه.

73

The Massacre of Political Prisoners in Iran, 1988, Report of an Inquiry Conducted by Geoffrey Robertson QC, 10 May
2010, Published by Abdorraham Boroumand Foundation, protokollbilaga J 1, s. 1087 f.
74
Ibid, s. 1087 och Robertson QC, Appendix A: A Brief Chronology, s. 1151.
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تعیی کننده این بود که آیا آنها تا به حال با دین ارتباط داشته اند و سپس آن را ترک کرده اند (ارتداد)
عامل ر
ی
یا اینکه در جاهلیت اسالم زندگ یم کنند .به عقیده روزبه پاریس ،این یادآور زمان است که تفتیش عقاید
اسپانیا ،ربی کسان که سخنان عیش را برای آنها موعظه نکرده بودند (جهل) که یمتوان آن را یک حالت
تعدیل کننده تلف کرد ،و کسان که از عیش آگاه بودند اما هنوز او را رد یمکردند ،تمایز قائل شد .آنها مرتد و
آشنان با «دین حق»
در نتیجه شاوار مرگ بودند .وی ادامه یمدهد که زندانیان سیایس که با وجود علم و
ی
در الحاد پافشاری یمکردند ،به اعدام محکوم و اعدام یمشدند75.
.۳۵۵

با در نظر گرفی دولت و نظام سیایس ایران پس از انقالب ،همانطور که در باال در سوال  4توضیح داده
گیی مستقیم بر قوه مجریه،
شد ،که در آن جایگاه و اختیارات ویل فقیه به معنای داشی قدرت تصمیم ر
مذهب و سیایس ایران مدن قبل از  ۲۷اوت ۱۹۸۸
رهیی
مقننه و قضاییه کشور است ،به احتمال زیاد ر
ر
تصمیم گرفته بود که زندانیان سیایس در زندانهای ایران که هوادار گروه های مختلف چپ بودند و مسلمان
مؤمن نبودند و پنداشته یمشد که دین اسالم خود را ترک کرده اند ،اعدام شوند .بعید به نظر یمرسد که
اعدامها در جریان موج دوم بدون دستوری از مقام باالتر صورت یمگرفت .بنابراین آنچه در مورد اعدامها
چنی تصمییم که دلیل اصیل اعدامها
در موج بعدی ظاهر شد ،شواهدی ر
غیمستقیم است مبب بر صدور ر
را توضیح یمدهد.

الزامات یک دادریس عادالنه
.۳۵۶

همچنی در توضیحات ارائه شده توسط شهود از نحوه انجام جلسات
محتوای گزارشهای ربی الملیل و
ر
استماع در کمیته در دوره مربوطه که به صورت گزارش در پیوست شماره  ۲رای دادگاه آمده ،تصویر روشب
تعیی شده عادالنه نبود .در اینجا یم توان تأکید کرد که
به دست یم دهد که محاکمه قبل ی از مجازات ر
همچنی آنچه در خصوص رسیدگ های عمویم در دادگاه های انقالب اسالیم به دست آمده و در بند ۱
ر
ر
کیفرخواست در باال ترسی ح شده است،

Parsi, s. 9.

75

۱۴۷
دادگاه بدوی استکهلم
شعبه ۴

رای دادگاه

شماره دعوا B 15255-19

 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

گیی را نشان یم دهد و از آن اطالعان که شاهدان درباره رویه کاری
چنی نتیجه ر
حمایت ر
غیمستقیم از ر
کمیته ارائه کردهاند ،پشتیبان یمکند.

نتیجه
.۳۵۷

هان را انجام داد و تصمیم گرفت که کدام یک از
در مجموع ،تحقیقات نشان یمدهد که کمیتهای محاکمه ی
سپتامی  ۱۹۸۸در زندان گوهردشت اعدام شوند .اعدام
زندانیان قرار است در فاصله زمان  ۲۷اوت تا ۶
ر
مذهب آنها در تضاد با حکومت دیب ایران بود نتیجه
تعداد بسیار زیادی از زندانیان که عقاید ایدئولوژیک و
ر
ر
.
محاکمات کمیته در زندان گوهردشت در این مدت بود احکام اعدام بر اساس رویهای اجرا یمشد که شایط
اولیه را برای دادریس عادالنه نداشت .در مجموع ،طبق تحقیقات انجام شده ،این امر نشان یمدهد که
مذهب و سیایس ایران مدن قبل از  ۲۷اوت  ۱۹۸۸تصمیم گرفت که سایر زندانیان سیایس در
رهیی
ر
ر
زندانهای ایران که هوادار گروههای چپگرای مختلف بودند و پنداشته یمشد دین اسالم خود را ترک
کردهاند رنی اعدام شوند.

.۳۵۸

دادگاه بدوی اکنون نشان یم دهد که کدام یک از افرادی که نامشان در پیوست  Cآمده است طبق ادعای
دادستان اعدام شده اند.

اعدام شدگان در پیوست C
.۳۵۹
در بخش بعدی ،دادگاه بدوی برریس خواهد کرد که آیا  ۲۶نفری که نام آنها در ضمیمه  Cکیفرخواست
خی.
آمده است (به پیوست شماره  ۱رای داد گاه مراجعه کنید) در گوهردشت در دوره مربوطه اعدام شده اند یا ر
.۳۶۰

مالحظان که دادگاه بدوی در باال در مورد شواهد و الزامات شواهد در مورد اشخاص مندرج در ضمیمه A
بیان کرد در مورد کسان که در دوره بعدی اعدام شدند رنی صادق است .یعب آنچه در مورد موج دوم
ی
اعدامهای حامیان گروه های چپ مورد رسیدگ قرار گرفته است منجر یمشود که رشط اثبان به عنوان
نقطه رشوع ،برآورده شده است ر
برسط وجود مدارک قابل اعتماد کاق مبب بر اینکه فرد مورد نظر در دوره
اعدامها در گوهردشت بوده و سپس مفقود شده است.

۱۴۸
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رای دادگاه

شماره دعوا B 15255-19

 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

بستگان شایک
 . C1عادل روزدار
 .C2حس ری ر
حایح محسن
طالب
 .C3عادل ر
 .C5مجید ایوان
 .C6ب ر رین بازرگان
 .C7محمود عل ریاده اعظیم
.۳۶۱

دادگاه بدوی ابتدا برریس یم کند که آیا شش نفر پیوست که از بستگان شاکیان سارا روزدار ،صدیقه ر
حایح
علیاده هستند در گوهردشت
طالب کلهران ،ویدا رستمعیل پور ،الله بازرگان و سولماز ر
محسن ،عصمت ر
.
خی از طریق مصاحبه با شاکیان مشخص شد که بستگان مربوطه به دلیل فعالیت های
اعدام شده اند یا ر
.
هان که باق یمماند این است که آنها چه
پرسش
اند
باخته
جان
اسارت
در
و
بوده
زندان
سیایس در ایران
ی
ر
زمان و در کدام زندان جان باختهاند .همانطور که دادگاه بدوی قبال توضیح داد ،برای برآورده شدن شط
اثبات نیاز به شواهدی است که آنها را به طور خاص به گوهردشت در طول دوره جرم مرتبط کند.

 .C1عادل روزدار
.۳۶۲

دستگی و به دلیل عضویت در حزب توده به
شایک سارا روزدار گفته است که برادرش عادل در سال ۱۹۸۳
ر
همچنی گفته است که پدر هر دو هفته یکبار به دیدار عادل در
شش سال زندان محکوم شد .وی
ر
پایی به پدر
۱۹۸۸
تابستان
اوایل
در
مالقات
گوهردشت یم رفته و آخرین
اواخر
در
و
است
بوده
ماه
تی
در
ر
ر
در اوین اطالع داده شد که پرسش اعدام شده است .سارا روزدار از طریق دادستان نامه های ارسایل به عادل
روزدار و از طرف او را در گوهردشت ارسال کرده است که آخرین آن چند هفته قبل از اجرای حکم است.

.۳۶۳

چند نفر که در بازپریس رشکت داشتند گفته اند که عادل روزدار در دوران ارتکاب جرم در گوهردشت بوده و
اطیان گفته است که عادل روزدار را یمشناخت ،آنها در یک بخش
امی
در آنجا اعدام شده است .شاهد ر
ر
بودند و بعد از اعدامها عادل مفقود شد .شاهد ابوالقاسم سلیمان پور گفته است که در سال  ۱۹۸۷با
پایی پس از اعدامها عادل مفقود شده است.
همچنی
عادل روزدار در گوهردشت بند مشیک بوده و در ر
ر
شاهد مهدی اصالن رنی گفته است که عادل روزدار در گوهردشت بوده و اعدام شده است و توضیح داده

۱۴۹
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دستگیی دانشجوی
که این را از زندانیان دیگری شنیده که عادل روزدار را یم شناختند زیرا او قبل از
ر
دندانیشیک بوده است.
ی
.۳۶۴

ً
دادگاه بدوی معتقد است که اظهارات سارا روزدار همراه با آخرین نامه عادل روزدار قویا حایک از آن است که
وی در مدت اجرای حکم در گوهردشت بوده است که همراه با اظهارات شاهد گزارش شده در باال و در نبود
تحقیقان که خالف این گفتهها را ثابت کند ،یم توان گفت که با اطمینان کاق ثابت شده است که عادل
روزدار در دوره وقوع جرم در آنجا اعدام شده است.

.C2
حسی ر
حایح محسن
ر
.۳۶۵

شایک صدیقه ر
حسی از اعضای سازمان مارکسیسب راه کارگر بوده و در
حایح محسن گفته است که برادرش
ر
همچنی گفته است که
سال  ۱۹۸۲به دلیل ارتباط با این سازمان به  ۱۵سال زندان محکوم شده است .وی
ر
حسی در گوهردشت
والدین از سال  ۱۹۸۶تا ممنوعیت مالقات در تابستان  ۱۹۸۸توانستهاند به دیدار
ر
حسی را اعدام کردهاند ،اما بدون اینکه اطالع دهند اعدام
پایی سال بعد به پدر اطالع دادند که
بروند و در ر
ر
در کجا صورت گرفته است.

.۳۶۶

حسی ر
حایح محسن در دوران اعدام از بند مشیکشان در گوهردشت
یعقون گفته است که
شاهد جعفر
ر
ر
ی
برده شده و دیگر دیده نشده است ،اطالعان که وی در کتاب «مرزهای ناشناخته ربی زندگ و مرگ» خود
در سال  ۲۰۱۵رنی بیان کرده است .ماجرای او توسط شاهدان ابوالقاسم سلیمان پور و روم افشام رنی تایید
حسی ر
حایح محسن در گوهردشت هم بند بوده و در جریان اعدام ها
یم شود که هر دو اظهار داشتند که با
ر
اطیان ،سیدجالل الدین
امی
برده شده و دیگر دیده نشده است .شاهدان متعددی از جمله مهدی اصالن ،ر
ر
خی داده اند.
حسی ر
خی اعدام
حایح محسن از دیگر ُ زندانیان ر
سعیدی و مهرداد نشایط ملکیان از شنیدن ر
ر
اطیان در
امی
و
»
ل
گ
فرصت
آخرین
«
کتاب
در
اصالن
مهدی
در اینجا یم توان به این نکته اشاره کرد که
ر
ر
حایح محسن ییک از زندانیان اعدام شده در گوهردشت بود.
حسی ر
لیست خود اعالم کرده اند که
ر

۱۵۰
دادگاه بدوی استکهلم
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حسی ر
حایح
به گفته دادگاه بدوی ،با توجه به تحقیقان که در باال ذکر شد ،در مجموع ثابت یمشود که
ر
محسن در گوهردشت بوده و در دوره وقوع جرم در آنجا اعدام شده است.

طالب
 .C3عادل ر
.۳۶۸

.۳۶۹

.۳۷۰

.۳۷۱

ی
طالب کلهران گفته است که برادرش عادل در سال  ۱۹۸۵به دلیل وابستیک به سازمان
شایک عصمت ر
مارکسیسب راه کارگر به ده سال حبس تعزیری محکوم شد و در سال  ۱۹۸۷به گوهردشت منتقل شد و در
بهار ۱۹۸۸در فروردین ماه ،قبل از اعالم مقررات منع رفت و آمد ،برای آخرین بار به دیدار او رفت .عالوه بر
ً
این ،او گفته است که متعاقبا به خانواده در اوین در مورد اعدام عادل اطالع داده شده است که آن زمان از
زندانیان آزاد شده شنید که اعدام در گوهردشت انجام شده است .وی از طریق دادستان تصاویر کیف
همراه با وساییل را که در ارتباط با ابالغیه تحویل خانواده شده بود ،دریافت کرده است.
طالب در مصاحبهای که عفو ربیالملل در گزارش  Blood-Soaked Secretsدر سال ۲۰۱۸
عصمت ر
ر
طالب در اوین مطلع شدهاند .در طول جلسه دادگاه
عادل
اعدام
از
خانواده
که
است
گفته
منترس کرده،
ر
بدوی ،او توضیح داد که او یا اشتباه گفته یا اینکه در گزارش اشتباه نوشته شده است.
ی
اکی سپهر همیک گفته اند که با عادل
شاهدان نادر حدادی مقدم ،عبدالرضا شهاب شکویه و عیل رضا ر
طالب در یک بند در گوهردشت بوده و او پس از اعدامها مفقود شده است .شاهدان عیل رضا امید Meaf
ر
طالب
و
ر
حسی ملیک رنی از اطالعات آنها پشتیبان یم کنند که هر دو گفته اند در اوایل سال  ۱۹۸۸با عادل ر
به گوهردشت آورده شده و سپس عادل در آنجا اعدام شده است.
همچنی شاهدان مهرداد نشایط ملکیان
ر
طالب را از دیگران در زندان شنیده اند.
و سید جالل الدین سعیدی گفته اند که ر
خی اعدام عادل ر
طالب
به عقیده دادگاه بدوی ،از طریق اظهارات یکسان شاهدان ،با اطمینان کاق ثابت شده است که عادل ر
طالب کلهران در
در دوران وقوع جرم در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است .اینکه عصمت ر
مصاحبه قبیل اطالعات اشتباه ارائه کرده است ،با در نظر گرفی اطالعات ناکاق ارائه شده به بستگان،

۱۵۱
دادگاه بدوی استکهلم
شعبه ۴

رای دادگاه

شماره دعوا B 15255-19

 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

نوامی  ۱۹۸۸نوشته
همی دلیل ،نامه ای که عفو ربی الملل در
ر
تردید منطف در این مورد ایجاد نیم کند .به ر
ر
طالب به این معنا نیست که شط اثبات برآورده نشده
بود مبب بر احتمال قریب الوقوع بودن اعدام عادل ر
ر
خاریح ها در مورد آنچه در زندان ها یم گذشت وجود داشت .در
است .در آن زمان کمبود اطالعات برای
مجموع آنچه اکنون گزارش شده به این معناست که در این قسمت رنی پیگرد قانون ثابت شده است.

 .C5مجید ایوان
.۳۷۲

شایک ویدا رستمعیل پور گفته است که همرسش مجید در سال  ۱۹۸۵به دلیل عضویت در ییک از شاخه
.
های مارکسیسب فدائیان به زندان افتاده و آخرین مالقات با او در اواخر سال  ۱۹۸۶در اوین بوده است او
همی دلیل وقب در دادگاه ایران شنیده شد ،این را بیان کرد ،اما
معتقد بود که در آنجا اعدام شده است و به ر
ی
بتازگ با چند زندان آزاد شده در تماس بوده که گفته اند مجید در تابستان  ۱۹۸۸در گوهردشت اعدام شده
است .در ماه شهریور.

.۳۷۳

شاهدان منوچهر پیوند ،محمد اسد جو و نادر حدادی مقدم گفته اند که با مجید ایوان در گوهردشت بند
مشیگ داشتند و او را برای اعدام در ابتدای شهریور بردند.
حسی ملیک،
همچنی شاهدان متعددی از جمله
ر
ر
ادشی و مجید صاحب جام
عیل رضا امید  ، Meafعبدالرضا شهاب شکویه ،رحمان درکشیده ،محسن ز ر
اتابیک اعالم کرده اند که مجید ایوان را از دوران زندان به طرق مختلف یم شناختند و یم دانند که آنجا
همی اطالعات را در مورد مجید ایوان در
اعدام شد در اینجا یم توان تاکید کرد که رحمان درکشیده رنی ر
مقاله ای از سال  ۲۰۱۳در مجله کار ارائه کرده است .در نهایت ،یمتوان به این نکته رنی اشاره کرد که چندین
رشکت کننده دیگر در بارپریس تأیید کردهاند که مجید ایوان در گوهردشت اعدام شده است ،البته بدون
گفی بیشی از این که آن را از زبان دیگر زندانیان شنیدهاند.

.۳۷۴

در این پرونده ،تعداد زیادی از کسان که در بازپریس رشکت داشته اند گفته اند که مجید ایوان در
همی
گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است .اطالعات دقیق و تا حد زیادی منسجم بوده است ،به ر
دلیل است که به اعتقاد دادگاه بدوی ،با اطمینان کاق ثابت شده است که وی در گوهردشت در جریان
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ً
دوره وقوع جرم اعدام شده است .به گفته دادگاه بدوی ،اطالعات متناقیص که ویدا رستمعیل پور قبال در
زمینه های دیگر ارائه کرده بود ،هیچ شک منطف در این زمینه ایجاد نیم کند.

 .C6ر ربین بازرگان
.۳۷۵

شایک الله بازرگان گفته است که برادرش ر ر
بین به دلیل ارتباط با کمونیست های ایران به ده سال حبس
محکوم شده و در بهار  ۱۹۸۵در گوهردشت پدرشان برای آخرین بار در تابستان سال  ۱۹۸۸در رتی ماه با او
همچنی گفته است که پس از چندین ماه ممنوعیت ،پدر را به اوین فراخوانده اند و
مالقات کرده است .وی
ر
خی داده اند که پس از آن از تعدادی از زندانیان آزاد شده شنید که پرسش در گوهردشت
از اعدام ب ر رین به او ر
اعدام شده است.

.۳۷۶

شاهد منوچهر پیوند گفته است که هم قبل و هم در زمان اعدام با ر ر
بین بازرگان در گوهردشت در همان بند
ً
پایی آورده شدند و بعدا همان روز در راهرو اصیل برای آخرین بار
بوده است که در اول شهریور با هم از بند ر
رر
بین بازرگان را دید .عالوه بر این ،از چندین شاهد این پرونده از جمله ابوالقاسم سلیمان پور ،روم افشم،
حسی ملیک و مجید صاحب جم اتابیک ،اطالعان وجود دارد که با ر ر
بین بازرگان به طرق
مهدی اصالن،
ر
مختلف در گوهردشت آشنا شده و وی پس از مدن در دوره اعدامها مفقود شده است.

.۳۷۷

دادگاه بدوی معتقد است که اطالعات منوچهر پیوند به وضوح توسط سایر شهادت ها تایید یم شود و
بنابراین با اطمینان کاق ثابت شده است که ر ر
.
بین بازرگان در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است به
ر
گفته دادگاه بدوی ،اطالعان که مقامات ایران در مورد مهاجرت ربین بازرگان به خارج از کشور به سازمان
ملل ارائه کرده اند ،با تحقیقات گزارش شده در باال تکذیب شده است و به گفته دادگاه بدوی ،هیچ شک
منطف در مورد اعدام ر ر
بین بازرگان در گوهردشت ایجاد نیم کند. .

علیاده اعظیم
 .C7محمود ر
.۳۷۸

علیاده گفته است که پدرش محمود در سال  ۱۹۸۴وقب او تنها  ۸سال سن داشت به دلیل
شایک سولماز ر
.
وی
شد
دستگی
فداییان
چپ
سازمان
های
شاخه
از
ییک
در
فعالیت سیایس
همچنی گفته است که به یاد
ر
ر
دارد که در اوین و سپس در گوهردشت به دیدار او رفته است ،اما نیم داند آخرین دیدار گ بوده است.
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و گ این اتفاق رخ داد و زمان که وسایل او را به همراه گوایه فوت از زندان دریافت کردند که در آن به دروغ
قید شده بود که او به مرگ طبییع فوت کرده است ،اعدام او به خانواده اطالع داده شد .وی از طریق
دادستان گوایه فوت و نامه پدر را دریافت کرده است که آخرین آن از گوهردشت ارسال شده و تاری خ آن
چند هفته قبل از اعدام های تابستان  ۱۹۸۸است.
.۳۷۹

علیاده ارائه کرده است بر اساس گفته های تعدادی از زندانیان آزاد شده است .شاهد
اطالعان که سولماز ر
امی
علیاده اعظیم در گوهردشت در بند مشیک بوده و پس از اعدام
اطیان گفته است که با محمود ر
ر
ر
.
.
همچنی شاهد جعفر
کرده
است
شده
مفقود
است
معرق
شده
اعدام
زندانیان
از
ییک
عنوان
به
ا
ر
او
یا
ر
علیاده اعظیم را از زندان قزلحصار یمشناخت و سپس هر دو به گوهردشت
یعقون گفته است که محمود ر
ر
.
علیاده
ها
م
اعدا
از
پس
وی
و
شدند
منتقل
اصالن
مهدی
شاهد
است
شده
مفقود
در مورد اعدام محمود ر
ُ
اعظیم اطالعات ثابب داده است که از جمله در کتاب خود «آخرین فرصت گل» رنی درباره آن نوشته
است.

.۳۸۰

علیاده اعظیم ،در
با توجه به اطالعات گزارش شده از بازپریس ها در باال و آخرین نامه ارسایل محمود ر
مجموع ثابت یم شود که وی در گوهردشت بوده و در زمان وقوع جرم در آنجا اعدام شده است.

نام های دیگر در پیوست
.۳۸۱

در بخش حاض ،دادگاه بدوی برریس خواهد کرد که کدام یک از  20نفر باق مانده در پیوست C
کیفرخواست در گوهردشت در دوره وقوع جرم مورد بحث اعدام شده اند .در این بخش ،دادگاه بدوی رنی
اسایم را بر اساس اطالعات شفایه به دستههای مختلف تقسیم کرده است .در اینجا قابل ذکر است که
تمایم اسایم پیوست حداقل توسط یک رشکت کننده در بازپریس ذکر شده است.

شواهد شفایه گسیده
 .C8جهانبخش شخوش
 .C9محمود قایص
 .C10کیوان مصطفوی
 .C12عباس رئیش
ریحان
 .C13جعفر
ی
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 .C14صادق ریایح
 .C15محمدعیل پژمان
 .C16مصطف فرهادی
 .C20محمدعیل بهکیش
 .C21محمود بهکیش
.۳۸۲

به اعتقاد دادگاه بدوی ،با توجه به شواهد شفایه ثابت یمشود که این افراد طبق کیفرخواست در
گوهردشت اعدام شدهاند .همان طور که بریح از افراد ضمیمه  ،Aتوسط تعدادی از رشکت کنندگان در
حی اجرای حکم در گوهردشت با یکدیگر تماس داشتهاند و
بازپریس ذکر شدهاند که گفتهاند قبل و در ر
همی دلیل است که به نظر دادگاه بدوی ،با
سپس مفقود شدهاند .اطالعات دقیق و منسجم بوده است ،به ر
ً
اطمینان کاق مشخص شده است که آنها در مدت وقوع مورد بحث در گوهردشت بوده اند و متعاقبا مفقود
شده اند .در صورت نبود اطالعان که در این زمینه ها شک منطف ایجاد کند ،با توجه به آنچه در بازپریس
رخ داده است ،ثابت یم شود که آنها بر پایه کیفرخواست در گوهردشت اعدام شده اند .برای آنچه که در
مورد هر فرد با جزئیات بیشی بیان شده است ،به خالصه پیوست شماره  ۲رای دادگاه مراجعه کنید.

شواهد شفایه کمی جامع
 .C11محسن رجب زاده
 .C17همایون آزادی
 .C18مجید ولید
 .C19بهزاد عمران
 .C22ابراهیم نجاران
 .C23حمید نص ریی
 .C24محسن دلیجان
 .C25ساسان قندی
.۳۸۳

در مورد این افراد ،شواهد به اندازه تعداد رشکت کنندگان در بازپریس که درباره آنان حرف زده اند قانع کننده
نیست ،اما با وجود این ،اطالعات دقیق و مشخیص از شاهدان در پرونده وجود دارد که آنها در گوهردشت
در ارتباط با اعدام ها بهم برخوردند و بعد از آن مفقود شده اند ،که در ترکیب با سایر حقایق اثبان که
بدست آمده ،به این معب است که کیفرخواست در این قسمت رنی ثابت شده است.
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.۳۸۴

شاهد محمد اسدجو گفته است که او در همان بند همایون آزادی بود ( )C17و او را در ماه شهریور بردند و
همچنی گفته است که پس از اعدام ،وسایل همایون آزادی را در زندان بسته و پس از
دیگر دیده نشد .وی
ر
.
آزادی با بستگانش در تماس بوده و به آنها گفته که همایون اعدام شده است اعدام همایون آزادی اطالعان
خی اعدام را از دیگر
است که توسط شاهد مهرداد نشایط ملکیان تایید شده است و وی گفته است که ر
نرسیه کار رنی ر
زندانیان گوهردشت شنیده است و در مقاله خود در سال  ۲۰۱۳در ر
منترس کرده است.
همچنی شاهد حمید اشیی رنی گفته است که همایون آزادی پس از اعدامها از میان زندانیان مفقود شده
ر
است ،اما فردی است که از نزدیک نیمشناسد.

.۳۸۵

دادگاه بدوی خاطرنشان یم کند که محمد اسد جو به طور ملموس در مورد ناپدید شدن همایون آزادی در
گوهردشت صحبت کرده است و اطالعات وی به وضوح توسط سایر اطالعات شاهدان گزارش شده
پشتیبان یم شود .به گفته دادگاه بدوی ،به این ترتیب با اطمینان کاق مشخص شده است که همایون آزادی
در زندان بوده و در طول دوره وقوع جرم مورد بحث در آنجا اعدام شده است .عالوه بر این ،هیچ تحقیف
که در این زمینه ها در جهت مخالف صحبت کند ،ارائه نشده است ،از این رو دادگاه بدوی معتقد است که
رشط اثبان برآورده شده است.

.۳۸۶

نصیی ) (C23در بند گذاشتند و هر دو
محمد اسدجو رنی گفته است که او را با بهزاد عمران ) (C19و حمید ر
را در اول ماه شهریور بردند و دیگر آنان را ندیده است .اطالعات او مورد تایید مهرداد نشایط ملکیان است
که هم گفته است که هر دوی آنها را در دوران اعدامها مالقات کرده است و هم در مقاله خود در سال
ُ ۲۰۱۳نوشته است که آنها اعدام شده اند .عالوه بر این ،شاهد مهدی اصالن رنی در کتاب «آخرین فرصت
نصیی در گوهردشت در شهریور اعدام شده است که البته اطالعان است که
گل» نوشته است که حمید ر
.
پس از تماس با دیگران به دست آورده است مانند همایون آزادی ،دادگاه بدوی با در نظر گرفی اطالعات
نصیی
محمد اسدجو و سایر شواهد و در نبود تحقیقات مخالف ،رشط اثبات در مورد بهزاد عمران و حمید ر
را برآورده یمداند.

.
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دادگاه بدوی مدارک مربوط به محسن رجب زاده ) (C11و مجید ولید ) (C18را به ر
.۳۸۷
ارزیان کرده
رویس معادل
ر
.
بندهان که
است شاهد محمود خلییل گفته است که در راهروی اصیل زندان در ابتدای شهریور بوده و بسیاری از هم
ی
یمشناسد از جمله محسن رجبزاده و مجید ولید در آنجا بودهاند و سپس مفقود شدهاند.
همچنی شاهد مهرزاد
ر
دشتبان گفته است که مجید ولید را یمشناخت و پس از آزادی با خانوادهاش تماس گرفت که اعدام او را تایید کردند.
خی اعدام او را شنید .دادگاه
رحمان درکشیده گفته است که محسن رجب زاده را از قزلحصار یمشناخت و پس از آن ر
بدوی معتقد است که از طریق داده های بازپریس گزارش شده ،با اطمینان کاق ثابت شده است که محسن رجب زاده و
مجید ولید در طول دوره اعدامها در گوهردشت بوده اند و پس از آن ناپدید شده اند که به موجب آن کیفرخواست
ثابت شده است.
.۳۸۸
اطیان گفته است که در زمان رشوع اعدامها با محسن دلیجان
امی
در پایان یم توان اشاره کرد که شاهد ر
ر
) (C24و ساسان قندی ) (C25در بند مشیک بوده است که هر دوی آنها را درآغاز شهریور برای آخرین بار در زندان
همچنی گفته است که پس از آزادی با خانواده های مربوطه آنها
دیده است .و اینکه بعد از آن ناپدید شده اند .وی
ر
اطیان رنی این اطالعات را در فهرست همبندان اعدایم
امی
تماس گرفته است که آنچه روی داده بود را تایید کردند .ر
ر
.
خود که چند ماه قبل از بازپریس تکمیل شده بود ،آورده است در مورد محسن دلیجان و ساسان قندی تحقیف صورت
اطیان داستان موثف را در مورد رفقای خود در زندان
امی
نگرفته است .با این حال ،دادگاه بدوی خاطرنشان یم کند که ر
ر
گفته است و به این ترتیب ارتباط مشخیص ربی گوهردشت و ناپدید شدن آنها وجود دارد.
همچنی دلییل برای زیر
ر
اطیان وجود ندارد و پس از آن و در نبود مدارک خالف ،ثابت یم شود که
امی
سوال بردن اطالعات ارائه شده توسط ر
ر
محسن دلیجان و ساسان قندی برپایه آنچه که در کیفرخواست نوشته شده اعدام شده اند.

شواهد شفایه ضعیف تر
 .C4حیدر نیکو
 .C26انوشه طاهری
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.۳۸۹

این دو نفر در بازپریس ها نام برده شده اند ،اما اطالعات فاقد دقت و جزییان است که در مورد افراد در
دسته های قبیل بوده ،به این معب که به دلیل نبود تحقیق قابل اعتماد ،رشط اثبات برآورده نشده است.

.۳۹۰

اطیان اعدام شده است .اما هر دو گفتند که هرگز او
امی
حیدر نیکو ) (C4به گفته شاهدان مهدی اصالن و ر
ر
.
خی اعدام او را فقط از دیگران شنیده اند اطالعات مشخیص در دست نیست که حیدر نیکو
را ندیده اند و ر
را به گوهردشت مرتبط کند ،به این ترتیب رشط اثبات در مورد وی برآورده نیم شود.

.۳۹۱

پایی
فقط شاهد مهدی اصالن است که در مورد انوشه طاهری صحبت کرده است ) .(C26او گفت که در ر
 ۱۹۸۶آنها را به گوهردشت منتقل کردند و انوشه طاهری به بند جداگانه ای رفت و او و بسیاری دیگر را
اعدام کردند که در کتاب خود درباره آن نوشته است .دادگاه بدوی خاطرنشان یم کند که این اطالعات تا
حدی در تایید موضوع صحبت یم کند ،اما معتقد است که در نبود تحقیقات دیگر ،بطور موثق نشان داده
نشده است که انوشه طاهری در گوهردشت اعدام شده به گونه ای که داللت بر مسئولیت کیفری کند.

.۳۹۲

ادعان حمید نوری در روند اقدامات در مورد اعدام ها
با این نقطه رشوع ،دادگاه بدوی به برریس مشارکت
ی
کیب از شواهد برای هر دو بند  ۱و  ۲کیفرخواست و سپس با
نهان در مورد
یم
ارزیان تر ر
ر
پردازد و با نظر ی
ی
رسیدگ به اطالعات و مدارک و شواهد حمید نوری به پایان یم رسد.
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 iiمشارکت حمید نوری در موج دوم
ادعان
سپتامی  ۱۹۸۸در زندان گوهردشت در ایران در اعمال
سوال  )۸آیا حمید نوری در دوره  ۲۷اوت تا ۶
ر
ی
آیی مسلمان خود دست برداشته بودند،
علیه زندانیان که هوادار گروه های گوناگون چپ بودند و از ر
دست داشت؟
ثابت شده است
 −که حمید نوری به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت با نام مستعار حمید
سپتامی ۱۹۸۸مشغول به کار بود
عبایس دوره  27اوت تا ۶
ر
 −که در آن نقش ،با همرایه و با توافق یا مشورت با دیگران ،با انتخاب زندانیان برای معرق به
کمیته ،در اعدام ها رشکت کرده ،این زندانیان را به راهرو اصیل آورده ،اسایم زندانیان را
برای معرق به کمیته خوانده و زندانیان را به کمیته برده است
 −که از طریق مشارکت گفته شده در باال ،مجازات اعدام تع ریی شده توسط کمیته را  -که به
تعیی یمشد که رشایط اولیه یک محاکمه عادالنه را برآورده نیم کرد ،اجرا
تبعیت از رویه ای ر
کرده است.
در بخش ،دالیل مواضع ارائه شده است.

ی
هان برای رسیدگ و پردازش
پرسش ی
.۳۹۳

دادگاه بدوی در این بخش برریس یم کند که آیا حمید نوری به نحوی که دادستان در این بند از کیفرخواست
ادعا کرده است ،در سمت معاونت یا در نقش یا سمت مشابه دیگری ،با همرایه و با توافق یا مشورت با
دیگران ،اعدامها را سازماندیه کرده و در آنها به صورت زیر رشکت کرده است:
 −انتخاب زندانیان برای بردن به کمیته،
 −بردن این زندانیان به راهرو اصیل و نگهبان از آنان در آنجا،
 −خواندن نام زندانیان که قرار بود در برابر کمیته حاض شوند ،بردن زندانیان به کمیته و دادن
کتب و شفایه درباره زندانیان به کمیته
اطالعات ر
 −خواندن نام زندانیان که قرار بود برای اعدام برده شوند،
 −دادن دستور به زندانیان تا به صف شوند تا به محل اعدام اسکورت شوند
 −اسکورت کردن زندانیان تا محل اعدام و پس از آن گرفی جان زندانیان با حلق آویز کردن آنان.

.۳۹۴

همچنی اینکه حمید نوری با همرایه و تفاهم یا مشورت با دیگر کارکنان ارشد از سایر مرتکبان دعوت و به
ر
آنان دستور داده که
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با کمک به او و دیگر کارکنان ارشد در اعدامها رشکت کرده و آنها را اجرا کنند.
.۳۹۵

همچنی باید برریس شود که آیا حمید نوری به طور مشیک و با توافق یا مشورت با سایر مرتکبان به روال
ر
گفته شده در باال احکام مجازات مرگ کمیته را ،که بدنبال رویهای صادر شده که رشایط اولیه دادریس
عادالنه را نداشته است ،به اجرا گذاشته است.

نقاط رشوع
.۳۹۶

دادگاه بدوی در قسمت قبل تشخیص داده است که در زندان گوهردشت به ادعای دادستان جریم صورت
غیقابل برریس هستند که چندین نفر در
گرفته است .اینها اقدامات مشیگ از جمله رویدادهای بزرگ و ر
اجرای آن همکاری کرده اند .اکنون دادگاه بدوی به برریس مسئولیت کیفری حمید نوری در آن حوادث یم
پردازد.

.۳۹۷

یان شواهد در
دادگاه بدوی نخست به مالحظات اولیه از مجموع شواهد مکتوب ،و استدالیل که قبل از ارز ر
قالب گزارش ها ،کتاب ها ،مقاالت و مصاحبه ها در زمینه های مختلف در زیر بند  ۱کیفرخواست ارایه
شده ارجاع یم دهد.

.۳۹۸

برریس شواهد ،مانند بند  ۱کیفرخواست ،بر رشایط مربوط به حمایت از حقایق قانون ذکر شده در
ر
یان ارزش اثبان یک گفته،
رشح جرم متمرکز است .دادگاه بدوی با
ارزیان اظهارات شوع یم کند .هنگام ارز ر
ر
همچنی برریس یم شود که آیا آن گفته ،توسط رشایط دیگر ،به اصطالح شواهد یا حقایق تأیید کننده
ر
خی .مانند شواهد کت رب ،استدالل و نقطه ر
ارزیان
ای
ر
ب
،
باال
در
شده
ائه
ر
ا
وع
ش
تایید
،
مثبت
یا
شود
یم
ر
ر
معتی است.
شواهد شفایه زیر بند  ۱کیفرخواست ،ر

.۳۹۹

همانطور که در قسمت اول ذکر شد ،ثابت شده است که حمید نوری در نقش معاون دادستان ،به اتفاق و
با توافق یا مشورت با دیگران ،در اعدام زندانیان مجاهد رشکت داشته است که ده روز قبل از رشوع اعدام
زندانیان هوادار
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گروههای چپگرای مختلف و کسان که پنداشته میشد مسلمان خود را کنار گذاشته بودند پایان یافت.
ی
غیمستقیم خود ،برای برریس
شواهدی که در رسیدگ به بند  ۱کیفرخواست ارائه شده به واسطه اثر اثبان ر
باالن برخوردار
مشارکت حمید نوری در جریان موج دوم اعدامها طبق بند  ۲کیفرخواست رنی از اهمیت ی
است.
.۴۰۰

ً
عمال همه شهودی که برای این بخش از کیفرخواست شهادت دادند ،اطالعان ارائه کرده اند مبب بر اینکه
حمید نوری را در حال انجام تعدادی از اعمال مختلف در رابطه با این اتهامات این کیفرخواست دیده اند.
یان یم کند ،یعب کسان که از قبل از ظاهر حمید نوری اطالع
دادگاه بدوی ابتدا مهمیین شواهد را ارز ر
هان که برای برریس حقایق حقوق مورد
ت
موقعی
در
سپس
و
بودند
داشتند و بدون چشم بند او را دیده
ی
استناد اهمیت دارد مشاهدان انجام یم دادند .سپس دادگاه بدوی به برریس گذرا مدارک متشکل از افرادی
یمپردازد که یمتوان آنها را دارای شناخت کمیی از حمید عبایس توصیف کرد .گزیده ای از مقاالت ،کتاب ها
میان اهمیت شواهد ارایه
غیه از بازماندگان دوره زندان در ارتباط با
یا مصاحبه ها و ر
ارزیان اظهارات به ر
ر
خواهد شد.

.۴۰۱

رویان در کتاب آفتابکاران خود در سال  ۲۰۰۷اظهار داشت که محاکمه
اما در ابتدا یم توان گفت که محمود
ی
مذهب ها و مارکسیست ها از  ۲۷اوت  ۵( ۱۹۸۸شهریور  )۱۳۶۷آغاز شده است و در این دوره حمید
غی
ر
ر
.
رویان همانطور که در باال در سوال  6توضیح داده شد ،حمید نوری
حسان شلوغ بود محمود
عبایس شش
ی
ر
را حمید عبایس معرق کرده است.

.۴۰۲

ر
یان شواهدی از بریح از اظهارات عمده در
با آنچه گفته شد به عنوان نقطه شوع ،دادگاه بدوی به ارز ر
ر
بازپریس روی یم آورد .در اینجا یم توان تاکید کرد که گزارش خالصه ای از اظهارات شکت کنندگان در
بازپریس را یم توان در پیوست  2رای دادگاه یافت.

آنچه که در بازپریس ها گفته شد
.۴۰۳
حسی ملیک گفته است که در ماههای قبل از اعدامها چندین بار بدون چشم بند مشاهدان از معاون دادیار
ر
حمید عبایس داشته است .از جمله اینکه در رابطه با انتقال وی به بند مقابل جهاد در تابستان  )۱۳۶۷(۱۹۸۸و سپس
هان که دادیار در بند انجام یم داد ،این مشاهدات صورت گرفته است .او اطالعات بیشیی در
در رابطه با بازپریس ی
مورد آنچه که

۱۶۱
دادگاه بدوی استکهلم
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 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

غیمستقیم حکایت از انجام اعدامها داشته و رشح داده
در دوران اعدامها در بند دیده و شنیده که به طور ر
.
پایی
در
که
نوبت
یک
در
است
کرده
مالقات
عبایس
حمید
است که پس از اعدامها دو بار در گوهردشت با
ر
همان سال بود ،او را از راهروی اصیل به اتاق بردند که حمید عبایس از او پذیر یان کرد و به او اطالع دادند که
تغیی یافته است .نوبت دوم در اوایل سال ( ۱۹۸۹اواخر
محکومیتش در آن زمان از  ۸سال به  ۱۵سال ر
 )۱۳۶۷بود که وی را در ارتباط با تجمع خانواده های زندانیان و معاون دادستان در حال سخیان دید.
.۴۰۴

حسی ملیک گز ر
پایی  )۱۳۶۹( ۱۹۹۰ارائه کرده است که گویا نام
عالوه بر این،
اریس از رویدادی در اوین در ر
ر
اصیل حمید عبایس در جریان آن فاش شده است .در رابطه با رفی چند زندان برای بازی فوتبال به
قزلحصار ،ییک از کارکنان زندان با حمید عبایس در دفی دادیار تماس گرفت و به اشتباه گفت که حمید نوری
به زودی خواهد آمد .بعد حمید عبایس آمد.

.۴۰۵

کتب
دادگاه بدوی یم تواند اعالم کند که اطالعات ارائه شده توسط
ر
حسی ملیک تا حد زیادی در تحقیقات ر
ً
پشتیبان یم شود .او در مصاحبه های مختلف اساسا اطالعات ثابب ارائه کرده است .بنابراین او در روایت
خود از حمید عبایس در مورد اطالعات محوری ثابت بوده است .او در برخورد عکش که با پلیس انجام
داده ،گفته است که به راحب یمتوانست حمید عبایس را در میان عکسها مشخص کند .اگرچه او در آن
شناسان با اهمیت است که
ارزیان مدارک ،این
زمان تصاویری از حمید نوری را در رسانهها دیده بود ،اما در
ی
ر
حمید عبایس در زندان برای او فردی شناخته شده بود

.۴۰۶

معتی است .اطالعان که وی در خصوص مشاهدات حمید نوری در موقعیتها و دورههای
حسی ملیک ر
ر
.
باالن برای
اثبان
ارزش
ای
ر
دا
ها
داده
رسد
یم
نظر
به
اعتماد
قابل
است،
کرده
ائه
ر
ا
محاکمه
با
تبط
ر
م
زمان
ی
این ادعا هستند حمید نوری هم قبل و هم بعد از دوره وقوع جرم به عنوان دستیار معاون دادستان
گوهردشت فعالیت یم کرد.

.۴۰۷

غیمستقیم ادعای ارتکاب جرم را اثبات یم کند زیرا حایک از آن است که حمید
اینها رشاییط است که به طور ر
عبایس این بار رنی به نقش خود در گوهردشت و در طول موج دوم اعدام ها عمل کرد.
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با این ،بعنوان نقطه رشوع دادگاه بدوی شواهد را که شامل مشاهدات مستقیم از حمید نوری در دوره
اعدامهاست ارزشگذاری یم کند.
.۴۰۸

اکیی – سپهر گفته است که چگونه در سال  )۱۳۶۲( ۱۹۸۳در اوین در سه نوبت بدون چشم
عیل رضا ر
.
بند در دفی دادیار با حمید عبایس همکاری داشته است آن مسایل در ارتباط با مشکالت مربوط به همرس
زندان او و فرزند تازه متولد شده آنان در زندان و امرار معاش آنها بودند .وی اظهار داشته است که پس از
آن ،هنگام مالقات با حمید عبایس در گوهردشت در تابستان  )۱۳۶۷(۱۹۸۸در رابطه با بازپریس در مورد
مذهب وی ،او را شناخت .وی در ادامه اظهار داشته است که سپس در ابتدای شهریور حمید
اعتقادات
ر
همچنی دیده است که
و
کرده
مشاهده
کمیته
ار
ر
استق
محل
مجاور
اهروی
ر
در
و
اصیل
اهرو
ر
در
عبایس را
ر
حمید عبایس یک زندان را از کمیته آورده و در راهرو اصیل قرار داده است .عالوه بر این ،گفته یم شود که
وی در راهرو با حمید عبایس تعامل داشته و در آنجا به سواالت وی در مورد رشکت در مصاحبه و اقامه
نمازهای روزانه پاسخ داده است .او توضیح داده است که این مشاهدات را از طریق شکاق در چشم بند
انجام داده است.

.۴۰۹

همچنی بیان کرده است که پس از بازپریس او را به راهروی فریع بردند و ییک از زندانیان به او گفت که
وی
ر
غیمسلمانان گرفته است و بسیاری از آنها
یک دادگاه سیایس در زندان وجود دارد که تصمیم به اعدام همه ر
.
قبال اعدام شده اند .در حایل که دیگران مجبور به خواندن نمازهای روزانه شدند وی اظهار داشته است که
جابجان زندانیان در راهرو
حی
پس از آن تصمیم به موافقت با مصاحبه و خواندن نماز گرفته است و در ر
ی
تغیی عقیده داده
توجه حمید عبایس را جلب کرده و به این ترتیب دوباره با حمید عبایس که مطلع شد او ر
وارد تعامل شد .بنا به گزارش ها ،حمید عبایس به طعنه از او پرسید که آیا این دیوارها بودند که او را با سواد
جان که قبال نشسته بود برد .او گفته است که حمید عبایس سپس
و فرهیخته کردند و سپس او را به همان ی
به آوردن زندانیان به کمیته ادامه داد و زمان که کمیته از زندان خارج شد ،با ییک از همکارانش بحث کرد که
گیند.
زندانیان در راهرو کجا قرار ر

.۴۱۰

معتی است .اطالعان که وی در مورد مشاهدات حمید نوری در موقعیتها و بازههای
اکیی سپهر ر
عیل رضا ر
زمان مرتبط ارائه کرده است
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برای برریس حقایق حقوق استناد شده قابل اعتماد به نظر یم رسد .شهادت وی نشان یمدهد که حمید
عبایس در بازپریس از زندانیان که بر اساس پاسخهای به دست آمده برای حضور در کمیته انتخاب شدهاند،
مشارکت داشته و در سازماندیه و استقرار زندانیان در راهروهای اصیل و راهروهای فریع مشارکت داشته
است .او زندانیان را به کمیته یم آورد و یم برد.
.۴۱۱

شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس رشیح از ظاهر حمید عبایس در گوهردشت
وی در خصوص
ی
همچنی در
ارائه کرده است که یم توان گفت که شباهت های زیادی به ظاهر حمید نوری دارد .وی
ر
ر
منترس شده ،حمید نوری را به عنوان حمید عبایس شناخته و در
دستگیی در فیس بوک
تصویری که پس از
ر
شناسان کرده است .با توجه به اینکه حمید عبایس بر اساس دیدارهای ایشان در اوین به
دادگاه رنی او را
ی
شناسان مطمی تلف یم شود و
مناسبت تولد فرزندش از جمله افراد شناخته شده برای وی بوده است ،این
ی
باالن برخوردار است.
از ارزش اثبان ی

.۴۱۲

آذرنوش همب ایزهای شهادت داده است که حمید عبایس در زمان اعدامها در زندان برای او فردی شناخته
ً
شده بوده است ،زیرا او را قبال در بند دیده است .وی با توجه به نکات حقوق بیان شده ،به ویژه از حادثه
ای در شهریور در سال  ۱۳۶۷که به کمیته معرق شد ،گفته است .او گفته است که پس از پایان جلسه
کمیته باید از جایش بلند شود و بعد نگایه به اطراف انداخته و دستیار دادستان و حمید عبایس را در
قسمت پشب سالن ،حدود  ۷تا  ۸ردیف صندیل پشت ش دیده است .وی از نظر اطمینان از مشاهده،
ی
همی دلیل توجه ویژهای به
تاکید کرده است که یمدانستم محاکمه دادگاه در مورد مرگ و زندگ بوده و به ر
تعیی
افراد حاض یو آنچه در اتاق یمگذرد داشته است .او بیان کرده است که این حادثه ییک از ده رویداد ر
همی دلیل در اظهارات خود تردیدی ندارد .وی در ادامه گفته است که با حمید
کننده در زندگ اوست و به ر
عبایس ارتباط چشیم داشته است و او در هنگام خروج دستور داده است که چشمبند را ببندد .حمید
عبایس سپس کتف او را گرفت و به ربیون از سالن هدایت کرد .او گفته است که مطمی بود که او را به
حسینیه محل اعدام یم برند.

.۴۱۳

آذرنوش همب ایزهای رنی پس از آنچه در بازپریس پلیس از وی ثبت شده بود اطالعات جدیدی ارائه کرده
است در باره اینکه که حمید عبایس پس از ربیون بردن او
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از اتاق با لحب تند گفت که یمداند او ،ایزهای ،یمدانست که قرار است او را به کمیته ربیند .او گفته است که
بگید و برایش معلوم بود که
میود تا از قایص حکم شالق ر
سید و گفت که ر
حمید عبایس او را به پاسداران ی
صدای حمید عبایس است که شنیده است .او در توضییح برای ارائه اطالعات جدید گفته است که با
گذشت زمان و فکر کردن به اتفاقات ،خاطرات جدیدی به یاد یم آورد .به اعتقاد دادگاه بدوی ،همانطور که
ابتدان شواهد در باال ذکر شد ،این پدیده رن سابقه ای نیست ،بلکه برعکس ،برای نحوه عملکرد
در قسمت
ی
حافظه طبییع است.
.۴۱۴

آذرنوش همب ایزهای در بازپریس خوددار بود و این تصور را ایجاد میکرد که مراقب است مبالغه نشود .او
گون خاطراتش جمع و جور عمل کرده است .اینکه او حمید عبایس را در
رفتاری منسجم داشت و در باز ی
داخل کمیته دیده است ،از مشاهده مستقیم و بدون چشم بند یک فرد شناخته شده در یک لحظه حساس
و دردناک ر
نایس یم شود که گویای صحت اطالعات است.

.۴۱۵

وی در ادامه رشیح از حمید عبایس از دوران زندان ارائه کرده است و توجه خایص به چشم و نگاه او داشته
است .او چندین بار برای شکنجه و شوک رویح تحت معالجه قرار گرفته است و چندین بار در این باره
حرف زده است .او گفته مطمی است حمید نوری همان حمید عبایس از گوهردشت است و از او کینه ای
ندارد .اطالعان که وی در خصوص مشاهده حمید نوری ارائه کرده است ،موثق به نظر یم رسد و ارزش
باالن دارد.
اثبان ی

.۴۱۶

نادر حدادی مقدم در بازپریس اطالعان داده است که اوایل سال ( ۱۹۸۸پایان  )۱۳۶۶به گوهردشت آمده و
قبل از اعدامها  ۲تا  ۳بار بدون چشم بند از حمید عبایس مشاهدان داشته است که در رابطه با آمدن وی
اتفاق افتاده است .او به بند یمآمد و با زندانیان که با دفی دادیار کار داشتند صحبت یمکرد .نادر حدادی
همچنی شهادت داده است که حمید عبایس همراه با دیگران در  ۳۱اوت  ۹(۱۹۸۸شهریور )۱۳۶۷
مقدم
ر
جان که آنها را وادار به نشسی و انتظار
برد،
همکف
طبقه
به
و
کرد
بلند
ا
ر
زندانیان
سایر
و
او
و
آمد
بند
به
ی
ً
کشیدن کردند تا قبل از حضور در برابر کمیته .با این حال هیچ وقت شخصا با حمید عبایس ارتباط برقرار
نکرده است
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ً
چیی بود که بعدا از سایر زندانیان آموخت.
و در این مواقع نام او را نیم دانست ،اما این ر
.۴۱۷

وی در بازپریس توضیحان درباره جزئیات چهره حمید عبایس ارائه کرده و گفته است که تصاویر حمید نوری
شناسان کرده است .او گفته مطمی است
در رسانه ها را حمید عبایس تشخیص داده و در دادگاه رنی او را
ی
حمید نوری حمید عبایس در گوهردشت است.

.۴۱۸

گون تصاویر خاطرهای به شیوهای
یان دادگاه بدوی ر
معتی است .او در باز ی
نادر حدادی مقدم بر اساس ارز ر
خویشی دارانه عمل کرده است .در اینجا رنی مشاهده مستقیم بدون چشم بند از فردی است که در یک
لحظه آسیب زا برای او شناخته شده است که گویای درسب اطالعات است .اما باید به این نکته توجه کرد
که او فقط حمید عبایس را در چند نوبت در زندان دیده است .گفته ها پذیرفته یم شود اما به طور کیل
ً
ارزش اثبان نسبتا کمیی برای ادعاهای دادستان در مورد ارتکاب جرم وجود دارد.

.۴۱۹

محمود خلییل در بازپریس گفته است که قبل از اعدام بارها بدون چشمبند حمید عبایس را دیده است .طبق
گزارش ها ،او به عنوان مسئول بخش ،تماس زیادی با حمید عبایس داشت .وی خود را پل ارتبایط ربی
زندانیان و مدیریت زندان در امور مرخیص ،ویزیت بهداری ،غذا و موارد دیگر عنوان کرده و اظهار داشته که
با هم جلسان داشته اند .حمید عبایس در زمان اعدام ها فردی شناخته شده بود.

.۴۲۰

همچنی شهادت داد که پس از حضور در کمیته در  ۲۷اوت  ۵( ۱۹۸۸شهریور  )۱۳۶۷شنیده است که
وی
ر
.
ناضیان به نگهبان در راهرو اصیل دستور داده است که او را برای ادای نماز روزانه به بند ربیند او گفته
است که بعد از آن صدا فهمیده که حمید عبایس او را برده است .او گفته است که زیر چشم بند حمید
عبایس و لباس پوشیدنش را یادداشت کرده ،هر چند که چهره را ندیده است .بنا بر گزارش ها ،حمید عبایس
او را تا چند پله آورد ،و باقیمانده راه را یک پاسدار همراه او بود.
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.۴۲۱

معتی است .وقب
گفته های محمود خلییل نسبت به آنچه در زندان در مدت مربوطه تجربه کرده است ر
یان صحت اطالعات مربوط به مشارکت حمید عبایس در کار انجام شده در «راهروی مرگ»
صحبت از ارز ر
به میان یمآید ،باید توجه داشت که محمود خلییل چهره حمید عبایس را در آن مناسبت ندیده ،بلکه فقط
یک سؤال بوده است.
شناسان صدا ،که یم توان آن را نامشخص توصیف کرد .این بالتکلیف تا حدودی با
ی
جیان یم شود که محمود خلییل به عنوان رئیس این بند بارها با حمید عبایس صحبت کرده
این واقعیت ر
است .وی در ادامه عنوان کرده است که تصاویر رسانه ای حمید نوری را حمید عبایس یم شناسد و در
شناسان کرده است .با این حال ،به نظر یم رسد اطالعان که او در مورد مشاهده حمید
دادگاه رنی او را
ی
عبایس در راهرو اصیل ارائه کرده است ،در مجموع قابل اعتماد کمیی است و بنابراین ارزش اثبان کمیی
دارد.

.۴۲۲

محمد اسدجو قبل از اعدامها حمید عبایس را یم شناخت .او گفته است که او را در بند بدون چشمبند و در
فاصلهای کوتاه در کنار سایر مسئوالن زندان دیدهام که حمید عبایس پشت ش آنها راه یمرفت و
ً
گی امور زندانیان بوده و مثال یک بار برای دیدن زندان
یادداشتبرداری یمکرد .گفته یم شود حمید عبایس در ر
که نیاز به مراقبت پزشیک داشت ،آمده بود .محمد اسدجو گفته است که زندانیان دیگر به او گفته اند که
حمید عبایس کیست و نامش چیست.

.۴۲۳

همچنی اطالعان ارائه کرده است که در  ۳۱اوت  ۹( ۱۹۸۸شهریور  )۱۳۶۷او را به همراه سایر زندانیان
او
ر
خی.
به اتاق بردند که در آنجا از او پرسیدند که آیا مسلمان هسب و آیا نمازهای روزانه خود را بجا یم آوری یا ر
علیغم اینکه حوله ای دور صورتش پیچیده بود ،متوجه حضور حمید عبایس در اتاق شده
او گفته است که ر
بود .او آن را این گونه توضیح داده است که حوله نیمه باز بوده به گونه ای که مشاهدات خود را با زاویه ای
خاص از کنار ممکن یم سازد .پس از پایان جلسات ،وی توسط حمید عبایس به راهروی ربیون از کمیته منتقل
شد .او گفته است که از آنجا حمید عبایس را در فاصله  ۴تا  ۷میی دیده است که  ۳یا  ۴نفر را به سمت
آمف تئاتر هدایت یم کند .او توانست این مشاهدات را زیر چشم بند خود با قرار دادن آن در باال انجام دهد.
سیدند که درست در مقابل
در آن روز در فرصب دیگر مشاهده کرد که افرادی را به دست حمید عبایس یم ی
او صف آر یان کرده بودند که پس از آن حمید عبایس با آنها به راه افتاد.
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.۴۲۴
هان از وی به همراه
شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس ،وی پس از
در خصوص
ر
دستگیی عکس ی
ی
.
همچنی در دادگاه حمید نوری را حمید عبایس معرق کرده
شناسان کرده است وی
عکس پاسپورت دیده و سپس او را
ر
ی
است.
.۴۲۵

محمد اسدجو نسبت به بیان آنچه در زندان در مدت زمان مربوطه تجربه کرده است صادق است .در
ً
ارزیان اعتبار گزارش حضور حمید عبایس در جلسه مقدمان و متعاقبا در کار انجام شده در راهروی خارج از
ر
کمیته ،خاطرنشان یمشود که وی توصیف از ظاهر حمید عبایس ارائه کرده است که هیچ کس دیگری انجام
نداده است .اینکه حمید عبایس به سمت جلو خم شده راه یمرفت .در این زمینه باید تأکید کرد که وی در
ً
زمان مشاهدات مورد بحث رنی شناخت نسبتا مبهیم از وی داشته است .به نظر یم رسد اطالعان که وی
در مورد مشاهده حمید عبایس در گوهردشت در بازپریس و در راهرو ارائه کرده است ،در مجموع قابل
اعتمادتر نیست و بنابراین ارزش اثبان کمیی دارد.

.۴۲۶

اولی بار حمید عبایس را در  ۲۸اوت  ۶( ۱۹۸۸شهریور  )۱۳۶۷دید .او گفته
مهدی اصالن رتییزیپور برای ر
است که در این مناسبت او را بدون چشمبند و بدون اینکه بداند کیست دیده است ،اما پس از اعدامها از
نام مستعار او مطلع شده است .او گفته است که او و  ۹نفر دیگر در بند توسط حمید عبایس انتخاب شدند
و سپس به راهروی ربیون از کمیته رفتند و حمید عبایس آنها را به یک نگهبان تحویل داد.
همچنی گفته
ر
پایی همان سال به بند آنان آمد و سپس زندانیان دیگری که با دفی
است که حمید عبایس یک بار دیگر در ر
.
سومی
ای
ر
ب
ادی
ز
آ
از
پیش
او
ها،
ارش
ز
گ
بر
بنا
نهایت،
در
کیست
دادیار در ارتباط بودند به او گفتند که او
ر
ر
بار در دفی دادیار زندان اوین با حمید عبایس در نقش مطابق با روایت خود حمید نوری از نقشش در اوین
مالقات کرد.

.۴۲۷

اصالن رتیيزي پور در كتاب كالغ و گل شخ و در ساير جاها پس از وقايع گفته است كه در شهريور
مهدي
ی
.
اولی بار يك نگهبان به بند آمد و در مطالب نوشته شده رنی فقط بار از حمید عبایس نام برده و آنهم بعد از
ر
اعدامها و در رابطه با اتفاق در زندان اوین بوده است .او
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توضیح داده است که به دالیل واضح نتوانسته تمام آنچه را که در زندان تجربه کرده در کتاب بیاورد.
.۴۲۸

دستگیی دیده و متعاقبا نزد پلیس عکس او را جدا کرده است .او در
او عکس های حمید نوری را پس از
ر
شناسان را در دادگاه انجام داده و تاکید کرده است که هرگز نیم تواند خاطرات دوران
چنی
بازپریس رنی ر
ی
اسارت را فراموش کند.

.۴۲۹

معتی
مهدی اصالن رتییزی پور با توجه به آنچه در زندان در دوره مربوطه تجربه کرده است در گفته هایش ر
ارزیان
کتب پشتیبان یم شود .در
خون اثبات شده است و توسط تحقیقات ر
ر
تلف یم شود .اطالعات او به ر
صحت اظهار نظر مبب بر مراجعه حمید عبایس به بند در شهریور ،باید در نظر گرفت که وی پیش از این
حمید عبایس را ندیده بود و او را به نام نیم شناخت .بعد از دوران اعدام بود که دوباره حمید عبایس را دید و
نام او را از زندانیان دیگر یاد گرفت .این واقعیت که او از قبل حمید عبایس را نیمشناخت ،حقایق کمیک منف
ارزیان شوند و در این زمینه کمی
تأثی یمگذارد .اطالعات باید با احتیاط
است که بر ارزش اثبان گفته ها ر
ر
شناسان حمید نوری به عنوان حمید عبایس در دوره
قابل اعتماد به نظر یم رسند .در مجموع ،ارزش اثبان
ی
یان یم شود.
اعدامها ضعیف ارز ر

.۴۳۰

عبایس نداشت .پیش از آن رنی طبق
چندان از حميد
ابوالقاسم سلیمان پور در زمان اعدام ها اطالع
ی
ی
اطالعان که در بازپریس داده شد ،وی تنها یک بار در دفی کار حمید عبایس با وی مالقات کرده بود و در آن
مناسبت رنی چشمان وی را بسته بودند .او سپس از موردی گفت که در سلول انفرادی نشسته بود و
.
شخیص در سلول را باز کرد و جویای حالش شد که در آن زمان صدای جلسه را در دفی تشخیص داد وی
اظهار داشته است که چهره این فرد را در همان لحظه دیده و پس از آن برای سایر زندانیان در بند تعریف
کرده است که توانسته اند به او بگویند که دادیار حمید عبایس با او مالقات کرده است.

.۴۳۱

سپتامی
در مورد دوره اعدامها ،اطالعان ارائه کرده است که حمید عبایس او را در فاصله زمان  ۳۱اوت تا ۲
ر
 ۹( ۱۹۸۸تا  ۱۱شهریور  )۱۳۶۷برداشت و به کمیته برد و رنی حمید عبایس و دیگران پس از آن
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همچنی گفته
شناسان یم کرد .او
محاکمه او را به اتاق آورد تا شالق بزنند .در این موقع او را تنها با صدا
ر
ی
است که پس از انتقال به اوین چند بار دیگر با او مالقات کرده است ،از جمله او را بدون چشمبند در دفی
دستگیی در
دادیار قبل از آزادی در تابستان سال بعد دیده است .وی گفته است که با دیدن تصاویر پس از
ر
رسانه ها بالفاصله حمید نوری را از زندان به عنوان حمید عبایس شناخت.
.۴۳۲

معتی تلف
ابوالقاسم سلیمان پور با توجه به آنچه در زندان در دوره مربوطه تجربه کرده است در گفتار خود ر
یم شود .با این حال ،این واقعیت که او قبل از دوره اعدامها از حمید عبایس شناخت ضعیف داشته است،
شناسان در گوهردشت با
تأثی یم گذارد .عالوه بر این،
حقایق کمیک منف است که بر ارزش اثبان گفته ها ر
ی
تشخیص صدا انجام شد که ر
رویس نامشخص است .با توجه به این موضوع ،این روایت که حمید عبایس او
را به کمیته آورده و سپس شالق زده است ،کمی قابل اعتماد به نظر یم رسد .ارزش اثبان در آن بخش به
پایی است.
طور کیل ر

.۴۳۳

مهرداد نشایط ملکیان اطالعان ارائه کرده است که در  ۲۸اوت  ۶( ۱۹۸۸شهریور  )۱۳۶۷او را از بند خارج
ویدیون
کردند و ابتدا از او پرسیدند که آیا سازمان خود را محکوم یم کند و آیا با رشکت در یک مصاحبه
ی
خی .سپس او را به راهروی اصیل که بخش درمانگاه ،مالقات و اداری در آن قرار داشت،
موافق است یا ر
بردند .او گفته است که او را به اتاق بردند و در برابر کمیته ای حاض شد که در مورد مسلمان بودنش و
ً
هان پرسیدند .ضمنا گفته است که دو روز بعد او را دوباره به راهروی اصیل
اقامه نمازهای روزانه سوال ی
بردند و همان طور که پاسدار گفته بود به برادر عبایس که قبل از آن هیچ ارتبایط با او نداشت تحویل
دادند .گزارش شده است که او را به دفی دادیار بردند و در آنجا فریم را پر کرد که حاوی سؤاالت متداول بود
همی مناسبت چشم بند زده و نتوانسته حمید
که متوجه شد به اضافات پرونده اش مربوط است .وی به ر
نوری را حمید عبایس معرق کند .این اطالعات داری مقداری ارزش اثبان است برای اینکه فردی وجود دارد
بنام حمید عبایس که در آن روز در دفی دادیار بکار جمع آوری اطالعات مشغول بوده است.
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ی
رحمان درکشیده در همساییک حمید نوری در تهران بزرگ شد .در رابطه با اطالعات مربوط به حمید نوری با
نام مستعار حمید عبایس ،او بطور کیل همان اطالعان را ارائه کرده است که در مقاله خود در روزنامه کار که
ر
منترس شد ،آمده است.
در سال ۲۰۱۳

.۴۳۵

اولی
در این مقاله به حوادث و رشایط گوهردشت در ارتباط با اعدامهای سال  ۱۹۸۸اشاره شده است .ر
مورد ر
بخش با عنوان فریع «کمیته مرگ» است که مربوط به زمان است که رحمان درکشیده به کمیته
آورده شد .گفته یم شود که ناضیان به این سوال اعیاف کرده و در کمیته اعالم کرده است که رحمان
همی اواخر به جای نام واقیع خود از نام مستعار استفاده یم کرد .در ادامه مقاله آمده است:
درکشیده تا ً ر
«ناضیان واقعا مرا نیمشناخت و معلوم بود که «دست راست» او حمید عبایس (نوری) بود که به او گفته
بود».

.۴۳۶

دومی باری که در مقاله به حمید نوری اشاره شده در قسمب با عنوان فریع است .ر
بخش است که به
ر
دوران پس از اعدام ها اشاره یم کند و در آن از جمله مواردی که زندانیان را با چشم بند از بند خارج یم
کردند ،ذکر شده است که به موجب این ماده باید موارد زیر رخ یم داد« :حمید عبایس دادستان زندان به
هان را پرسیدند که آیا با رشکت در مصاحبه {جلوی
همراه تعدادی از نگهبانان از هر یک از زندانیان سوال ی
ی
ی
خی ...حمید عبایس (نوری) که در جوان در همساییک من زندگ یم کرد .سوال-
دوربی} موافق هستند یا ر
ر
هایش را برای من تکرار کرد".

.۴۳۷

آخرین مورد در مقاله در ر
بخش با عنوان فریع "آزادی" است که به مصاحبه های انجام شده در سالن
اجتماعات بعد از اجرای حکم در بهمن ماه یم پردازد .در ادامه این مطلب آمده است« :پس از مصاحبهها،
ما را از سالن اجتماعات ربیون فرستادند ،دلیل اعزام ما این بود که حمید عبایس نیمخواست من او را ببینم،
بنابراین وقب برای مصاحبه دعوت شدیم ،فرد دیگری به نام رحمان مصاحبه را انجام داد ،وقب ما را با
هان از ما پرسید و سپس به سالن اجتماعات رفت
چشم بسته بردند ،حمید عبایس ما را در راهرو دید ،سوال ی
و ما را به بند بردند.
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.۴۳۸

اطالعات مندرج در مقاله شواهدی را نشان یمدهد که حمید نوری به عنوان دستیار معاون دادستان
گوهردشت با نام مستعار حمید عبایس و دست داشی وی در اعدامها در مدت زمان که در کیفرخواست
آمده است ،بوده است .در اینجا یم توان به اعیاف حمید نوری به همسایه بودن آنها در دوران کودگ اشاره
تأثی اثبان دارد.
کرد که این امر در قالب پشتوانه های مثبب در رابطه با اظهارات رحمان درکشیده ر

.۴۳۹

اما در بازپریس معلوم شد که رحمان درکشیده حمید نوری را با نام مستعار حمید عبایس در زندان ندیده
است .او توضیح داده است که نتوانسته است صدای حمید عبایس را صدای حمید نوری تشخیص دهد،
زیرا او در دوران بزرگسایل شدن با حمید نوری زیاد صحبت نکرده است .اظهارات او مبب بر حضور حمید
نوری در این مواقع در گوهردشت ،در عوض به اطالعان در مورد آنچه در مناسبتهای مختلف به دست
ً
آمده و محتوای آن به گفته خودش حایک از آن است که حتما در آنجا بوده است ،استناد کرده است .در
جریان بازپریس کمیته ،اطالعان مبب بر استفاده رحمان درکشیده از نام مستعار در اوین استفاده شد که به
اعتقاد او فقط یم تواند از حمید نوری باشد .با این حال ،بنظر دادگاه بدوی یم تواند این اطالعات از پرونده
او باشد باشد ،بنابراین نتیجه قطیع نیست که او در گوهردشت بوده است .از این سؤال که آیا همسایهای
دارد که در زندان کار یمکند یا از گمانهزنهای او مبب بر اینکه حمید نوری نیمخواهد پس از اعدامها با او
مصاحبه کند ،به این دلیل که به این ترتیب خطر افشای خود را دارد ،نیمتوان نتیجه محکیم گرفت .در
ارزیان کرد.
نتاییح است که نیم توان آنها را قطیع
نهایت ،اینها ر
ر

.۴۴۰

با توجه به آنچه در باال توضیح داده شد ،ارزش اثبان اطالعان که حمید نوری تحت نام مستعار حمید
پایی است .اطالعان که او در مقاله باال درباره آن نوشته
عبایس در گوهردشت در دوره اعدام انجام یم داد ،ر
گیی بر اساس اطالعات
است ،این
تغیی نیم دهد .بحث همان اطالعان است که مبتب بر نتیجه ر
ارزیان را ر
ر
است نه مشاهدات شخیص.

.۴۴۱

عبدالرضا شهاب شکویه در بازپریس گفته است که در جریان موج اول و دوم اعدام ها ،فردی را با لباس
غینظایم مشاهده کرده که چندین بار همراه با پاسداران به بند آمد .از جمله در رابطه با یک زندان که
ر
بعدها اعدام شد ،در  ۲۸اوت ۱۹۸۸
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همچنی گفته است که چند هفته پس از دوره اعدامها به زندان
( ۶شهریور  )1367از بند برده شد .وی
ر
اوین منتقل خواهد شد و پیش از این رنی توسط پاسدار به بند منتقل شده و گفته است که قرار است با
عبایس مالقات کند .او گفته است که پس از آن او را به اتاق بردند که مجبور شد چشم بند خود را از آنجا
بردارد و عبایس را به عنوان لباس شخیص که با پاسداران به بند آمده بود ،دید و شناخت.
.۴۴۲

دادگاه بدوی خاطرنشان یم کند که عبدالرضا شهاب شکویه چندین بار بدون چشم بند مشاهدان از حمید
عبایس داشته است .وی با ارائه توضیحان در خصوص جزئیات چهره حمید عبایس گفت که تصویر حمید
شناسان کرده
دستگیی در فیس بوک به نام حمید عبایس تشخیص داده و در دادگاه رنی او را
نوری را پس از
ر
ی
است .با توجه به چند باری که وی در آن مواقع بدون شناخت بیشی از حمید عبایس مشاهدان از حمید
ً
ارزیان کرد .این که شخصا در دفی دادیار با او مالقات کرد و
عبایس کرده است ،باید اطالعات را با احتیاط
ر
جیان یم شود .بنابراین اطالعات موجود در
به او رنی اطالع دادند که نامش عبایس است تا حدودی ر
شناسان دارای ارزش اثبان باالتری است.
اظهارات و
ی

.۴۴۳

یعقون گفته است که حمید عبایس را یک بار قبل از اعدامها دیدم که در یک مورد در سال ۱۹۸۷
جعفر
ر
.
جلوگیی از اعتصاب آنها آمدند او
( )۱۳۶۶زندانیان بند او اعتصاب غذا کرده بودند و کارکنان زندان برای
ر
گفته است که پس از آن ،از سوی دیگر زندانیان به او گفته شده که ییک از آنها دادیار عبایس بوده است.
همچنی گفته است که پس از اجرای اعدامها در آبان ماه او را به اتاق در قسمب از زندان که در آن
وی
ر
ر
کمیته جمع یمشد بردند و در آنجا با حمید عبایس مالقات کرده است که بنا به گفته وی شوع به سوال
کردن درباره پرونده او کرد .او گفته است که حمید عبایس در آنجا به او گفت که «قرس در رفب» .این گفته
ی
ر
منترس شد
یعقون با نام «مرزهای ناشناخته ربی مرگ و زندگ» که در سال ۲۰۱۵
در خاطرات زندان جعفر
ر
چنی نوشته شده:
جان که از جمله در آن ر
رنی آمده است ،ی
"بریح از مسئوالن زندان مانند ناضیان و لشگری و عبایس (حمید نوری) در زندان گوهردشت و مرتضوی،
حسی زاده در زندان اوین نقش فعایل در کمیته و کشتار داشتند.
حلوان و
ر
ی
جان بود که او در آنجا بود و منتظر مانده
از اول آبان (اکت ری) به دادیاری زندان فراخوانده شدند .این همان ی
بود تا او را به سوی
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ی
می بود و
کمیته مرگ ربیند .او را بردند و دستور دادند که چشم بند را بردارد .اتاق بزرگ بود که وسطش یک ر
ییک از دادیاران زندان (معاون دادستان) به نام عبایس پشت آن نشسته بود .او یک شی سؤاالت رایج از او
پرسید و پرونده او را ورق زد و برریس کرد که روبرویش بود عبایس گفت قرس در رفب .هانس سپس به بخش
خود فرستاده شد .بدنبال آن به آنها این فرصت داده شد تا دوباره مالقان داشته باشند که در آذر
دسامی) انجام شد".
(نوامی/
ر
ر
.۴۴۴

یعقون گفته است که اطالعات کتاب درباره نقش فعال عبایس در کمیته و «قتل عام» ،گفته
جعفر
ر
بازماندگان بند  ۸است .او توضیح داده است که آنها پس از اعدامها با یکدیگر تبادل اطالعات یمکردند و
حی نگارش
آنها بودند که یمگفتند حمید عبایس فعال بوده است .او
همچنی توضیح داده است که در ر
ر
کتاب با تحقیقات آنالین به نام حمید نوری برخورده است.

.۴۴۵

یعقون هیچ اظهارنظری از خود مبب بر اثبات ادعای مشخص دادستان درباره
یم توان گفت که جعفر
ر
.
مشارکت حمید نوری در ارتکاب جرم ارائه نکرده است از سوی دیگر ،اطالع از مالقات با حمید عبایس پس
غیمستقیم حضور وی در گوهردشت است ،حب اگر خارج از بازه زمان مورد نظر پرونده
از اعدامها ،دلیل ر
باشد.
ارزش اثبان متوازن

.۴۴۶

همچنی شواهد معیب متشکل از افرادی که یم توان آنها را دارای
یان محوری ترین شواهد و
ر
پس از ارز ر
غیمستقیم اثبان که تحقیق در
تأثی ر
شناخت ضعیف تری از حمید نوری توصیف کرد و بای در نظر گرفی ر
تاثی به روی دادریس ،دادگاه بدوی یم تواند
مورد بند  ۱کیفرخواست در این قسمت دارد و چگونیک این ر
گیی کند که مجموع ارزش اثبان در این موضوع که آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس در
نتیجه ر
دوره مورد نظر بند  ۲کیفرخواست در گوهردشت فعالیت داشته و در ارتکاب جرایم گفته شده در
کیفرخواست رشکت داشته ،قانع کننده است.

.۴۴۷

به آن اطالعان از سایر رشکت کنندگان در بازپریس اضافه شده است که در همه موارد یم توان گفت که
شناخت ضعیف تری از حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس داشته اند و اطالعات آنها با توجه به
ر
یان شود .ضف نظر از این ،یمتوان گفت کرد که چند تن از این رشکت کنندگان در
شایط باید با احتیاط ارز ر
بازپریس ،مشاهدات خود از حمید نوری را به عنوان حمید عبایس رنی گزارش کردهاند ،چنانکه از خالصه
اطالعات آنها در پیوست شماره  ۲رای دادگاه مشهود است ،در مناسبتهای مختلف در بازه زمان مربوطه
و در
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هان که او را به کار کمیته با اعدام ها پیوند یم دهد .دیگر رشکت کنندگان دربازپریس مشاهدان را قبل
زمینه ی
ر
یا بعد از اجرای حکم گزارش کرده اند که حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس را در نقش که دادستان
ادعا یم کند به زندان گوهردشت پیوند یم دهد.
.۴۴۸

عالوه بر اظهارات مربوط به رشکت کنندگان در بازپریس که در آن مشاهدات مستقیم در زندان گزارش و
انگیه و نقش در دفی دادیار،
ارزیان یم شود ،رشایط دیگری رنی وجود دارد که شواهد را تأیید یم کند .از نظر ر
ر
طبییع به نظر یم رسد که حمید نوری در جریان موج دوم رنی در جریانات حضور داشته است .رفتار او قبل و
بعد از اعمایل که در باال در بخش مربوط به موج اول اعدام ها گزارش شد ،شواهد را پشتیبان یم کند.
ارزیان
اوضاع و احوایل که در آنجا در مورد یافته های تلفن همراه وی و سایر شواهد گزارش شده و مورد
ر
قرار گرفته است رنی برای این بخش از کیفرخواست از اهمیت اثبان برخوردار است.

.۴۴۹

در مجموع ،شواهد پشتیبان از ارزش اثبان کم اهمیب برخوردار نیستند و از اظهارات بیان شده در مورد
نقش و مشارکت حمید نوری در آن اعمال در جریان موج دوم اعدامها در گوهردشت اثر اثبان دریافت
یمکنند.

نتیجه
.۴۵۰

دادگاه بدوی یم تواند اعالم کند که شواهد متشکل از چندین نفر است که در بازپریس رشکت داشتهاند و در
یک رویداد در زندان حاض بودهاند و یم توانند از یکدیگر حمایت کنند .هسته مرکزی گفته های آنان در
مورد نقش حمید نوری در زندان و نحوه مشارکت او در روندی که منجر به اعدام زندانیان شد که هوادار
گروه های مختلف چپ بودند و مسلمان معتقد نبودند یا پنداشته یمشد که اسالم خود را ترک کرده اند،
همخوان دارد .عالوه بر این ،اظهارات آنها با شواهد دیگری پشتیبان یم شود .یم توان گفت که حمید نوری
همچنی موظف به رشکت در این اعمال طبق نظام ایران
انگیه ،نقش ،موقعیت داشته و
حب در اینجا رنی ر
ر
بوده است .رفتار او قبل و بعد از آن اعمال ،شواهد را بیشی تایید یم کند.

.۴۵۱

با در نظر گرفی اینکه شواهد دیگری به جز اظهارات تنها ،وجود دارد که این موارد را تأیید یم کند ،شواهد
ارزیان یم شوند .اگرچه همه اظهارات
به طور کیل قوی
ر
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تاثی پذیری وجود دارد ،دادگاه بدوی معتقد است که ارزش اثبان کیل
مستقل از یکدیگر نیستند ،و خطر ر
هنوز آنقدر باالست که ثابت شود حمید نوری در نقش دستیار معاون دادستان ،به همراه و با توافق یا
بازجونها از زندانیان رشکت یمکرد تا
مشورت با دیگران ،در اعدامها رشکت داشت ،به این صورت که در
ی
افرادی را که قرار بود به کمیته معرق کنند انتخاب کند ،در راهرو اصیل و راهروهای فریع مجاور سالب که
جابجان زندانیان در این راهروها و بردن
کمیته در آنجا محاکمات خود را اجرا یمکرد حاض بود ،انتقال و
ی
بازجون یم کرد
زندانیان به داخل کمیته و آوردن آنان از کمیته را انجام یم داد ،و در سالب که کمیته در آن
ی
حضور داشت.
.۴۵۲

سایر اتهامات مربوط به مشارکت حمید نوری در اعدام ها در این بند از کیفرخواست حمایب در تحقیقات
ندارند که به آن پایه باشد که بتوان گفت رشط اثبات را برآورده کرده است.

.۴۵۳

رشکت او در روند اعدامها در گوهردشت به این معب است که او از این طریق در اجرای مجازات اعدام
تعیی شده توسط کمیته ،با رپیوی از رویه ای که رشایط اولیه برای یک محاکمه عادالنه را برآورده نیم کرد،
ر
مشارکت داشته است.

.۴۵۴

دادگاه بدوی اکنون به برریس گفته های حمید نوری و شواهدی یمپردازد که آن را تایید یمکند .قبل از اینکه
نهان شواهد انجام شود .اگر ادعای دادستان تکذیب
ارزیان شواهد به نتیجه برسد ،باید یک سنجش کیل و ی
ر
شود یا اظهارات متهم و سایر شواهد ،چنان از توان مدارک و شواهدی که گویای حقایق حقوق دادستان
غی این صورت
گید .در ر
بگید که دیگر نتوان آنها را واجد رشایط شواهد دانست ،برائت صورت یم ر
است ر
پیگرد قانون باید تایید شود.
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 .Eبرریس سوابق حمید نوری
سؤال  )۹آیا اطالعات حمید نوری و سایر مدارگ که علیه ادعای ارتکاب جرم استناد شود به این معناست
که ارزش مدارک دادستان به حدی تضعیف یم شود که دیگر رشط اثبات برآورده نیم شود؟
دادگاه بدوی دریافته است که اطالعات حمید نوری و سایر شواهد که در برابر ادعای ارتکاب جرم
تأثی نیم گذارد که رشط اثبات دیگر برآورده نیم شود.
استناد یمشود به آن حد بر شواهد دادستان ر
یان ارائه شده است.
در این بخش ،دالیل ارز ر
.۴۵۵

حمید نوری در بازپریس با اطالعان که از طریق شواهد دادستان به دست آمده مواجه شد و بر این تمرکز
کرد که با ر
غی آنچه دادستان ادعا یم کند نشان دهد .او ادعا کرد
چی دیگری ر
خنب کردن ادعاهای دادستان ر
ی
مضامی جایگزیب ارائه کرد که در درجه اول شامل این است که آن حوادث ساختیک است
که شاهد دارد و
ر ً
.
یان اطالعات حمید نوری
ز
ار
به
بدوی
دادگاه
ادامه
در
دارد
وجود
دیگری
تکب
ر
م
ثانیا
و
نیفتاده
و هرگز اتفاق
ر
یم پردازد.

شاهد
.۴۵۶

حمید نوری مدیع شده است که به دلیل تولد دخیش در  ۲۹اوت  7( ۱۹۸۸مرداد  )1367در دوره مورد
نظر کیفرخواست در مرخیص بوده است .دادگاه بدوی اطالعات مربوط به زمان تولد را زیر سوال نیم برد،
اما اشاره یم کند که حمید نوری هیچ مدرگ که ادعای مرخیص را تأیید کند در بازه های زمان مورد بحث در
پرونده ارائه نکرده است .عالوه بر این ،دادگاه بدوی یم تواند بیان کند که رشایط حاکم در زمان مربوطه در
پرونده رنی مخالف این وضعیت است.

.۴۵۷

ایران در حال جنگ بود و آتش بس هنوز به اجرا در نیامده بود که مجاهدین با پشتیبان عراق در عملیات
فروغ جاویدان در  ۲۶ژوییه  ۴(۱۹۸۸مرداد )۱۳۶۷به ایران حمله کردند .بسیج عمویم در کشور به دنبال
این حمله صورت گرفت ،آن گونه که در گزیدهای از گزارشهای خ ریی منابع ایران در  ۲۷ژوییه ۵(۱۹۸۸
ً
فتوان صادر کرد
مرداد  )۱۳۶۷دیده یمشود .آیت هللا خمیب احتماال در  ۲۸ژوییه  ۶( ۱۹۸۸مرداد )۱۳۶۷
ی
که بطور مستقیم کارفرمای حمید نوری ،دادستان انقالب اسالیم

دادگاه بدوی استکهلم
شعبه ۴

رای دادگاه

۱۷۷
شماره دعوا B 15255-19

 ۱۴ژوییه ۲۰۲۲

گی ساخت .اداره زندان گوهردشت کرج از اوین بود و بر اساس
محل کارش در زندان های تهران و کرج را در ر
آنچه در تحقیقات مشخص شد همکاری نزدییک ربی دو زندان وجود داشت .همان گونه که در باال اشاره
شد ،فتوا بر حمید نوری در سمت خود در زندان تهران و کرج تکلیف کرد که در اجرای مأموریب که ویل فقیه
دستور داده و انجام آن را به هیئب واگذار کرده ،رشکت کند .این مأموریب بود که طبق دستورات داده شده،
فوری بود و قرار بود بعد از محاکمه ،برای از ربی بردن دشمنان اسالم ،بالفاصله حکم اعدام اجرا شود.
منطف است که فرض کنیم پروژه ای از این دست که اکنون راه اندازی شده است برای اجرای آن نیاز به
استفاده از تمام منابع موجود در زندان ها دارد .اینکه حمید نوری در رشایط کنون و با در نظر گرفی ساختار
اتب حاکم بر ایران با الزام به اطاعت از اوامر ویل فقیه در مرخیص طوالن تری به دلیل تولد
سلسله مر ر
دخیش باشد بعید است .اطالعات او مبب بر اینکه در طول دوره اعدام در مرخیص بوده است ،ارزش اثبان
تحقیقات دادستان را تضعیف نیم کند.

ی
اطالعات ساختیک و نادرست
.۴۵۸

انگیه سیایس و با هدف متهم کردن وی به
همچنی ادعا کرده است که
حمید نوری
تحقیقات علیه وی با ر
ر
ی
.
ادعان با اتهامات ساختیک و وایه صورت گرفته است به گفته حمید نوری ،این
مشارکت در جرایم
ی
گروههای سیایس منتقد و مخالف رژیم ایران در خارج از کشور هستند که توطئه کردهاند .او معتقد است که
در بازی سیایس به مهره تبدیل شده است و از او برای دسییس به نمایندگان برجسته رژیم ایران استفاده یم
شود.

.۴۵۹

فرضیه حمید نوری این است که تعداد معدودی از بازماندگان عملیات فروغ جاویدان هنگام بازگشت به
کمپ راشف ،داستان را ساختند که اطالعان را ر
منترس کنند مبب بر اینکه تمام کسان که در جنگ کشته
شده اند در زندان های ایران کشته شده اند.

.۴۶۰

حمید نوری اشاره کرده است که در شهادت ها ابهایم وجود دارد .اینکه به تا چه حد بریح از شاهدان خود
شاهد وقایع بوده اند یا
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فقط آنچه دیگران گفته اند را تکرار یم کنند .این موضوع البته بطور اسایس در یط جلسان که در دادگاه
بدوی برگزار شد ،روشن شده است
.۴۵۱

عالوه بر این ،حمید نوری تأکید کرده است که چند تن از افرادی که گفته یم شود که این اعمال را همراه با
او انجام داده اند ،بطور مرتب در اوراق شهادت نام برده یمشوند بدون اینکه نایم از او برده شود .وی
همچنی اظهار داشت که شهود مستقل نیستند و ارتباطات و روابط شخیص وجود دارد و شهادت ها عالوه
ر
ادعان شده است ،حاوی چندین نادرسب است.
اعمال
تکب
ر
م
وی
که
اطالعان
بر
ی

.۴۶۲

از نظر دادگاه بدوی نیم توان از عدم ذکر نام حمید نوری در موارد دیگر نتیجه گرفت .رشایط ارائه شده که
یان آن دشوار
ممکن است دلییل برای شک در ارزش شهادت ها ایجاد کند ،به طور کیل وجود دارد و ارز ر
است .این واقعیت که افراد رشکت کننده در بارپریس یک رویداد را توصیف یم کنند ،آنطور که وکیل مدافع
تاثی
ادعا یم کند ،به این معب نیست که آنها در زمینه های مختلف با یکدیگر مشورت کرده یا از یکدیگر ر
گرفتهاند .این به واقعیت نزدیکتر است که فرض کنیم گزارشهای توصیف آنها درباره وقایع در زندانها،
عجیب نیست .برعکس ،با توجه
چی
چی را تجربه کرده اند ر
تجربه شخیص آنان است .اینکه چندین نفر یک ر
ر
به این واقعیت که اینها زندانیان زندان بودند که هر اقدایم ،همانطور که توضیح داده شد ،اساسا تمام
زندانیان را هدف قرار یم دهد؛ طبییع است.

.۴۶۳

ارزش شواهد شفایه توسط حمید نوری مورد تردید قرار گرفته که به عالئم سؤال رپیامون رشایط منشأ
اظهارات اشاره دارد .اشاره شده است که اطالعات ضد و نقییص وجود دارد ،اینکه قبال شاکیان و شهود در
ی
زمینههای مختلف بازپریس شده اند ،تحقیقات مقدمان آلوده به رسیدگهای قبیل در رابطه با وقایع است،
تأثی
پخش مستقیم دادگاه در رسانههای مختلف و اینکه ممکن است رشکت کنندگان در بازپریس بر یکدیگر ر
تأثی گرفته باشند.
گذاشته یا از یکدیگر ر

.۴۶۴

این واقعیت که اشخایص که در مورد اطالعات ارائه شده در تحقیقات مقدمان مطالب ضد و نقیض گفته-
ی
ً
اند ،لزوما به معنای ساختیک بودن آنها نیست .در سطح کیل ،یم توان چندین توضیح برای اطالعات
متناقض ارائه شده ،به ویژه از نظر جزئیات ،ارایه کرد.
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سواالت یم توانند به عنوان مثال به طرق مختلف پرسیده شده باشند ،ممکن است ترجمه اشکال داشته
غیه.
باشد ،ممکن است به گونه ای یادداشت شده باشد که با گفته واقیع مطابقت نداشته باشد و ر
همچنی باید تاکید کرد که برای افرادی که در بازپریس رشکت داشته اند ،موضوع به یاد آوردن وقایع بسیار
ر
چیی
تغیی کرده باشد .هیچ ر
قدییم بوده که در آن جزئیات محییط به علل طبییع ممکن است از ربی رفته یا ر
وجود ندارد که به طور کیل این نتیجه را توجیه کند که رشکت کنندگان در بازپریس که در داستان خود
تغیی
غیقابل اعتمادتر از افرادی هستند که اطالعات ثابب ارائه یم دهند .در واقع ،ر
تغییان ایجاد یم کنند ر
ر
تغیی تصاویر حافظه است که فرد قادر
یک داستان بسیار معقول است ،زیرا مبنای توصیف شاهد ،خود ر
انگید و بخاطر بیاورد.
است در موقعیتهای مختلف بازپریس آنها را بر ر
.۴۶۵

در این پرونده ،رشکت کنندگان در بازپریس برای اطالعات جدیدی که در جریان بازپریس در رابطه با آنچه در
هان که آنها در آن رشکت داشتهاند ،ثبت شده
تحقیقات مقدمان یا در گزارشهای ر
کتب ،مقاالت یا مصاحبه ی
ً
است ،توضیحان ارائه دادهاند .در اصل ،توضیح این بوده است که قبال اطالعات به طور خاص پرسیده
نشده بود یا پاسخ ها به طور کامل منعکس نشده بودند .یک برداشت ثابت از بازپریس های انجام شده در
دادگاه بدوی این است که رشکت کنندگان در بازپریس ،به ر
رویس که به آنها گفته شده بود ،فقط به سؤاالن
غی عادی در مورد
چی ر
که پرسیده یم شد ،پاسخ های محدودی یم دادند .به طور کیل ،دادگاه بدوی هیچ ر
توضیحات ارائه شده برای انحرافات در طول بازپریس در مقایسه با سایر مطالب نیم یابد .هیچ مورد
تأثی گرفته اند که اتهامات نادرست
مشخیص که حایک از آن باشد که افراد بازپریس شده در این پرونده تحت ر
هان حایک از آن است که شایک از
به حمید نوری ببندند ،به دست نیامده است .از سوی دیگر گزارش ی
ر
سایریب که اطالعان در اختیار دارند خواسته است که در مراحل قانون حاض شده و شکت کنند.

.۴۶۶

اینکه افرادی که در محل جرم بوده و از حمید نوری اطالع داشته اند ،وی را مشاهده نکرده اند ،منافان با
عدم حضور وی یا نادرست بودن مدارک دادستان در پرونده ندارد .ممکن است توضیحات طبییع دیگری
غیعادی نیست که افراد متوجه حضور حمید نوری
برای این موضوع وجود داشته باشد .این به خودی خود ر
در وضعیت فوق العاده ای که در صحنه جرم با جمعیت و تحرک زیاد و چشم بند حاکم بود ،نشدند.
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ً
مذهب همگن در گروه های مربوطه
این تحقیق شامل مصاحبه با مردان تقریبا همسن و با پیشینه سیایس یا
ر
است .با این حال ،همانطور که در بخش پیشینه در باال نشان داده شد ،باید تأکید کرد که اینان از گروههای
مذهب هیچ معیار مشیگ باهم ندارند .میان آنان
سیایس مختلف هستند که نه از نظر سیایس و نه از نظر
ر
افرادی هستند که دیگر رپیو یا هوادار سازمان سابق خود نیستند.
همچنی مشخص شده است که
ر
تضادهای شدیدی ربی افراد و گروه های خاص وجود دارد .خییل ها حمید نوری را از قبل از زندانهای دیگر
یمشناختند ،اما افرادی هم هستند که قبل از بازه زمان مورد نظر کیفرخواست ،اطالعات بیشیی درباره او
نداشتند .تحقیقات حاوی اطالعات متفاون از شایک و شاهدان است .ر
اکی بازپریس شدگان اطالعان در مورد
مشاهدات مستقیم گزارش کرده اند ،اما به اصطالح اطالعات شنیداری رنی وجود دارد
ً
تقریبا همه بازپریس شدگان ،هر چند به درجات مختلف ،حمید نوری را عامل این جرم معرق کرده اند .اما
هان که از او مشاهدان کرده اند متفاوت است .در بسیاری از موارد حب به هیچ یک از
موارد و موقعیت ی
عناض جرم مندرج در رشح جرم اشاره نیمشود ،بلکه بیشی معطوف به کار حمید نوری در زندان
گوهردشت است .اگر بنا به ادعای حمید نوری ،تحقیقات توسط بازپریس شدگان ساخته شده باشد،
منطف است که محتوا به طور منسجم تری بر حضور حمید نوری در صحنه جرم و مشارکت در صحنه
جرم متمرکز یم شد .آن گونه که دادستان او را متهم یم کند.

.۴۶۹

به نظر دادگاه بدوی ،تحقیقات هیچ گونه پشتوانه مشخیص مبب بر اینکه شواهد به شیوه ای نامناسب به
هان بر جزئیات وجود داشته که
دست آمده است ارائه نیم دهد .از سوی دیگر ،نیمتوان رد کرد که تا رثی ی
ر
هان که ممکن است در آن شکت کرده بودند ،به
بازپریس شدگان معتقدند که در تمام جلسات و مصاحبه ی
خاطر داشتهاند ،و با توجه به گذشت زمان طوالن جزییات را فراموش کرده اند.

.۴۷۰

به طور خالصه ،هیچ دلییل برای انتقاد از قابلیت اطمینان و استحکام تحقیقات وجود ندارد .رشایط به
اندازه کاق مشخیص ارائه نشده است که نشان دهد تحقیقات ساخته شده و سازماندیه شده است یا اینکه
هر گونه دخالت نادرست دیگری از سوی گروه های سیایس در تحقیقات صورت گرفته است.
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تأثیی ندارد.
نظریه جایگزین حمید نوری محتمل نیست و بر ارزش اثبان تحقیقات دادستان ر

مرتکب جرم فرد دیگری است
.۴۷۱

حمید نوری البته مدیع شده است که ممکن است یک مرتکب جایگزین در گوهردشت از همان نام مستعار
شناسان حمید نوری به نام حمید
ارزیان جامع شواهد فوق مبب بر
او استفاده کرده باشد .با عنایت به
ی
ر
عبایس ،دادگاه بدوی یمتواند هرگونه اشتباه با مرتکب جایگزین را منتف اعالم کند .فرضیه جایگزین رنی
ارزش اثبان تحقیقات دادستان را تضعیف نیم کند.

متفرقه
.۴۷۲

توضیح حمید نوری در مورد اینکه چرا مشخصات تماس افراد مرتبط با قوه قضائیه و زندان ها از جمله
گوهردشت در ایران را پیش از عزیمت به سوئد در تلفن همراه خود حذف کرده است یمگوید که یمخواسته
یون به اطالعات تماس تلفن همراهش شود .او گفته است که در بازدیدهای
مانع از دسییس هرش صادق ا ر
یون از تلفن همراه او استفاده کرده و با دوستان خود تماس گرفته و در آنجا مسائل
قبیل ،هرش صادق ا ر
سیایس مربوط به قوه قضائیه را مطرح کرده است .وی در ادامه گفته است که نیمدانست هرش صادق
یون بستگان داشته که اعدام شدهاند ،اما بعدا در بازپریس از او این موضوع را خوانده است .بر اساس
ا ر
ارزیان دادگاه بدوی ،اطالعات معقول نیستند و بنابراین یم توان آنها را نادیده گرفت .توضیح او بر ارزش
ر
تأثیی ندارد.
اثبان شواهد دادستان ر

نهان شواهد
سنجش کیل و ی
.۴۷۳

ارزیان یم شود.
نهان شواهد ،یم توان اظهار داشت که مدارک دادستان به طور کیل قوی
ر
در سنجیدن کیل و ی
شواهد و قرائن بر خالف آن است که این اتفاق به شکیل که حمید نوری گفته است رخ داده است.
چیی نبوده که
سی وقایع آن ر
اطالعات او با هیچ مدرگ در پرونده پشتیبان نیم شود .این بدان معناست که ر
حمید نوری ادعا کرده است .اینکه این یک توطئه است و در زمان وقوع جرم در تعطیالت بوده و یا با
مرتکب دیگری اشتباه گرفته شده است.
همچنی شواهد مورد استناد حمید عبایس ،حمایت بسیار قوی ای
ر
را که مدارک موجود در پرونده از کیفرخواست یم کند ،تضعیف نیم کند.
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سی رویدادها به نحوی بوده که نه شاکیان و نه حمید نوری
فاقد هرگونه اشاره ای به طریق سوم است یعب ر
بیان کرده باشند.
.۴۷۴

نتیجه این است که بدون هیچ شیک حمید نوری مرتکب اعمایل شده که به اعتقاد دادگاه بدوی ارتکاب آن
مطابق آنچه که در باال آمده ثابت شده است.

 .Fقصد ،مجرمیت و عنوان جرم
دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده است
 −که حمید نوری به قصد عمل کرده است
 −مشارکت او به عنوان ارتکاب جرم توصیف یمشود
 −که عمل موضوع بند  ۱کیفرخواست باید به عنوان جرم علیه حقوق ربی الملل ،جرم فاحش
ارزیان شود و رنی
ر
یان یم شود.
ز
ار
قتل
عنوان
به
کیفرخواست
۲
بند
موضوع
اعمال
که
 −این
ر
یان ها گزارش شده است.
در این بخش ،دالیل ارز ر

قصد
.۴۷۵

ممکن است ثابت شود که حمید نوری جریان وقایع جاری را به نحوی که در احکام جز یان آمده است درک
کرده است .در مورد موضوع بند  ۱کیفرخواست باید تاکید کرد که وی از جنگ ربی ایران و عراق/مجاهدین
گیی مسلحانه ربی الملیل رخ داده بود .او
آگاه بود و رشایط جنگ به گونه ای بود که ربی ایران و عراق در ر
گیی همراه با عراق اطالع داشت و از این رو یمتوان گفت که
همچنی از مشارکت فعال مجاهدین در این در ر
ر
این بینش و آگایه را داشت که این گروه ر
گییهای مسلحانه ربیالملیل شده است .بنابراین او
بخش از در ر
باید درک کرده باشد که قربانیان جرم متعلق به یک حلقه محافظت شده از افراد مشمول مقررات انسان
دوستانه حقوق ربی الملل هستند.

.۴۷۶

در مورد عمل مجرمانه ،تحقیقات نشان یم دهد که او بطور عمد عمل کرده است .وی کامال مطابق با هدف
همچنی تا آنجا که به موضوع
مندرج در فتوا عمل کرده و در کشتار زندانیان مجاهد مشارکت داشته است و
ر
بند  ۲کیفرخواست مربوط یم شود در کشتار هواداران گروه های مختلف چپ که از اعتقادات اسالیم خود
دست برداشته بودند رشکت کرده است .بنابراین حمید نوری قصد الزم را برای اعمال کیفرخواست داشته
است.
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مجرمیت
.۴۷۷

رویدادهای جاری ،همانطور که قبال مشخص شد ،شامل رویدادهای بزرگ و بسیار دشواری هستند با
گی آنند .بحث اعمایل است که چند نفر با هم همکاری داشته اند و افراد مختلف
چندین نفر که در ر
ً
گی در یک
کارکردهای متفاون برای اجرا داشته اند .بنابراین
ارزیان دادگاه بدوی عمدتا بر آنچه افراد در ر
ر
ر
سطح مشیک انجام داده اند متمرکز شده است ،زیرا این عمل مشیک انجام شده است که شایط الزم برای
ادعان را برآورده یم کند.
جنایات
ی

.۴۷۸

با توجه به رشکت حمید نوری در روند اقدامات دادگاه بدوی یم تواند اعالم کند که حمید نوری فعاالنه در
ارزیان یم شود که یم توان رشکت حمید
اجرای اعمال خود در زندان رشکت داشته است .رشایط به گونه ای
ر
نوری را در این اعمال ،حب اگر بطور مستقل رشایط مندرج در مجازات را نداشته باشد ،به عنوان مجرمیت
معنان که در بند  ۲از ماده  ۴از فصل  ۲۳قانون کیفری ذکر شده است ،معرق کرد.
به
ی

عنوان جرم
.۴۷۹

عمل مجرمانه موضوع بند ۱کیفرخواست طبق ماده  ۶از فصل  ۲۲قانون کیفری باید به عنوان جرایم
یان جدی بودن جرم ،تا آنجا
مربوط به حقوق ربی الملل عنوان داده شود .بر اساس ر
همی ماده ،هنگام ارز ر
که در حال حاض به آن مربوط یم شود ،باید توجه ویژه ای به این موضوع داشت که آیا این جرم از طریق
تعداد زیادی اقدامات جداگانه انجام شده است یا اینکه افراد زیادی به دلیل جنایت کشته شده اند.

.۴۸۰

دادگاه بدوی یم تواند اعالم کند که حمید نوری در تعداد زیادی از اقدامات جداگانه رشکت کرده است که بر
ً
گیی مسلحانه ربی الملیل در مدت زمان نسبتا
بسیاری از شاکیان تأث ری گذاشته است .این اقدامات در یک در ر
محدود و در همان مکان انجام شده است .افراد زیادی کشته شده اند .بیشی افراد با پیشینه سیایس یا
مذهب مشابه را هدف قرار داده است .از شکل دیه مقررات چ رنی مشخص یم شود که تنها یک جرم یم
ر
تأثی گذاشته باشد .در مجموع
تواند وجود داشته باشد ،حب اگر جرم در موارد مختلف بر چندین نفر ر
یان کرد.
رشایط به گونه ای است که جرم واحدی است که یم توان آن را جرم
ر
سنگی ارز ر
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آیی دادریس کیفری است که در آن افراد زیادی کشته شدند ،از
در بند  ۲کیفرخواست،
همچنی بحث یک ر
ر
.
جمله  ۲۴نفر در ضمیمه  Cکه دادگاه بدوی متوجه شد آنان را اعدام کردهاند عمل مجرمانه تحت این اتهام
طبق ماده  ۱از فصل  ۳قانون کیفری نسخه پیش از  ۱ژوییه  ،۲۰۰۹به عنوان قتل قابل قضاوت است.
ی
 .IIIمجازات و بزرگ آن
تعیی شده است.
مجازات زندان ابد ر

.۴۸۲

حمید نوری فعاالنه در یک روند اقدامات مجرمانه رشکت کرده است که در آن تعداد بسیار زیادی از افراد
تحت حمایت مقررات ر
برس دوستانه حقوق ربی الملل به دنبال رویهای که رشایط یک دادریس عادالنه را
همچنی به طور فعال در اقدامان رشکت کرده که در آن تعداد بسیار زیادی
برآورده نیمکرد ،اعدام شدند .او
ر
مذهب در ین رویهای که الزامات یک دادریس عادالنه را برآورده نیمکرد،
گیی
از افراد به دلیل یک موضع ر
ر
سنگی است و مجازات آن ،حب با در نظر گرفی اینکه مدت قابل
اعدام شدند .این یک جرم فوقالعاده
ر
توجیه که از ارتکاب اعمال گذشته است ،جز حبس ابد نیست.
 .IVخسارات
دادگاه بدوی حمید نوری را به پرداخت  40 000کرون خسارت به هریک از شاکیان مستحق دریافت
غرامت محکوم یمکند.
در این بخش ،دالیل این تصمیم ارائه شده است.

مقدمه
.۴۸۳

.۴۸۴

ً
شاکیان هر یک به مبلیع به کرون سوئد به ارزش  4,800,000,000ریال ایران (تقریبا  1,155,000کرون)
غی از آنچه در رشح دادستان
درخواست غرامت کرده اند .هیچ رشایط دیگری در حمایت از ادعای خسارات ر
از عمل آمده است ،مورد استناد قرار نگرفته است.
طرفی توافق یم کنند که قانون ایران باید در مورد
ر
دعاوی فردی اعمال شود (ر.ک NJA 1969 .ص .)163
شاکیان را یم توان به دو دسته تقسيم كرد؛ ر
بخش که از بستگان زندانیان که کشته شده اند تشکیل یمشوند
(که در لیست های  Aو  Cیافت یم شود ،به پیوست  ۱رای دادگاه مراجعه کنید) ،و ر
بخش دیگر زندانیان
آزاد شده هستند (که در لیست  ،Bپیوست ۱رای دادگاه یافت یم شود) .همه آنها برای رنج رویح که
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بدلیل این جرایم متحمل شده اند ،درخواست غرامت کرده اند و به عنوان مبنای قانون در قانون ایران به
بند  ۱قانون مسئولیت مدن از سال  ۱۹۶۰و بند  ۵از ماده  ۳قانون دیه از سال  ۱۹۸۲استناد شده است.
تعیی شده توسط بانک مرکزی ایران
مبالغ درخواسب معادل یک دیه (پول خون) است .با توجه به ارزش ر
در ماه مارس  ۲۰۲۱شاکیان در خصوص معقول بودن این مبلغ به طور ویژه به قانون ایران ،ماده  ۳قانون
مسئولیت مدن و ماده  ۲۱۰قانون دیه اشاره کرده اند.

ن
ی
خارج
قوانی
اعمال
.۴۸۵

ر
قوانی را به
خاریح را اعمال یم کند ،باید به عنوان نقطه رشوع،
هنگایم که یک دادگاه سوئدی قواعد حقوق
ر
همان ر
.
تفسی و اعمال کند (اصل اعمال وفادارانه) با این حال،
رویس که دادگاه در کشور دیگر انجام یم دهد
ر
ر
خاریح ناشناخته باق بماند ،یک دادگاه سوئدی ممکن است مجبور باشد
در صورن که محتوای قانون
ر
چیی به طور خاص مخالف آن باشد
فرض کند که قانون
خاریح با قانون سوئد مطابقت دارد ،مگر اینکه ر
(نگاه کنید به  ،NJA 2016ص  ،288ص . .)19-17

محتوای حقوق ایران
.۴۸۶

ی
قوانی ایران را برای رسیدگ به دعاوی خسارت به نحوی که از طریق تحقیقات
دادگاه بدوی در ادامه محتوای
ر
مورد استناد شاکیان بدست آمده است ،ارایه یمکند.

قانون مسئولیت مدن از سال ۱۹۶۰
.۴۸۷

.۴۸۸

مقررات مورد استناد قانون مسئولیت مدن با توجه به ترجمه ارسایل دارای محتوای زیر است.
ماده ۱

هر کس بدون اجازه قانون از طریق عمد یا سهل انگاری به جان و سالمت ،مال ،آزادی،
تمامیت ،شهرت تجاری یا هر حق قانون دیگری لطمه ای وارد کند که موجب خسارات مادی یا
غی مادی شود ،مسئول خسارات ر
نایس از آن عمل خود یم شود
ر

ماده ۳

تعیی یم کند.
دادگاه ر
میان خسارت و نحوه و کیفیت غرامت را بسته به رشایط مربوط به حادثه ر

کتب تألیف محمد رنیی ،حقوقدان ،دکی و جلسه مشورن کارشنایس با وکیل دعاوی ایران
از آن نظر حقوق ر
ُ
.
لیان فرد موارد زیر را آشکار شده است این قانون در سال  ۱۹۶۰وارد نظام حقوق غرب شد که در
محمد ع ی
آن زمان
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طرفی را زمان که قراردادی وجود ندارد مطابق با اصول عمویم قانون
تعیی غرامت ربی
ر
در ایران حاکم بود و ر
مدن تنظیم یم کند .این قانون حب پس از انقالب  ۱۹۷۹رنی توسط دادگاههای ایران اعمال یمشد ،اما تبدیل
به قانون کمیک برای دعاوی مطرح شده بر اساس قانون دیه شد که از سال  ۱۹۸۲اعمال یمشود .قانون مدن
چنی رنج رویح که شخیص برای
خسارات ر
غی مادی را پوشش یمدهد ،به این معب که ممکن است برای ر
دیگری از روی عمد یا غفلت بیافریند غرامب صادر شود.

قانون دیه از سال ۱۹۸۲
.۴۸۹

مقررات مورد استناد قانون دیه ایران فعال با توجه به ترجمه ارسایل دارای مطالب زیر است.

§.۳
[]...
.۵

§۲۱۰

.۴۹۰

دیه برای کشی یک مرد مسلمان ییک از شش گزینه زیر است که توسط خالفکار انتخاب
شده است .و اختالط آنها جایز نیست:
یک هزار دینار مسکوک بدون عیب و بدون آلیاژ ،هر دینار یک مثقال رشیع طال به وزن
 ۱۸نخود []...
میان غرامت به عهده
تعیی ر
در کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش مقرر شده و یا ر
ر
قایص یم باشد ،قایص با در نظر گرفی دیه کامل انسان و نوع آن ،شایط جرم و خسارت
تعیی یم کند..
وارده ،دیه را ر

قوانی
از نظر حقوق موارد زیر حاصل یم شود .زمان که نظام حقوق در ایران پس از انقالب ،اسالیم شد،
ر
ی
متعددی از جمله قانون دیه برای هماهنیک حقوق کیفری با رشع ارائه شد .جرایم علیه جان و سالمت طبق
قانون قصاص (انتقام) مجازات یمشود که به موجب آن همان ضری که به قربان جرم وارد شده به محکوم
میگید .این شایک یا بستگان بازمانده او هستند که
وارد یم شود یا از راه دادن دیه (پول خون) مجازات انجام
ر
درخواست یم کنند چه حکیم صادر شود .دیه مربوط به قتل یک مرد مسلمان هر ساله توسط بانک مرکزی
ایران تعیی یم شود و معیاری است که تمام مطالبات غرامت از آن محاسبه یم شود76.
ر

Se även Said Mahmoudi och Ali Chahandeh, Om brott och straff i Iran, Svensk Juristtidning, Häfte 4, 2001, s. 347 372.
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ُ
لیان فرد در بازپریس خود صحت نظر حقوق را در این زمینه تأیید کرده است.
محمد ع ی

مسئولیت حمید نوری در قبال خسارات وارده
چه کسان شایسته دریافت غرامت هستند؟
.۴۹۲

جیان خسارت باید رد شود ،زیرا در قسمت
دعوی شاکیان مختار بروجردی شاالوند و خدیجه برهان برای ر
ر
مسئولیت مشخص نشده است که بستگان مربوطه آنها در زندان گوهردشت طبق شح جرم اعدام شده
اند .اما در مورد محاکمه به طور کیل ،حمید نوری طبق ماده اول قانون مسئولیت مدن ایران در قبال رنج
رویح که به دلیل رفتار مجرمانه خود برای سایر شاکیان ایجاد کرده است ،ق نفسه مسئول خسارت است.

.۴۹۳

از طریق محاکمه در قسمت مسئولیت ثابت شده است که شاکیان پیوست ( Bزندانیان آزاد شده) از طریق
همچنی یم توان محرز دانست که آن
رفتار مجرمانه در معرض رنج شدید رویح قرار گرفته اند .بدین ترتیب
ر
غی مادی است که طبق
رفتار مجرمانه موجب رنج رویح و روان آنان شده است که به میله خسارت ر
همی ترتیب مشخص شد شایک که بستگان وی
تحقیقات ،مشمول قانون مسئولیت مدن ایران یم باشد .به ر
جیان به صورت رنج رویح شده است.
غی مادی قابل ر
طبق رشح جرم اعدام شده اند ،متحمل خسارت ر

غیه
میان خسارت و ر
ر
.۴۹۴

.۴۹۵

ً
شاکیان هر کدام تقریبا  ۱.۱۵۵.۰۰۰کرون درخواست کرده اند ،و همانطور که یم توان فهمید ،به طور
خاص به ماده  ۳قانون مدن در رابطه با نهاد حقوق ایران در مورد دیه و مبلغ پرداخب به صالحدید قایص
ارزیان زیر
اشاره کرده اند .کشی یک مرد مسلمان با توجه به منطف بودن مبالغ مطالبه شده ،دادگاه بدوی
ر
را انجام یم دهد.
گید و
از تحقیقات معلوم شد که غرامت به موجب قانون دیه در جرایم علیه جان و سالمت تعلق یم ر
چنی غرامب را مطالبه کند .بر خالف
صاحب پرونده یم تواند به جای مجازات دیگری در قالب تنبیه بدن ر
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قانون حق غرامت و خسارت ،برای نمونه در سوئد و اصول کیل قانون مدن در این خصوص ،هدف دیه
همی دلیل ،به گفته دادگاه بدوی ،برای
عالوه بر ر
جیان خسارت وارده ،مجازات مرتکب رنی یم باشد .به ر
غی مادی
یان غرامب که طبق قانون مدن باید بطور معقول بابت خسارت ر
مبالغ بعدی نیم توان در ارز ر
.
انی ایران مشخص نشده است که
تحمل شده ،به شاکیان پرداخت شود ،اهمیت قائل شد با برریس قو ر
غی اجباری را با توجه به اهداف
چنی
ارزیان از ادعای غرامت ر
بتوان هردوی این مقررات را انجام داد .ر
ر
ارزیان مورد
قوانی نیم توان معقول توصیف کرد .دادگاه بدوی اضافه یم کند ،در صورن که در
مختلف
ر
ر
قوانی ایران ،به دلیل وجود عناض مجازات
چنی اعمایل از
ر
نظر شاکیان به قانون دیه اهمیت داده شود ،ر
مضاعف ر
نایس از مبالغ باال ،به وضوح موجب خواهد شد با اصول سیستم حقوق سوئد ناسازگار باشد.
.۴۹۶

قضان ایران و سایر تحقیقان که مبالغ غرامت در صورت رنج روان با اعمال قانون مدن
در غیاب رویه
ی
ارزیان است .با توجه
این
مورد
در
سوئد
مربوطه
قوانی
در
اهنمان
ر
دنبال
به
بدوی
دادگاه
شود،
پرداخت یم
ر
ر
ی
قوانی و اصول حاکم در آن زمان است که باید مورد توجه
به اینکه خسارت در سال  ۱۹۸۸رخ داده است،
ر
گید (رجوع کنید به  NJA 2017ص .)938
قرار ر

.۴۹۷

طبق قانون خسارات  ،۱۹۷۵برای خسارات ر
نایس از رنج رویح موقت (درد و دیگر ناراحب های جسمان) یم
جیان رنج رویح آنها را یم توان در بیشیین ارتباط با این
توان غرامت پرداخت کرد .درخواست شاکیان برای ر
تعیی یم شود به
غی مادی دانست .در رویه
قضان سوئد ،ر
نوع خسارت ر
میان غرامت رنی کامال شابلون ر
ی
میان خسارت مربوط یم شود.
صورت مقطوع و در صورت لزوم با استفاده از شواهد تا آنجا که به ر

.۴۹۸

قوانی سوئد ،غرامب را برای
هنگایم که ییک از بستگان نزدیک ،کشته شده است ،بازماندگان یم توانند ،طبق
ر
رنج روان که در نتیجه مرگ متحمل شده اند ،بر اساس الگو (شابلون)های قابل اعمال دریافت کنند .با
میان
توجه به رویه رایج در زمان مورد بحث در پرونده ،غرامت برای بازماندگان در صورت قتل عمد به ر
 ۲۵ ۰۰۰کرون (به  NJA 1993ص  41و  2000ص  521مراجعه کنید) بود .با توجه به ماه ها بالتکلیف که
در مورد شنوشت بستگان اعدام شده وجود داشت ،اینکه محل دفن بستگانشان مخف بوده و هنوز هم
چنی است،
ر
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یم توان درک کرد که این رشایط برای مشکالت رویح آنها چه بوده است؛ دادگاه بدوی معتقد است که با
تحقیقات در این پرونده مشخص شده است که شاکیان که ییک از بستگان خود را از دست داده اند،
خسارت بیشیی از اعدامها متحمل شده اند و اینکه به طور معقول باید به هر کدام  ۴۰ ۰۰۰کرون تعلق
میان غرامت رنج رویح تفاوت قائل شویم.
گید .دلییل وجود ندارد که میان شاکیان از نظر ر
غرامت ر
.۴۹۹

شاکیان در پیوست  Bرنی به دلیل جرایم انجام شده دچار ناراحب رویح قابل مالحظه ای شدند.
همچنی
ر
تحقیقات پزشیک دقیف در رابطه با رنج رویح در مورد آنها انجام نشده است ،اما بر اساس داده های
ی
بازپریس آنها و آنچه در مورد توایل وقایع و ترس از زندگ ایجاد شده ثابت یمکند که آنها در معرض رنج
رویح قرار گرفته اند که در هر صورت با شاکیان که بستگان خود را از دست داده اند قابل مقایسه است .به
همی دلیل ،دادگاه بدوی معتقد است که یک غرامت معقول به مبلغ  ۴۰ ۰۰۰کرون برای مشکالت رویح
ر
که آنها متحمل شده اند به آنان پرداخت شود .به دلیل نبود برریس بیشی ،نیم توان مبلغ بیشیی را اعطا
کرد.

.۵۰۰

در پایان یم توان اظهار داشت که به دلیل نبود مطالبات در این خصوص ،بهره پرداخت نیم شود.

 .Vدعاوی خاص
اخراج
.۵۰۱

سنگی به زندان محکوم شد .بنابراین نباید اجازه داده شود در کشور بماند .یم
حمید نوری به جرم بسیار
ر
توان اشاره کرد که او در زمان بازداشت بطور موقت در اینجا اقامت داشته است .او هیچ ارتباط قوی با
اینجا ندارد .بعالوه ،گمان یم رود مانیع برای اجرای تصمیم اخراج وی به ایران وجود ندارد .در مجموع،
دالییل برای اخراج او با ممنوعیت بازگشت به اینجا بدون محدودیت زمان وجود دارد.

توقیف مدارک
.۵۰۲

درخواست توقیف دلیل قانون دارد و مورد قبول واقع یمشود.
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 .VIمتفرقه
دستمزدها
.۵۰۳

هان که ماموریت مستلزم
وکالی مدافع
ر
تسخیی و نمایندگان شاکیان در قبال کار ،وقت تلف شده و هزینه ی
آن بوده است ،مستحق دریافت دستمزد معقول از محل منابع عمویم هستند .دستمزد کار باید بر اساس
زمان مرصف شده معقول با توجه به ماهیت و وسعت ماموریت و با استفاده از استاندارد هزینه ساعب
آیی دادریس مراجعه کنید 5 § .قانون [ ]1988:609در مورد
تعیی شود (به فصل  10 § 21بند اول قانون ر
ر
وکیل شایک در مقایسه با  § 27قانون کمک حقوق [.)]1996:1619

.۵۰۴

جنان محاسبه یم شود ،حب در
دستمزد به طور معمول بر اساس استاندارد هزینه ساعب نرخ پرونده ی
مواردی که این نرخ قابل اعمال نیست .با این حال ،زمان که ماهیت هدف یا دلیل خاص دیگری آن را
پویس کرد .غرامت باالتر از آنچه از هنجار ر
ایجاب یم کند ،یم توان از استاندارد هزینه ساعب چشم ر
نایس یم
استثنان رخ دهد ،از جمله مواردی که پرونده مسائل یا
شود  -به اصطالح افزایش دستمزد  -در موارد
ی
ی
یان آنها دشوار است یا زمان که جلسه رسیدگ اصیل برای
مشکالت قانون ر
غیعادی را مطرح یم کند که ارز ر
مدت قابل توجیه ادامه داشته است (نگاه کنید به  ،NJA 1993ص .)237

.۵۰۵

دانیل مارکوس برای کار  4,776,712کرون بدون مالیات بر ارزش افزوده برای  2,744.5ساعت که 1,703
ساعت با افزایش حقوق در طول دوره زمان  1ژوئن  2021تا  4مه  2022و رنی  258,060کرون ،برای
 195.5ساعت وقت تلف شده درخواست کرده است .عالوه بر این ،او  519,939کرون هزینه داشته که
درخواست پرداخت آن را کرده است.

.۵۰۶

توماس سودرکویست برای کار  4,792,339کرون بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای 2,756
ساعت دستمزد تقاضا کرده است که  1,719ساعت آن با افزایش دستمزد در طول دوره  1ژوئن 2021تا
 31مه  2022و رنی  331,320کرون ،برای  251ساعت وقت تلف شده درخواست دستمزد کرده است .
عالوه بر این ،او مبلغ  622,990کرون هزینه داشته که تقاضای پرداخت آن را دارد.

.۵۰۷

یوران یالمارسون برای کار  1,978,424کرون بدون مالیات بر ارزش افزوده برای  1,372ساعت و 165,730
کرون برای  129ساعت زمان از دست رفته درخواست دستمزد کرده است .عالوه بر این 84,503 ،کرون
هزینه ها داشته که درخواست پرداخت آن را دارد.
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.۵۰۸

وییی برای کار با  1,975,259کرون بدون مالیات بر ارزش افزوده برای  1,186.7ساعت،
گیتا هادینگ ر
اکتی  2021و رنی  111,270کرون برای  90.5ساعت زمان از دست رفته
22
از
نرخ
ایش
ز
اف
با
554.7ساعت
ر
درخواست دستمزد کرده است .عالوه بر این ،او  58823کرون هزینه داشته که درخواست پرداخت آن را
کرده است.

.۵۰۹

هسلیی برای کار با  2,369,536کرون بدون مالیات بر ارزش افزوده برای  1,335ساعت ،که
بنگت
ر
933.75ساعت آن با افزایش دستمزد از  10اوت  2021و با  133,821کرون برای  102ساعت زمان از
هسلیی پس از اشاره دادستان ها درباره رن دقب در مورد
دست رفته ،درخواست دستمزد کرده است .بنگت
ر
تعداد ساعات کار 12.75 ،ساعت از آن انرصاف داده است که هشت ساعت آن با افزایش دستمزد بود.
عالوه بر این ،او برای مخارج خود  68784کرون مطالبه کرده است.

.۵۱۰

آیی نامه ( )2005:77در مورد کنیل بریح مطالبات دستمزد ،در مورد ادعای
دادستان مطابق بند  1ر
.
دستمزد وکالی مدافع و وکیل شایک اظهار نظر کرده است هیچ اعیایص به دستمزدی که یوران یالمارسون و
وییی درخواست کردهاند نیست ،اما از سوی دیگر دستمزدی که دانیل مارکوس ،توماس
گیتا هادینگ ر
هسلیی درخواست کردهاند ،دادستان معتقد است که دستمزد باید در بخشهای
سودرکویست و بنگت
ر
خایص کاهش یابد.

افزایش دستمزد
.۵۱۱

در ابتدا یم توان گفت که پرونده بسیار گسیده بوده و مدت زیادی ادامه داشته است .حمید نوری در 9
تغیی وکیل ،دانیل مارکوس در  12فوریه  2020به عنوان وکیل
نوامی  2019بازداشت شد و پس از دو ر
ر
مدافع حمید نوری منصوب شد .توماس سودرکویست در  16ژوئن  2020به عنوان وکیل دوم منصوب
ی
شد .کیفرخواست در  27ژوئیه  2021صادر و جلسه رسیدگ اصیل از  10اوت  2021تا  4مه  2022و در
مجموع  92روز دادریس برگزار شد .زمان موثر مذاکره (بدون وقفه)  426ساعت بوده است .عالوه بر این،
ً
چندین مذاکره برای تمدید بازداشت صورت گرفته است .ضمنا باید تاکید کرد که پرونده مربوط به جرایم
بسیار سنگیب است که مدتها پیش در ایران انجام شده است ،مسائل و مشکالت حقوق نه چندان
ارزیان یم کند
پیچیده را به فعلیت رسانده است .با در نظر گرفی دامنه و ماهیت پرونده ،دادگاه بدوی
ر
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تسخیی در تقاضای خود برای افزایش دستمزد در بازه های زمان اعالم شده آنان ،درخواست حق
وکالی
ر
دارند.
.۵۱۲

چنی تعهدی به این هدف بوده است
تا آنجا که به دستیاران شایک مربوط یم شود ،تکلیف آنها رنی متضمن ر
که ممکن است انحراف از استاندارد هزینه ساعب تا حدی که خواسته شده موجه تلف شود.

دستمزد برای کار
.۵۱۳

همانطور که در باال ذکر شد ،دانیل مارکوس در  12فوریه  2020به عنوان وکیل حمید نوری و توماس
ً
سودرکویست در  16ژوئن  2020منصوب شد .بنابراین این انتصاب دانیل مارکوس تقریبا دو سال و دو ماه
ی
از زمان انتصاب تا زمان رسیدگ به جلسه اصیل ادامه داشته است و پس یک سال و یازده ماه برای توماس
هان در
سودرکویست به پایان رسید .در تمام این مدت ،حمید نوری از آزادی محروم بود ،با محدودیت ی
سنگی کیفری و
کشوری که هیچ ارتبایط با آن نداشت و زبانش را نمیدانست .عالوه بر این ،اتهامات
ر
تحقیقات مقدمان گسیده با شاکیان فراوان ،حجم بسیار زیاد مواد و ر
اکی بازپریس های پلیش که مستلزم
غی از طرفهای دعوا اعم از رسانه ای و ربی الملیل را
حضور مدافعان بود .این پرونده
همچنی توجه دیگران ر
ر
تأثی یمگذاشت .با این اوصاف ،دادگاه بدوی یم تواند
به خود جلب کرده بود که بر مأموریت وکالی مدافع ر
غیعادی و زیادی کار بوده است.
بیان کند که انتصاب به عنوان وکیل عمویم در این پرونده مستلزم حجم ر

.۵۱۴

ارزیان دستمزد مورد توجه
تعیی دو مدافع برای حمید نوری همانطور که دادستان ها اشاره کرده اند باید در
ر
ر
گید .در مواردی که دو وکیل مدافع
یان کیل صورت ر
بوده و منطف است که تراز مبالغ مطالبه شده و ارز ر
جلوگیی از تکرار کار ،کار ربی مدافعان
ای
ر
ب
هزینه
تعیی شده اند ،الزم است  -حداقل از نظر
ر
عمویم ر
چنی تقسیم کار رنی
توزی ع شود .از گزارش های کار دانیل مارکوس و توماس سودرکویست ر
چنی بر یم آید که ر
تا حد زیادی انجام شده است ،که در جلسه اصیل رنی مشهود بود .از جمله در مورد توزی ع کارهای مربوط به
بیان حقایق ،اظهارات پایان و بازجویان ربی آنها بوده است .اما با توجه به ماهیت پرونده ،دادگاه بدوی
یمداند که تقسیم کار ممکن نیست
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به طور کامل انجام شود .بنابراین ،همانطور که وکالی مدافع ادعا کرده اند ،اینکه هر دو مدافع تا حد معیب
مراحل کاری مشابیه را انجام یم دهند ،توجیه دارد.
.۵۱۵

با توجه به زمان ضف شده برای خواندن گزارش تحقیقات مقدمان ،دادگاه بدوی مالحظات زیر را بیان یم
ً
کند .در ابتدا یم توان گفت که مطالب تحقیقات اولیه بسیار گسیده است و عمدتا شامل می با عناض کیم
ً
از تصاویر است.
همچنی عمدتا از داده های بازپریس ،نظرات و گزارش های کارشنایس و حقوق تشکیل
ر
.
شده است .قسمب نه چندان کم اهمیت به انگلیش نوشته شده است با این پیشینه زمان اظهار شده از
سوی وکالی مدافع برای این کارها را یم توان معقول دانست و این رنی با توجه به ماهیت خاص پرونده قابل
توجیه است.

.۵۱۶

به طور کیل ،دادگاه بدوی معتقد است دستمزد کاری که وکالی مدافع مطالبه یم کنند معقول است و
بنابراین باید در آن قسمت مطالبات اعطا شود.

.۵۱۷

 Göran Hjalmarssonو  Ghita Hadding Wibergبه ترتیب به  13و  9شایک در وظایف خود به عنوان
وکیل شایک کمک کرده اند .از میان این شاکیان ،دو نفر از کسان که یوران یالمارسون نماینده آنها بود بستگان
ی
وییی آنان را نمایندگ
زندانیان هستند که ادعا یمشود اعدام شده اند و پنج نفر از کسان که گیتا هادینگ ر
چنی شاکیان بوده اند.
میکرد ،ر

.۵۱۸

گید که دستمزد برای کار
با در نظر گرفی ماهیت پرونده و محدوده تکالیف ،دادگاه بدوی در نظر یم ر
وییی معقول است و باید تأیید شود.
درخواست شده توسط یوران یالمارسون و گیتا هادینگ ر

.۵۱۹

هسلیی ،در نقش خود به عنوان وکیل شایک ،به ده شایک کمک کرده است که چهار نفر از آنها از
بنگت
ر
بستگان زندانیان اعدام شده بوده اند .قبل از رشوع جلسه اصیل ،یک شایک که گفته یم شود از زندانیان آزاد
هسلیی ارائه
شده بود فوت کرد .دادستان ها در نظر خود اعالم کرده اند که ادعای دستمزدی که بنگت
ر
ی
کرده است تا حدودی زیاد است ،با توجه به اینکه وی در زمان رسیدگ اصیل وکالت تنها پنج شایک را که در
یان دادستان موافق است و معتقد است که
گوهردشت زندان بودند ،بر عهده داشت .دادگاه بدوی با ارز ر
تعیی شود و در همان سطح دستمزد اعطا
غرامت معقول کار باید تا حدودی کمی از آنچه درخواست شده ر
تعیی شود .این با در نظر گرفی تعداد شاکیان که وکالت آنان را به عده داشته
شده به گیتا حدینگ ر
وییی ر
همچنی در نظر گرفی
اند و
ر
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هسلیی برای کار  1,975,259کرون بدون احتساب
در جلسه اصیل حضور یافتند .بنابراین دستمزد بنگت
ر
مالیات بر ارزش افزوده معقول بنظر یم رسد.

اتالف وقت و هزینه
.۵۲۰

دانیل مارکوس و توماس سودرکویست پیوسته درخواست غرامت برای از دست دادن زمان  30دقیقه ای
مربوط به وقفه های ناهار در روزهای اصیل مذاکره کرده اند .مقررات قابل اجرا برای محاسبه تلفات زمان را
یم توان در مجموعه اداره امور دادگاه های سوئد  DVFS 2021:8یافت .بخش  3بیان یم کند که یک
اسیاحت معمویل ضف غذا به میله اتالف وقت نیست .در جلسه اصیل با متهیم که در بازداشت به ش
یم برد ،اغلب یک ساعت و  30دقیقه برای ضف ناهار اسیاحت داده یم شود تا نیازهای کارکنان بازداشتگاه
چنی اسیاحب برای ناهار از حالت عادی
برای حمل و نقل و غذا برآورده شود .نقطه رشوع این است که ر
ر
غذان استفاده نیم شود،
منحرف نیم شود .تحت هر شاییط ،کار باید بتواند در زمان که برای وعده های ی
انجام شود .وکالی مدافع رنی اعالم کردهاند که در وعدههای ناهار تا حد زیادی کار کردهاند ،اما با وجود این،
مبنان برای اعطای
چنی رشاییط هیچ
مدیع ر
جیان کار نبودهاند ،بلکه ادعای اتالف وقت کردهاند .در ر
ی
غرامت به وکالی مدافع برای مدت زمان مورد نظر وجود ندارد.

.۵۲۱

وییی هر کدام برای  36ساعت اتالف وقت ر
نایس از دو سفر به آلبان و از
یوران یالمارسون و گیتا هادینگ ر
آلبان مطالبه غرامت کرده اند .دادگاه بدوی معتقد است که رشایط به گونه ای بود که در زمان انتظار و
سفر یم توان کار را انجام داد .بنابراین غرامت از دست دادن زمان قابل پرداخت نیست.

.۵۲۲

با توجه به اینکه محاسبه اتالف وقت باید بر اساس کدام دفی یا محل کار در هنگام تشکیل پرونده برای
یان دادستان موافق است که نزدیکیین دفی باید اعمال شود (به
دادریس اصیل باشد ،دادگاه بدوی با ارز ر
 NJA 2021ص  520مراجعه کنید) .بنابراین ،سفرهای انجام شده توماس سودرکویست را از Huddinge
نیم توان پرداخت کرد ،محاسبه باید از  Sveavägenانجام شود و ممکن است بطور معقول مانند دانیل
ی
ارزیان شود یعب  0.75ساعت برای هر روز مذاکره  .در مقابل درباره چگونیک سفر و موضوع نحوه
مارکوس
ر
ر
حمل و نقل ،دادگاه بدوی فرض یم کند که وکالی مدافع با توجه به شایط مناسب ترین وسیله حمل و نقل
گی در جریان
را انتخاب کرده اند .از
آنجان که این مذاکره برای مدت قابل توجیه و در زمان بیماری همه ر
ی
ماشی شخیص شما پذیرفته شود .در نتیجه هزینه های ادعا شده ،به جز
بوده است ،ممکن است سفر با
ر
عوارض خودرو ،باید پرداخت شود.
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کنت لوئیس
.۵۲۳

ی
اکی بندیل پس از رسیدگ اصیل درخواست
شاکیان خدیجه برهان،
حسی سیداحمدی ،محمد زند و عیل ر
ر
تعیی و هزینه
کرده اند که وکیل کنت لوئیس با اصالح رای قبیل دادگاه بدوی به عنوان وکیل شایک برای آنها ر
وانی مربوط به وکیل
کار او توسط دولت پرداخت شود .از مرحله دوم درخواست کرده اند ،که مشابه ق ر
.
مدافع در صورت محکومیت ،استحقاق دریافت غرامت برای وکیل خصویص را دارند و در مرحله سوم
جیان
درخواست کرده اند که در صورت محکومیت حمید نوری ،هزینه های قانون آنان را در دادگاه بدوی ر
کند.

.۵۲۴

سامی ( 2020شماره
دادگاه بدوی در تصمیم 7
دسامی ( 2020شماره سند در پرونده  )220 - 219و  22د ر
ر
تعیی وکیل کنت لوئیس به عنوان وکیل
سند در پرونده  )245در مورد درخواست شاکیان مختلف برای ر
تعیی نشده بود و
شایک برای آنها موضع گرفته است .این هم به درخواست شاکیان که وکیل شایک برایشان ر
ً
تغیی وکیل به کنت لوئیس
تعیی شده بود ،اما خواستار ر
هم به درخواست شاکیان که قبال برایشان وکیل ر
بودند ،مربوط یمشود .در همه موارد این درخواست رد شد .دالیل مواضع را در تصمیمات یم توان دید .کلیه
تصمیمات توسط شاکیان مربوطه تجدیدنظر خوایه شد (شماره سند در پرونده  .)246دادگاه استیناف
 Sveaدر تصمییم در  25ژانویه  ،2021درخواست تجدیدنظر را رد کرد ،به موجب آن دادگاه استیناف با
حسی سید احمدی ،محمد زند
ارزیان دادگاه بدوی موافقت کرد .با توجه به اینکه شاکیان خدیجه برهان،
ر
ر
اکی بندیل ،وکیل کنت لوئیس را به عنوان نماینده خصویص معرق کردند ،دادگاه بدوی در  17فوریه
و عیل
ر
ً
 2021تصمیم گرفت وکیل این شاکیان را برکنار کند .شاکیان متعاقبا توسط کنت لوئیس به عنوان وکیل
ی
خصویص نمایندگ شدند.

.۵۲۵

دالییل که دادگاه بدوی تصمیمات خود را در تصمیمات قبیل بر اساس آنها قرار داده است و دادگاه تجدید
ً
نظر با آنها موافقت کرده است ،همچنان صادق است .آنچه اکنون شاکیان بیان کرده اند ،که اساسا به
ارزیان دیگری منجر نیم
رشاییط اشاره دارد که در زمان تصمیم قبیل برای دادگاه بدوی شناخته شده بود ،به
ر
شود .درخواست شاکیان برای انتصاب کنت لوئیس به عنوان وکیل شایک بعد از موعد ،رد یم شود.

.۵۲۶

شاکیان که به دادستان کمک کرده اند ،همانطور که یم توان فهمید ،ادعا کرده اند که مشابه
قوانی مربوط
ر
به وکالی مدافع ،باید در صورت محکومیت حمید نوری از محل منابع عمویم
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هان که برای استخدام وکیل خصویص متحمل شده اند دستمزد دریافت کنند .مقررات
برای پوشش هزینه ی
آیی دادریس در فصل  31بخش  ،2باید بر اساس قیاس و همانندی اعمال شود ،به این معب که دادگاه یم
ر
بگید که در صورت رتیئه در پرونده ای که دادستان شایک است ،متهم باید از بودجه عمویم
تواند تصمیم ر
چنی تصميیم ر
مرسوط به اين است كه هزينه
برای هزینه های دفایع خود غرامت دریافت کند .امكان اتخاذ ر
ی
منطف توجيه شود تا متهم بتواند از حق خود استفاده كند.
ها به طور
ی
.۵۲۷

آیی دادریس برای
به گفته دادگاه بدوی ،هیچ حمایب برای اعمال مشابه قاعده در فصل  31بخش  2قانون ر
شاکیان وجود ندارد.
همچنی اعطای غرامت به شاکیان که از استفاده از وکیل شاکیان خود خودداری کرده
ر
اند ،و بعد که درخواست آنان برای تعویض وکیل خود با کنت لوئیس رد شد ،خواهان پرداخت غرامت از
محل منابع عمویم به کنت لوئیس بعنوان نماینده خصویص آنان هستند در واقع دور زدن مقررات جاری
است .در این زمینه ،دادگاه بدوی یمخواهد تأکید کند که به دلیل ماهیت پرونده یا سایر رشایط ،توجییه
برای جایگزیب وکیل شایک منصوب با کنت لوئیس به عنوان وکیل پرونده وجود نداشت .دالیل عدم
ً
هان که یک دستیار دیگر در این پرونده ایجاد
انتصاب کنت لوئیس عمدتا این بود که دولت متحمل هزینه ی
یم کرد نشود .بنابراین هزینه های پیش آمده به طور معقول توجیه نشده بود تا شاکیان بتوانند از حق خود
استفاده کنند.

- ۵۲۸

در مواردی که شایک در کیفرخواسب یا مانند آن به دادستان کمک یم کند طبق فصل  .31بخش  11قانون
معتی است .اینکه هزینه های
جیان هزینه های قانون ،مقررات فصل  18قانون ر
آیی دادریس ،در مورد حق ر
ر
.
همی قانون تنظیم یم شود این بدان معناست که -
دادریس قابل ر
جیان چیست توسط بند  8از فصل  18ر
تأمی حق شایک مورد نیاز
زمان که شایک قرار است غرامت دریافت کند  -این هزینه باید به طور معقول برای ر
همی دلیل در مورد ادعا علیه حمید نوری رنی صدق یم کند که رد تقاضای غرامت شاکیان در
بوده باشد .ر
.
باال را برای هزینه های دادگاه از محل منابع عمویم توجیه کرده است اقدام شاکیان برای جایگزیب
غی این صورت متحمل
هان که در ر
نمایندگان منصوب شده برای شاکیان با یک نماینده خصویص و با هزینه ی
نیم شدند ،به طور معقول برای اعمال حق خود درخواست نشده است.آنان در زمان انجام اقدایم که
باعث هزینه شد ،دلییل بر ضورت این کار نداشتند .آنها از همان زمان وکالی
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هان مانند این آزموده داشتند که به عنوان نمایندگان شایک منصوب
مجرب و با تجربه و از قبل در زمینه ی
جیان نیست.
شده بودند .بنابراین آن غرامت قابل ر

تعهد بازپرداخت
.۵۲۹

آیی دادریس مکلف به اسیداد
اگر چه حمید نوری ق نفسه طبق قاعده اصیل در ماده  1از فصل  ۳۱قانون ر
همچنی وکالی شاکیان طبق ماده  8قانون وکالت شایک از
غرامب که از محل وجوه عمویم به وکیل مدافع و
ر
چنی تعهدی
تعیی شده برای جرایم او ر
وجوه عمویم پرداخت شده است را دارد ،با در نظر گرفی مجازات ر
برای بازپرداخت بر وی اعمال نخواهد شد.

بازداشت
.۵۳۰

ً
خطر فرار یا طفره رفی حمید نوری از اجرای حکم وجود دارد .ضمنا مجازات کمی از دو سال زندان برای قتل
پیشبیب نشده است و فقدان زمینه بازداشت رنی آشکار نیست .بنابراین حمید نوری باید تا قطیع شدن
حکم مجازات و اخراج علیه او در بازداشت بماند.
اسناد تسویه حساب پیوست یم باشد

برای درخواست تجدیدنظر ،به پیوست  ۳رای دادگاه ( )TR-01مراجعه کنید.
ر
حداکی تا  ۴اوت  ۲۰۲۲به دادگاه بدوی
درخواست تجدیدنظر خطاب به دادگاه استیناف  ، Sveaباید
تسلیم شود.

Tomas Zander

Anna Liljenberg Gullesjö

گیی چهار عضو هیئت منصفه رشکت داشتند .دادگاه به اتفاق آرا رای داد.
بهنگام تصمیم ر

