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 اخراج
( از سوئد اخراج و از بازگشت به اینجا منع یم شود.  ۲۰۰۵:۷۱۶) اتباع بیگانهقانون  ۸aاز فصل  ۱ماده  بر پایه متهم

 در نی داشته باشد.  زندانتخلف از این ممنوعیت یم تواند حداکیر تا یک سال 
 

 خسارات
دازد:   ۴۰  ۰۰۰افراد نام برده در اینجا باید مبلغ  حمید نوری به هر یک از  . ۱ احمدی،   حسیر  سید   کرون خسارت بیی

اده، فریدون نجف   محمدی سولماز علیر   آریا، مجید صاحب جم اتابیک، عیل اکیر بندیل، الله بازرگان، سیدجعفر میر
، رضا فالیح،  ، یک برنجستان ، محسن اسحاق  حسیر  فاریس،  مجید جمشیدیت، احمد ابراهییم، مهدی اسحاق 

، نرصهللا مرندی، اصغر مهدی  زاده، مهناز رمضان فتیح، مهدی برجسته گرمرودی، حسن گلزاری، همایون کاویان 
،  ار رستمعیل پور، سارا روزدصدیقه حایحر محسن، سیامک نادری، مهری حایحر نژاد، ویدا  ، صداق  میمنت، ایرج م

، اکیر صمدی،  ، عصمت طالبر کلُهران، مسعود محمود رویانی ف سمنان    محمد زند و عیل ذوالفقاری. اشر
  شود. خدیجه برهان  و مختار بروجردی شاالوند رد یم  خسارت ادعای . ۲
 

 مصادره و توقیف 
)شماره   به حمید نوری  تحویل داده یم شود   تلفنتوقیف تلفن همراه حمید نوری تا قطیع شدن حکم ادامه دارد. سپس 

 .(Bg123625 p.1-5000-2019توقیف 
 

ه   بازداشت و غی 
 در بازداشت خواهد ماند.  ،وی اخراجحمید نوری تا قطیع شدن حکم مجازات و 

 

 دستمزد
کرون از دولت    2,632,527به مبلغ   دستمزدی Ghita Hadding Wibergی گیتا هادینگ وییر   دعاوی وکیل . ۱

کرون به هزینه    58,823کرون به زمان تلف شده،   71,940کرون به کار،   1,975,259دریافت یم کند. از این مبلغ،  
 کرون به مالیات بر ارزش افزوده مربوط یم شود.   526,505ها و 

کرون از دولت دریافت یم    2,722,330به مبلغ  دستمزدی Bengt Hesselbergی بنگت هسلیر  دعاوی وکیل . ۲
کرون به هزینه ها و    68,784کرون به زمان تلف شده،    133,821کرون به کار،   1,975,259کند. از این مبلغ، 

 کرون به مالیات بر ارزش افزوده مربوط یم شود.   544,466
کرون دریافت یم    2,732,109ه مبلغ  ب دستمزدی از دولت  Göran Hjalmarsson  دعاوی یوران یالمارسون وکیل . ۳

کرون به هزینه ها و    84,503کرون به زمان تلف شده،    122,760کرون به کار،   1,978,424کند. از این مبلغ، 
 از مبلغ کرس شود.  باید  کرون  625,000کرون به مالیات بر ارزش افزوده مربوط یم شود. پیش پرداخت    546,422

  4,776,712دریافت یم کند. از این مبلغ،  دستمزد کرون   6,891,414دولت به مبلغ  دانیل مارکوس از  دعاوی وکیل . ۴
کرون به مالیات بر    1,378,283کرون به هزینه ها و   519,939کرون به زمان تلف شده،    216,480کرون به کار، 

 ارزش افزوده مربوط یم شود. 
 دریافت یم کند.   دستمزد کرون از دولت   7,012,765توماس سودرکویست مبلغ   دعاوی وکیل . ۵

 کرون به هزینه ها    616,903کرون به زمان تلف شده،    200,970کرون به کار،   4,792,339از این مبلغ، 
از مبلغ کرس  باید کرون    750000کرون به مالیات بر ارزش افزوده مربوط یم شود. پیش پرداخت   1,402,553و 

 شود. 
 بر عهده دولت خواهد بود.  دادخواهان کالیمدافع و و  وکالی هزینه . ۶
 

 متفرقه 
 رد یم شود.  درباره اخراج حمید نوری  درخواست . ۱
کنت وکیل دعاوی  حسیر  سید احمدی، عیل اکیر بندیل، خدیجه برهان  و محمد زند مبب  بر انتصاب  درخواست . ۲

 رد یم شود.  نانبه عنوان وکیل آ Kenneth Lewis یسیلو 
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از بودجه   دستمزد احمدی، عیل اکیر بندیل، خدیجه برهان  و محمد زند مبب  بر اعطای  حسیر  سید  درخواست . ۳

 یس نماینده خصویص رد یم شود. یکنت لو وکیل دعاوی  عمویم برای هزینه هایشان به 
بایسب  هزینه  حمید نوری  اینکه احمدی، عیل اکیر بندیل، خدیجه برهان  و محمد زند مبب  بر  ادعای حسیر  سید  . ۴

دازد    رد یم شود. دادگاه آنان را بیی
 

 ____________________________________ _ 
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 خالصه
 
 

  ۱۹۸۸اتهامات مربوط به اعدام زندانیان سیایس در زندان گوهردشت در ایران در تابستان درباره کیفرخواست این  
  ۳۰دوره در مجاهدین خلق ایران )مجاهدین(  بنام سازمان سیایسیک هواداران   ها مربوط به اعدام بخشر از این است. 
  ۶اوت تا  ۲۷در دوره  گرای مختلف   های چپهواداران گروه  و بخش دیگر اعدام ها مربوط به ۱۹۸۸اوت  ۱۶تا  ژوییه

 اعتقاد خود را به اسالم از دست داده بودند.  شد پنداشته یماست که  ۱۹۸۸سپتامیر 
 

نقض    یم داند.  یعب  نقض قوانیر  بیر  الملیل و قتل کیفرخواستخود را صالح به قضاوت در مورد جرایم   بدویدادگاه  
د  عنوان به اصطالح صالحیت قضانی جهان   زیر قوانیر  بیر  الملیل   این بدان معناست که دادگاه سوئد نیر    . قرار یم گیر

صالحیت دارد. با توجه به اتهام قتل، صالحیت   ،کشور و توسط یک شخص خاریحر این  برای جرایم ارتکانر در خارج از 
ی داوطلبانه به    کیفری جرم است. در این زمینه باید اضافه  ارزش باالی پایهبر   دادگاه  قضانی  کرد که متهم هنگام دستگیر

 . برس یم برد   سوئد سفر کرده بود و در خاک سوئد 
 

به دشواری قابل درک  است، که در آنها افراد زیادی برای ارتکاب  بزرگ و  حوادث شامل در مرکز توجه،   رویدادهایاین 
را برای مشارکت در   متهم مسئولیت کیفری تنها این پرونده  در  بدویاعمال مشارکت و همکاری داشته اند. دادگاه   این

 . ه استاعمال مورد برریس قرار داداین ارتکاب 
 

ده بوده و به طور کیل . عالوه بر شواهد اصیل، مانند  اند قوی ارزیانر شده  محکم و  شواهد موجود در این پرونده گسی 

ه های شامل گزارش از جمله  ه شده است که یشاکیان و شاهدان، شواهد حمایب  ارا از  ریس بازپ سوی  از منترسر
با توجه به اینکه  و مقاالت و خاطرات زندانیان سابق است.  در همان زمان الملیل حقوق برسر های مستقل بیر  سازمان

اهمیت   بدوی، دادگاه  فظه آنان مانده استدر حا ۱۹۸۸آنچه شاهدان گفته اند مربوط به حوادنر است که از سال  
ی شعت ا ب کم اهمیت تر ویژه ای به اطالعات مربوط به بخش های مرکزی تجربه آنها داده است، زیرا اطالعات    بیشی 

ح و توصیف رویدادهای منحرص به فرد است که از نظر احسایس برای  د.  ناز حافظه محو یم شو  همچنیر  مساله، شر
ی برخوردار است و مهم است که آنان در طول زمان آن رویداد را به درسب  بخاطر بیاورند.   افراد از اهمیت چشم  گیر

در زمینه تعییر  هویت متهم به عنوان مجرم دادگاه بدوی به شناسانی افرادی که پیش از این در زمان ارتکاب جرم  
 شناخت خونر درباره او داشتند توجه ویژه ای داشته است. 
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و مهمی  از همه   ۱۹۷۹هواداران مجاهدین سابقه خود را در جنگ قدرت پس از انقالب ایران در سال  علیه اقدام
ی مسلحانه ایران و عراق داشت. تحقیقات نشان داده است که حمالت مجاهدین به ایران   مشارکت این گروه در درگیر

و این حمالت، از جمله حمله   صورت یم گرفتهخاک عراق   از ، در این پرونده مورد بحث های در دوره قبل از اعدام
گرفته است.  یم  و با همکاری و پشتیبان  ارتش عراق صورت  ، توسط این سازمان۱۹۸۸ژوئیه  ۲۶جاویدان در   فروغ

ی مسلحانه بیر  الملیل میان ایران و    دادگاه بدوی از این رو نتیجه گرفته است که مجاهدین تبدیل به بخشر از یک درگیر
دوستانه حقوق بیر  الملل در مورد زندانیان مجاهد قابل  این بدان معناست که مقررات عراق شدند.  بر  . اعمال بود برسر

نظامیان مثابهبه  پایه این مقررات مجاهدین زندان   ی، افراد حمایت شده  اسیر  غیر بشمار  در دستان یک طرف درگیر
 ت. از این رو نباید تعریص  به آنان صورت یم گرفو  آمده

 
در   مجاهدین به دلیل حمله فروغ جاویدان در درجه نخستدر ایران  باالترین رهیر مذهبر برریس ها نشان یم دهد که 

دستور )فتوا( داد که هواداران مجاهدین در زندان های ایران که به عقیده خود وفادار بودند، اعدام   ۱۹۸۸ژوییه  ۲۶
اییط را   حکم اعدام صادر شده برای هواداران    از وجود ارتبایط مستقیم میانحایکیم دهد که   نشانشوند. این فتوا شر

ی های مسلحانه بیر  الملیل   . است مجاهدین در زندان ها و درگیر
 

اجرای فتوا همان طور که برریس ها نشان داد مستلزم برنامه ریزی، سازماندیه و همکاری چند نفر در نقش های  
ک در زندان گوهردشت، ثابت شده است که کمیته ای بر اساس   هنگام  مختلف در  اجرای عمل بود. در مورد اقدام مشی 

ایط پایه ای یک محاکمه   فتوا، موضع زندانیان را در مورد مجاهدین برریس کرده و طبق رویه ای که نر توجه به شر
شد. به این ترتیب  یم فاصله با دار زدن اجرا  کرده است. مجازات اعدام بال  یم را به اعدام محکوم زندان  ، عادالنه بود 

  زندانیان نیر  اضطراب شدید مرگ داده دیگر  محروم شدند. با این روش، به حق حیاتتعداد بسیار زیادی از زندانیان از 
 . بود بیر  الملل  مقررات انسان دوستانه حقوقکه این اقدام نقض جدی   اینست بدویدادگاه  ارزیانر شد. می 
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و با تفاهم و   ، به همراه دیگرانمتهم با نام مستعار و به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان هتحقیقات نشان داد
بازداشت شدگان به کمیته و همچنیر  اسکورت   بردناز جمله  ، در اجرای فتوا مشارکت داشته است مشورت آنان

ایط به گونه ای بوده است که متهم به عنوان مجرم با توجه    متهم شناخته یم شود. اقدامات زندانیان تا محل اعدام. شر
یبه ارتباط با   ارزیانر شده است.  جرم سنگیر   و از نوع   بیر  الملیل، به عنوان نقض قوانیر  بیر  الملل  درگیر

 
به زندان گوهردشت بازگشت و محاکمه کمیته این بار بر   ۱۹۸۸اوت   ۲۷کمیته در   آن همچنیر  مشخص شد که

دین اسالم خود را ترک کرده اند. آنها زندانیان  بودند که پس از  شد پنداشته یمهواداران جناح چپ متمرکز بود که 
تعداد  منجر به اعدام   اتاین محاکم . ه بودند چپ به زندان افتاد و مخالف  انقالب به دلیل ارتباط با گروه های مختلف

احکام   شد. یم و مذهبر آنها در تضاد با حکومت دیب  ایران تشخیص داده  فکریشد که عقاید   بسیار زیادی از زندانیان  
ایط اولیه یک محاکمه عادالنه را برآورده نیم کرد.   نیر   این بار  اعدام از   این چنیر  اعمایلطبق رویه ای اجرا شد که شر

 آن بود.  اجرای بهملزم   ۱۹۸۸که ایران در سال   استن  و سیایس سازمان ملل  الملیل حقوق مدجمله نقض میثاق بیر  
 

ی پس از انقالب، این احتمال وجود دارد که این اعدامبا توجه به نظام سیایس ایران و توزی    ع قدرت تصمیم  ها با  گیر
ی مذهبر و سیایس در ایران صورت گرفته باشد.   تصمیم رهیر

 
با  آنان و با توافق یا مشورت   به همراه دیگراننقش  همانبا همان نام مستعار و در  ثابت شده است که متهم همچنیر  

در اجرای اعدام هواداران    ، خواندن نام زندانیان و بردن آنان به آن کمیتهکمیته  آن انتخاب زندانیان جهت معرق  به
کت داشت گروه های چپ  اعمال به این معب  است که او به عنوان   این . دخالت فعال متهم در ارتکابه استنیر  شر

 شده است.  ارزیانر تلف  یم شود. این اعمال به عنوان چندین مورد قتل   مجرم
 

و اینکه در دوره انجام این جرایم در   ، شاغل بوده در زندان اوین و نه در گوهردشت  های متهم دایر بر اینکه او  گفته
 ه است و یا اینکه او را با فرد مجرم دیگری اشتباه گرفته اند،  مرخیص بوده و اینکه برای او توطئه چیده شد
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 یم شود. در مجموع مستدل تلف   کیفرخواست دادستان تأثیر بگذارد.   مدارک و شواهد بر ارزش ارزیانر نیم شود که 
 

کت   که در آن تعداد    کردهمجازات حبس ابد تعییر  شده است. دلیل این امر این است که متهم در اعمال مجرمانه ای شر
ایط یک دادریس عادالنه را برآورده   بسیار زیادی از افراد به دلیل مواضع سیایس یا مذهبر خود به دنبال رویه ای که شر

 ، اعدام شده اند. کرد نیم  
 

ان خسارن  که باید پرداخت شود را با قوانیر  ایران مقایسه کرده اما رویه سوئدی در    دادگاه بدوی همچنیر   تعییر  میر 
ان خسارت پرداختب  را اعمال کرده است و این کار به دلیل نبود توضییح از طرفیر  در مورد   ارزیانر معقول بودن میر 

 به بازماندگان  که اعدام بستگان نزدیک آنها  ، برای رنج رویح دادریسدر این  محتوای قوانیر  ایران صورت گرفته است. 
 . خواهد شد ثابت شده است و همچنیر  به زندانیان بازمانده ای که دچار رنج رویح شده اند، غرامت پرداخت 
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 زمینه
 

ه یم شود. در ابتدا اطالعات کیل  یاین بخش یک پیشینه کیل برای کیفرخواست بر اساس تحقیقات انجام شده در پرونده ارا  در 

، و همچنیر  در مورد  گوناگون انقالنر و جنگ قدرت پس از آن میان گروه های   ۱۹۷۹درباره جمهوری اسالیم ایران، انقالب 

ی مسلحانه با عراق ارایه یم شود. در نی آن داده های مربوط به گزارش های اعدام در زندان های ایران در سال   از   ۱۹۸۸درگیر

ایط دادریس کیفرخواست خواهد  جمل ه در زندان های تهران و کرج و شانجام مطالبر در باره شکایت علیه حمید نوری و شر

 آمد. 
 

 اطالعات کشور و پیشینه تاریخن 
 

 جمهوری اسالیم ایران درباره اطالعات عمویم
یت آنها را   83اعالم شد و جمعیت آن حدود   ۱۹۷۹آوریل  ۱جمهوری اسالیم ایران پس از انقالب در    میلیون نفر است که اکیر

مسلمانان شیعه تشکیل یم دهند. این کشور از جمله با کشورهای عراق، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان هم مرز است. تهران با  
 ن کشور است. میلیون نفر جمعیت پایتخت ای  8.7

 
 

 
 

 ۱تصویر 
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سد.  مارس  ۲۰در   یعب  اسفند  در آخر آغاز یم شود، و  مارس  ۲۱ یا سال نو در تقویم ایران  از اول فروردین   به پایان میر
در داخل پرانی    در این رای دادگاه برای تاری    خ ها از تقویم غرنر استفاده یم شود و در صورت لزوم معادل تقویم ایران  

 آید. یم
 

  ۳۰مربوط به دوره  بند اول کیفرخواست.  ه است( رخ داد۱۳۶۷) ۱۹۸۸در تابستان   وقایع مورد بحث در این پرونده
سپتامیر   ۶اوت تا  ۲۷بند دوم کیفرخواست مربوط است به ( است.  ۱۳۶۷مرداد  ۲۵تا   ۸) ۱۹۸۸اوت  ۱۶تا  ژوییه
 (۱۳۶۷شهریور  ۱۵تا   ۵) ۱۹۸۸

 
 آوریل 20 -  مارس 21  فروردین . ۱
 مه  21 -  آوریل 21  اردیبهشت . ۲
 ژوئن 21 -  مه 22   خرداد . ۳
 یه یژو  22 -  ژوئن 22    تیر . ۴
 اوت  22 - ژوییه  23   مرداد . ۵
 سپتامیر  22  -اوت  23   شهریور . ۶
 اکتیر  22 -  سپتامیر  23    مهر . ۷
 نوامیر  21 -  اکتیر  23    آبان. ۸
 دسامیر  21  - نوامیر   22    . آذر ۹
 ژانویه   20  - دسامیر  22   . دی ۱۰
 فوریه  19 -  ژانویه 21   . بهمن ۱۱
 مارس  20 -  فوریه 20   . اسفند۱۲

 
 . ۲ تصویر 

 
تحقق یک دولت اسالیم دیب  است که در آن   به معنایشد و   برقرار  ۱۹۷۹نظام سیایس کنون  ایران پس از انقالب 

توسط آیت هللا روح هللا   ۱۹۶۰ نظریه سیایس از دههزیربنای این  روحانیت قدرت تعییر  کننده را در دست دارد.  
یک نظام مرجعیت سنب  شییع که در آن ایده حکومت مردیم با   و تشکیل شده از ه شده بود،  یموسوی خمیب  ارا

 1رداشب  از اسالم که در آن فقیهان هدایت جامعه را بدست دارند پیوند خورده است. ب
 

منصوب یم شوند. با این حال، آنها در نهایت تابع ویل فقیه یس جمهور یاز طریق انتخابات منظم، نخست وزیر و ر 
 و  یس دولت و فرمانده کل قوا یهستند که ر 

 
 
 

 
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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ی بر قوه مجریه، مقننه و قضاییه در کشور همزمان دارنده  هللا خمیب  که اولیر  رهیر بعد  . آیت است قدرت تصمیم گیر
 یم کرد   شود یاد یم  "والیت مطلقه فقیه"که از آن به عنوان   آنچه را از انقالب بود، 

ی
. بر اساس آن آموزه، ویل  نمایندگ

ب امام غایب مهدی تلف  یم شود که دشمنان او، دشمنان خدا هستند. هر کس طرف او باشد طرف  یفقیه به عنوان نا
 نامحدودی دارد، اطاعت کنند. خدا را یم گ

ً
د، در این نظام، مردم وظیفه دارند از ویل فقیه که اختیارات تقریبا  2یر

 
ی از اسالم به عنوان مبنای    جدیدی بر اساس تفسیر

نظام حقوق  قدیم پس از انقالب کنار گذاشته شد و نظام حقوق 
یه را تعییر  یم  یقوه قضامسئول ، ویل فقیهحقوق  به منظور اسالیم کردن جامعه مطابق با بینش انقالنر معرق  شد. 

در قوانیر  اسالیم و هم قوانیر  خاص ایران آموزش دیده   که به نوبه خود قضات را منصوب یم کند که باید هم   کند 
 باشند. 

 
دادگاه های انقالب نیر  وجود دارد. آنها تحت نفوذ مستقیم  ۱۹۷۹ژوئن  ۱۷عالوه بر سیستم دادگاه های عادی، از 

 یم کنند که مربوط به ام ویلسپاه پاسداران و در نتیجه 
ی

نیت میل است و  فقیه هستند. دادگاه ها به پرونده هانی رسیدگ
 د. نکه با هدف مقابله با انقالب انجام یم شو   هستند   جراییماغلب ماهیت سیایس دارند. اینها 

 
بوده است. احزاب سیایس به معنای   حاکمدر ایران ناقص از زمان انقالب تاکنون آزادی ها و حقوق سیایس و مذهبر  

ه شدت محدود است. هر کس از رژیم انتقاد کند یا در  و تظاهرات ب برپانی گردهمانی ها غرنر وجود ندارند. امکان 
کت کند، یم تواند به  مجاز شر روی گرداند و  از اسالم  که  علیه امنیت میل محکوم شود. هر کس جرایم تظاهرات غیر

 3. را تهدید یم کند او اعالم کرد، مجازات اعدام  خدا نشناسیا خود را   تغییر مذهب داد 
 

ده ای در  در سیستم قضانی وجود دارد. دادگاه ها از نظر سیایس   زمینه امنیت حقوق  عالوه بر این، کاسب  های گسی 
 متهم هستند بازداشت یم شوند. محاکمات در دادگاه های انقالب که   بدان  مستقل نیستند. افراد بدون اطالع از آنچه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Ibid. s. 23. 
3 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran 2015 2016, protokollbilaga J2, s. 

2 ff. och 9. 
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منجر به  محاکمان  ششی و بدون برریس دقیق باشد که ، یم تواند برگزار یم شود  پشت درهای بستهبطور معمول 
یس محدود   فرجام خوایه از رای دادگاه ها مجازات های شدید شود. همچنیر  دیگر مجازات اعدام و  مشکل است. دسی 

دادن عناوین کیل به  به وکالی مدافع وجود دارد و محکوم همیشه از حقوق خود یا محتوای حکم مطلع نیم شود.  
به هر قایص  این امکان را یم  افساد ق  االرض« انتشار فساد به روی زمیر  یا « و »جنگ با خدا یا محاربهند »مانجرایم 

 قضانی و  و  دهد که به روش خود آن جرایم را تفسیر کند 
عادی ترین نوع  کند. بالتکلیف  حقوق  کمک یم این کار به ناامب 

 4. ایران  هیچ آماری از تعداد اعدام ها منترسر نیم کنند مقامات اعدام ها به دار کشیدن افراد است و البته 
 

ایط در زندان های ایران برای زندانیان  است.   ، بد ازدحام بیش از حد، بهداشت نامناسب و مواد غذانی ناکاق  با شر
ند و همچنیر  یم توانند برای مدت طوالن  در سلول ا اغلبزندانیان سیایس  نفرادی  در کنار مجرمان عادی قرار یم گیر
 5نگهداری شوند. 

 
 مبارزه برای قدرت پس از انقالب

وانش در حزب  ۱۹۷۹پس از شنگون  شاه در ژانویه   گروه های انقالنر آغاز شد. آیت هللا خمیب  و پیر
، جنگ قدرت بیر 

مجاهدین خلق  یان و همچنیر   ی حاکم انقالب اسالیم در مقابل گروه های چپ منتقد رژیم مانند حزب توده، پیکار و فدا
 ایران )مجاهدین( قرار گرفتند. 

 
ک بودند، اما  به شدت از برداشت ماتریالیسب  آن از    در اساساسالم گرایان در بریح  از ایده های سوسیالیسم مشی 

که    ادعا یم کردند کردند و یم  واقعیت انتقاد داشتند. آنها در عوض برای وجود یک جوهر غیر مادی در جهان استدالل 
از اسالم   ترکیبر  به نوبه خود   منجر شود. مجاهدین حقیقتسوسیالیسم هرگز نیم تواند به این جوهر از جانب  انکار 

، ناسیونالیسم و  ستان  و   بودند سوسیالیسم گرانی ده ای در میان دانش آموزان دبیر و پس از انقالب از حمایت گسی 
 در شهرهای بزرگ برخوردار بودند. دانشجویان 

 
، از جمله،  اختالف آنان ین سازمان    به احتمال. مجاهدین تشکیل یم شد  نقش فقها در اسالماز با آیت هللا خمیب  بهی 

 آیت هللا خمیب  نبود  زیر فرمانتوده ای سازمان یافته را تشکیل یم دادند که  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Ibid. s. 2 ff. 
5 Ibid. s. 6. 
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 6. قرار گرفتند  آنخشن ترین برخورد با در مسیر  که  ند گرویه از منتقدان رژیم بود و  
 
آیت هللا خمیب  اعالم کرد که همه کسان  که از اسالم منحرف شدند دشمنان انقالب هستند، این   ۱۹۷۹مه  ۲۴در 

رژیم همچنیر  سیستم  7شدن رسانه ها دنبال شد.  دولب  با ممنوعیت تظاهرات و  همان سال گفته در اواخر تابستان
مبهم بود که در هر   تعریف شده یبا اختیارات  که متشکل از کمیته های انقالنر را پایه گذاری کرد   "کمیته  "موسوم به

ده در جامعه ایجاد کردند و در کنار رسانه   شستشوی مغزیمسکون  ایجاد شد. اینها یک دستگاه  محله و انضباط گسی 
ل جمعیت در سطح محیل و برای تضعیف همه گروه های سیایس خارج از دایره اسالیم   های دولب  و مساجد برای کنی 

را تشویق یم کردند، ابتدا برای یافی   سلطنت طلبان، و   چیب  و لو دیه  خیر ده قرار گرفتند. کمیته ها همچنیر  مورد استفا
 8بعد برای یافی   حامیان گروه های غیر اسالیم. 

 
قانون  اعالم    ۱۹۸۱ آوریل ۸دادستان کل ایران در  کلیه جلسات و تجمعات سیایس را که بدون مجوز برگزار یم شود غیر

عالوه بر این، روزنامه ها و سایر مطالب چانی نیر  مجاز به انتشار بدون مجوز نبودند. این محدودیت ها بر اساس   کرد. 
این   ن قطعنامهقطعنامه ای که به طور محرمانه توسط مقامات دولب  و مقامات دادستان  تصویب شد، اعمال شد. از آ

، محاکمه و  بندی یم نوان متخاصم فعال طبقهع هانی که به  که همه اعضای سازمان  گرفته شد نتیجه   شوند باید دستگیر
پرداختند و یا    مجازات محکوم شوند. همچنیر  مقرر شد تمایم هواداران  که به توزی    ع روزنامه و اعالمیه یمشدیدترین  به 

مجازات شوند. این قطعنامه به شکوب  به منظور ارشاد، کردند، دستگیر و ها فعالیت یم  به نحوی به نفع این گروه
ده گروه های مخالف و افرادی که به نحوی با  نفر از   ها به موجب آن صد و در ارتباط بودند، انجامید این گروه ها  گسی 
 9مخالفان سیایس توسط مقامات رژیم دستگیر شدند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Thurfjell, s. 29. 
7 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. 
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ی که در سال یک  سکوالر ابوالحسن بب  صدر و آیت هللا خمیب  با حزب   به نسبتیس جمهور یر  میان ۱۹۸۱درگیر
دهای خیابان  منظم و موج جدیدی از وحشت علیه مخالفان انجامید. دلیل آن   جمهوری اسالیم به وجود آمد، به نیر

.  برآمده بود گرایان بودند،    ترین رقیب انقالنر اسالم  مجاهدین که خطرناکدر نی کسب حمایت صدر   این بود که بب  

ده سازمان مجاهدین در ژوئن  وهای امنیب  شکوب شد که   در حمایت از بب   ۱۹۸۱تظاهرات گسی  صدر توسط نیر
منجر به زخیم و کشته شدن تعدادی شد. بب  صدر از ریاست جمهوری خلع شد و سپس به همراه رهیر مجاهدین  

 گریخت.   مسعود رجوی به پاریس
 

اسالیم   جمهوری بمبر در مقر حزب  ۱۹۸۱ژوئن   ۲۸یک بمب گذاری علیه رژیم ترتیب دادند. در مجاهدین سپس 
ین یاران آیت هللا خمیب  کشته شدند. در  74منفجر شد و    ۱۹۸۱اوت  ۳۰تن از مقامات ارشد از جمله بریح  از نزدیکی 

وزیر در اثر انفجاری که در یک  هی  نخست  جواد با  یس جمهور و محمد یافراد دیگری از جمله محمدعیل رجانی ر 
، مجاهدین به عنوان یک سازمان تروریسب  توسط  مدن  بعد  10کشته شدند.   صورت گرفتساختمان دولب  در تهران 

 شناخته شدند. اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا 
 

یپاسخ  ده رژیم دستگیر ها دست    شدگان در این خشونت بازداشت . بریح  از بود و اعدام مخالفان در جامعه  های گسی 
کت   ها و روزنامه  شان، مانند توزی    ع اعالمیه آمیر    های سیایس مسالمت، اما افرادی نیر  به دلیل فعالیتند داشت  ها یا شر

  مربوط کرد بودند   سیستمبا افرادی که مخالف  یم شد آنان را به این دلیل که  تنها در تظاهرات، یا در بریح  موارد 
 یم شدند. یر دستگ

یس به وک محاکمان  ششیدادگاه های انقالب پس از در هزاران نفر  به حبس های طوالن  مدت  یل مدافع  و بدون دسی 
یت این افراد از اعضای مجاهدین بودند، اما اقدامات رژیم شامل حامیان گروه های چپ و   یا اعدام محکوم شدند. اکیر

های به دلیل فعالیت   تنها اد زیادی از محکومان، زندانیان عقیدن  بودند که  سایر سازمان های سیایس نیر  یم شد. تعد
 11خشونت آمیر  زندان  شده بودند.   سیایس یا مذهبر غیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Ibid. s. 462. 
11 Ibid. s. 459 ff. 
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ی مسلحانه با عراق   درگی 
زمان  بود که انقالب   در  نقشه عراق حمله میان دو کشور شد. که آغاز جنگ    عراق به ایران هجوم برد  ۱۹۸۰سپتامیر در 

. صدام حسیر  اميدوار بود كه پس  ند بود شدهایران به شدت تضعیف  مجهز   ارتش و نیر   قدرت مرکزی در تهرانو ایران 

د، اما در عوض جنگ بيش از هشت سال طول   یک از  عمليات كوتاه مدت بتواند از ايران تضعيف شده امتياز بگیر
 كرد. به دو طرف وارد    كشيد و خسارات هنگفب  

 
فت جنگ بدتر شد. در رابطه با اخراج مسعود رجوی رهیر سیایس مجاهدین و  سازمان موقعیت صدام حسیر  با پیرسر

 ایجاد کند.  عراقسازمان اجازه داد تا یک اردوگاه مسلحانه در آن ، صدام حسیر  به  ۱۹۸۶مجاهدین از فرانسه در ژوئن 
ف نام داشت و تحت حفاظت صدام حسیر   ق  بغداد قرار گرفت. مجاهدین سپس در ژوئن   این اردوگاه اشر در شمال شر

 بخش میل ایران که هدفش شنگون  رژیم اسالیم بود.  ارتش آزادی ؛تشکیل شاخه نظایم خود را اعالم کردند  ۱۹۸۷
 
عراق و ایران تصویب   میانرا در مورد آتش بس   ۵۹۸قطعنامه   شورای امنیت سازمان ملل متحد  ۱۹۸۷یه یژو  ۲۰در 

کرد. اما این به معنای پایان جنگ نبود. صدام حسیر  یم خواست برتری خود را قبل از مذاکرات صلح قریب الوقوع  
 را در شاش جبهه آغاز کرد. خود آن ارتش عراق حمالت تهاجیم   در نتیجهنشان دهد که 

 
ه همراه شاخه مسلح مجاهدین آغاز شد. هدف آن  توسط عراق ب   ۱۹۸۸ ژوییه ۲۶عملیان  به نام فروغ جاویدان در 

وی هوانی عراق   7000ترصف شهر کرمانشاه در قسمت مرکزی جبهه بود که توسط حدود    نیر
شباز مجاهد با پشتیبان 

وهای  با این وجود انجام شد. هدف رسیدن به تهران و شنگون  رژیم اسالیم با تشویق توده ها بود.   ، تهاجم توسط نیر
    نابودییک حمله متقابل متوقف و منجر به  ایران  در 

ً
 مجاهدین شد.  شاخه نظایم کاملتقریبا
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به عراق بازگشتند. آتش بس پس از آن در   ۱۹۸۸یه یژو  ۲۹تعداد معدودی از رزمندگان  که جان سالم به در بردند در 
 12. اجرا شد  ۱۹۸۸اوت   ۲۰
 

 ۱۹۸۸زندانیان در زندانهای تهران و کرج در سال اعدام 
جا داده  زندان از جمله در تهران و کرج وجود داشت که زندانیان سیایس در آنجا  ۲۰دستکم   ۱۹۸۸در ایران در سال 

ین زندان تهران بود. زندانهای رجانی شهر )از این پس گوهردشت( و قزلشده 
کمی   به فاصله   حصار   بودند. اوین بزرگی 

. در این زندان ها زندانیان سیایس و  اداره یم شدند  کرج قرار داشتند، اما از اوین  از تهران و در  اتومبیلاز یک ساعت با 

  نهاد های انقالنر مانند . جابجانی زندانیان بیر  زندان ها رایج بود. در زندان ها نمایندگان  از  برس یم بردند عادی زندانیان 
 ب و دادستان  انقالب تهران حضور داشتند. دادگاه انقال 

 

 
 . ۳ تصویر 

 

 
12 Parsi, s.2 ff. 



                               ۱۸ 

    B 15255-19شماره دعوا                                    رای دادگاه                                        دادگاه بدوی استکهلم 

          ۲۰۲۲ژوییه  ۱۴                    ۴شعبه 
 
 
 
 
 
 
 
 

های شاش ایران ناپدید شدند. تعداد زیادی از آنها  هزاران نفر از ناراضیان سیایس در زندان ۱۹۸۸یه یدر اواخر ژو 
بودند که در این زمان هنوز در زندان بودند. بیشی  آنها هواداران مجاهدین و فعاالن  یاد شده در باال زندانیان عقیدن  

ها دیگر اجازه مالقات با بستگان خود را نداشتند. ماه  چپ سکوالر بودند. خانواده هانی که از زندان بازدید یم کردند 
ی از آنچه در حال وقوع   13دریافت نکردند.  بود هیچ خیر

 
سازمان ملل در   که نماینده ویژه   چنیر  بر یم آید ، ۱۹۸۸دسامیر   ۸مجمع عمویم سازمان ملل متحد در   علب   اسناد از 

یس داشته ک امور حقوق برسر در ایران تا سپتامیر   ژوییهه نشان یم دهد مویحر از اعدام ها در دوره به اطالعان  دسی 
 14کشته شده اند.   شانبه دلیل اعتقادات سیایس   رخ داده است و تعداد زیادی از مردم  ۱۹۸۸

 
منجر   ۱۹۸۸یه یخود گزارش داد که به نظر یم رسد حمله مجاهدین به ایران در ژو  ۱۹۸۸عفو بیر  الملل در گزارش سال 

ط که رقم صحیح  به کشته شدن ب   به احتمالسیاری از مخالفان در زندان های ایران شده است. عالوه بر این، با این شر
یه تا دسامیر  یزندان  سیایس از اواخر ژو   1200به طور قابل توجیه باالتر باشد، بیان شد که بیم آن یم رود که بیش از 

 15اعدام شده باشند.  ۱۹۸۸
 

 شکایت علیه حمید نوری
 
 

در ایران زندان  سیایس بود. وی به دلیل ارتباط با مجاهدین به زندان افتاد و پس از آزادی   ۱۹۸۰ایرج مصداق  در دهه 
منترسر کرد درباره حمید عبایس    ۱۹۹۶چندین مقاله و کتاب در مورد زندان  شدن خود نوشت. او در مقاالن  که در سال 

اطالعان  درباره این دستیار  دوباره منترسر شد،  ۲۰۰۶تانر که در سال . او در کنوشت دستیار معاون دادستان گوهردشت
زاریسر  گسایر زندانیان آزاد شده نیر  در   را گزارش کرد و در این زمینه از او با نام »حمید نوری )عبایس(« نام برد. این اسایم 

 . کرده اند از آنچه در این سال ها در زندان های ایران تجربه کرده اند ذکر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Amnesty International, Blood-Soaked Secrets, s. 469. 
14 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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در مورد دوران حضورش در   ایرج مصداق   فردی ناشناس با ایرج مصداق  تماس گرفت که آنچه را که ۲۰۱۹در اکتیر 
  در زندان های ایران نوشته بود خوانده بود. این فرد تصویر مردی را نشان داد که ایرج مصداق  او را حمید عبایس 

 یم کرد و با زن     Heres Sadeghayob هرش صادق ایوب  فرستنده گوهردشت تشخیص داد. 
ی

بود که در سوئد زندگ
میان زن و   حمید نوری به دلیل مشکالت زناشونی ، حمید نوری، او را دخی  خود یم داند ازدواج کرده بود. مرد تصویر  که

زای  که حمید نوری وی  گفته است  هرش صادق ایوبخانواده دیدار کرده بود. این  در دو نوبت برای میانجیگری با شوهر 
 . کند به سوئد سفر  یم خواهد شنگن گرفته و دوباره 

 
در یک   ۲۰۱۰مه  ۱۰در  با او  در دانشگاه آکسفورد که حقوق برسر یس سابق برنامه  ی ایرج مصداق  با کاوه موسوی، ر 

  مالقات کرده بود، ۱۹۸۸سمپوزیوم به مناسبت گزارش جفری رابرتسون درباره کشتار زندانیان سیایس در ایران در سال 
کت حقوق    بدنبال آن  تماس گرفت و   McCue & Partners LLPتماس گرفت. کاوه موسوی نیر  به نوبه خود با شر

 جلسات مختلف  در لندن برگزار شد. 
 

 از یاوران ی دعاوی  وکیل ۲۰۱۹نوامیر   ۴در تاری    خ 
ی

،  McCue & Partners LLPلمارسون به نمایندگ ، ایرج مصداق 
ی  ف سمنان  و حمید اشی   در گوهردشت  مسعود اشر

ی
شکایب  علیه حمید نوری مظنون به از جمله ارتکاب جنایت جنیک

اطالعان  در مورد   نیر    و  ان نام برده در باال کتبر شاهد  شهادتحاوی  شکایت این  تسلیم پلیس کرد.  ۱۹۸۸در تابستان 
   زمان ورود حمید نوری به سوئد بود. 

 
در    که هواپیمایشهنگایم ۲۰۱۹نوامیر   ۹بازداشت شد. او در  ۲۰۱۹نوامیر   ۸مید نوری در غیاب خود در تاری    خ  ح

انجام  به مظنون  ۲۰۱۹نوامیر   ۱۳از حمید نوری بر پایه شواهد و ادله کاق  دستگیر شد.  به زمیر  نشست آرالندا فرودگاه 
در کرج، تهران،   ۱۹۸۸اوت   ۳۱تا  ۱۹۸۸یه  یژو  ۲۸بیر   قتل و ارتکاب جرایم سنگیر   جرایم مربوط به حقوق بیر  الملل،
 ایران در بازداشت به ش یم برد. 

 
ایط دادریس برای کیفرخواست  شر

 
اگر سوئد از طریق کنوانسیون های   ۲۰۲۲ژانویه  ۱قبل از   ی در نسخه کیفریقانون   ۲از فصل   ۳از ماده   ۶بند   بر پایه

 ، دادریس برای جراییم که خارج از قلمرو سوئد صورت  خود را اعمال کند  قضانی  که صالحیتبیر  الملیل ملزم است  
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در   پایه بطور کیل تنها جرایم ذکر شده در این ماده گرفته بر پایه قوانیر  سوئد و در دادگاه سوئدی انجام خواهد شد. 
 حقوق بیر  الملل دارد. 

 
آمده است که فردی بر پایه   ۲۰۲۲ژانویه  ۱در نسخه قبل از  کیفریقانون   ۲از فصل   ۵از ماده  ۷بند  در  عالوه بر این

قوانیر  سوئد و در دادگاه سوئدی برای جراییم که در خارج از قلمرو سوئد انجام شده محکوم یم شود که سبک ترین  
ین مجازات ده سال مجازات برای آن جرم در قوانیر  سوئد چهار سال زندان یا بیشی  باشد. برای قتل    است.  زندانکمی 

 
طرح اتهام درباره جرایم صورت   ۲۰۲۲ژانویه  ۱در نسخه قبل از  قانون کیفری ۲از فصل  ۵  بر پایه بند دوم از ماده

گرفته همانند آنچه که اکنون در این پرونده درباره ایران در مرکز توجه است، مستلزم صدور دستور از جانب دولت  
مربوط  ی به دلیل ارتکاب جرایم را علیه حمید نور  دستوریچنیر    ۲۰۲۰دسامیر  ۲۲دولت یط تصمییم در تاری    خ  است. 

کرد. پس از آن،    صادر در کرج در ایران  ۱۹۸۸بیر  ژوییه تا سپتامیر های ارتکانر سنگیر  و قتل  جرایمالملل، بیر  حقوق  به
 این پرونده است.  برایاستکهلم دادگاه صالح  بدویدولت همچنیر  تصمیم گرفت که دادگاه  

 
به قضاوت در مورد جرایم تشخیص داده و احضاریه ای را برای پاسخگونی  به صورت رسیم خود را صالح  بدویدادگاه  

درخواست رد  وکالی مدافع ، دادریس متهم به کیفرخواست صادر کرده است. در آخرین مرحله از جلسه اصیل
نگاه  ند، داد  جرایمبرای قضاوت در مورد    ی به دلیل فقدان صالحیت دادگاه سوئدنی کیفرخواست را به طور کیل یا جز

ه  .رای دادگاهو دالیل  کنید به بخش درخواست ها و غیر
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ه   درخواست ها و غی 
 

 مسئولیت کیفری
 

سنگیر  و قتل با توجه به    جرایمحقوق بیر  الملل،   مربوط بهدادستان خواستار محکومیت حمید نوری به ارتکاب جرایم 
ح جرم و   شده است.   در زیر قانون  استناد شر

 

ن   مربوط به. جرایم ۱ ن الملل، جرایم سنگی   حقوق بی 
 

ی    ۱۹۸۸تا  ۱۹۸۱بیر  سالهای   درگیر
ی مسلحانه بیر  الملیل بیر  ایران و عراق رخ داد. در مرحله پایان  یک درگیر

شاخه مسلح سازمان سیایس  یک  توسط  ۱۹۸۸ ژوییه ۲۶مسلحانه، ایران در چندین نوبت از جمله در  
ی مسلحانه  مجاهدین خلق ایران )مجاهدین( مورد حمله قر  ار گرفت که به موجب آن مجاهدین بخشر از درگیر

    الملیل شدند. این حمالت از خاک عراق و با پشتیبان  و همکاری ارتش عراق انجام شد. بیر  
 

ی های مسلحانه بیر  الملیل بخشر از جزء   باال در صورن  که اقدامات مجاهدین طبق بند   ایران و  میان  درگیر
ی بیر  ایران و عراق،  ۱۹۸۸ عراق در بهار و تابستان ی مسلحانه غیر بیر   یک شمرده نشود، در کنار درگیر درگیر

 دولت ایران و مجاهدین وجود داشته است.   میانالملیل نیر  
 

 در واکنش به حمله رهیر ایران، آیت 
ً
، عمدتا ، اندگ پس از آن فتوا/ دستوری صادر  ۱۹۸۸یه یژو  ۲۶هللا خمیب 

و به عقاید خود   هبودهوادار آنها های ایران که به مجاهدین تعلق داشتند/ زندان کرد که تمایم زندانیان در 
 ند. و اعدام شیم باید وفادار بودند / مومن

 
 هواداران مجاهدین که در زندان های ایران زندان  بودند، آغاز شد.  / اعضا اندگ بعد، اعدام های دسته جمیع 

 
در زندان گوهردشت )رجانی شهر( کرج به عنوان دستیار  ۱۹۸۸اوت   ۱۶تا   ۱۹۸۸ژوییه   ۳۰ دوره حمید نوری در 

جان تعداد   بطور عمد،با سایر مجرمان  شورتم/ فکریبا هم   ،معاون دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری
)از جمله افراد ذکر شده در   هوادار آنها بودند را بسیار زیادی از زندانیان را که به مجاهدین تعلق داشتند/ 

 . گرفت(  A پیوست
 

ک و با مشارکت حمید نوری در این اعدام در  با سایرین  ورتمش / هم فکریها به این معناست که او به طور مشی 
کت یم این اعداماجرای سازماندیه و کار  کرد که کدام زندان  در برابر یک  کرد و از جمله، انتخاب یمها شر

د  مانند  کمیسیون )کمیته( دادگاه در مورد اینکه کدام  ماموریت داشت فتوا/دستور سیون بر پایه آن کمی . قرار بگیر
ی    باید اعدام شود، تصمیم گیر

  مرگ  یبه اصطالح راهرو   داالن  که این زندانیان را بهکند. حمید نوری زندان 
یته حاض   نام کسان  را که قرار بود در برابر کم، را در آنجا بر عهده یم گرفت و نگهبان  از آنها  نامیده میشد یم برد 

/شفایه در مورد شوند یم خواند، آنان را به نزد کمیته یم برد،  یم کرد،  ه یبه کمیته ارا زندانیاناطالعات کتبر
محل اعدام صف  رفی   بهداد تا برای می، به زندانیان دستور را یم خواند  اسایم زندانیان  که قرار بود اعدام شوند 

 یم برد تا آنجا به را  زندانیان   آن بکشند و پس از 
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  ها  . خود حمید نوری نیر  در مواردی در این اعدام ها حضور و در آنخود محروم شوند حیات از  آنان با دار زدن
کت داشته است.   شر

 
با    حمید نوری نیر  در سمت دستیار معاون دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری در زندان گوهردشت

تا با   ه آنان دستور یم داد همرایه و هم فکری/مشورت دیگر کارکنان ارشد از سایر عوامل زندان میخواست و یا ب
کت کنند در اعدام و دیگر کارکنان ارشد زندان کمک به وی   . را به اجرا گذارند  احکام اعدامو  ها شر

 
ح داده شده در   عوامل زندانمشاوره با سایر / هم فکریدر هر صورت، حمید نوری به اتفاق و با  و به شیوه شر

ایط اولیه یک دادریس  یم ا که پس از رویه ای صادر ، مجازات اعدام تعییر  شده توسط کمیته ر باال  شد که شر
 بیر  الملیل عادالنه را 

 . کردند یم   اجرا نیم ساخت برآورده بر پایه حقوق انسان 
 

با   همانجا سمت معاونت دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری در همان مدت و در  همچنیر  حمید نوری در 
که اعضا /    تعداد بسیار زیادی از زندانیان عوامل زندان باعث رنج شدید ر مشاوره با سای/ هم فکریو با   همرایه

 شد.  (Bو  A  پیوست)از جمله افراد ذکر شده در هواداران مجاهدین بودند 
 
  در زندانیان، که شکنجه محسوب شده و عمیل غیر انسان  است یم کرد با ایجاد ترس شدید از مرگ  کار را این  او 

را به کمیته یم برد و یا آنان را در انتظار برای رفی   به کمیته و یا انتظار اعالم تصمیم  زندانیان به این ترتیب که  
کمیته به راهروی مرگ هدایت میکرد ونیر  در مواردی زندانیان را به محل اعدام ها یم برد و آنان را آماده برای  

 اعدام شدن یم کرد. 
 

ک و با  همدسب  حمید نوری در این   انسان  این است که وی به طور مشی  مشاوره  / هم فکریشکنجه و رفتار غیر
آنان   کرد. یم  کدام زندان  اعدام شود، انتخاب   رفتبا دیگران، زندانیان را برای معرق  به کمیته ای که تصمیم یم گ

  و منتظر  –ندین ساعت اغلب به مدت چ –را به راهروی مرگ یم برد، به آنان دستور میداد که در آنجا بنشینند 
از آنان نگهبان  یم کرد، نام کسان  را که باید به کمیته برده یم شدند یم خواند و آنان را به کمیته یم برد،  ، بمانند 

اسایم زندانیان  را که قرار بود به محل اعدام ها برده شوند یم خواند، به زندانیان دستور یم داد که صف بکشند  
د و هم اینکه زندانیان را تا محل اعدام ها همرایه یم کرد. تا او آنان را به محل   اعدام ها بیر

 
  همرایهبا زندان گوهردشت  در سمت معاونت دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری در  همچنیر  حمید نوری 

  در  تا   کارکنان ارشد از سایر عوامل زندان میخواست و یا به آنان دستور یم داد مشاوره با سایر  / هم فکریو با 
شکنجه دادن ها و رفتار غیر انسان  از راه کمک به او و سایر کارکنان ارشد زندان در اقداماتشان و مطابق با آنچه در  

کت کنند.   باال آمد شر
 

یک جرم تلف  شود، زیرا وی با تمام اعمایل عمد   بهکشتار    که در باال گفته شد در هر صورت، حمید نوری باید شر
 دامن زده است.  را در گفتار و کردار  انسان  و شکنجه و رفتار غیر 

 
ی مسلحانه بیر  الملیل بیر  ایران و  خواسته یم شود  در وهله اول،  این اعمال خالف  که به عنوان بخشر از درگیر

 در نظر گرفته شود.  ارتباط با آن انجام شده است در  عراق یا 
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نظامیان    گفته شده  به این ترتیب حمید نوری از طریق اقدامات که بر اساس کنوانسیون    بود که هدف آن غیر

بیر  الملل از حمایت ویژه  حقوق دوستانه عمویم پذیرفته شده ی مربوط به مقررات انسان ژنو یا اصول  چهارم
و همچنیر    Iاز پروتکل الحاق   ۸۵و ماده  ۷۵ژنو در مقایسه با ماده  چهارمکنوانسیون   ۱۴۷برخوردارند، ماده 

را بطور جدی زیر پا گذاشته   بیر  المللحقوق دوستانه مقررات انسان مربوط به  ی  شده  پذیرفتهاصول عمویم  
 است. 

 
ی مسلحانه غیر بیر    خالف شود که این اعمالیم در وهله دوم خواسته    که  الملیلبه عنوان بخشر از یک درگیر

 دیده شود.  ایران و مجاهدین یا مرتبط با آن انجام شده است میان
 

ک کنوانسیون  ۳مرتکب نقض جدی ماده  گفته شدهاقدامات   ترتیب حمید نوری از طریقبه این   ژنو   چهارممشی 
 بیر  الملل شده است. حقوق  دوستانه مقررات انسان شده مربوط به  پذیرفتهو همچنیر  اصول عمویم 

 
 

های بسیار به روش  افراد را باید جدی ارزیانر کرد، زیرا تعداد بسیار زیادی از  جرایم مربوط به حقوق بیر  الملل
انسان  با آنها  و   شدند  شکنجه و  ظالمانه اعدام  . صورت گرفترفتار غیر

 
 استناد قانونن 

چهارم کنوانسیون   ۱۴۷ماده ، ۱۹۹۵ژوییه   ۱قانون کیفری در نسخه قبل از   ۲۲از فصل  ۶از ماده  ۲و  ۱بند 
و  ژنو،  چهارمکنوانسیون   ۳ماده و در وهله دوم I پروتکل الحاق    ۸۵ماده  نیر  و  ۷۵، ۷۲،  ۱مقایسه با ماده  در  ژنو 

ناتیو برای قتل ها.  ۲۰۰۹یه  یژو  ۱در نسخه قبل از   کیفریقانون   ۳فصل از  ۱ماده   به عنوان آلی 
 

 قتل  . ۲
 

/سیایس ایران مدن  قبل از  ی مذهبر تصمیم گرفت که سایر زندانیان سیایس در زندان های    ۱۹۸۸اوت  ۲۷رهیر
از دین اسالم   که  شد پنداشته یمو مسلمان معتقد نبودند/   بودند گروه های مختلف چپ   هوادار  که  نیر   ایران

 خود دست کشیده اند نیر  اعدام شوند. 
 

در زندان گوهردشت )رجانی شهر( کرج، در سمت   ۱۹۸۸سپتامیر  ۶تا   ۱۹۸۸اوت   ۲۷یط مدت  حمید نوری 
بطور عمد   مرتکبانمعاونت دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگر، همراه و با توافق/مشاوره با سایر دستیار 

ولوژیک/مذهبر آنها در تضاد با دولت دیب  ایران بود )از جمله  ئتعداد بسیار زیادی از زندانیان را که اعتقادات اید
 محروم کرد. از حق حیات ( Cموارد ذکر شده در ضمیمه  

 
ک و با مشارکت حمید نوری در این اعدام در  با سایرین  ورتمش / هم فکریها به این معناست که او به طور مشی 

کت یم این اعداماجرای سازماندیه و کار  کرد که کدام زندان  در برابر یک  جمله، انتخاب یم کرد و از ها شر
د  مانند  کمیسیون )کمیته( دادگاه ی  آن کمیسیون . قرار بگیر  باید اعدام شود، تصمیم گیر

در مورد اینکه کدام زندان 
را   ها و نگهبان  از آن نامیده میشد یم برد   مرگ یبه اصطالح راهرو  داالن  که این زندانیان را بهیم کرد. حمید نوری 

نام کسان  را که قرار بود در برابر کمیته حاض  شوند یم خواند، آنان را به نزد کمیته  ، در آنجا بر عهده یم گرفت
/شفایه در مورد یم برد،  را   اسایم زندانیان  که قرار بود اعدام شوند یم کرد، ه یبه کمیته ارا زندانیاناطالعات کتبر
یم   به آنجا را زندانیان  آن محل اعدام صف بکشند و پس از  رفی   بها برای داد تمی ، به زندانیان دستور یم خواند 

 برد تا به دار آویخته شوند 
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  ا معاون دادستان یا در سمت/نقش مشابه دیگری در زندان گوهردشت ب حمید نوری همچنیر  در سمت دستیار 
و دیگر کارکنان  و دستور داد تا به وی کرد   از سایر عامالن دعوت ارشد  کارکنانمشاوره با سایر  / تفاهم  با و   همرایه

ح داده شد کمک و نیر  در اجرای کت کنند.  اعدام ها  ارشد در اقداماتشان آنگونه که در باال شر  شر
 

ح داده شد مشاوره با سایر مرتکبیر   / با همرایه و با تفاهمدر هر صورت، حمید نوری   ،  با رویه ای که در باال شر
ایط اولیه یک دادریس عادالنه را برآورده  اجر  رویسر مجازات اعدام تعییر  شده توسط کمیته را طبق  ا کردند که شر

 نیم کرد. 
 

خالف گفته شده در  شود، زیرا او با اعمال  همدست تلف    بعنوانشود که حمید نوری یم خواسته  در وهله دوم 
 ها دامن زده است. به قتل  در گفتار و کردار ، باال 

 

 استناد قانونن 
 آن.  ۲۰۰۹یه  یژو  ۱قبل از  در نسخه  کیفریقانون   ۳از فصل  ۱ماده 

 
 

 دادنامه یافت.  ۱را یم توان در ضمیمه  ا دعو  A-Cپیوست های 
 

 توقیف و اخراج 
 

ح زیر ارا اخراج او و  رک جرمدادستان برای حمید نوری تقاضای ضبط مد عالوه بر آن  ه کرده است. یرا به شر
 
شود.  توقیف توقیف باق  بماند و سپس رفع در . تقاضا یم شود تلفن همراه حمید نوری تا قطیع شدن حکم ۱

 (Bg123625 p.1-5000-2019)شماره توقیف 
 
( با ممنوعیت  ۲۰۰۵:۷۱۶) اتباع بیگانهقانون  ۸aاز فصل  ۱بر پایه ماده . درخواست یم شود حمید نوری ۲

 از کشور اخراج شود.  ،بازگشت
 

 پرداخت خسارت 
 

شاکیان عیل اکیر بندیل، محمد زند، خدیجه برهان    البته کمک کرده اند.   در تهیه کیفرخواست همه شاکیان به دادستان  
که آنها با نظر دادستان مبب  بر اینکه مبارزه مسلحانه مجاهدین علیه رژیم در    ند اعالم کرده اد احمدی و حسیر  سی

ی مسلحانه بیر  الملیل بیر  عراق و ایران بوده است، موافق نیستند. آنها در عوض استدالل یم کنند   ایران بخشر از درگیر
ی مسلحانه غیر بیر  الملیل بیر  ایران و مجاهدین وجود داشته است که  که یک درگیر
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وع شده  ۱۹۸۱از سال  در  خسارت خود را با پرداخت  که حمید نوری باید درخواست کرده اند  . همه شاکیان است شر
ح زیر   ۱۶۳صفحه   NJA 1969و برپایه نمونه قضانی دادگاه عایل سوئد به شماره  قوانیر  ایران  نظر گرفی    به شر

 پرداخت کند: 
 

 کیفرخواست   ۱بند 
، مهدی   ف سمنان  ، مسعود اشر ، محسن اسحشاکیان ایرج مصداق  ، سیامک  ابرجسته گرمرودی، همایون کاویان  ق 

عیل ذوالفقاری،  ،مهدی اسحاق  ، نادری، فریدون نجف  آریا، احمد ابراهییم، رضا فالیح، اکیر صمدی، محمود رویانی 
ی زاده، مجید صاحب جم اتابیک، حسیر   دنرصهللا مرندی، اصغر مهمجید جمشیدیت، حسن گلزاری، رمضان فتیح، 

محمدی برنجستانیک، عیل اکیر  شاللوند ، مختار بروجردی فاریس ، مهناز میمنت، مهری حایحر نژاد، سید جعفر میر
 و حسیر  سید احمدی   بندیل، محمد زند،

درخواست کرده اند حمید نوری به هر یک از آنها به کرون  خدیجه برهان 
این است که حمید نوری با این   درخواستاین  . مبنایکند ریال ایران خسارت پرداخت   4.800.000.000سوئد معادل 

ایران موظف به پرداخت خسارت است. قوانیر  اقدام مجرمانه به آنها صدمات رویح وارد کرده است و طبق  
و   ۳از ماده  ۵  و بند  ۱۹۶۰قانون مسئولیت مدن  ایران مصوب   ۳و  ۱ماده  پرداخت خسارت بر پایه  درخواست یم شود 

درخواست به آنچه که در قوانیر  ایران به اصطالح دیه کامل . مبلغ اجرا شود  ۱۹۸۲صوب قانون دیه ایران م ۲۱۰ماده 
هر ساله در    هنه در زمان وقوع خسارت. ارزش دی  پرداخت تعییر  یم شود،در زمان  هارزش دی. اشاره دارد  گفته یم شود 

ریال   ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰معادل  ۲۰۲۱مارس  ۲۰در سال نو ایران  و با تصمیم بانک مرکزی تعییر  یم شود. دیه کامل  
 . بود ایران 

 

 کیفرخواست   ۲بند 
اده و عصمت طالبر کلهران از  شاکیان سارا روزدار، صدیقه حایحر محسن، ویدا رستمعیل پور، الله بازرگان، سولماز علیر 

میلیون ریال ایران   ۸۰۰و  میلیارد ارزش چهار معادل حمید نوری خواسته اند تا خسارت هر یک از آنها را به کرون سوئد  
اقدام مجرمانه به آنها صدمات رویح وارد کرده   آنحمید نوری با این است که  این درخواست پرداخت کند. مبنای

  ۳و  ۱ماده  پرداخت خسارت بر پایه  درخواست یم شود ایران موظف به پرداخت خسارت است.  قوانیر  است و طبق 
 و ماده ۳از ماده  ۵ و بند  ۱۹۶۰قانون مسئولیت مدن  ایران مصوب 
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در قوانیر  ایران به اصطالح دیه کامل گفته  درخواست به آنچه که . مبلغ اجرا شود  ۱۹۸۲قانون دیه ایران مصوب  ۲۱۰
هر ساله در سال   هنه در زمان وقوع خسارت. ارزش دی  پرداخت تعییر  یم شود،در زمان  هارزش دی. اشاره دارد  یم شود 

ریال ایران   ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰معادل  ۲۰۲۱مارس  ۲۰در  نو ایران  و با تصمیم بانک مرکزی تعییر  یم شود. دیه کامل 
 . بود 

 

 اه حمید نوریدیدگ
 
 

 مسئولیت کیفری، توقیف و اخراج
شده   کیفرخواست  ۲و  ۱بند شده و بر این اساس منکر مسئولیت کیفری جرایم در  خالفاعمال آن حمید نوری منکر 

ایص  به درخواست توقیف تلفن همراه و آنها را رد یم کند. ااست  ندارد. او درخواست  خود بعنوان مدرک جرم  و اعی 
 . کیفری رد یم کند   در بخش مسئولیت  دیدگاهشاخراج را با استناد به 

 
ایط ادعا  ح جرم شده  با توجه به شر ی  تایید کرده، وی کیفرخواست  ۱در بند  در شر است که بیر  ایران و عراق درگیر

عراق  خاک قرار گرفته و این حمله از ایران مورد حمله مجاهدین  ۱۹۸۸ژوییه  ۲۶الملیل وجود داشته و در مسلحانه بیر  
ی مسلحانه بیر  الملیل میان ایران و عراق بوده زیرا آن  بوده است.  او البته منکر اینست که این حمله بخشر از آن درگیر

ی مسلحانه از جنبه مقررات انسان دوستانه حقوق بیر  الملل بشمار  حمله را به سخب  یم توان بخشر از یک درگیر
ی مسلحانه غیر بیر  الملیل میان ایران و مجاهدین بود. آورد. آنچه ا  که    تایید یم کند او  تفاق افتاد در چارچوب یک درگیر

ادعا  دادستانآنچه  از سوی آیت هللا خمیب  به معنای نی رهیر ایران در آن زمان آیت هللا خمیب  بود. اما وی منکر فتوا 
یا هواداران مجاهدین که در زندان های ایران زندان  بودند،   ضا اعشده است. او همچنیر  نگفته است که اعدام یم کند 

تصویب کرده   ۱۹۸۸ژنو را در سال چهارم اندگ بعد آغاز شد. وی تاکید کرده است که ایران و عراق هر دو کنوانسیون 
پروتکل  ۸۵ا ماده ی ۷۵که ماده   نگفته استاو نیستند.  Iپروتکل الحاق    عضو اما تاکید کرده است که این کشورها  بودند 
محسوب  بیر  الملل حقوق دوستانه انسان  ی مقررات شده پذیرفته اصول از  ۱۹۸۸زمان در سال  آن در  Iالحاق  

ح جرم را رد کرده است.  سایر موارد او در  . میشده است  تمایم ادعاهای مطرح شده در شر
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ح    . را رد کرده است کیفرخواست  ۲جرم مربوط به بند  وی تمایم موارد ادعانی در شر
 

 خسارت پرداخت 
 
 

 ایران در ارزیانر خسارت قابل اعمال است. او با استناد به 
در بخش   دیدگاهش حمید نوری پذیرفته است که قوانیر 

 معقول ندانسته است.  طور مسلمبه  مبلیع  را او هیچ . ادعای خسارت را رد کرده استکیفری   مسئولیت
 

 عدم پذیرش 
 
 

  مربوط به حقوقجرایم برای   اتهام بخشر به دلیل  کیفرخواست را رد کرد،  ۲۰۲۲آوریل   ۲۰ درخواست حمید نوری در 
،بیر  الملل، جر  ی مسلحانه  بدویکه دادگاه    اگر  ایم سنگیر  یا    و  ماهیت غیر بیر  الملیل داشت  به این نتیجه برسد که درگیر

که دادگاه  اساس درخواست او اینست  قتل. و بخش دیگر به دلیل اتهام  اگر این اعمال به عنوان قتل ارزیانر شود، 
 موارد زیر را بیان کرده است: بطور کیل فاقد صالحیت است و   یسوئد

 
مورد اینکه یک دولت تا   محدودیت هانی را در   بیر  الملیل  قوانیر  ندارد.    این پرونده هیچ ارتبایط با سوئد یا منافع سوئد 

ش دهد تعییر  یم کند. هنگایم که یک دادگاه سوئدی اصل صالحیت جهان  را  
چه حد یم تواند صالحیت خود را گسی 

ی های مسلحانه غیر بیر     بیر  الملیل قوانیر  اعمال یم کند، باید از حمایت  برای صالحیت خود برخوردار باشد. در درگیر
مسئولیت کیفری فردی  هیچ برای صالحیت جهان  وجود ندارد.    بیر  الملیلقوانیر  ب  در هیچ حمای  ۱۹۸۸الملیل در سال 

دوستانه حقوق بیر  المللطبق  ی در سال  مقررات برسر وجود نداشت. همچنیر  در حقوق بیر    ۱۹۸۸در آن نوع درگیر
 یا هر مبنای قضانی دیگری برای قتل ها هم الملل 

 ارتباط بیر   هیچ حمایب  از وجود صالحیت قضانی جهان 
ً
نی که اصال

 الملیل ندارند وجود ندارد. 
 

 موارد زیر را بیان کرد:  کیل   بطور ایراد گرفت و   رد کیفرخواستدادستان به 
 
 

را   بدوی الملیل وجود ندارد که دادگاه و اعمال قانون سوئد طبق قوانیر  بیر   یهیچ محدودیب  در صالحیت دادگاه سوئد
، صالحیت جهان   سنگیر  حقوق بیر  الملل، جرایم   جرایم مربوط بهدارد. برای  بمطرح شده باز  کیفرخواست از استماع  

 در رابطه با   یسوئد تبرای تهیه کیفرخواس مقدمان   هایطبق قوانیر  بیر  الملیل اعمال یم شود. هیچ تفاون  در کار 
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ی مسلحانه بیر  الملیل یا غیر بیر  الملیل انجام شده است جرم اینکه  اتهام   به است. با توجه گذاشته نشده  در یک درگیر
جرایم، مربوط  جرایم جدی دارد، حب  اگر بحث   مورد پیگرد قرار دادنقتل، یم توان اظهار داشت که سوئد منافیع برای  

شد. حمید نوری به صورت داوطلبانه وارد کشور شده است.  در سوئد باجرم مرتکب   اما قوانیر  بیر  الملل نباشد،  به 
بیر  الملل را چنان   قوانیر  در سوئد اقامت دارند. بنابراین نیم توان  نیر   همچنیر  تاکید شده است که بریح  از شاکیان

 تعقیب قتل را رد کند.  بخواهد  قانون کیفری ۲از فصل  ۱۲تکیه بر ماده  که دادگاه با    بشمار آورد محدودیب  
 

 شاکیان پرونده به آنچه دادستان در باال گفته است ملحق شده اند. 
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 تحقیقات در پرونده
 

ن   مدارک طرفی 
 
 

 دادستان 
وح سؤاالت در    بازپریسنیر   دیگر  نفر  ۶۰شده است. عالوه بر این،   بازپریسحمید نوری در این پرونده از  شده اند. مرسر

  ۱۲قرار گرفته اند که از این تعداد   بازپریسنفر به عنوان شایک مورد  ۳۴صورتجلسه جلسه اصیل قابل مشاهده است. 

رای   ۱پیوست به  بوده اند.   که گفته یم شود اعدام شده اند   کیفرخواست Cو  Aنفر به عنوان بستگان افراد لیست 

 بازپریس شده اند.  کیفرخواست  ۲و  ۱در رابطه با بندهای نفر به عنوان شاهد  ۲۶بر این  مراجعه کنید. عالوه دادگاه

 ده اند. آگایه های پر ارزش برای دادریس بازپریس شیا   آشنانی یا به دلیل  آگایه ویژه به دلیل نیر     نفر دیگر   ۱۲ 

 

ده ای توسط داد های وزارت امور خارجه و  جمله گزارش ه شده است. از یدر این پرونده ارا ستانمدارک کتبر گسی 

ها، اظهارات و نظرات و همچنیر   هانی از کتابالملیل، مقاالت، گزیده های بیر  الملل و سایر سازمانبیر  سازمان عفو 

 های موجود در تلفن همراه حمید نوری. هانی از یافتهگزارش 

 

 شاکیان 

در مورد قانون  به یک گزارش رسیم حقوق  و عالوه بر آن  شواهدی که دادستان ارایه کرده استناد همه شاکیان به همان 

شده است. آنها   بازپریسایران استناد کرده اند. به درخواست آنها، یک کارشناس در این زمینه نیر  در  پرداخت خسارت

 همچنیر  به بریح  شواهد مکتوب استناد کرده اند. 

 

 و حسیر  سید   اکیر بندیل، محمد زند، خدیجهعالوه بر این، عیل 
احمدی به نظر حقوق  استاد بازنشسته اریک   برهان 

 بنا به درخواست   شده  بازپریسوید نیر  در این پرونده  ا وید تکیه کرده اند. به درخواست آنها، اریک داد
ً
است. ضمنا

، نامه ها، گزیده ای مورد استناد قرار   مانند اینها از مصاحبه ها و  ایشان، مدارک تکمییل از قبیل فیلم، فایل های صون 

 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  

 شده است.   بازپریسکرده است. به درخواست آنها، یک کارشناس در این زمینه نیر    استناد صدا 
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 بازپریس خالصه ای از 
 
 

یافت. اما در عنوان بعدی،   رای دادگاه ۲ضمیمه توان در اند را یم ای از آنچه بازجویان پرونده گفتهگزارش خالصه 
 شود. ه یمیطور خاص ارا ه کرده است، به یتری از اطالعان  که حمید نوری ارانسخه کوتاه 

 

 اطالعات حمید نوری 
 
 

بود. او با مادر و   هسال  ۲۷(، ۱۳۶۷)۱۹۸۸در تابستان سال  و است ( ۱۳۴۰اردیبهشت  ۹) ۱۹۶۱ آوریل ۲۹او متولد 
ن در دوران انقالب فارغ التحصیل شدند. وی در  او شش خواهر و برادرش در تهران بزرگ شد برادران  ر بهمن و بیر

ی کرد و سپس در  دادشای انقالب   از ( ۱۳۶۱اسفند  ۱۸) ۱۹۸۳مارس  ۹سالهای بعد خدمت شبازی خود را سیی
. یک پرس،  است. سال بعد ازدواج کرد و صاحب دو فرزند در آنجا استخدام شد و  کار کرد   اسالیم تهران درخواست

، متولد  ۱۳۶۴مهر  ۵) ۱۹۸۵سپتامیر   ۱۷متولد  ن در سال  ۱۳۶۷مرداد   ۷) ۱۹۸۸ژوییه   ۲۹( و یک دخی  ر (. برادرش بیر
در راه   او  برادر  بر اثر بمباران این شهر درگذشت.  مریوانن مرزی ( در حیر  خدمت شبازی در شهرستا۱۳۶۴) ۱۹۸۵
 . شهید شد اسالم 

 
 

خود به عنوان نگهبان به زندان اوین اعزام شد. آن زندان    کاری   او که در دادشای تهران استخدام شده بود، در اولیر  روز 
 اداره یم شد که مدیران زندان را نیر  منصوب یم    16ت گوهر دشو    ر قزل حصانیر  مانند زندان های 

کرج توسط دادستان 
 کرد. 

 
اوین مستقر شد. او »عباس« را به عنوان نام مستعار زندان  زش در مرکز آمو  ۱گروه پس از یک دوره آموزیسر کوتاه در  

مطلع نشوند.   آناناز نام واقیع  خود انتخاب کرد. این رسم بود که کارکنان در زندان نام مستعار داشته باشند تا زندانیان
 سیر    اونیفورم متحدالشکیل به رنگ   از  دارها یم گویند. پاس پاسدار او به عنوان زندانبان کار یم کرد که در فاریس به آن 

 
 
 
 
 
 
 

 
 . نه گوهردشت  ادعا یم کند که نام درست آن اینست،  و است  برای این زندان استفاده کردهحمید نوری همواره از نام رجانی شهر  16
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شامل بردن زندانیان   زندانبان بود. وظایفیک بند بسته بند  این  زندان  بود.  ۳۰۰دارای  ۱. بند یتون  استفاده یم کنند ز 

ون بند  بازپریس، بردن آنها به زندان، هر روز پیاده روی در حیاط سه بار در روز  به توالت ، دادگاه یا بهداری بود. بیر
زندانیان مجبور بودند چشم بند ببندند زیرا چشمانشان نجس بود. مردم را به قتل رسانده بودند. ایران به خاطر  

 ه بود. خون شد  حماماقدامات آنها  
 

دادیار زندان منتقل شد. در  دفی   و حقوق و دستمزد اوین رفت و سال بعد به مایل( به بخش ۱۳۶۳) ۱۹۸۴در تابستان 
دادیار   کاررس برایو ریش داشت. او کارمند بود و به عنوان دستیار یا به عبارت دیگر   بود  این مدت او الغر، خوش لباس 

به امور مربوط به مالقات زندانیان محکوم، مرخیص یا    او  بود کار یم کرد. واحد  زندان دادستان در  معاون جانشیر  یا  که
نظایم بودند.  واحدها  . در این وجود داشتیم پرداخت و در هر زندان   مانند اینها اخالل در رفتار و  کارکنان با لباس غیر

وع به کار کرد، در مجموع ده نفر در آنجا کار یم کردنآن وقب  او در  د. او »عبایس« را به عنوان نام مستعار در  واحد شر
معاون  تنها دادیار  نداشت.   کاری  انتخاب کرد. او هیچ عنوان بود که نگهبان هنگایم  به جای »عباس«  دفی  دادیار 
 یه است. یبا قوه قضا دادیار در ارتباط بود. عنوان دادستان

 
دند. او سپس روی آن پرونده هانی که به   نوشتند و یم نزد دادیار عریضه های گوناگون  زندانیان  برای اقدام به او یم سیی

یم کرد. او  محول او  بهش  ا  یسیکه ر   یم آمد کرد. هر روز نوشته های جدیدی از زندانیان یم  کار وی محول یم شد  
ی در مورد  وظایف کاری گوناگون   ه به زندانیان  مرخیصدادن داشت. او پیشنهادهانی برای تصمیم گیر که    تهیه کرد  و غیر

  حصار و گوهر  قزل  های زندان به ماموریت بهبار   ۱۵تا  ۱۰. او در طول این سالها کرد امضا  آن را پذیرفت و ش ا یسیر 
طور موقت از طرف    به نبود اما دشت   گاه در گوهر   هیچالبته  او محل خدمت انجام وظیفه کرد.  در آنجا و  رفتدشت 

مالقات  با آنها در دفی  دادیار  ،گرفتیم  تماس  . او سپس با زندانیانیم رفتآنجا برای ماموریت به ش در اوین ا یسیر 
 . یم داد ش در اوین گزارش ا  یسیو به ر  ه کرد  یادداشتکرد و صحبت های آنها را  یم  
 

اوایل سال   تا  حداد دشت بود. حسن  یس زندان اوین و گوهر یر  ( مرتضوی ۱۳۶۷تا   ۱۳۶۶) ۱۹۸۸تا  ۱۹۸۷های در سال
دشت   یس دفی  بود. در گوهر ییس دفی  دادیار اوین بود. پس از آن ناضیان به مدت سه سال ر ی( ر ۱۳۶۷)اواخر  ۱۹۸۹

 دو دادیار وجود داشت که ییک برای زندانیان (۱۳۶۷)۱۹۸۸در سال 
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 تهران و ییک برای زندانیان کرج. ناضیان در گوهردشت دادیار زندانیان تهران بود. 
 

 استعفا داد. اما به درخواست  ۱۳۷۰) ۱۹۹۱وی به مدت هشت سال در دفی  دادیار کار کرد تا اینکه در سال 
ً
( رسما

زندان  از جمله   ۵۰۰ هداد و در طول سالها بیم نیر  یک روز در هفته در زندان به کار خود ادامه  استعفا ش پس از ا یسیر 
 ایرج مصداق  در چند نوبت مرخیص داد. 

 
کت ساختمان  و معدن  در تهران مشغول به کار بوده است. او همچنیر  به افرادی  وی از زم ان خروج از زندان در یک شر

 یا مایل کمک کرده یکه مشاوره یم خواستند در مورد مسا
ی

 و همچنیر  مشکالت خانوادگ
 و مشاوره داده است. ل حقوق 

 
ش در مرخیص بود. بنابراین او در این  (  ۱۳۶۷ریور هش-)مرداد  ۱۹۸۸سپتامیر تا اوایل   ژوییهدر اواخر  به دلیل تولد دخی 

 درخواست مرخیص داده و ر 
ً
یم  بود. آنها موافقت کرده  مرخیص   با اینش در دفی  دادیار ا یسیزمان ش کار نبود. او قبال

ند.   تولد کودک حداکیر دو ماه قبل از تولد و دو ماه بعد از  توانستند  یم آورد که یک  او بطور دقیق بخاطر نمرخیص بگیر
به مسئوالن عالوه بر تعطیالت یک تا دو ماه مرخیص استحقاق   ماه پیش از آن.  ماه پیش از تولد به مرخیص رفت یا دو 

 داده یم شد و خودش هم مرخیص نگرفته بود. 
 

تهران به دنیا آمد. همرسش دو تا    Medjimie( در بیمارستان ۱۳۶۷  مرداد  ۷) ۱۹۸۸ ژوییه  ۲۹در روز جمعه  شدخی  
. در ایران  ند . یکشنبه یا دوشنبه از بیمارستان مرخص شددیدارش رفتهمان جا به او در سه روز در بیمارستان ماند. 

 کند. آنها در نزدییک  
ی

 یم کردند. در این   همرسم بر این است که زن ده روز اول پس از تولد در خانه مادر زندگ
ی

زندگ
 بودند.  مادر زنخانه  مدت همه در 

 
ها منفجر یم کردند مجاهدین علیه جمهوری اسالیم ایران اعالم جنگ کردند. بمب و  نفر را در کشور    ۱۷۰۰۰و   این چیر 

کت کردند و  ۱۳۶۵) ۱۹۸۶به قتل رساند. آنها در تابستان  ( به عراق رفتند و از خاک عراق در جنگ علیه ایران شر
  ایننیم شناسد.   ین« را به نام مجاهدک»گروهاین دادند. در ایران هیچ کس  یماطالعات در اختیار عراق قرار 

ایران  دارند که در طول جنگ جان باختند.   ۱۹۶۸۳۷« به منافقیر  معروف است. آنها سهم زیادی در کشتار ک»گروه
 از آنها متنفر است. او حمله کردند.  ویآنها آتش بس را شکستند و به کشور 
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ی    ح شده اند   روشب  به  یر  در قرآن منافق کت در جنگ  است یر  فردی با دو شخصیت که ییک از آنها دروغ. ترسر . آنها با شر

ن نقش داشتند.  ر مستقیم در کشته شدن برادرش بیر  به طور غیر
 

 در سال 
ً
( در زندان های ایران اعدام هانی صورت گرفته است. به اعتقاد او ادعای قتل عام ۱۳۶۷) ۱۹۸۸احتماال
 است. و گروه های چپ دروغ ه این گروهکحامیان 

ی
فتوا نیست.   گفته یم شود   به اصطالح فتوا آنچه که  ای ساختیک

نیم توان از آن به عنوان یک سند  نر ارزش است.   منترسر کرده و آن را نامه ای است که منتظری بدون تاری    خ و امضا 
د. اجازه یم داد تحت تأثیر مجاهدین و گروه های د کهساده لوح بود   یفرد تارییح  استفاده کرد. منتظری   یگر قرار گیر

 
هانی مبب  بر توقف چند هفته   ر ریو ه( در اواخر ماه ش۱۳۶۷) ۱۹۸۸هنگام بازگشت از مرخیص در پاییر   یا اوایل مهر، خیر

ی مالقات ای  لغو  گفت که مدن  پیش تمام مالقات ها را    او . ییک از زندانیان به ها نشنید اعدام   دربارهها شنید. او چیر 
وهای خاریحر هماهنگ شده بودند. تصور   بهکه زندانیان اوین در حمله مجاهدین   و دلیل آن این بود  کردند  ایران با نیر

و زندانیان به نگهبانان حمله کرده و آنها را   یم افتد شورش در زندان ها به راه  گروهک،  این این بود که به محض حمله
منجر  دادند و این کار گزارش   ها  ا به مقامات زنداناین موضوع ر  زندانیان  که توبه کرده بودند یم کشند و آزاد یم شوند. 

ه شد. بنابراین زندانیان هرگز متوجه نشدند که مجاهدین از چه زمان  حمله خود را به    بسی   به  تلویزیون های بند و غیر
 ایران آغاز کرده اند و هرگز علیه نگهبانان خود قیام نکردند. 

 
ایران در عملیات مرصاد این گروهک را درهم کوبید و تعداد معدودی از آن گروه  پس از آنکه   تحلیل او این است که

ف در عراق برگشتند این داستان را ساختند و قرار بود که همه جا پخش شود که همه کسان     ۷۰۰۰ نفری به قرارگاه اشر
در زندان های ایران و    ان خود هوادار آنها با    که در جنگ کشته شدند در واقع در زندان های ایران به قتل رسیده اند. 

دروغ را منترسر  این خانواده هایشان تماس گرفتند و با پشتوانه آماری که به دست آوردند و لیست هانی که تهیه کردند، 
عمل یم کنند.   ، به آنچه که به آنها گفته یم شود کردند. اعضای آنها همانطور که گفته یم شود بدون برریس انتقادی

مشورت کرده اند زیرا آنها نیر  یم خواستند بخشر از داستان باشند. آنها نیم خواستند    این گروهکبا   نیر    کمونیست ها 
باشد. اگر افرادی اعدام شده اند به دلیل فعالیت آنها بوده است نه به خاطر  این گروهکهمه چیر  فقط مربوط به 

 های
ی

 سیایس آنها.  وابستیک
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 است. اینها همه دشمن جمهوری ایران و مخالف انقالب هستند. آنچه ایرج مصداق  درباره   وارده به او  اتهامات
ی

ساختیک
 است. ایرج مصداق  تصاویری از او پخش کرده و نامش را منترسر کرده است. این  

ی
آن نوشته است داستان های ساختیک

این داستان را ساخته  به دروغ و  شده اند جمع آنان وی پیوسته اند.  علیه پس از تهدید ایرج مصداق  به شکایت گروهک
کرده اند. آنها فقط اهداف سیایس خود را دنبال    استفادهاند. دیگران  که کتاب نوشته اند، از کتاب های ایرج مصداق  

 یم کنند. 
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 دالیل رای دادگاه
 
 

I صالحیت کیفری سوئد . 
 

 اینست:  بدویدادگاه ارزیانر   

 به   −
ی

بیر  الملل را     جرایم مربوط به حقوق کیفرخواست دربارهکه یک دادگاه سوئدی صالحیت رسیدگ
ی مسلحانه دارد   است سنگیر  که جریم   و نیر   غیر بیر  الملیل تلف  شود  ،حب  اگر قرار باشد درگیر

 به   یکه دادگاه سوئد −
ی

 قتل را دارد.   کیفرخواست دربارهصالحیت رسیدگ
 
 ه شده است. یمواضع ارا اتخاذ این بخش، دالیلاین در 
 

 
اضات حمید نوری مبب  بر اینکه دادگاه های   بدویدادگاه    . ۱ با برریس سواالت مربوط به قوانیر  رسیم به دلیل اعی 

به عنوان بخشر یا مرتبط  که    جرایم سنگیب  ، جرایم مربوط به حقوق بیر  المللدر مورد   صالحیت ندارند سوئد 
ی  با یک  وع یم کند.  کنند   قضاوت یا برای قتل  صورت پذیرفته و  مسلحانه غیر بیر  الملیلدرگیر  شر

 
ی    ۱۹۴۹در ابتدا باید تاکید کرد که کنوانسیون های ژنو مصوب    . ۲ که حاوی ضمانت های اسایس معیب  در درگیر

ون  نقض جدی  برای پیگرد قان امضا کننده آنهای مسلحانه بیر  الملیل است، متضمن تعهد برای طرف های 
  دادگاه بدوی با  .17کنوانسیون ها در این پرونده است

ی
ی مسلحانه صالحیت رسیدگ  ارزیانر از ماهیت درگیر

چنیر 
 را دارد. در جرایم مربوط به حقوق بیر  الملل به موضوع مسئولیت 

 
شامل فهرسب  از جراییم است که    ۲۰۲۲ژانویه  ۱در نسخه قبل از  کیفریقانون   ۲از فصل  ۳از ماده  ۶بند   . ۳

 به آنها را دارد، حب  اگر در خارج از کشور و در مکان  که عمل مربوطه قابل مجازات 
ی

سوئد صالحیت رسیدگ
نیست، انجام شده باشد. مهم نیست که جرم توسط یک شهروند سوئدی یا یک فرد خاریحر انجام شده باشد.  

( در مورد  ۲۰۱۴:۴۰۶م طبق قانون فعیل )جر ه عبارتند از  جرایم ذکر شد این مقررات جهان شمول است. 
 .
ی

یت و جنایات جنیک ، جنایات علیه برسر  علیه افراد را تنظیم یم   ۴  ماده مجازات نسل کشر
ی

این قانون جرایم جنیک
 این پاراگرافکند. 

 
 
 
 
 

 
17 GK IV artikel 146, TP I artikel 85 och prop. 1953:142 s. 18 f.4 
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ی های مسلحانه بیر  الملیل و غیر بیر  الملیل و همچنیر  در زمان اشغال  18. است قابل اجرا  در درگیر
 
که تا آنجا که به سوئد مربوط یم شود، به عنوان یک قاعده کیل    روشن شده از کارهای مقدمان  برای این ماده   . ۴

 هیچ تمایزی بیر  
ی های مسلحانه بیر  الملیل و غیر بیر  الملیل قا حقوق عرق  در ادامه    19ل نشده است. یدرگیر

ی  بیان شده است که توسعه، چه در سطح میل و چه در سطح بیر  الم لیل، به سمت یکسان سازی دو نوع درگیر
دوستانه حرکت کرده است. نیاز به حفاظت و اهمیت   ی مقرراتاجرا  یتمسلحانه از نظر قابل  برسر

حقوق 
ام به  ضف نظر از نوع تعارض به همان اندازه مهم است. هیچ دلییل وجود ندارد که طرف سوئدی   مقرراتاحی 

 .20موضع دیگری اتخاذ کند
 
جرایم  حقوق بیر  الملل،   جرایم مربوط به، مجازات قابل اعمال در پرونده  ۲۰۱۴از الزم االجرا شدن قانون  قبل  . ۵

 حب  برای آن جرم، دادگاه های سوئد صالحیت جهان  داشتند.  قانون کیفری بود.  ۲۲از فصل  ۶ماده ،  سنگیر  
 
در   جنایان  که که  بر یم آید  ۲۰۲۲ژانویه   ۱در نسخه قبل از  قانون کیفری ۲از فصل  ۳از ماده  ۷از بند بعالوه،   . ۶

یط که  بر اساس قوانیر  سوئد و در دادگاه سوئد   رخ دادهخارج از کشور   یم شود برسر
ی

سبک ترین  ی رسیدگ
ین   زندان باشد. مجازان  که در قانون سوئد برای جرم پیش بیب  شده ، چهار سال یا بیشی   برای قتل، کمی 

اجازه   بیر  المللدامنه کاربرد این ماده فراتر از آنچه حقوق چنیر  بنظر یم رسید که  است.  زندانال مجازات ده س
 نر   د شزیرا از نظر تئوری شامل جنایان  یم  ده تر بود دهد گسی  یم

ً
با  بودند،  حقوق بیر  المللربط به    که کامال

 . حضور داشت  در سوئد  ارتکاب جرممتهم به  شد که در مواردی استفاده یم  تنها این ماده   وجود اینکه
 
در آن جرایم  ه  ک  شد آن قاعده شش ماهه جایگزین   ۲۰۲۲ژانویه   ۱که این ماده لغو شد و در   شد نتیجه این   . ۷

وع را تشکیل یم  مربوط به حقوق بیر  الملل   دهد. این بدان معناست که صالحیت قضانی برای جراییمنقطه شر
   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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ط را   مشمول قانون چهار ساله بود  همچنان وجود دارد البته با این محدودیت که فرد باید در سوئد باشد. این شر
مجاز است در   ی ترصی    ح یم کند که دادگاه سوئد  قانون کیفری یافت که ۲از فصل  ۳از ماده  ۲بند یم توان در 

بیش از    مورد جراییم که توسط شخیص که در سوئد است قضاوت کند و طبق قوانیر  سوئد این جرم یم تواند 
 شش ماه حبس داشته باشد. 

 
قانون شش ماهه الزم است که فرد به طور   مطابقدادگاه صالحیت در این زمینه یم توان تاکید کرد که برای   . ۸

داوطلبانه در سوئد حضور داشته باشد، به این معب  که نباید برخالف میل خود به اینجا آورده شده باشد.  
 21به طور موقت در اینجا باشد. فرد  کاق  است که  بلکه  ایم نیست یم شخص در اینجا الز یحضور دا

 
شد و با در نظر  مورد نظر ما در اینجا توضیح داده  در مورد قانون رسیم در رابطه با موضوعکه آنچه   پایهبر   . ۹

ایط واقیع پرونده، دادگاه      ییم تواند اعالم کند که دادگاه سوئد بدویگرفی   شر
ی

به خودی خود صالح به رسیدگ
 . به آنها متهم استبه اعمایل است که حمید نوری 

 
قانون   ۲از فصل  ۵بر پایه ماده  با توجه به اینکه حمید نوری نه شهروند سوئد و نه مقیم سوئد است، دولت  .  ۱۰

تحت تعقیب قانون  قرار  داخته بود که آیا باید دستور  به برریس این موضوع پر  ، در نسخه قبیل خود  کیفری
ایط پرونده به گونه ای است که باید  دادن چنیر  دستوری  وی صادر شود؟ دولت در برریس خود دریافت که شر
توجه به  با  اینکه  در نظر گرفته شد و  و سیاست خاریحر  بیر  المللاین برریس مالحظات حقوق در شود.  صادر 

 بیر  
داد و کمک حقوق  ان ارتباط سنگیب  الملیل و همچنیر   احتمال اسی  ، چه  با سوئد  آن و دامنه جرم و میر 

 22. امکانات واقیع برای پیگرد قانون  در اینجا وجود دارد 
 
قانون کیفری در نسخه پیشیر  خود، محدودیت در صالحیت دادگاه های   ۲از فصل  ۷هدف مورد نظر ماده   .  ۱۱

جه اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بیر  الملل است. این ماده در اینجا و در درجه نخست به  سوئد در نتی
اصول حقوق بیر  الملل عالوه بر آن یم تواند از جنبه مشخیص نیر  دارای   قوانیر  مربوط به مصونیت اشاره دارد. 

 کیفری قانون   ۲۲از فصل  ۶اهمیت باشد، مانند ماده  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Prop 2020/21:204 s 110. 
22 Ds 2014:13 s. 65 ff. 
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توسط حقوق بیر   در رابطه با موضوع مسئولیت و دامنه جرایم مربوط به حقوق بیر  الملل که قابل مجازات اند  
 23. محدود شده است به آن صورن  که در زمان انجام جرم رایج بود   الملل

 
د که صالحیت قضانی وجود  کیفری قانون    ۲۲از فصل  ۷بر پایه ماده  .  ۱۲ یک دادریس با این فرض صورت یم گیر

یط برای ارتباط شزمیب    ، حقوق بیر  الملل شر
دارد. با این همه باید گفت که برای اعمال صالحیت قضانی جهان 

بنابراین هیچ محدودیب  به معنای رسیم در صالحیت دادگاه های سوئد  یا میل یا ارتباط دیگری نگذاشته است. 
، این منابع حقوق   مقابلقوانیر  بیر  الملیل تا آنجا که به صالحیت جهان  مربوط یم شود وجود ندارد. در  طبق

ها هستند که تعییر  یم کنند چه زمان  باید صالحیت جهان  اعمال شود. نکته دیگر این است که   کشورها داخیل  
، مالحظات بیر  دولب  در   الزامات ارتبایط، ممکن است الزم باشد قبل از اعمال نبود در صورت 

صالحیت جهان 
نظر گرفته شود. در قوانیر  سوئد، قانونگذار در این خصوص مقرران  را در مورد تعقیب کیفری، همانطور که در 

 .24ه کرده است یباال گزارش شد، ارا
 
در پرونده فعیل    ییم تواند اعالم کند که هیچ محدودیت رسیم در صالحیت دادگاه سوئد بدوی بنابراین دادگاه  .  ۱۳

ی مسلحانه  آن به این نتیجه برسد که   بدویدادگاه  اینست که موضوع مشخص وجود ندارد. اهمیت  درگیر
  ۱۹۸۸الملل در سال   بیر  در عرف مقررات برسر دوستانه حقوق   ماهیب  غیر بیر  الملیل داشته است، یعب  اینکه

باید در بخش مسئولیت   در واقع وق  است و یک ایراد حق . ایناست نشدهبیب  مسئولیت کیفری فردی پیش 
 شود. 

ی
 رسیدگ

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 NJA 1946 s 65. 
24 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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  II مسئولیت کیفری . 
 
 

A وع قانونن  . نقاط شر
 
 

iی حقوق کیفری . مقررات قابل اجرا 
 
 

ن  ن الملل، جرم سنگی   جرایم مربوط به حقوق بی 
  ،  ۱۹۹۵ژوییه  ۱نسخه پیش از  ،قانون کیفری  ۲۲از فصل  ۶بند های اول و دوم از ماده مجازات در  احکام .  ۱۴

قوانیر  بیر  الملیل، جرایم جدی را تنظیم یم کند. این ماده اکنون با مقررات مجازات  جرایم مربوط بهمسئولیت 
 
ی

( در مورد مجازات برای جرایم بیر  الملیل خاص جایگزین شده  ۲۰۱۴:۴۰۶در قانون ) مربوط به جنایات جنیک
  ۲۲از فصل  ۶ماده  ، به همیر  دلیل است که حکم مجازات در کند قانون جدید عطف به ماسبق نیم   . است

 انجام شده است قابل اجرا است.  ۱۹۸۸که در سال   جراییمقانون کیفری هنوز در مورد 
 
قانون کیفری، هرکش که مرتکب نقض جدی هر گونه توافقنامه با   ۲۲از فصل   ۶ماده مجازات در   احکام برپایه .  ۱۵

دوستانه مقرراتیک قدرت خاریحر یا هر یک از اصول عمویم شناخته شده مربوط به  بیر  الملل در   حقوق  برسر
ی های مسلحانه شود، به   حقوق بیر  الملل محکوم یم شود. در صورت جدی بودن  مربوط به جرم دلیل درگیر

به  از جمله   باید  محکوم یم شود. هنگام ارزیانر جدی بودن جرم   زندان ابد یا  زندان هجده سالجرم به حداکیر 
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. 
 
دوستانه  هدف  .  ۱۶ ، انسان  کردن جنگ به منظور  الملل،  حقوق بیر  مقررات برسر چه معاهدات و چه حقوق عرق 

ی مسلحانه   نظامیان و رزمندگان است.  غیر  برایمحدود کردن رنج نایسر از درگیر
 
ی دارد. دادستان،  انسان دوستانه حقوقعمال قواعد و اصول ا   .  ۱۷  به ماهیت درگیر

ی
در کیفرخواست برای  بستیک

باید  نخست کرده است که محاکمه در درجه   درخواست، ۱جرم سنگیر  در بند حقوق بیر  الملل،  جرایم مربوط
ی های مسلحانه بیر  الملیل انجام شود. دادگاه   بر پایه انسان ه مقررات یبا ارا بدویمقررات مربوط به درگیر

ی های مسلحانهکه حقوق بیر  الملل   دوستانه و   است قابل اجرا برای این نوع درگیر  ع یم کند. شر
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ی   (GK I-IV)ژنو  چهارگانه کنوانسیون های .  ۱۸ حاوی تضمیر  های اسایس خایص است که در صورت بروز درگیر

،  کنوانسیون های )موافقتنامه های( چهارگانه ژنو اعمال یم شود. عالوه بر   پیماندو یا چند طرف   میانمسلحانه 
ی ها اعمال یم شود.  I لحاق  پروتکل ا  نیر  در چنیر  درگیر

 
ک  ۲ماده   برپایه . ۱۹ ی مسلحانه بیر  الملیل زمان  وجود دارد که دو یا  در کنوانسیون های چهارگانه ژنو مشی  ، درگیر

ط از پیش تعییر  شده ای   با شدت معیب   خشونت مسلحانهچند دولت از  علیه یکدیگر استفاده کنند. هیچ شر
چه   طول کشیده باشد، و نه اینکه مرگ و میر نایسر از جنگباید مسلحانه چه مدت    وجود ندارد که خشونت

 25. . ارزیانر باید در هر مورد جداگانه انجام شود باشد تعداد 
 
 لیستآورده شده است از  قانون کیفری  ۲۲فصل از  ۶از ماده  ۶بند  نمونه هانی از تخلفات جدی که در  . ۲۰

  ۱۴۷از جمله در ماده مواردی از نقض شدید  ؛"نقض شدید" گرفته شده است موارد   کنوانسیون ژنو از 
موارد از   نظامیان در زمان جنگ به تفصیل آمده است. این  در مورد حمایت از غیر  کنوانسیون های چهارگانه

انسان  با افراد محافظت شده است. د جمله ر این زمینه یم توان تاکید  شامل قتل عمدی، شکنجه یا رفتار غیر
به اصطالح جرایم مرکب باشد که  یا کرد که بریح  از اقدامات البته ممکن است شامل نقض چندین ممنوعیت، 

 تأثیر یم گذارد.  سنگیب  جرم بر ارزیانر 
 
ی های مسلحانه بیر    Iپروتکل الحاق    کنوانسیون های چهارگانه ژنو با  . ۲۱  الملیل  در مورد حمایت از قربانیان درگیر

جود  قوانیر  تکمییل و  آنان  نظامیان، بدون توجه به ملیت تکمیل شده است. در مورد رفتار یک طرف درگیر با غیر 
ضمانت ها را بیان یم کند   اصول اسایس ۷۵آمده است. ماده  I پروتکل الحاق   ۸۵و  ۷۵، ۷۲،  ۱در مواد  دارد و 

اییط با افراد از جمله اینکه  حداقل حمایت های   آنان باید از   و  باید داشترفتاری انسان    غیر نظایمدر هر شر
گونه تبعیض نامطلوب بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، هر بدون   ،ماده برخوردار باشند این شده در  گفته

افت،  . همچنیر  بیان یم[... ] گر دی  ه ایمذهب یا اعتقاد، سیایس یا عقید کند که هر یک از طرفیر  باید به شر
ام بگذارند. اقدامان  که طبق این ماده همیشه ممنوع است، چه توسط   حال  اعتقاد یا مذهب همه این افراد احی 

ی   عبارتند از نظامیان انجام شود،   و چه از سوینظامیان  غیر   خشونت علیه  بکارگیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 SOU 2010:72 s. 86 och prop. 2013/14:146 s. 34 f. 
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. عالوه بر این، الزامان  برای ، جسمان  او  آسایشیا سالمب  یا    یک فرد  جان   به ویژه قتل و شکنجه جسیم و روان 

نمیتوان برای فردی حکم صادر کرد و او را به مجازات محاکمه عادالنه وجود دارد. مقرر شده است  برگزاری

اصول شناخته شده عمویم دادریس حقوق  را   و تشکیل شده  درست به نحو  کهطرف   یک دادگاه نر   در که رساند  

 نشده است. ایت کرده است، مجرم شناخته رع

ملزم است.  متعهد و ( ملحق شد و به آن GK I-IVژنو ) چهارگانه به کنوانسیون های ۱۹۴۹ایران در اوایل سال   .  ۲۲

مدتها قبل از  Iدر پروتکل الحاق   ۷۵ه است. با این حال، ماده  از سوی ایران پذیرفته نشد Iالبته پروتکل الحاق  

 بوده و از این رو برای ایران نیر  الزم االجرا بوده  این زمان وقوع وقایع مورد بحث در  
پرونده دارای وضعیت عرق 

 26است. 

ی مسلحانه با   خایصهای اسایس   ضمانت دارایهای ژنو همچنیر   کنوانسیون .  ۲۳ هستند که در مورد یک درگیر

ی باشد، الزم است که  ، یک برای اینکه موضوع 27یند. آالملیل به میان یمماهیت غیر بیر   چنیر  درگیر

وهای دولب  و    های مسلحانه طوالن  خشونت  گروه مسلح یا بیر  گروه های مسلح مختلف    یکمدت بیر  نیر

ی به درجه خایص از سازماندیه دست یافته   وجود داشته باشد  کت کننده در درگیر و اینکه گروه یا گروه های شر

 الزامات به گونه ای تنظیم شده است که مقررات شامل شورش ها و سایر تنش های داخیل نشود.  . اینباشند 

ی مسلحانه بیر    .  ۲۴ ی مسلحانه غیر بیر  الملیل در بریح  موارد ممکن است ماهیت خود را به یک درگیر یک درگیر

یل اینکه چه   بسته به ،دولت حمایت دریافت کند  یکگروه مسلح از آن  الملیل تغییر دهد. اگر  بر   دولت آنکنی 

د.  گروه مسلح اعمال یم کند،  28  این تغییر یم تواند صورت گیر

ی مسلحانه قابل اجرا است و حب  پس از پایان   مقررات انسان دوستانه حقوق بیر  الملل .  ۲۵ از ابتدای هر درگیر

ی های   خصومت های واقیع و تا زمان  که دوباره حالت صلح بیر  دولت ها برقرار شود، یا در مورد درگیر

 29. یک توافق صلح بدست آید مسلحانه غیر بیر  الملیل، 

 
 
 
 

 
26 SOU 1984:56 s. 67.f. 

ک کنوانسیون ژنو، بخشر در پروتکل الحاق   ۳آنچه که گفته شد آمده است، بخشر از آن در ماده  در مقررات انسان دوستانه حقوق بیر  الملل 27 به   IIمشی 

 و هم چنیر  در حقوق عرق  بطور عام.  کنوانسیون ژنو 
28 SOU 2010:72 s. 90 och prop. 2013/14:146 s. 35. 
29 SOU 2010:72 s. 90 f. 
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ی مسلحانه  جرایم میان این است که ارتباطان   جرایم مربوط به حقوق بیر  المللپیش نیاز  .  ۲۶ . برای  دید و درگیر

انی در توانانی مرتکب در انجام   از جمله اینکه چنیر  ارتبایط وجود داشته باشد، الزم است که این نزاع نقش برس 
 30عمل و تصمیم وی برای اجرای آن داشته است. 

 
 آدم کشر 

 انسان هر کس جان،  ۲۰۰۹ژوییه  ۱قانون کیفری در نسخه پیش از   ۳از فصل  ۱بر پایه احکام مجازات در ماده  .  ۲۷
د دیگری را  الملیل حقوق مدن   میثاق بیر  ۱۴به جرم قتل به ده سال حبس یا حبس ابد محکوم یم شود. ماده  بگیر

مات اسایس برای محاکمه عادالنه را ترصی    ح  به آن ملزم بود، الزا ۱۹۸۸و سیایس سازمان ملل که ایران در سال 
 توسط دادگاه صالح، مستقل و نر طرف، فرض برائت،   این الزاماتکند. از جمله یم

 عادالنه و علب 
ی

حق رسیدگ
 و همچنیر  زمان و فرصت برای تهیه داشی   دستیار حق دفاع و 

 دفاعیه است.  الیحه حقوق 
 

ii .  جرم همدست  در 
ارتباط میان بخش عمویم حقوق کیفری سوئد و مقررات برسر دوستانه حقوق بیر  الملل یم توان  با توجه به  .  ۲۸

عمال گردد.  وع باید مقررات سوئدی برای مشارکت در جرم باشد و ا  از اسناد کنفرانس  بخونر دید که نقطه شر
، تالش برای ل مربوط به همدسیمسا باره  که توافف  در   چنیر  بر یم آید در ژنو،   ۱۹۴۹ ، اجبار،  اجرای جرمب 

ی که به مجریان قانون در سطح   وی از دستورات حاصل نشده است. چیر  زمینه های مصونیت یا اجبار به پیر
 .31میل واگذار شد

 
معیر  نه تنها باید نسبت به شخص   جرمکه مسئولیت یک قانون کیفری چنیر  بر یم آید    ۲۳از فصل  ۴ماده از  .  ۲۹

د.   در حرف و عمل، بلکه نسبت به سایریب  که جرممرتکب آن  آن را تروی    ج کرده اند نیر  مورد قضاوت قرار گیر
کت کننده باید بر اساس قصدی که به او  د. این  در ارتکاب جرم هر شر نسبت داده یم شود مورد قضاوت قرار گیر

کت کننده ک  مشارکتبدان معب  است که همه  مسئول اعمال   بطور مستقل نندگان باید مجازات شوند و هر شر
. فارغ خود است  کت کنندگان یم توانند مجازات شوند یا خیر  از اینکه آیا سایر شر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 IT-96-23 & 23/1-A, Kunarac, Överklagandekammarens dom den 12 juni 2002, p 58. 
31 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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اکت در جرم شده اند   چند نفر که با هم مرتکب جریم .  ۳۰ محکوم کرد در صورن  که آنان "با    را میتوان به دلیل شر
ک و هماهنگ" جرم را مرتکب شده باشند.  این مواردی است که چند نفر هم و با توافق با هم" یا "بطور مشی 

کت    در ارتکاب جریم یک جرم مجازات یم شوند. این واقعیت که بریح  از شر کمک کرده اند و هر یک به عنوان شر
ی   داشتهکنندگان نقش محوری تری را به عهده  و فعال تر از دیگران بودند، تا زمان  که کسان  که فعالیت کمی 

ط مشارکت در ارتکاب جرم را برآورده یم کردند  اکت ،داشتند، شر  ف  نیم کندرا منت در جرم  شر
 

iii ط اثبات  . شر
در دعاوی کیفری، وظیفه اثبات بر عهده دادستان است. برای صدور حکم، الزم است بدون تردید معقول ثابت   .  ۳۱

ط اثبات برای همه  ایط  شود که متهم در اعمایل که اساس تعقیب را تشکیل یم دهد، مجرم بوده است. شر شر
 اعمال یم شود.  جرم

 
در اینکه او از هر نظر به گونه ای که دادستان مدیع است عمل  شیک  تهم محکوم شود، الزم استبرای اینکه م .  ۳۲

ط اثبات نباید هیچ توضیح   کرده وجود نداشته باشد.  این بدان معناست که از جمله برای برآورده شدن شر
ط اثبات معقول دیگری برای توایل وقایع غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر شده است، وجود داشته   باشد. شر

ئه   بدون" شک معقول" این است که اگر جایگزین معقویل برای تز دادستان وجود داشته باشد، متهم باید تیر
 شود. 

 

iv . استحکام تحقیق 
که شواهد را تنها زمان  یم توان قوی تلف  کرد که    گفتیم توان   شواهد و مدارکدر مورد به اصطالح استحکام  .  ۳۳

ده باشد که ارزیانر شواهد به سخب  با امکان انجام تحقیقات بیشی  مختل شود. 
 شواهد موجود به قدری گسی 

 
ایط، این پرونده با ماهیت  پرونده هانی در  .  ۳۴ یک   اگر . در نظر گرفته یم شود در مورد استحکام شواهد  سنگیب   شر

ین شکل ارا به طور کیل    شواهد بوجود یم آورد و نقیص در استحکام  در واقع، باشد ه نشده ی مدرک خاص به بهی 
ین شواهد در پرونده استفاده کرده است.   بدویارزش شواهد یم شود. دادگاه   کاهش   منجر به از اصل بهی 

 آمده  کیفرخواست و آن اقدامات در  ات صورت گرفته داشتند چندین نفر که مشاهدات مستقییم از روند اقدام
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 یم کنند بازپریس شدند در آن ، در کشوری کهاست
ی

سوئد را  امکان آمدن به زیرا در نبود مدارک سفر،  جا زندگ

 نداشتند. 

 

v ارزیانی شواهد . 
ابتدا ارزش شواهد مختلف را   بدویهنگام ارزیانر شواهد، دادگاه  در سوئد آزادی ارایه مدرک و سند حاکم است.  .  ۳۵

ی یم  ، ه کرده اند یدادستان و شایک ارا و تا جانی که به محاکمه مرتبط هستند  برریس یم کند. سپس تصمیم گیر
ط اثبات کاق  است یا خیر و آیا  کلشود که آیا ارزش   با این مدارک و شواهد  این شواهد برای برآورده کردن شر
. در صورت ناکاق   به ر عمل مجرمانه  ثابت یم شود که  ح جرم ادعا شده اتفاق افتاده است یا خیر ویسر که در شر

ط اثبات برآورده شود، باید اطالعات متهم و  بودن مدارک   ئه شود. از سوی دیگر، اگر شر دادستان، متهم باید تیر
د. در صو  ،سایر شواهد مورد استناد در برابر ادعای دادستان مبب  بر تخلف ح  مورد برریس قرار گیر رن  که شر

ط اثبات  ضعیف کند چنان را  شواهد دادستان ابطال شود یا داستان متهم در این برریس جرم وجود    دیگر  که شر
است که متهم   تیز اهمینکته حا ن یبر ا د ی کا حال، ت  یر  عباید منتف  شود. در  قانون   نداشته باشد، تعقیب

ی را اثبات  وظیفه ا  حیموظف به توض نیندارد و بنابراچیر   32کند.   معاف یم تیکه او را از مسئول   ستی ن یطیشر
 
 شامل مصاحبه با شایک و شاهدان بوده است. عالوه   .  ۳۶

ً
مدارک دادستان برای ادعاهای فردی در مورد تخلف اساسا

نده  آنبر  ده ای  دربرگیر ه از  مطالب گسی  با کسان    گزارش های بیر  الملیل، مقاالت، کتاب ها و مصاحبه ها و غیر
 در زندان در طول سال آنان از  در مورد خاطراتاست که 

ی
 است.  منترسر شدهان یزندگ

 
به این نکته توجه داشته    بدوی، دادگاه ها شده است پریسباز  که در هنگام ارزیانر قابل اعتماد بودن اظهاران   .  ۳۷

گذشته از آن سال پیش رخ داده است.   33مشاهدات از رویدادهانی است که بیش از  آفریب   باز است که اینها  

ایط در مشاهدات در بسیاری از موارد  های  احسایس دشوار و آشفته انجام شده است. ییک دیگر از دشواری شر

 این است که چندین شایک و شاهد، حب  در 
ی

دیگران   بهدرباره وقایع جاری پرونده   ارتباط با مسایل دیگر رسیدگ

 از این رو در ارزیانر قابل اعتماد بودن اظهارات مهم بود که  اند. شنیده  از دیگران اند یا گفته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 NJA 2015 s. 702. 
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نی برد این گفته ها از کجا آمده اند یعب  افراد بازپریس شده اطالعات مربوط به آنچه گفته اند را چگونه بدست  

 بر ارزیانر  آورده اند و برای آنچه در یادشان مانده چه کمک و حمایب  داشته اند. 
ارزیانر شواهد در نهایت مبتب 

ی است که  یاین است که آیا اطالعات ارا .  گفته ها ه شده نایسر از چیر   قرار است ثابت کند یا خیر

 
مستقیم به عنوان مدرک برای یک عمل .  ۳۸ اییط که به طور مستقیم یا غیر مهم   خالف هنگام ارزیانر شواهد از شر

فاده حقایق کمیک به عنوان پشتیبان استیم توان از ، خوانده یم شود  حقایق اثبان  آنچه که به اصطالح هستند، 
ایط نور در صحنه برای نمونه  کرد.  اییط که  جرم اطالعات در مورد توانانی شاهد در مشاهده و شر . سایر شر

  باره در  برای نمونهکنند، از دیگر شواهد پشتیبان  یم که توان هنگام ارزیانر شواهد مورد توجه قرار داد، زیرا  یم
ه جرم و فرصت ارتکاب جرم، رفت ار شخص قبل و بعد از جنایت ادعانی و ارتباط شخص  برنامه ریزی جرم، انگیر 

 . است با صحنه جرم
 
 به این معب  است که در ارزیانر اطالعات مدارک ارا .  ۳۹

ً
ه یگذشت زمان بسیار طوالن  از زمان وقوع جرم طبیعتا

   Torun Lindholmتورون لیندهولم    شاهد  شده باید احتیاط کرد. کارشناس 
ً
این  گفته است که مردم معموال

 به خونر به  
های خایص را که در موقعیت های آسیب زا رخ یم دهند برای مدت طوالن  توانانی را دارند که چیر 

ند، توانانی به  هانی قرار یم  اند که افرادی که در معرض چنیر  موقعیت خاطر بسپارند. مطالعات نشان داده گیر
دن جز    چنیر  موقعیت هانی زمان هر چه رند. به طور کیل تر دا یات مرکزی را نسبت به موارد جانبر یخاطر سیی

ده یماینکه و  یم مانند   باشد در حافظه بهی  تر طوالن    به خاطر سیی
شوند.  رویدادهای انحراق  متمایز بهی 

 . راحت تر استبه یاد آوردن افرادی که از قبل شناخته شده اند در مقایسه با افراد ناشناس  همچنیر  
 
اییط که باید در ارزیانر  .  ۴۰ در نظر گرفت این است که ممکن است   آنچه در بازپریس ها گفته یم شود ییک دیگر از شر

شهادت دست دوم    ند. عالوه بر اینیات جانبر از بیر  برو یو جز  سایه روشن ها از زبان دیگر،  ترجمههنگام 
ی نسبت به داستان مبتب  بر مشاهدات مستقیم دارد.   ارزش اثبان  کمی 

ً
 معموال

 
مستقیم  بدویهنگام ارزیانر شواهد، دادگاه   .  ۴۱ به باید تک تک شواهدی را که ممکن است به طور مستقیم یا غیر

ارزش اثبان  هر یک از این شواهد و شواهد پشتیبان  ارزیانر کند. پس از ارزیانر  باشد فعالیت مجرمانه   معنای
، ارزش   آمده باید با هم سنجیده شوند قبل از اینکه بتوان اظهاران  در مورد وجود  دست  های اثبان  به اضاق 
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جرایم ادعا شده کرد. ابهایم که احتماال در باره ارزش هریک از مدارک وجود دارد یم تواند تا ارزیانر مجموعه 
باق  بماند. ارزش مجموعه مدارک بطور اصویل بیشی  از ارزش یک مدرک   مدارک مربوط به جرایم ادعا شده

تنهاست. اما از سوی دیگر چندین مدرک ممکن است دارای منبع خطای یکسان  باشند و در نتیجه ارزش  
ی از ارزش ییک از آن مدارک نباشد   مجموعه آنها چیر  بیشی 

 
 

B پرونده. تجزیه و تحلیل وضعیت –  
ی

 پرسش هانی برای رسیدگ
 

 شود   پرسش ها یم کند که کدام  پیشنهاد  بدوی در این بخش، دادگاه 
ی

 باید    و به چه ترتیبر  باید رسیدگ
ی

رسیدگ
د.   صورت گیر

 
 
 
زیر باید به   پرسش هایبه این نتیجه رسیده است که  بدویبر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت دادریس، دادگاه   .  ۴۲

 ه شده در زیر برریس شود. یترتیب ارا
 

ن الملل، رایم مربوط به ج –کیفرخواست   ۱بند    ن حقوق بی   جرایم سنگی 
ی (۱ پرسش  .  ۴۳  درگیر

  ۱۹۸۸ژوییه   ۲۶ که در چندین نوبت از جمله در   ایران و عراق آیا مجاهدین در مرحله پایان 
ی مسلحانه بیر  الملیل ایران و عراق شدند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ   به ایران حمله کردند، بخشر از درگیر

 شود.   پاسخ داده ۲پرسش   به و در غیر این صورت ۴  به پرسشباید  
 

ی مسلحانه بیر  الملیل بیر  ایران و عراق، در دوره  (۲پرسش  .  ۴۴   ۱۹۸۸اوت  ۱۶ژوییه تا  ۳۰آیا عالوه بر درگیر
ی مسلحانه غیر بیر  الملیل نیر  بیر  ایران و مجاهدین رخ داده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ باید ایراد   درگیر

د. در صورت منف  بودن پ ۳پرسش  قانون  در  جرایم مربوط  اسخ، حمید نوری را نیم توان به مورد برریس قرار گیر
 شود.  برریس باید   ۴پرسش  حقوق بیر  الملل محکوم کرد. سپس  به

 
ی مسلحانه غیر بیر  الملیل در سال   (۳پرسش  .  ۴۵ در عرف مقررات کیفری فردی    ولیتئمس  ۱۹۸۸آیا در یک درگیر

دلیل  اسخ، حمید نوری را نیم توان به وجود داشت؟ در صورت منف  بودن پ انسان دوستانه حقوق بیر  الملل
 باید   ۴پرسش محکوم کرد. سپس  جرایم مربوط به حقوق بیر  الملل

ی
 شود.  رسیدگ

 
 در واکنش به حمله فروغ جاویدان در  (۴پرسش  .  ۴۶

ً
، عمدتا اندگ  ، ۱۹۸۸ژوییه  ۲۶آیا رهیر ایران، آیت هللا خمیب 

 که در اعتقاد خود پابرجا بودندزندانیان حایم یا هوادار مجاهدین   آن دسته از  پس از آن فتوا داد که
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  ۱بند و اندگ بعد اعدام زندانیان مجاهد در زندان های ایران آغاز شد؟ اگر پاسخ منف  است،  اعدام شوند 
 شود باید   ۵پرسش رد شود، در غیر این صورت  کیفرخواست بایسب  

ی
 . رسیدگ

 
به    ۱۹۸۸ اوت ۲۵یه تا یژو  ۳۰آیا تعداد بسیار زیادی از زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت در دوره   (۵پرسش  .  ۴۷

 دنبال 
ی

ایط اولیه یک محاکمه عادالنه  در نی یک کمیته و   رسیدگ   و  ؟برآورده نیم کرد اعدام شدند را رویه ای که شر

ی مسلحانه، موجب نشد تعداد  یادی از زندانیان مجاهد با ترس شدید از مرگ  بسیار ز  آیا آن اعدام ها و آن درگیر

باید برریس    ۶پرسش باید رد شود، در غیر این صورت  کیفرخواست  ۱بند اگر پاسخ منف  است،  ؟ند و مواجه ش

 شود. 

 
معاون دادستان یا در سمت مشابه  دستیار آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس و در سمت  (۶پرسش  .  ۴۸

کت داشته  ۵پرسش ندان گوهردشت موضوع دیگری در حوادث ز  ک و توافف  یا با مشورت   و شر به طور مشی 
تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که حایم یا هوادار مجاهدین بودند، به رویسر که   به عمد، جان، مرتکبانسایر 

باید رد شود، در غیر این صورت   کیفرخواست  ۱بند ؟ اگر پاسخ منف  است، گرفته است دادستان ادعا کرده  
 باید   ۹پرسش 

ی
 شود. رسیدگ

 
 آدم کشر  –کیفرخواست   ۲بند 

اسالم خود را   شد پنداشته یمگروه های مختلف چپ که   طرفدار آیا تعداد بسیار زیادی از زندانیان  (۷پرسش  .  ۴۹
ایط اولیه یک محاکمه عادالنه  برآورده  را  ترک کرده بودند، پس از محاکمه توسط یک کمیته و یط روندی که شر

اگر پاسخ منف  است،   ؟شدند  اعدام ۱۹۸۸سپتامیر  ۶تا   اوت ۲۷دوره  یط در و  نیم کرد در زندان گوهردشت 
 باید برریس شود.   ۸پرسش باید رد شود، در غیر این صورت   کیفرخواست  ۲بند 

 
معاون دادستان یا در سمت مشابه  دستیار آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس و در سمت  (۸پرسش  .  ۵۰

کت  ۷پرسش  زیر  مطرح شده در  دیگری در حوادث زندان گوهردشت به این صورت که به طور   داشتهشر
ک و توافف  یا با مشورت سایر  را که اعتقادات عقیدن   جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان    به عمد، مرتکبانمشی 

 و مذهبر آنها در تضاد 
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؟ اگر پاسخ منف   گرفته است، به روش هانی که دادستان ادعا کرده  بود  ایران (تئوکراتیک) دین ساالر  با دولت
  باید برریس شود.   ۹پرسش باید رد شود، در غیر این صورت  کیفرخواست  ۲بند است، 

 
 

 اطالعات و مدارک حمید نوری
به این  ادعاهای دادستان   او علیهمورد استناد  و مدارک آیا اطالعات حمید نوری و سایر شواهد  (۹پرسش  . ۵۱

ط اثبات به حدی تضعیف شده است که  دادستانکه ارزش مدارک   معناست دیگر برآورده نیم شود؟ در صورت  شر
گفته شده در که او مرتکب اعمال و رفتار  شیک نیست  باید رد شود. در غیر این صورت  کیفرخواست مثبت بودن پاسخ،  

 شوند  و پرسش های شده  کیفرخواست
ی

 . پایان  باید رسیدگ
 

 پایانن  پرسش های
، طبقه بندی  است ربوطم پرسش های پایان   .  ۵۲ هجرم به ارزیانر در مورد قصد، مرتکبیر     . ، مجازات و خسارت و غیر
 
است که   کیفرخواستدادستان در   که این اطالعات  باشد یم خواهد قبل از محاکمه روشن  بدویدادگاه   .  ۵۳

ون   رای  دالیل در هنگام تنظیم   بدویرا تشکیل یم دهد. عالوه بر این، باید تاکید شود که دادگاه   دادریس چارچوب بیر
د و هرگز اظهارات طوالن  بایسب  ،  دادگاه  اینتر از آنچه که برای فرض برائت کنوانسیون اروپانی را در نظر بگیر

ی
  رسیدگ

وری است،   33. پرهیر  کند برای شخیص غیر از متهم  بلیت مجازاتقااز اظهارات مربوط به بویژه ه نکند. یارا پرونده ض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (2021-12-10, Version 91, JUNO), kommentaren till 30 kap. 5 § 5. 
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C ن الملل،  جرایم مربوط به –کیفرخواست   ۱. بند ن  جرایمحقوق بی   سنگی 
 
 

i ی مسلحانه  . مجاهدین و درگی 
ی مسلحانه ایران و عراق شدج( آیا م۱پرسش   ؟ند اهدین بخشر از درگی 

 
 روشن است 

 . یم گرفتحمالت مجاهدین از خاک عراق شچشمه که  −

 نیر    ارتش آن کشور صورت یم گرفت و  حمایت با همکاری عراق  ها و  که این حمالت  −

ی مسلحانه بیر  الملیل این −  شدند.  ایران و عراقمیان که مجاهدین بخشر از درگیر
 

ی ها بخش، دالیل این در   ه شده است. یارا این موضع گیر
 
 

وع   قانونن نقاط شر
ی مسلحانه بیر  الملیل بر اساس ماده   .  ۵۴ ک 2درگیر نشان داده  همانطور که در باال (  GK I-IV) کنوانسیون ژنو   مشی 

، زمان  وجود دارد که دو یا چند دولت از خشونت مسلحانه با شدت خایص علیه یکدیگر استفاده کنند. شد 
هیچ الزام از پیش تعییر  شده ای وجود ندارد که خشونت مسلحانه چه مدت باید ادامه داشته باشد یا اینکه  

ایط واقیع  داشته باشد. ارزیانر باید در هر مورد  زخیمخشونت باید چه تعداد کشته یا  جداگانه بر اساس شر
 انجام شود. ارزیانر وابسته به اعالمیه های رسیم طرف های متخاصم نیست. 

 
ی مسلحانه غیر بیر  الملیل، با توجه به   .  ۵۵ یبرای یک درگیر ش درگیر

ی باید   گسی  در عمل، عالوه بر این که درگیر
  34. شده باشند دازه کاق  سازماندیه شدت خایص داشته باشد، طرف های متخاصم غیر دولب  باید به ان

 
ی، عوامل متعددی در عمل مورد توجه قرار  .  ۵۶ د هنگام ارزیانر شدت درگیر ی  برای نمونه ، یم گیر مانند تعداد درگیر

ات نظایم مورد استفاده؛ تعداد افراد و    ؛ها و مدت آنها  دها   نوع نوع سالح و سایر تجهیر  واحدهانی که در نیر
کت کرد نظامیان  کهخسارات مادی  شدگان و زخیم ها؛ ، یعب  کشتهتلفات  ؛ ند ه اشر  ؛ و تعداد غیر

 
 
 
 
 

 
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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  منطقهاز 
ی

ی یم تواند دلییل   فرار میکنند.  جنیک عالوه بر این، دخالت شورای امنیت سازمان ملل متحد در درگیر
 بر شدت آن باشد. 

 
د در مورد درجه سازماندیه گروه های رزمنده، عوامل متعددی در عمل مورد توجه قرار  .  ۵۷ ، از جمله توانانی  یم گیر

با    گروه در برنامه ریزی و اجرای عملیات نظایم در مدت طوالن  تر و وجود ساختارهای فرماندیه و مافوق
 . اعمال و حفظ نظم و انضباط در گروه صالحیت

 
ی مسلح .  ۵۸ غیر بیر  الملیل داشته باشد بسته به اینکه کدام گروه  هم ماهیت بیر  الملیل و هم انه یم تواند یک درگیر

 35ها و بازیگران دولب  با یکدیگر یم جنگند. 
 
ی مسلحانه بیر  الملیل تبدیل شود. به عنوان مثال،   .  ۵۹ ی مسلحانه غیر بیر  الملیل یم تواند به یک درگیر یک درگیر

ل کاق  بر گروه مسلح داشته باشد، اگر گروه مسلح از یک  یم  این دولت حمایت شود و دولت از این طریق کنی 
از آن پس خشونت بکار رفته از سوی گروه مسلح به پای آن دولت حایم نوشته یم شود و به  تواند اتفاق بیفتد. 

ی ماهیت بیر  الملیل پیدا یم کند.  اییطدر عمل،  این ترتیب آن درگیر ه در هر صورت باید  تدوین شده است ک شر
ل کیل وجود داشته باشد تا این اتفاق بیفتد.   یک کنی 

 
ن الملل  -جنگ ایران و عراق   ی مسلحانه بی   یک درگی 

اطالعات کانال های غیر مستقیم است. جنگ ایران و عراق یک  روبرو شود باید با آنها   بدویحقایف  که دادگاه   .  ۶۰
 مستند است. 

ً
 از  رویداد تارییح  کامال

ی
ریشه در محیط  که از منابیع تشکیل شده  تحقیقات دادستان بخش بزرگ

     شده در مجالت دانشگایه است.  بازبیب  و ویرایشو مقاالت  دارد  دانشگایه های
 
عراق به   ۱۹۸۰ سپتامیر  ۲۲ه یم دهد. در یایران و عراق ارا میانکیل زیر را از جنگ تحقیقات در ابتدا تصویر   .  ۶۱

ی صدام حسیر   ه بود زمان  دست به این  حمله کردبه ایران . عراق که بدون اعالن جنگ کرد حمله   به ایرانرهیر
 در سه ماهه  ه بود و توانست ایران را به شدت تضعیف کرد  مجهز قدرت سیایس و ارتش  ،انقالبکار زد که 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Ibid. para. 77. 
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فت هانی در جبهه ها داشته باشد.  ل استان نفت خیر    جنگ صدامنخست جنگ پیرسر حسیر  انتظار داشت کنی 
د، اما ایران  وهای متجاوز را عقب توانست جنوب غرنر ایران، خوزستان را در دست بگیر   ۱۹۸۲راند. از سال بنیر

  جنگ، مانند جنگ جهان  اول، تبدیل به
ی

که در آن هیچ    هانی  سنگر  از  ن  راکد شد، با خطوط مقدم طوال جنیک
فت قابل توجیه نداشتند و ده ها هزار شباز در هر تالش برای حمله از دست یم رفتند.   یک از طرفیر  پیرسر

بن   این تالش کرد تا از   استفاده از گاز اعصاب و موشک های اسکاد در جنگ با   عراق به طرق مختلف از جمله
فت قابل توجیه  بست خارج شود. با این حال، جنگ برای ش ادامه   دو طرف برایش سال دیگر بدون پیرسر

بود که عراق دست باال را بدست آورد و دوباره دست به حمله زد. بخش هانی از آن حمله    ۱۹۸۸یافت. در سال 
در بخش بعدی توضیح داده شده است. همچنیر  نقشه خطوط مقدم و مناطق تحت اشغال نظایم را در زیر  

 ببینید. 
 

 
 

 . 4 تصویر 
 
 
سازمان ملل پذیرفت. با این حال، عراق   ۵۹۸، ایران شانجام آتش بس را بر اساس قطعنامه ۱۹۸۸یه یژو  ۲۰در  .  ۶۲

ایط صلح شد که هفته ها  . عالوه بر عملیات فروغ  بطول انجامید خواستار مذاکره مستقیم با ایران در مورد شر

آن اشاره شده است، در این   به در قسمت بعدی به تفصیل  باال ذکر شد و  " در پیشینه"جاویدان که در قسمت 
دهای پراکنده دیگری نیر  بیر  کشورها رخ داد که تا   ادامه یافت. پس از فشار جامعه جهان    ۱۹۸۸اوت  ۸مدت نیر

شورای امنیت سازمان ملل متحد در این تاری    خ جلسه ای   و در نتیجه یم پذیرد را  ۵۹۸دولت عراق قطعنامه 
 آتش بس برقرار خواهد شد. سپس اولیر  مذاکرات صلح  ۱۹۸۸اوت  ۲۰و اعالم کرد که در سحرگاه برگزار کرد 
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آغاز شد. با این حال هیچ آتش بس پایدار یا صلح توافق شده    ۱۹۸۸اوت  ۲۴ایران و عراق طبق برنامه در  میان
 36برقرار نشده بود.   ۱۹۸۹ای هنوز در بهار 

 
ایط واقیع جنگ  .  ۶۳ به دست آمده، مشخص یم   میان دو کشور بر اساس آنچه از تحقیقات پرونده در خصوص شر

ی مسلحانه بیر  الملیل بیر  ایران و عراق    ۱در بند شده  اعالمداشته که در مدت زمان  جریانشود که درگیر
 به پایان نرسیده بود.  کیفرخواست

 
ن  ی مسلحانه بی   الملل مجاهدین و درگی 

شواهد زیر حکایت  مدارک و بر اساس تحقیقان  که از سوی دادستان ارائه شده است، یم توان اظهار داشت که  .  ۶۴
ی مسلحانه بیر  الملیل بیر  ایران و عراق در تابستان   بخشر از  از تبدیل مجاهدین به  دارد.   ۱۹۸۸درگیر

 
مجاهدین و رهیر آن مسعود رجوی از فرانسه اخراج شدند. آنها توسط صدام حسیر  به عراق   ۱۹۸۶در ژوئن  .  ۶۵

ق  بغداد را تحت حمایت او   ف در شمال شر دعوت شدند و به آنها فرصت داده شد تا اردوگایه مسلح به نام کمپ اشر
یم با عراق علیه حاکمان ایران متحد  به طور رس مجاهدین  به این ترتیب و برپایه آنچه که در تحقیقات آمدهایجاد کنند. 
یس به زمیر  و حفاظت، از مجاهدین تحقیقات بیشی  نشان یم 37شده بودند. 

بصورت دادن  دهد که عراق عالوه بر دسی 
 . حمایت کرده است سالح، مهمات، وسایل نقلیه، تانک و آموزش نظایم  پول،

 
آزادی  ارتش  یا میل ایران  شآزادی بخ ارتش   ؛م کردند تشکیل شاخه مسلح خود را اعال  ۱۹۸۷مجاهدین در ژوئن  .  ۶۶

 38( با هدف شنگون  رژیم در ایران. NLAمیل )  شبخ
 
  خط مقدم در  میل بنام عملیات آفتاب شآزادی بخعراق از حمالن  که توسط ارتش   ۱۹۸۸در اواخر مارس   . ۶۷

ه در نزدییک شهر شوش در جنوب ایران انجام شد، حمایت کرد.   جبهه  بر پایه اطالعات منترسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 Anthony H. Cordesman m.fl., 1990, The Lessons of Modern War Vol. II: The Iran-Iraq War, protokollbilaga J3 s. 180 ff. 
37 Parsi, s. 4. 
38 Robertson QC, Appendix A: A Brief Chronology, s. 1150. 
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 39. شباز را اسیر کردند  ها مجاهدین هزاران شباز ایران  را کشتند و صد
 
در به  مهران، بر اساس آنچه تحقیقات نشان داد، حمله جدیدی علیه ایران در اطراف شهر ۱۹۸۸ژوئن  ۱۸در  .  ۶۸

وهای مجاهدین که در عراق آموزش دیده و پشتیبان  شده بودند به   چلچراغعملیات  اصطالح انجام شد. نیر
وهای عراق  به مواضع ایران در منطقه حمله کردند. مجاهدین در این حمله مورد حم ایت ارتش عراق  همراه نیر

 
ً
با هم  آنان کردند. یم  جت جنگنده و هلیکوپی  در حمله استفاده   ۵۳۰قرار گرفتند که از گاز اعصاب و تقریبا

د، مجاهدین نزدیک بود که کل "لشکر  مهران  و چند موضع را در ارتفاعات نزدیک شهر گرفتند. در بخشر از نیر
ند و توانستند ب  را از بیر  بیر

ند. ایران  پاسداران" ایران  ات آنها را که هنوز سالم بود، به دست بگیر  تجهیر 
یشی 

وهای عراق  پس از سه روز از منطقه  ۵۰۰۰تا   ۳۵۰۰متحمل خسارات سنگیر  با کشته شدن  شباز شد. نیر
وهای محدودی در  وهای مجاهدین را در منطقه رها کردند. در این زمان، ایران فقط نیر عقب نشیب  اما نیر

 40به بند زیر مراجعه کنید.  -  داشتهه و شهر کرمانشاه باق  منطقه بیر  جب
 
بر اساس همکاری    چلچراغیم تواند بیان کند که عملیات  دادگاه بدویبر اساس حقایق ارائه شده در باال،  .  ۶۹

ک بیر  مجاهدین و ارتش عراق بوده است. به ویژه باید تأکید کرد  
عملیان  و یک عملیات برنامه ریزی شده مشی 

کت داشته است.   در جنگ شر
ً
 که ارتش عراق در عملیات انجام شده توسط شاخه مسلح مجاهدین مستقیما

 
 فروغ جاویدان  ، تهاجم بعدی، به اصطالح عملیات ه، طبق آنچه از تحقیقات بدست آمد۱۹۸۸یه یژو  ۲۶در  .  ۷۰

شباز متعلق به مجاهدین انجام   ۷۰۰۰در قسمت مرکزی جبهه و توسط حدود صورت گرفت. این عملیات 
وهای مسلح مجاهدین اجازه داد تا به   اعالم شدهشد. هدف   رژیم بود. عراق به نیر

رسیدن به تهران و شنگون 
حسیر  و   را انجام دهند. کارشناسان این حوزه آن را آزمون  برای صدام برق آسا   عملیاتایران حمله کنند و این 

ش مردیم در ایران برخوردار   وع یک خیر  ان مجاهدین یم دانند تا ببینند آیا این سازمان از حمایت کاق  برای شر رهیر
. به جز مجوز   است یا خیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Cordesman, s 167. 
40 Ibid. s. 174. 
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وهای  عراق انجام این حمله از خاک عراق در جریان مذاکرات آتش بس،   نظایم با نیر
ابتدا از مجاهدین پشتیبان 

وی کردند و در    ، زریه  هوانی و پشتیبان  لجستییک کرد. مجاهدین تا حدود زیادی در خاک ایران پیرسر
پشتیبان 

به کرمانشاه رسیدند. در آنجا با یک ضد حمله ایران  به نام عملیات مرصاد مواجه شدند که   ۱۹۸۸یه ی ژو  ۲۹
 41منجر به شکست مجاهدین با هزاران کشته شد. 

 
همکاری   هم یک یم تواند بر اساس حقایق ارائه شده بیان کند که حب  عملیات فروغ جاویدان بدویدادگاه   .  ۷۱

ک بیر  شاخه مسلح مجاهدین و ارتش عراق بوده است. بار دیگر  
عملیان  و یک عملیات برنامه ریزی شده مشی 
  داد انجام  شاخه مسلح مجاهدین  کهیم توان گفت که نظامیان عراق  در عملیان  

ً
کت  مستقیما  در جنگ شر

 داشتند. 
 
ی از تحقیقات در مورد قدرت   ،این سوال پاسخ به  عالوه بر حقایق گزارش شده در باال، برای .  ۷۲ مهم است که چیر 

طرف های درگیر و توسعه ارتش عراق در طول جنگ گزارش شود. عراق حدود یک میلیون شباز داشت، ایران  
 حدود   ۰۰۰ ۵۰۰بیش از 

ً
شباز داشتند.  ۰۰۰ ۱۵شباز داشت، در حایل که مجاهدین طبق گفته خودشان جمعا

  
ً
وی مجاهدین عمدتا خودروهای شب  دار ساخت  متشکل از یک واحد پیاده نظام سبک مجهز به بعالوه، نیر

بود. ارتش عراق که توانانی های عملیان  خود را در طول جنگ توسعه داده بود، در  های رویس   و توپ شوروی
وی هوانی انجام یم داد که نتسلیحات مختلف و با پشتیبان  توپخانه و  استفاده از با  عملیان   ۱۹۸۸سال  شان  نیر
وزی هانی کهگذشته بود نسبت به   آن کارانی بیشی  از   خوب  کار اطالعان  به دنبال داشت نتیجه   این عملیات . پیر

، مجاهدین  هو برنامه ریزی دقیق بود. در این زمینه باید تاکید کرد که بر اساس آنچه از تحقیقات به دست آمد
، خدمات   ات نظایم، اطالعات درباره رژیم انقالنر و ترجمه و کمک نظایم   بازپریس در ازای دریافت بودجه و تجهیر 

 در اختیار ارتش عراق یم گذاشتند. مستقیم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Cordesman, s 181 f. 
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، توسعه ارتش عراق و همکاری بیر  عراق و گروه مسلح آنچه در رابطه با روابط قدرت  .  ۷۳ بیر  طرفیر  درگیر

ک برنامه   مجاهدین پدیدار شد نیر  در سطح کیل بیانگر این است که در مورد همکاری عملیان  و عملیات مشی 
 ریزی شده بود. 

 
ایط گزارش شده،   .  ۷۴ ثابت یم کند که شاخه مسلح مجاهدین در چندین   بدویدادگاه  برای ارزیانر کیل و عیب  از شر

ی مسلحانه بیر  الملیل بیر  ایران و  ۱۹۸۸یه ی ژو  ۲۶نوبت از جمله در  به ایران حمله   عراقدر مرحله نهانی درگیر
قات، ساختاری شبیه به ارتش متعارف  کردند. مجاهدین از یک شاخه مسلح استفاده کردند که طبق تحقی

به توانانی برنامه ریزی برای اجرا و مدیریت لجستیک نیاز    ۱۹۸۸داشت. عملیات نظایم انجام شده در سال 
داشت. حمالت آن تابستان از خاک عراق شچشمه گرفت و با پشتیبان  و همکاری ارتش عراق انجام شد. اینها  

گ بودند که بای گبرنامه ریزی  برای آن از قبلد عملیات نظایم مشی  ی ارتش  میان مشی  و  میل  ش آزادی بخرهیر
ارتش عراق صورت گرفته باشد. بر اساس آنچه از تحقیقات به دست آمده است، نیم توان در این مورد تردید  

ی این  تان که نشان داده شده است که عراق در عملیات انجام شده در تابس یم شود  داشت. بنابراین نتیجه گیر
ل   ۱۹۸۸ وهای مسلح مجاهدین اعمال کرده است.  همه جانبهکنی  در اینجا یم توان تأکید کرد که این  بر نیر

  سایل النگ ورث  و  Jan K. Kleffner یان گ کلفی    کارشناسارزیانر با ارزیانر های انجام شده توسط شاهدان  
Sally Longworth   شده استتأیید  بدویدر برابر دادگاه  شان و در اظهارات آناندر نظرات حقوق . 

 
 در  با این حال .  ۷۵

ً
در این زمینه باید تاکید کرد که تحقیقات به وضوح نشان داده است که ارتش عراق مستقیما

عملیات انجام شده توسط شاخه مسلح مجاهدین در خاک ایران مشارکت داشته است. این بدان معب  است  
ی م ل، ماهیت بیر  الملیل داشته است. که درگیر  42سلحانه، ضف نظر از سطح کنی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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ی مسلحانه بیر    زیر عنوان ۱۹۸۸کرد که مبارزه مسلحانه مجاهدین در تابستان   تایید بنابراین یم توان  .  ۷۶ درگیر

د و در دوره زمان   اوت   ۱۶یه تا یژو   ۳۰ کیفرخواست یعب    ۱اشاره شده در بند الملیل بیر  ایران و عراق قرار یم گیر
ی های مسلحانه بیر    درباره  بیر  المللاز این رو مقررات انسان دوستانه حقوق . جریان داشته است  ۱۹۸۸ درگیر
( به خودی خود قابل اجرا است. با این   TP Iو پروتکل الحاق  آن   GK I-IVنو کنوانسیون های چهارگانه ژ الملیل )

ط الزم برای نقض    بیر  اعمال تایید کرد بیر  الملل این است که بتوان  مقررات انسان دوستانه حقوق حال، شر
ی مسلحانه ارتباط  مجرمانه در بخش های بعدی به   جرم هنگام برریس ادعاهای   بدوی. دادگاه وجود دارد و درگیر

   موضوع باز یم گردد.  این
 
ی، سؤاالت  .  ۷۷ برریس   آمده بود   باال  پرونده" که در تحلیل وضعیت  و  از "تجزیه ۳و  ۲در این ارزیانر از ماهیت درگیر

 اشاره دارد، یم پردازد. که به فتوا و اعدام در زندان های ایران   ۴به برریس سؤال  دادگاه بدوی نیم شود، اما 
 

ii .  فتوا و اعدام ها در زندان های ایران 
 فتوانی به دلیل حمله فروغ جاویدان در ۴پرسش 

ً
علیه زندانیان مجاهد در زندان  ۱۹۸۸ژوییه   ۲۶( آیا اساسا

وع شد؟   های ایران صادر و به فاصله کوتایه پس از آن اعدام ها در زندان ها شر
 

 
 : از طریق تحقیقات نشان داده شده است ها  این  

 

 به دلیل   این −
ً
 فتوا داد ۱۹۸۸ژوییه  ۲۶در  مجاهدین حمله فروغ جاویدانکه آیت هللا خمیب  عمدتا

 اعدام شوند.  ند دار  که حامیان یا هواداران مجاهدین در زندان های ایران که به اعتقادات خود وفا   
 

 . بعد از این حکم به راه افتاد این که مویحر از اعدام ها در زندان های ایران  −
 
 مواضع ارائه شده است. این بخش، دالیل این در 

 
 
 
در   آیت هللا خمیب  مبب  براینکه  که ادعای دادستان را   ارایه و ارزیانر یم شود  شواهدی   مدارک و بخش در این  .  ۷۸

  حامیان( صادر کرد که همه نی )فتوا ی دستور  ۱۹۸۸ژوییه  ۲۶در  مجاهدین  حمله فروغ جاویدان دلیلبه  درجه نخست
ها در  اندگ بعد مویحر از اعدام و  شوند وفادار بودند اعدام  خود های ایران که به عقاید یا هواداران مجاهدین در زندان 

 ، تایید یم کند. های ایران آغاز شد زندان
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تحقیقات کتبر مانند قطعنامه ها، گزارش ها و خاطرات این شواهد و مدارک بطور عمده تشکیل شده است از  .  ۷۹

 را به ترتیب زمان  برریس یم کند.  این مدارک بدویاست. در ادامه، دادگاه 
 
 
 

ن الملل      ۱۹۸۸ –  ۱۹۹۰گزارش های بی 
اولیر  اطالعات در اسناد عمویم در مورد اعدام در زندان های ایران چند ماه پس از بازه زمان  مورد بحث در   .  ۸۰

، به  ۱۹۸۸دسامیر  ۸مجمع عمویم سازمان ملل متحد در  ۴۳/ ۱۴۷ شماره کیفرخواست منترسر شد. از قطعنامه
یس داشته است  نظر یم رسد که نماینده ویژ  ه سازمان ملل متحد در امور حقوق برسر در ایران به اطالعان  دسی 

رخ داده است. طبق این قطعنامه تعداد  ۱۹۸۸یه تا سپتامیر یکه نشان یم دهد مویحر از اعدام ها در دوره ژو 
یفات    مخترصی زیادی از مردم به دلیل عقاید سیایس خود کشته یم شدند. مجمع عمویم همچنیر  نسبت به ترسر

ایط اولیه یک دادریس عادالنه را برآورده نیم کند، مانند حق اطالع از اتهامات و   که در ایران وجود دارد و شر
یس به وکیل حقوق  ابراز نگران  کرد.   43دسی 

 
های مربوط به  داده  ۱۹۸۸خود برای دوره ژانویه تا دسامیر  ۱۹۸۹الملل در گزارش ساالنه عفو بیر   بدنبال آن .  ۸۱

رسد که عملیات  های مخفیانه در ایران رایج بوده و به نظر یمها در ایران را منترسر کرد. گزارش شد که اعداماعدام
اعدام در برابر انبوه  ابتدا از طریق  شده است؛  مجاهدین منجر به کشتار بسیاری از مخالفان رژیم فروغ جاویدان

در شهرهای غرب ایران و سپس در داخل زندان ها، جانی که زندانیان سیایس همزمان با حمله به کشور مردم 
دست به تظاهرات زده بودند. عالوه بر این، گفته شد که قربانیان شامل اعضا و هواداران مجاهدین و سایر  

زندان  سیایس در    ۱۲۰۰بیش از   ۱۹۸۸تا دسامیر   ژوییهشوند و در بازه زمان  پایان  های چپ اپوزیسیون یم گروه 
 بسیار باالتر ارزیانر کرد. بر اساس این  اند. با این حال، عفو بیر  کشور اعدام شده

ً
الملل رقم صحیح را احتماال

 شد که    همه خیر داده بر زندانیان و بستگان آنها اعمال شد. با این    ۱۹۸۸در اوت  مالقاتگزارش، منع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 نیر  اظهارات مقامات و شاهدان عیب  در مجموع  
 44که اعدام های سیایس انجام شده است.   یم دهد نشان 

 
 آمدهها از بسیاری از نقاط ایران های مربوط به اعدامکه گزارش   گفته یم شود گزارش ساالنه  در این   عالوه بر این .  ۸۲

اند، چندین سال در زندان بوده و بدون محاکمه از آزادی خود محروم  ت و بسیاری از کسان  که اعدام شدهاس
کت در تظاهرات   ۱۹۸۱تا  ۱۹۸۰اند. بریح  از این افراد در سالهای شده به دلیل پخش اعالمیه و روزنامه یا شر

وران محکومیت خود در زندان باق   سیایس به حبس های کوتاه تری محکوم شده بودند و با وجود گذراندن د
 عفو دریافت کرده 

ً
روزنامه  اند در مانده بودند. همچنیر  در این گزارش آمده است که زندانیان سیایس که قبال

شود که هیچ نقشر  ها شامل قربانیان  یم اند، اما این اعدامایران متهم به مشارکت در حمله به کشور شده  های
 45اند. در این امر نداشته 

 
  ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۷های در مورد نقض حقوق برسر در ایران در سال  ۱۹۹۰الملل در دسامیر در گزارش عفو بیر   .  ۸۳

این گزارش به ویژه به وقایع زندان گوهردشت کرج مربوط یم  اعدام زندانیان مجاهد نیر  منعکس شده است. 
در بخش بعدی که به ادعای دادستان مبب  بر تخلف در این زندان یم پردازد،   بدویشود، به همیر  دلیل دادگاه 

ی  ، در اینجا یم توان تاکید کرد که این گزارش حاوی  همهبا این  به این گزارش بر خواهد گشت. با جزئیات بیشی 
نمایندگان  از  اطالعان  است که زندانیان سابق به عفو بیر  الملل داده اند که چگونه یک کمیسیون متشکل از  

وع به   ۱۹۸۸از ژوییه  انقالنر ارگان های مقامات مختلف  بر اساس  محاکمه دوباره زندانیان سیایس کرده اند.  شر
 گناه یا نر   این گزارش، این محاکمه

 برای تعییر 
گنایه متهم از یک جرم قانون     ها شباهت چندان  به مراحل قانون 

 بر اساس اطالعات این گزارش   است. کشف دیدگاه های سیایس زندان    برای بازپریسجلسات بلکه شبیه ندارد،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Amnesty International, Årsrapport 1989 för perioden januari december 1988 (Iran), protokollbilaga J2, s. 21 ff. 
45 Ibid. s. 21 ff. 
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 .46کسان  که به مخالفت با رژیم ادامه دادند، مجازات و اعدام شدند  نکردند، یعب   ابراز پشیمان  کسان  که   
 
رخ داده در کیفر که اطالعات گزارش شده در باال در زمان نزدیک به وقایع    تایید کند یم تواند  بدویدادگاه   .  ۸۴

به   یو یک سازمان حقوق برسر  متحد در امور حقوق برسر در ایران توسط نماینده ویژه سازمان مللخواست  
، محتوای  بدویدادگاه   از دیدگاهرسمیت شناخته شده مستقل و بیر  الملیل به دست آمده و مستند شده است. 

اعدام حامیان و هواداران مجاهدین و سایر گروه های منتقد   برای ین گزارش دارای ارزش اثبان  قابل توجیه ا
شواهدی که از  مدارک و کیفرخواست است. عالوه بر این،    گفته شده در رژیم در زندان های ایران در بازه زمان   

د و نیر  شواهد اصیل در قالب اظهارات نشو ها ظاهر یم ها و سایر زمینهبه بعد در مقاالت، کتاب ۱۹۹۶سال 
به محتوای دارای  بخش دالیل رای دادگاه در   بدویاین موضوع است. دادگاه  تاییدی بر شاکیان و شاهدان، 

 این شواهد بازیم گردد.  با اهمیت مرتبط 
 

ه اعدام ها  ن  فتوا و انگی 
، آیت هللا حسینعیل منتظری، خاطرات خود را در سال   .  ۸۵ منترسر کرد. در   ۲۰۰۰جانشیر  مورد نظر آیت هللا خمیب 

 منترسر شد.  ۱۹۸۸ژوییه و اوت تعدادی نامه به تاری    خ  خاطراتاین 
 
دین در هللا خمیب  مدت کوتایه پس از آغاز عملیات فروغ جاویدان مجاهآیت  شود ها که گفته یم در ییک از نامه .  ۸۶

های نویش وجود داشت که حکم اعدام زندانیان مجاهد در زندان ، فرمان دست نوشته است ۱۹۸۸ژوییه  ۲۶
ه اسایس اعدام هانی را که   47. یم رود شمار  بهکه به اعتقادات سیایس و مذهبر خود پایبند بودند،  ایران   نامه انگیر 

ح زیر است. آن نامه  ادند، آشکار کرد. سازمان ملل و عفو بیر  الملل سپس در مورد آن گزارش د  48به شر
 

 »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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از آن جا که منافقیر  خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه یم گویند از روی حیله و نفاق 
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 نیر  جاسویس آن  

بات ناجوانمردانه    ما   ها برای صدام علیه ملت مسلمان و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهان  و ض 
تاکنون، کسان  که در زندان های شاش کشو  ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالیم  از  ر بر ش آنان 

و تشخیص موضوع نیر  در تهران   موضع نفاق خود پافشاری دارند محارب و محکوم به اعدام یم باشند 
یت آقایان حجت اق  و نماینده   با رای اکیر ی دامت افاضاته و جناب آقای اشر ای از وزارت   االسالم نیر

کشور   های ی مراکز استانطور در زندانها باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همیر  اطالعات یم
االتباع   اطالعات الزم  نماینده وزارت  و  دادیار  یا  و  انقالب  دادستان  ع،  قایص  شر آقایان  یت  اکیر رای 

  اندیشر است، قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول تردید باشد، رحم بر محاربیر  ساده یم
انقالنر  با خشم و کینه  امیدوارم  نظام اسالیم است،  به دشمنان اسالم رضایت ناپذیر   خود نسبت 

خداوند متعال را جلب نمایید، آقایان  که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید  
نکنند و سیع کنند اشداء عیل الکفار باشند. تردید در مسائل قضانی اسالم انقالنر نادیده گرفی   خون 

 . باشد. والسالمپاک و مطهر شهدا یم 
 

 هللا الموسوی الخمیب  روح 
 
 
  خاطرات منترسر شده است ی که در فرمان و همچنیر  نامه های دیگر  این گزاریسر از محتوا و اهمیت  بدویدادگاه   .  ۸۷

ه یم پردازد ارزیانر صحت اطالعات ارایه یم دهد و بعد به  گفت که در ادبیات دانشگایه و    باید . در ابتدا  منترسر
مر پذیرفته شده است که این فرمان با محتوانی که در نامه آمده از سوی  مصاحبه با صاحب نظران این ا در 

 خمیب  صادر شده است. 
 
۸۸  .   ، از سوی رژیم برای مجاهدین تعییر    دشنام« به عنوان اصیل ترین دو رویان، متظاهران»یا اصطالح منافقیر 

شده بود. بنابراین روشن است که این گروه بودند که در فرمان مورد نظر بوده اند. می   در استدالل خود به دو  
یعت پیوند یم زند. ییک مربوط به  حقوق  در موضوع   ةشر

َّ
)ارتداد(، یعب  از اعتقادات اسالیم خود دست   ِرد

راو دیگر مربوط به  کشیدن ب انجام دهد محارب یم گویند. این کلمه  ار به کش که ح    . ، یعب  مبارزه با خدا ب ح 
شود، اما در لغت به معنای کش است که اعمال خشونت آمیر  ناعادالنه  گایه به »دشمن خدا« ترجمه یم

وان مجاهدین اسیر مرتد و محارب دهد. لقب انجام یم   دادن به پیر
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یع حکم اعدام صادر شده را تشکیل یم دهند   49. مبنای شر
 
دستور قرار بود برریس اینکه آیا زندانیان باید محارب محسوب شوند، توسط کمیته ای متشکل از سه نفر طبق  .  ۸۹

 از دادگاه انقالب اسالیم، دادشای انقالب و وزارت اطالعات انجام شود. تصمیمات کمیته قرار بود  
ی

به نمایندگ
یت اتخاذ شود، اما در این فرمان به اتفاق آرا توصی   ه شده بود. با تصمیم اکیر

 
آیت هللا موسوی اردبییل که ریاست شورای عایل قضانی ایران را برعهده داشت، بر اساس آنچه در پشت فرمان  .  ۹۰

فقط مربوط به   آیا را مطرح کرده بود که این حکم شامل کدام زندانیان یم شود.   پرسش هانی شده،   یادداشت
 به اعدام محکوم شده اند یا   استکسان  

ً
آیا   ،هم میشود  کسان  که هنوز محکوم نشده اند شامل  که قبال

مربوط به کسان  که به مجازات زندان محکوم شده اند و بخشر از مجازات زندان را نیر  تحمل کرده اند هم  
 پرسید که آیا پرونده ها باید به نهادهای مستقل قضانی ارجاع شود میشود؟ 

یا اینکه کمیته ها یم   وی همچنیر 
که در    معلوم یم شود ، ه هللا خمیب  ثبت شدآیت از  پاسخبعنوان  توانند مستقل عمل کنند؟ با توجه به آنچه 

بعنوان  هللا اردبییل مطرح کرده است، صورت حمایت زندان  از مجاهدین، اعدام در تمام مواردی که آیت
،  شوند نابود   نر درنگباید که دشمنان اسالم پیام این بود   مجازات بایسب  بکار برده یم شد. 

ی
. در بحث رسیدگ

 پاسخ این بود که از همه ابزارهانی که باعث ترسی    ع در اجرای احکام یم شود استفاده شود. 
 
، در میان کارشناسان  که در این باره اظهار نظر کرده اند، نظرات مختلف  وجود  دستور در مورد حکم یا فتوا بودن  .  ۹۱

ع به عنوان حکم تلف  کرده است   دستور منطف  ترین   David Thurfjell وید تورفیلاوفسور ددارد. پر  را در شر
زیرا در قرآن دارای پشتوانه مستقیم یم باشد. به    است که بیان فقیه در مورد آنچه خداوند دستور یم دهد 

است که توسط   دستوری، که در نظام حقوق  اسالم استتری نسبت به فتوا   قوی  تجویز  ،، حکماو عقیده 
تفسیر مستقل از منابع حقوق  اسالیم مجاز است.  در آن شود که به حدی رسیده است کهصادر یم مجتهدی

 در اصل فتوا کاق  است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Thurfjell, s. 10 f. 
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، اما یم توان آنها را به صورت دسب  نوشت، به صورت نامه  گفته شود تا اعمال گردد به صورت شفایه  که 
ونییک منترسر کرد. ارسال یا به     صورت الکی 

 
این فرمان را فتوا توصیف کرده و از جمله موارد زیر را بیان کرده   Jan Hjärpe یان یرپه  از طرف دیگر پروفسور  .  ۹۲

قانون اسایس آمده است:   ۱۶۷است. نظر ویل فقیه طبق قانون اسایس دارای اعتبار مطلق است. در اصل 

هم نیم تواند بر اساس منابع و روایات  باز و اگر  موقت  رپایه مقرراتنیم تواند بقایص  باید بر اساس قانون و اگر 

د. این بدان معناست که فتوا   استناد قانون  اسالیم حکم کند. اگر  وجود ندارد، خودش باید از منابع نتیجه بگیر

از   ر محکم تاز این رو  حّجت نهانی است و اگر از سوی ویل فقیه آیت هللا خمیب  صادر شود، اعتبار مطلق دارد و 

ع هنجاری است، قابل نقض   است. بنابراین  و لغو  رای دادگاه یا حکم است که در صورت مغایرت با آنچه که شر

ی ایشان این است که فتوای  قیه قویی  از حکم است و آنچه آیت هللا خمیب  صادر کرده است  ویل فنتیجه گیر

 فتوا بوده است. 

 
توضیح داده شد، تأکید بر این نکته حائز اهمیت   "پیشینه"در این زمینه، همانطور که در باال در بخش مقدمان   .  ۹۳

 یم است که آیت 
ی

، والیت مطلقه فقیه را نمایندگ کرد که بر اساس آن، وی به عنوان ویل فقیه نایب  هللا خمیب 
ند. عالوه بر این، اختیارات ویل فقیه در نظام ایران  شد و مردم وظیفه داشتند از او اطاعت کنامام زمان تلف  یم

 نامحدود توصیف کرد و این که وی
ً
ی مستقیم بر قوای مجریه، مقننه و   را یم توان تقریبا دارای قدرت تصمیم گیر

تعییر  شده باشد واضح است   به عنوان حکم یا فتوا  آن دستور ضف نظر از اینکه  50قضائیه نیر  در کشور است. 
فرض یم کند که این   بدویمستقیم به مقامات مربوطه در قوه قضائیه بوده است. در ادامه، دادگاه   که دستور 

 یک فتوا بوده است. 
 
 خاطرات آیت هللا منتظری نیر  چند نامه را به دنبال اعالم این فتوا منترسر کرد.  .  ۹۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 Thurfjell, s. 23. 
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که برای آیت هللا خمیب  ارسال شد، به اعدام منافقیر  در    ۱۹۸۸ ژوییه ۳۱آیت هللا منتظری در نامه مورخ   .  ۹۵

اض کرد.  اظهار داشتند که اینها افرادی هستند که  بطور عمدهایشان به عنوان دلیل موضع خود  51زندان ها اعی 
ین مجازات محکوم شده اند. اجرای احکام بیش از اعدام و اجرای آن بدون انجام اقدامات جدید    به کمی 

ً
قبال
ده و در نتیجه افزایش محبوبیت منافقیر  و سایر ضد انقالب یم شود. او   منجر  به انتقادات منف  گسی 

ی باید بر اساس اجماع سه نفر از اعضای  درخواست کرد، در صورن  که دستور همچنان پابرجاست، تصمیم گیر
یع یت. وی در پایان خاطرنشان کرد: بریح  از قضات شر در مورد معنای حکم بسیار  کمیته باشد، نه با تصمیم اکیر

 اهتمام داشته اند و شایسته است به این حدیث قدیس توجه شود: 
 

 باز چاره ای دارد، آن راه را  او اگر  . رسول هللا تا یم توانید حدود را از جانب مسلمانان بدانید ای »
 «. دبخشش را بپذیر ، بگذارید، برای امام بهی  است به جای گناه در کیفر 

 
نامه دیگری به آیت هللا خمیب  ارسال کرد و بار دیگر با اعدام منافقیر  در    ۱۹۸۸اوت  ۱۵آیت هللا منتظری در   .  ۹۶

 52. در اینجا یم آید نامه به طور کامل   زندان ها مخالفت کرد. 
 

 متوجه شدم که آنها به کار خود ادامه داده 
ً
اند. اول »این دومیر  نامه من در این مورد است. بعدا

ع اوین،  53محرم   ی، قایص  شر اق  بود و با آقای نیر دادستان و آقای رئیش، معاون دادستان آقای اشر
که ماه محرم    به آنها گفتم . تماس گرفتم اطالعات بود  وزارتو همچنیر  آقای پورمحمدی که نماینده  

ی گفت: »ما تا کنون  . ایام محرم تعطیل شوند  در  و الاقل اعدام ها  است نفر را در  750آقای نیر
ایم و اگر بتوانیم آنها را هم پاکسازی کنیم، به  نفر را نیر  از بقیه جدا کرده  200ایم، تهران اعدام کرده 

های   لش فصدر مالقات با آنها در مورد  کنیم«. و من خییل ناراحت شدم و دستور شما عمل یم 
خه از یادداشت ها را  اصیل یادداشت هایم و آنچه نوشته بودم صحبت کردم. من همچنیر  یک نس 

به آنها تحویل دادم که اکنون برای شما یم خوانم. اینها همان مطالبر است که در نامه آمده است که 
حایحر 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. 
52 Ibid. s. 318 f. 
53 Muharram är en helig månad i den islamiska kalendern. 
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ا  ع، اشر ی; قایص  شر دادستان و معاون ; دادستان، رییش؛ ق  یادداشت های نوشته شده به آقایان نیر
 اطالعات در اوین در خصوص اجرای فرمان امام. وزارت پورمحمدی; نماینده 

 
 به نام خدا

 
یر  چه در زندان و چه در خارج از زندان رنج کشیده ام. فرزندم را ق . من بیش از همه شما از مناف1

بودم، اما من اعتبار انقالب، اسالم، کشور،  خواهان، من بیشی  باشد شهید کردند. اگر بحث انتقام  
محکومیت های نسل های آینده و تاری    خ را   . منوالیت فقیه و مصلحت رژیم اسالیم را در نظر دارم

 در نظر دارم. 
 

عدام دسته جمیع بدون محاکمه از این طریق، به ویژه علیه زندانیان و بازداشت شدگان، قطعا و . ا۲
در درازمدت به نفع آنها خواهد بود. جهان ما را محکوم خواهد کرد و آنها را به جنگ مسلحانه علیه 

 ایدئولوژی ها از طریق قتل اشتباه است.  ما تشویق خواهد کرد. مبارزه با افکار و 
 

د پیامیر . ۳ در برابر دشمنش در فتح مکه و جنگ هوازن و روش عمل او را مطالعه کنید. پیامیر با   راهیر
المومنیر    بخشندهو آشب  با آنان مالقات کرد و خداوند او را » بخشش   جهانیان« لقب داد. روش امیر

 برریس کنید.   را پس از شکست آنها  در جمل در برخورد با مردم
 

یت کسان  که ۴ سمت آن مواضع خود را حفظ یم کنند در اثر برخورد زندانبانان و بازجویان به . اکیر
 سوق داده شده اند وگرنه تمایل به تغییر داشتند. 

 
یر  یم پیوندند کاق  نیست که آنها به عنوان یایع  و قکه آنها پس از آزادی به مناف  تنها به این دلیل. ۵

المومنیر  . شوند خوانده  محارب با  ابن ملجم را قبل از اینکه جنایت را انجام دهد مجازات نکرد،  امیر
 خودش گفته بود که او را یم کشد.  وجودی که

 
اننیم کند و ارتداد محارب  و   یایع  . ایمان به تنهانی انسان را ۶  منجر به ارتداد  رهیر

ً
طرفداران لزوما

 نیم شود. 
 

تأثیر احساسات انجام شود. »قایص  وقب   باید در محییط سالم و نه تحت    اعالم حکم. قضاوت و ۷
تحت تأثیر است نباید قضاوت کند«. در حال حاض  فضای اجتمایع ما بر اساس شعارها و تحریکات 

یر  در غرب ناراحتیم، اما تعقیب زندانیان و بازداشت شدگان قدییم  قناسالم است. ما از جنایات مناف 
اده باشند، قوه قضاییه و احکام قبیل آنها را زیر سوال  برای اعدام بدون اینکه آنها کار جدیدی انجام د

 به مجازان  کمی  از اعدام محکوم کرده اید، به چه دلییل اعدام یم کنید؟ اکنون 
ً
یم برد. کش را که قبال

 و تماس های تلفب  را متوقف کرده اید. در آینده چه جوانر به خانواده ها یم دهید؟ مالقات ها 
 

ارایه  قداست آن را  نیم دانم چگونه .  از حیثیت امام و والیت فقیه یم ترسم. من بیش از هر چیر  ۸
ع درباره احتیاط در مورد خون و مال بحث کرده ایم، اشتباه بوده   کرده اند.  آیا همه آنچه در شر
 است؟
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. با چندین قایص  عاقل و متدین آشنا شده ام که غمگیر  بوده و اجرا را زیر سوال برده اند. آنها  ۹

 موجه را ذکر کردند. نا شده است و چندین نمونه از اعدام های  زیاده روی گفتند که بیش از حد 
 

در خاتمه مجاهدین خلق اشخاص نیستند یک سنخ فکر و برداشت است یک نحو منطق  . ۱۰
شود.  شود بلکه با تروی    ج یم است، و منطق غلط را باید با منطق صحیح جواب داد، با کشی   حل نیم 

 «انشاهللا موفق باشید
 
ایط گزارش شده در مورد این که  .  ۹۷   هانی که نتیجه آن بودند  با اعدامصادر شد  فتوا   یکدر مورد ارزش اثبان  شر

 . دارد مالحظات زیر را دادگاه بدوی 
 
یل برای تردید در صحت فتوا و نامه هانی که آیت هللا منتظری در خاطرات خود منترسر کرده بود وجود  دلی .  ۹۸

این پرونده، مشخص شده است که در متون دانشگایه این فتوا با محتوای مندرج   کارشناسانندارد. در اظهارات  
ه محتوا به وضوح توسط  توان گفت کاز سوی آیت هللا خمیب  صادر شده است. همچنیر  یم  ،در خاطرات

دهد که  شود، که نشان یمهانی که در باال گزارش شده است، پشتیبان  یماسناد معاض موجود، در بخش 
  ۱۹۸۸اوت  ۱۴آنچه در جلسه  همچنیر  اتفاق افتاده است.  ۱۹۸۸های حامیان مجاهدین در تابستان اعدام

نوار  صحت آن را   و به آن اشاره کرده است   ۱۹۸۸اوت  ۱۵آیت هللا منتظری در نامه  و اعضای کمیته مطرح شد 
تایید یم    ۲۰۱۶اوت  منترسر شده از جلسه توسط فرزند آیت هللا منتظری، احمد منتظری در صدا برداری شده  

 54. به قوت بیان یم کند موضوع اعدام ها را  کند، 
 
ی در گزارش ساالنه  .  ۹۹ وجود   ۱۹۸۸عفو بیر  الملل برای سال  ۱۹۸۹همچنیر  یم توان اشاره کرد که اطالعات بیشی 

گزارش هانی منترسر    ۱۹۸۸اکتیر یم کند. از جمله این که در  تایید اطالعات مندرج در خاطرات را  درسب  دارد که 
شد مبب  بر اینکه آیت هللا منتظری از اعدام ها انتقاد کرده است و نمایندگان مراجع اطالعان  را که در این باره  

گزارش شد که دوازده تن از    ۱۹۸۸نوامیر ه عنوان تبلیغات غرنر یا اپوزیسیون رد کرده اند. در به دست آمده را ب
ی  اعدام شده اند.  در درون گروه حاکم بر ایران مالهای مرتبط با آیت هللا منتظری پس از درگیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 Amnesty International, Blood-Soaked Secrets, s. 535 f. 
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ی که بعدها باعث شد آیت هللا منتظری دیگر صالحیت جانشیب  آیت هللا خمیب  را نداشته باشد.   55چیر 
 

  نوشتهیک دفی  خاطرات از جهان اسالم  ۱۹۸۰همچنیر  شهادت داده است که او از سال  یان یرپه پروفسور  .  ۱۰۰
آنچه را که از منابع ایران  در مورد فتوا ثبت کرده بود مرور کرد، توانست   ۱۹۸۸است و هنگایم که در سال 

ایط بحران  جنگ با عراق و حب   ثابت کند که این فتوا منجر به اعدام شده است. تعداد زیادی از م ردم در شر
اییط   کرده است   تایید حامیان آیت هللا منتظری اعدام شدند. وی همچنیر    در آن این اعدام ها در   کهشر

 خود  گویای واقیع بودن این فتوا است. شد زندان های ایران انجام 
 

ان یم دهد که اعدام ها ارتباط آشکاری با  کند که محتوای فتوا نش   تایید یم تواند در اینجا  بدویدادگاه   .  ۱۰۱
ی مسلحانه داشته است. در این فتوا به ضاحت آمده است که ییک از دالییل که باعث یم شود افراد   درگیر

و در نتیجه به اعدام محکوم شوند، جنگ با خدا و جنگ با   شدهبه مجاهدین محارب تلف    پایبند وفادار و 
 و جاسویس از طرف صدام است. ایران با همکاری حزب بعث عراق 

 
نگاه کنید  چنیر  ارتبایط است،   نیر  گویای  ۱۹۸۸اوت  ۱۵عالوه بر این، اطالعات آیت هللا منتظری در نامه  .  ۱۰۲

هللا منتظری ارتباط مستقییم بیر   دهد که آیتاز یادداشت های باال. این یادداشت نشان یم ۷به بند 
کشی      بدون اینکه  شود، برقرار کرده است، اما ها انجام یم هانی که در زندان در غرب و اعدام یر  جنایات منافق

  بداند. جیهزندانیان را دلیل مو 
 

 بیر  عملیات فروغ جاویدان در  یان یرپه .  ۱۰۳
و صدور فتوا تأکید کرده است، که   ۱۹۸۸ژوئیه  ۲۶بر ارتباط زمان 

دهد که این فتوا واکنش مستقییم به مشارکت مجاهدین در حمله به  به اعتقاد او این واقعیت را نشان یم 
 ایران بود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 Amnesty International, Årsrapport 1989, s. 21 ff. 
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ل دولت ایران در مورد برریس ایران تریبونال از  ۲۰۱۳اکتیر  ۲۱در  .  ۱۰۴ ، اظهارات دیگری در رسانه های تحت کنی 
ی را تأیید   ۱۹۸۸به اصطالح اعدام های دسته جمیع سال  .  56ارائه شد.  کرد یم  که فتوا و ارتباط با درگیر

فتوا در برابر مجاهدین منافق دفاع یم کند. از آن به عنوان "فتوای نجات" یاد یم شود که منجر به  مقاله از 
خنبر شدن مجاهدین شد. در این مقاله با اشاره به اظهارات مسعود رجوی قبل از عملیات فروغ جاویدان  

وهای بالقوه مجاهدین در زندان های ایران، مجاهدین به عنوان  ارتش نظایم و حامیان آن مبب  بر وجود نیر
 شده اند. 

وهای مسلح دشمن معرق   57در زندان ها به عنوان نیر
 

 به دلیل حمله  .  ۱۰۵
ً
، اندگ بعد و عمدتا فروغ  مجموع شواهد مکتوب ارائه شده نشان یم دهد که آیت هللا خمیب 

بایسب  محاکمه شده و   آن زندانیان مجاهد  بر پایه صادر کرد که   نی فتوا ۱۹۸۸ژوییه  ۲۶مجاهدین جاویدان 
. عالوه بر این، از تحقیقات ند شو   به مرگ محکومخود ایستاده بودند   مذهبر سیایس و  عقاید که بر   آنان  

نشان داده کیفرخواست  در  ها طبق روال مقرر در فتوا در مدت زمان  که مشخص شد که مویحر از اعدام
ه ای برای اعدام ها وجود داشته  شده، در زندان  های ایران دنبال شده است. بنابراین مشخص شد که انگیر 

وی یم کرد. است که اجرای آن سازماندیه شده بود و از شیوه   خایص پیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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iii  در گوهردشت  . موج اول اعدام ها 
 

پس از محاکمه ای  ۱۹۸۸اوت  ۱۶ژوییه تا   ۳۰آیا زندانیان مجاهدین در زندان گوهردشت در دوره   (۵ل سوا
ایط دادگاه عادالنه را برآورده نیم کرد و باعث ایجاد اضطراب شدید مرگ میان زندانیان یم شد اعدام   که شر

ی مسلحانه بیر  الملیل وجود داشت؟ یم شدند و همچنیر  ارتباط ضعیف    با  درگیر
 

 شده است    
ی

 اینها رسیدگ

در زندان   ۱۹۸۸اوت   ۱۶ژوییه تا  ۳۰  دورهاینکه کمیته ای محاکمه مقرر در فتوا را در  −
 گوهردشت انجام داد. 

دوستانه حقوق اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان بر خالف  −   ، بدنبالبیر  الملل مقررات برسر
 صورت گرفت  برریس کمیته در همان دوره زمان  

که الزامات اسایس برای یک محاکمه عادالنه به افراد ابالغ یم شد  احکام اعدام بر اساس رویه ای  −
 را بر پایه مقررات انسان دوستانه حقوق بیر  الملل نادیده یم گرفت

مقررات  ن بودند، بر خالف تعداد بسیار زیادی از زندانیان که از حامیان و یا هواداران مجاهدی −
در نتیجه محاکمه انجام شده توسط کمیته، دچار ترس شدید   انسان دوستانه حقوق بیر  الملل

 شدند. یم از مرگ 

ی مسلحانه بیر  الملیل بیر  ایران و عراق/مجاهدین وجود  ی)پیوند ارتبایطاینکه  − ( با درگیر
 شت. دا

 
ی ها بخش، دالیل این در   ارائه شده است.  این موضع گیر

 
 

ک از   به یک برنامه مشی 
ی

 ۱۹۸۸اوت  ۱۶ژوییه تا  ۳۰روند رسیدگ
ک در زندان گوهردشت کرج یط دوره  بصورت یک برنامهاقدامات زیر را  بطور کیلدادستان  .  ۱۰۶   ژوییه ۳۰مشی 

انسان  ۱۹۸۸اوت  ۱۶تا  ی آ( با Nexusارتباط ) در شامل اتهامات قتل عمد، شکنجه و رفتار غیر ن درگیر
 جریانات جاری عنوان کرده است.  مسلحانه بیر  الملیل 

 
و یا هواداران مجاهدین بودند، آنها را با چشم بند از بند   حامیانپس از دسته بندی و انتخاب زندانیان  که از  .  ۱۰۷

ون  زندان یا مجاور آن   یشتاش  در آنجا در راهروی اصیل بزرگیم بردند، آوردند و به طبقه همکف یم بیر
راهرو  کنار که اتاق آن    مانند یم آوردند کمیته دادگاه محل  به   به یک . سپس آنها را یکجا داده یم شدند 

د که کدام زندان  باید اعدام شود، بر پایه فتوا  اصیل بود. کمیته که  از زندان    مأموریت داشت تصمیم بگیر
منتظر تصمیم    برگردانند تا ا به راهروی اصیل یا مجاور آن  از اینکه زندان  ر  پیش  چند سوال کوتاه یم کرد 

زندانیان  که در اعتقادات خود به مجاهدین وفادار ارزیانر یم شدند در قسمت ویژه ای از راهرو   بماند.  کمیته
 و به طرف یک سالن   اصیل
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 شدند. بزرگی  )حسینیه که آمف  تاتر هم خوانده میشد( که در انتهای راهروی اصیل قرار داشت جا داده یم 
  همرایه یمشد و سپس آنها را تا محل اعدام یم پس از جمع آوری تعداد کاق  زندانیان، اسایم آنها خوانده 

کردند. در اوایل، محل اعدام یک انبار بزرگی  در مجاورت زندان و سپس سالن اجتماعات در انتهای راهرو  
 
ی

 خود محروم یم شدند. زندانیان  که در مقابل اصیل بود. در این مکان ها زندانیان با حلق آویز کردن از زندگ
ماندند. آنها در جاهای  یم کمیته انرصاف یا ابراز پشیمان  یم کردند و به اعتقادات خود وفادار نبودند، زنده 

. آنها مجبور شدند سوگندنامه بنویسند مبب  بر  جا داده یم شدند دیگر در راهرو اصیل یا در راهروهای جانبر 

هدین فاصله گرفته اند، جمهوری اسالیم ایران را به رسمیت یم شناسند و موافقت کرده اند که  اینکه از مجا
ند.  بطور علب  مصاحبه حاض  شوند و در آن ضبط یک  بعد برای   از مجاهدین فاصله بگیر

 
ف سمن آرشیتکت که توسط زندان  آزاد شده و   ه است دادستان طریح از زندان را ارائه کرد .  ۱۰۸ ان  به  مسعود اشر

ای از زندان که در تحقیقات به دست آمده  تصویر ماهواره این طرح با . استهمراه ایرج مصداق  تهیه شده 
است. صحت آن به طور کیل از طریق مصاحبه با سایر زندانیان آزاد شده نیر  تأیید شده   مطابقت دارد است 

 ارائه شده است.  با جزئیات مکان  که دادستان ادعا کرده است در زیر  طرحاست. این 
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ن   قابل اجرا قوانی 
 

 حقوق
موارد نقض  از  قانون کیفری شمرده شده   ۲۲از فصل  ۶از ماده  ۶بند  نمونه هانی از تخلفات جدی که در  .  ۱۰۹

ی که از جمله در ماده   شدید  در مورد حمایت از   GK IVاز  ۱۴۷کنوانسیون ژنو گرفته شده است. چیر 
نظامیان در زمان جنگ به تفصیل آمده است. این شامل قت  انسان  با افراد  غیر ل عمدی، شکنجه یا رفتار غیر

کنوانسیون، شهروندان  که توسط دولت خود اسیر یم    4محافظت شده است. با این حال، طبق ماده 
 شوند، توسط کنوانسیون حمایت نیم شوند. 

 
در دست یک   گرفتار   افراد رفتار با درباره » III، بخش   TP Iاز پروتکل الحاق  به کنوانسیون های چهارگانه ژنو  .  ۱۱۰

ی ی و اجرا« چنیر  آمده که این مقررات مکمل مقررات مربوط   ۷۲ماده  در  ،«طرف درگیر »محدوده بکارگیر
ی است، که در کنوانسیون ژنو   به حفاظت انسان دوستانه از غیر نظامیان در دست ییک از طرف های درگیر

ل درباره حفاظت از حقوق پایه ای انسان  در آمده و همچنیر  سایر مقررات قابل اجرای حقوق بیر  المل
ی های مسلحانه بیر  الملیل است.   درگیر

 
،  ۷۵ماده  .۱۱۱ ی  کند که با اشخایص که در دست یک طرف یم مقرر  ،های اسایسضمانتاز پروتکل الحاق  درگیر

اییط از حمایت ذکر شده در این ماده برخوردار   بایسب  دستکمرفتاری انسان  داشته و  باید  هستند در هر شر
ام بگذارد )باشند  افت، اعتقاد یا مذهب همه این افراد احی  (. طبق این ماده  ۱. هر یک از طرفیر  باید به شر

نظامیان و چه از سوی نظامیان، ممنوع است: خشونت علیه   اعمال زیر همیشه و همه جا، چه توسط غیر
ییک و روان    جسیم  آسایش جان یا سالمت یا علیه  یک فرد، به ویژه قتل، و شکنجه از هر نوع، اعم از فیر 

(۲a .) 
 

یم کند که   مقرر تعدادی ضمانت های امنیب  قانون  را  از پروتکل الحاق    ۷۵ماده  از ۴بند  ،عالوه بر این .  ۱۱۲
  حداقل حمایت را برای همه افراد اسیر ضف نظر از ملیت و ضف نظر از اینکه آنها وضعیت اس

ی
یر جنیک

هانی هستند که از معاهدات حقوق برسر نایسر  ها مشابه ضمانتدارند یا نه، ارائه یم دهد. این ضمانت
الملیل حقوق مدن  و سیایس سازمان ملل متحد و  کنوانسیون اروپانی حقوق برسر و میثاق بیر    شوند، یعب  یم

ین چیر  در اینجا مهم. هستند شامل الزامات اسایس برای یک محاکمه عادالنه 
الزام به اطالع بدون تأخیر از   ی 

مسئولیت کیفری  اینکه موضوع اتهام، اصل قانون  بودن و ممنوعیت عطف به ماسبق بودن قانون کیفری، 
 شود  تعییر  شده با حکم قطیع

ی
قبل و بعد از محاکمه، داشی   وکیل  ، فرض برائت، حق نباید دوباره رسیدگ

 شهود و استناد به  علیه خود، حق استماع  ندادن حق شهادت
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دارد که  بیان یم  ۸۵ماده  از  ۴e. بند مدارک خود، حق داشی   یک حکم علب  با فرصت تجدید نظر شواهد و 
، جریم  جدی است.  بسیار  سلب حق محاکمه منصفانه از شخص تحت حمایت یا اسیر

 

 
ی

 پرسش هانی برای رسیدگ
قابل برریس است، که در آن چندین نفر درگ .  ۱۱۳ و برای ارتکاب بوده یر  وقایع جاری شامل رویدادهای بزرگ و غیر

ک  بطور آنچه که افراد درگیر   وی ارزیانر در ابتدا بر  ،. بنابراینبا هم همکاری یم کردند اعمال ادعا شده   مشی 
اند. با این اوصاف، متمرکز است، نه بر آنچه که هر یک از آنها به صورت جداگانه انجام داده   کرده اند 

باید در هنگام تنظیم دالیل حکم، فرض برائت کنوانسیون  بدوی  مناسب است بار دیگر تاکید شود که دادگاه
وری است، نکند  د و هرگز اظهارات دیگری از آنچه که برای برریس پرونده ض  مساله   ،اروپانی را در نظر بگیر

 مربوط یم شود.  در مرکز توجهحمید نوری در حوادث  مجرمیتکه در نهایت به   ای
 

 کندپردازد که ادعای دادستان را تأیید یمبه ارزیانر شواهدی یم  بدویدر ادامه، دادگاه    .  ۱۱۴

  ۱۶ژوئیه تا  ۳۰را مطابق با دستور فتوا در زندان گوهردشت یط دوره   ها  ای محاکمهکمیته   اینکه −
 انجام داده است  ۱۹۸۸ اوت

محاکمه کمیته در زندان گوهردشت در در نتیجه تعداد بسیار زیادی از زندانیان مجاهد اینکه اعدام  −
ده شده در پیوست )از جمله صورت گرفت این دوره زمان    ، (Aاعدام افراد نامیر

کمیته    محاکمهیا هوادار مجاهدین بودند در نتیجه  حایمتعداد بسیار زیادی از زندانیان که اینکه  −
ده )  مرگ شدند دچار ترس شدید از    (   Bو  Aپیوست های شده در   از جمله افراد نامیر

اینکه احکام اعدام صادره در دادگایه که الزامات پایه ای یک محاکمه عادالنه را مطابق با مقررات  −
 ابالغ یم شد و همچنیر  

 انسان دوستانه حقوق بیر  الملل نداشت به قربان 

ی مسلnexus )پیوند  ارتبایطاینکه  − حانه بیر  الملیل بیر  ایران و عراق/مجاهدین وجود  ( با درگیر
 شت. دا
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 شواهد مدارک و 
ده و پر از جزئیات است. عالوه بر اظهارات شاکیان و  .  ۱۱۵  به پرونده اعدام در زندان گوهردشت گسی 

ی
رسیدگ

مستندات معاض با ارتباط مستقیم با   تشکیل شده است از تحقیقات در این بخش هسته مرکزی شاهدان، 
 وقایع زندان و آنچه بالفاصله قبل و بعد از آن رخ داده است. 

 
طور کیل گرفت که   توان چندین نتیجه قاطع در مورد سیر وقایع به الملیل معاض یمهای بیر  از برریس گزارش  .  ۱۱۶

  ۱۹۸۸هللا خمیب  در سال ه دنبال فتوای آیت هانی که در ایران ببه عنوان مدرگ در بخش قبیل درباره اعدام 
اند. اطالعات موجود در تحقیقات در رابطه با حوادث زندان گوهردشت نیر   انجام شد، گزارش و ارزیانر شده 
وع   بدویاست. بنابراین دادگاه   از مدارک و شواهد پر اهمیت با گزارش حقایق تکمییل از این اسناد معاض شر

را در قالب آثاری از زمان های مشخص شده   مستندیمورد وقایع گوهردشت، حقایق   یم کند، که به ویژه در 
  و شواهد  مدارک  بدویدر آن تشکیل یم دهد. بر اساس آنچه که از این طریق به دست یم آید، دادگاه 

مستقیم برای  و مدارک و همچنیر  سایر شواهد  بازپریسمرکزی را در قالب اظهارات  با اهمیت مستقیم و غیر
 را برریس و ارزیانر یم کند. م

ی
 وضوعات جاری مورد رسیدگ

 
 

 اعدام ها و اضطراب مرگ  -محاکمه های کمیته 
 
 

 درباره گوهردشت  گزارش های بیر  الملیل
کشور  این  در مورد ایران و نقض حقوق برسر در  ۱۹۹۰بیر  الملل در دسامیر  سازمان عفو در ضمیمه آنچه که  .  117

در مورد حوادث زندان گوهردشت در  در گزارشزیر به ویژه  کرد، مسایل  گزارش   ۱۹۹۰تا   ۱۹۸۷یط دوره 
 58. آشکار یم شود  ۱۹۸۸تابستان 

 
به نظر یم رسد که زندانیان زندان گوهردشت در کرج تصویر واضح تری از وقایع رخ داده داشته اند.  »
انیان سابق به عفو بیر  الملل توضیح داده اند که چگونه کمیسیون  متشکل از نمایندگان دادگاه های  زند

 انقالب اسالیم،
 
 
 
 
 
 
 

 
58 Amnesty International report Iran: Violations of Human Rights 1987 1990, (MDE 13/21/90), protokollbilaga J2, s 50 f. 
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وع به محاکمه مجدد تمایم زندانیان سیایس کردند.   ۱۹۸۸ژوییه دادستان  انقالب و وزارت اطالعات در  شر
 گناه یا نر گنایه یک متهم  

این »محاکمه مجدد« شباهت چندان  با روندهای قانون  طرایح شده برای تعییر 
رسیم برای   بازپریسجلسات هدف نویع د که ی ، به نظر یم رسمقابلدر رابطه با یک جرم قانون  نداشت. در 

هنوز اعدام کنند ، مجازات همه کسان  که  ند ه ا های سیایس بود تا زندانیان  را که »توبه« نکردکشف دیدگاه 
 دادند. به مخالفت با دولت ادامه یم 

 
در زندان گوهردشت زندانیان مجاهد اولیر  کسان  بودند که به کمیسیون آورده شدند.  که گزارش شده است  
تقه زدن به عات مربوط به "محاکمه" را از زندانیان مجاهد از طریق کد مورس از طریق  سایر زندانیان اطال 

از اتاق  به اتاق دیگر دریافت کردند. به گفته ییک از زندانیان که در کمیسیون آورده شده است، اولیر    دیوار 
 سیایس شما چیست؟" کسان  که جواب »مجاهدی

ی
ن« را دادند  سوایل که پرسیده شد این بود که "وابستیک

« بود. سپس آن دسته از زندانیان  که از این بخش اول   برای اعدام فرستادند. پاسخ »صحیح« »منافقیر 
 مانند:  بود   جان سالم به در بردند، در معرض شی دوم سؤاالت قرار گرفتند. اینها شامل سواالن   بازپریس 

ید برای محکوم کردن و افشاگری منافآیا   −  مصاحبه کنیددر تلویزیون   قیر  حاض 

وهای جمهوری اسالیم به جنگ منافقیر  بروید؟ − ید با نیر  آیا حاض 

یآیا   −  ؟د طناب به گردن ییک از اعضای فعال منافقیر  بیاندازی  د حاض 

ید میدان های میر  را برای ارتش جمهوری اسالیم پاکسازی کنید؟ −  آیا حاض 
 

یت زندانیان حاض  به دادن پاسخ های مورد ن ظر نبودند و در نتیجه برای اعدام فرستاده  طبق گزارش ها، اکیر
کشته    بازپریسزندان گوهردشت پس از این نوع    4و  3زندان  مجاهد در بند   300نفر از   200شدند. حدود 

ها به گونه ای انجام یم شد که بازداشت شدگان را فریب یم   بازپریسشدند. گزارش ها حایک از آن است که 
 . بکنند ی مخالفت خود با دولت داد تا اظهاران  مبب  بر افشا

 
هفته ای سه بار با هلیکوپی  به زندان گوهردشت یم  آنان نامیدند. یم زندانیان بازجوها را »کمیسیون مرگ« 

 . گفته یم شود همیر  کمیسیون در زندان اوین نیر  حضور داشته است. ند آمد
 

ی در مورد اینکه کدام زندان  را  به گفته شاهدان عیب  دیگری از این دوره در زندان   گوهردشت، تصمیم گیر
اعدام و کدام را معاف کنند، بسیار خودشانه بوده است. بریح  از زندانیان که توسط کمیسیون به اعدام 

  از آنان خوششان نیم آمد تا فرستادند که یم  زندانیان  را  ،محکوم شده بودند، نجات یافتند، زیرا زندانبانان
اعدام شوند. همچنیر  با انتقال زندانیان از زندان های مختلف و از بخشر به   یان محکوم شده زندانبه جای 

بخش دیگر در زندان، شدرگیم زیادی وجود داشت. در نتیجه این شدرگیم، گایه اوقات زندانیان به اشتباه  
 اعدام یم شدند. 

 
،  ۱۹۸۸گوهردشت در اوایل تابستان زندان  مجاهد در زندان    ۹۰۰همیر  شاهد عیب  تخمیر  یم زند که از 

زندان  مجاهد اعدام شدند. در زندان اوین که اعدام زندانیان به طور همزمان ادامه داشت،   ۶۰۰تعداد 
درصد اعدام های انجام شده از کل زندانیان سیایس بسیار بیشی  بود. یک توضیح احتمایل برای این موضوع  

ندانیان با یکدیگر وجود نداشت، بنابراین مانند زندانیان گوهردشت،  این بود که در اوین رایه برای ارتباط ز 
 پاسخ به سؤاالت »کمیسیون مرگ« به آنها داده نشد. "   آماده کردن فرصب  برای
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  نزدیک به دوره    دورهمربوط است به الملیل که های بیر  کند که محتوای گزارش   تایید تواند  یم  بدویدادگاه   .  ۱۱۸
دهد که به این معناست که زندانیان مجاهد ای به دست یم کیفرخواست تصویر روشن و منسجیم از شیوه 

بر عقیده خود  یم شدند و اگر  بازپریسعقایدشان درباره مجاهدین  ای در مورد در گوهردشت توسط کمیته 
 ند. د به اعدام محکوم یم ش  پا برجا بودند سازمان این نسبت به 

 

 ها و تحقیقات حمایب   ریسبازپاظهارات در 
ک های زندان گوهردشت توسط عفو بیر  آنچه در مورد اعدام  .  ۱۱۹ الملل در مورد نحوه اقدام در سطح مشی 

 همه زندانیان بازمانده در ضمیمه 
ً
اند تأیید شده است.  ارائه کرده  Bگزارش شده است، با اطالعان  که عمال

مستقیم با آنچه چندین شاهد در پرونده اظهار کرده اند تأیید یم  همچنیر  اطالعات در این مورد   به طور غیر
 شود. 

 
رای   2در پیوست خالصه اظهارات در در مورد آنچه در زندان تجربه کرده اند  پریس شدگاناطالعات باز  .  ۱۲۰

که شامل اطالعات ارائه شده توسط افرادی است که    ند این شواهد مستقیم ابخشر از .  آمده است دادگاه
مستقیم  بخشر هم ، و قرار گرفته اند  کمیتهدر برابر  در زندان بوده اند و  ، که شامل مشاهدان  اند  شواهد غیر

 است که سایر افراد در زندان انجام داده اند. 
 

، همراه با اطالعات ارائه شده در باال در گزارش  Bدر ضمیمه  شدگانپریس از توضیحات ارائه شده توسط باز  .  ۱۲۱
عفو بیر  الملل، تصویری خالصه به دست یم آید که زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت مجبور به  

و   بودند  در مورد دیدگاه های خود در مورد سازمان و سپس جمهوری اسالیم  نی پاسخگونی به سواالت فرم ها
کردند و پس از آن زندانیان بر اساس پاسخ های  یم  کارکنان آن زندان با آنها مصاحبه شفایه   اینکه پس از آن

یا هواداران مجاهدین بودند، پس از چند ساعت  حامیانشدند. کسان  را که از یم داده شده دسته بندی 
  بازپریسشد در یم ر انتظار در راهروی اصیل زندان یا در مجاورت آن به کمیته یم آوردند. سپس زندان  مجبو 

و وفادار به سازمان بودند پس از   معتقد خود پاسخ دهد. کسان  که  اعتقاداتکوتایه به سواالن  درباره 
ابراز پشیمان  یم  و  شدند و کسان  که توبه  برده یماعدام  رایب ، انتظار برای تصمیم کمیته در راهروی اصیل

ی ماندند. یم گرفتند زنده یم  از مجاهدین فاصله  کردند و   زندانیان  فاصله گیر
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 با انجام مصاحبه ویدیونی مستند یم شد.   بعد سپس با نوشی   توبه نامه و  
 

قابل اعتماد تلف  یم شود و از تمام جهات با   آنچه که در باال آمد مطابق   پروسه عمل اظهارات مربوط به  .  ۱۲۲
پریس  واقیع مطابقت دارد. دلییل وجود ندارد که اطالعات منشأ دیگری داشته باشد جز اینکه باز  هایرویداد
ح داده آنچه را که خودشان در زندان گوهردشت تجربه کرده  شدگان اییط از جمله  اند، شر اند. هیچ شر

 ها ابهامات یا  
ی

 . نیم شود ها  ، دلییل برای زیر سؤال بردن تحقیقات در این بخش ناهماهنیک
 

را   محاکمان  که با برریس ها مشخص شد که کمیته مطابق با تصمیم آیت هللا خمیب    گفتدر اینجا یم توان   .  ۱۲۳
فتوا و اعدام های پس از آن است.    ربارهش دانجام داد که خود مؤید اطالعات آیت هللا منتظری در خاطرات

 که همچنیر  نشان یم دهد که داده های باز 
ن مورد منعکس کننده یک توایل واقیع از  در ای پریس ها حقایف 

رویدادها هستند. همچنیر  یم توان اشاره کرد که اطالعات ثابب  از سوی چندین شایک مبب  بر توقف اعدام  
وان مجاهدین در ماه محرم ) خاطرات آیت هللا منتظری  در  ( در تقویم اسالیم ارائه شده که ۱۹۸۸اوت پیر

که در باال گزارش شده است(.    ۱۹۸۸اوت  ۱۵در نامه   کهاطالعان  د به )نگاه کنی است.  گردیده نیر  تأیید  
به قضاوت موضوع در تهران   ،که محاکمه ها توسط افرادی که در فتوا   گفتهمچنیر  در این زمینه یم توان  

 ، انجام و اجرا شده است. بودند شده  مامور 
 

مستقیم از اطالعات    یماین واقعیت که زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت اعدام  .  ۱۲۴ شدند نیر  به طور غیر
ون آوردن از    شود،یممعلوم  کسان  که بازپریس شده اند ارائه شده       بند که زندانیان پس از بیر

ی
خود و رسیدگ

گفته پریس شدگان  شدند. عالوه بر این، باز یم ناپدید شده و دیگر هرگز دیده ن  ،به پرونده آنها توسط کمیته
جمع آوری شده و سپس توسط کارکنان  ها بند از اند که وسایل زندانیان مفقود شده در پاییر  پس از اعدام 
 همشده است. این اطالعات  یم ، تحویل دادهبودند زندان به بستگان  که از مرگ زندان  مفقود مطلع شده 

 ه اند. به این نتیجه یم رسد که تعداد زیادی از زندانیان گوهردشت اعدام شد
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کامیون   بهدر مورد مشاهده مستقیم اجساد در حال انتقال   پریس شدگاناین، اظهارات بریح  از باز وه بر ال ع .  ۱۲۵
ها نشان دهنده حقایق اثبان  است که تصمیمات اعدام زندانیان مجاهدین اجرا شده است. چنیر  اطالعان  

یر هوشنگ اطیانر و شاهدان ام نیر   اکیر بندیل و  از جمله شاکیان احمد ابراهییم، رمضان فتیح و عیل را 
 . کرده اند منوچهر پیوند ارائه  

 
، بازه زمان  کیفرخواستآید که وی در ، چنیر  بریم در اختیار گذاشتهاز اطالعان  که احمد ابراهییم  .  ۱۲۶

شب داشته است. او اظهار داشته است که در یک   ۱۱ها در ساعت کامیون  عبور هر شبمشاهدان  از 
خانه    که او بود مورد، کامیون  را دید که چند دقیقه زیر سالب   در یک منطقه روشن در کنار ساختمان آشیی 

 کامیون تشخیص دهد.   اتاقک بار هانی از اجساد مرده را روی توانست طرحیم او ایستاده و 
 

( از سورایح  در پنجره کرکره بند محل  ۱۳۶۷ مرداد  ۸) ۱۹۸۸ژوییه  ۳۰رمضان فتیح گفته است که در   .  ۱۲۷
شده در گون  را   بستهجسد   ۳۰گزارش، او دید که چگونه   این حضورش، اجساد را مشاهده کرده است. طبق
وقب  پیکرهای بیجان   انداختند. او همچنیر  یم داشتند، دو در به داخل کامیون های یخچال دار که در عقب 

   ۱۲) ۱۹۸۸ اوت ۳در  یخچال کامیون پرت یم کردند یم دید و صدای افتادن آنها را یم شنید. را به داخل  
با پیکرهانی در اتاقک بار کامیون که در پارچه یا برزنت پیچیده   هانی را دید (، او بار دیگر کامیون۱۳۶۷  مرداد 

 ردند. کترمز یم شده بودند از پاییر  بند او رد یم شدند و در برابر یک شعت گیر  
 

هر روز در ساعت  او کامیون هانی را دیده بود کهدهد که نشان یم  اطالعان  در اختیار گذاشتهعیل اکیر بندیل  .  ۱۲۸
دید   شب او یک که اعدام ها در آنجا صورت یم گرفت عبور یم کردند.   ۲از کنار سالن اجتماعات در بند  ۲۳

خانه رفت. منطقه روشن بود و او    در انبار پاییر  ایستاد و سپس به سمت ساختمان آشیی 
که کامیون 

وشانده نشده بود، تشخیص دهد. کامیون   که با برزنت پاتاقک بار کامیون  توانست خطوط اجساد را روی یم
 . ایستاده بود و بعد حرکت کرد دقیقه  ۸تا   ۷که او دید 

 
مرداد   ۲۵تا   ۸) ۱۹۸۸اوت  ۱۶ژوییه تا  ۳۰امیر هوشنگ اطیانر شهادت داد که در دوازده روز مختلف بیر    .  ۱۲۹

متوجه شود   مورد توانست ( کامیون هانی را مشاهده کرده که به حسینیه یم آمدند و حداقل در یک۱۳۶۷
 که کامیون جسد بار زده است. 
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با مداد برای یک کامیون و دو عدد برای دو کامیون یادداشت    او در تقویم/سالنامه خود با سایه زدن یک عدد 
 کرد. یم  

 
ی در نیمه روز، مرده هانی را   ۷تا  ۶، در فاصله مرداد منوچهر پیوند نیر  شهادت داده است که در اواسط   .  ۱۳۰

می 
ی روی آنها با روی زمیر  زیر بند خود دیده که   روز در آنجا ماندند و   ۲تا  ۱. اجساد را پوشانده بودند  چیر 

 کردند. او همچنیر  اجساد را  
سپس خارج شدند. کارکنان زندان با سمپایسر زمیر  محل را تمیر  و ضدعفون 

ی نازک  دیده است که با یک کامیون روباز به  ون منتقل یم شوند. بدن ها روی هم چیده شده و با چیر  بیر
 پوشانده شده بودند. 

 
 کوتاه در تاکید  بدویدادگاه   .  ۱۳۱

ً
روشن یا در نور روز   جاهاییم کند که اینها مشاهدات مستقیم در فواصل نسبتا

   د و برای ادعای دادستان در مورد نهستند. این اطالعات قابل اعتماد تلف  یم شو 
ً
اعدام ها ارزش اثبان  نسبتا

 د. نباالنی دار 
 

الملیل معاض، های بیر  عالوه بر این، اطالعات زیادی در تحقیقات کتبر موجود است که عالوه بر گزارش  .  ۱۳۲
 کند. از آن جمله یم توان به کتابهای گوهردشت را نیر  تأیید یم  ادعای دادستان در مورد اعدام 

Death  Neither Life Nor  ۱۳۸۵اثر ایرج مصداق  در سال  
ی

زندان در  در اشاره کرد که در آن خاطرات زندگ
مه و   یماه هاگزارش شده است. این کتاب از جمله حاوی اطالعان  است مبب  بر اینکه در ها  دوران اعدام 

ی کرده بودند اما همچنان در بازداشت  ۱۵۰تعداد ،  ۱۹۸۸ژوئن  برس یم  زندان  که دوران حبس خود را سیی
، از اوین به زندان گوهردشت منتقل شدند. در این کتاب آمده است که حدود نییم از آنها متعلق به  بردند 

ابکاران مجاهدین بوده و به جز دو نفر، همه آنها اعدام شده اند. اطالعان  با ماهیت مشابه در کتاب آفت
گزارش شده    ۲۰۱۶در سال  حسیر  فاریس  A Galaxy of Starsکتاب   نیر    و  ۲۰۰۷محمود رویانی در سال 

 است. 
 
 

 A Massacreبا نام انتشار یافت  ۲۰۱۰که در سال   Geoffrey Robertsons تسونجفری رابر گزارش  .  ۱۳۳
Of Political Prisoners in Iran,1988   اطالعان  در آن گزارش را تایید یم کند. ادعای دادستان نیر  

  که بر اساس حجم زیادی از مصاحبه با زندانیان سیایس آزاد شده و بستگان اعدام شدگان در مورد  
  گزارش  های گوهردشت در   درباره اعدام مشابیهاطالعات  تهیه شده ارایه یم شود.  اعدام های گوهردشت 

 با نام  کمیسیون حقیقت ایران تریبونال 
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Findings of the Truth Commission  در سال   و در گزارش عفو بیر  الملل ۲۰۱۳59سال  منترسر شده در
 آمده است.  Blood-Soaked Secrets  بنام ۲۰۱۸

 
 

ی کند که .  ۱۳۴ به خودی   Bپیوست  شاکیان در  اصیلمدارک  دادگاه بدوی بطور خالصه یم تواند چنیر  نتیجه گیر
 باالنی را 

فتوا   دستور داده شده در آن که کمیته ای محاکمه  داراستادعاهای دادستان برای خود ارزش اثبان 
تعداد بسیار زیادی از  نیر   را در زندان گوهردشت انجام داده و تعداد زیادی از زندانیان مجاهد اعدام شدند و 

  یفتوانتیجه در زندان که رفتار خودشانه   ، به دلیلرد داقرار   Bنام آنها در پیوست آنها از جمله کسان  که  
صادر شده بود، دچار اضطراب شدید مرگ شدند. این اظهارات همچنیر  از طریق تحقیقات گزارش شده در  

  بعنوان که دارای اهمیت  پریس هانی عفو بیر  الملل و سایر داده های باز  آن زمانباال، به ویژه از گزارش های 
مستقیم برای اعدام ها هستند،  و مدارک شواهد  دهغیر  واضح و گسی 

ٔ
  از نظر  شوند. ای پشتیبان  یمبه گونه

فتوا  آن ، بدین ترتیب مشخص یم شود که تعداد زیادی از زندانیان مجاهد در گوهردشت طبق بدویدادگاه  
 . وده اند ب مرگ مواجه  از  اعدام شده اند و زندانیان مجاهد به دلیل محاکمه های کمیته با ترس شدید 

 
دازد این سؤال  به برریس مالحظات حقوق  خود را مطرح کند و  بدویقبل از اینکه دادگاه   .  ۱۳۵   این که آیا بیر    بیی

ی های مسلحانه بیر  الملیل ارتبایط ، توضیح مفصل تری در مورد    (nexus) اعمال و درگیر وجود دارد یا خیر
را برآورده یم کند ارائه یم شود. در مورد   یک محاکمه عادالنه اینکه آیا محاکمه ها در کمیته الزامات اسایس

که تحقیقات نشان داده اعدام و با ترس شدید از مرگ مواجه شده اند،    Aپیوست اینکه چه افرادی در 
 زیر به این موضوع خواهد پرداخت. ای در  در بخش ویژه  بدویدادگاه  

 

 الزامات یک دادریس عادالنه
ایط   .  ۱۳۶ در رابطه با اینکه آیا احکام اعدام صادر شده توسط کمیته بر اساس رویه ای اعالم شده است که شر

 ارزیانر زیر را انجام یم دهد.  بدوی اولیه را برای یک محاکمه عادالنه برآورده نیم کند، دادگاه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59 Irantribunals utredande kommission (sanningskommission) genomförde intervjuer den 18 22 juni 2012 med bl.a. 

personer som suttit fängslade i Gohardasht-fängelset. Rapporten avser övergrepp och avrättningar av politiska fångar i Iran 
1981 1988, protokollbilaga J1, s. 1 431. 
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ح نحوه برگزاری  ۱۹۸۸های ایران در سال  در مورد اعدامهای آن زمان از طریق محتوای گزارش  .  ۱۳۷ و شر
  رای دادگاه  ۲پیوست  اند و به صورت گزارش در ارائه کرده  Bپیوست جلسات استماع در کمیته که شاکیان در 

. معلوم یم شود که محکومان به اعدام محاکمه عادالنه ای بدست یم آید گزارش شده است، تصویر روشب  

دی که به کمیته معرق  شده اند فرصب  برای  نداشته اند. از جمله مشخص شده است که زندانیان مجاه
و آنها هیچ فرصب  برای   بود آماده سازی دفاعیات خود نداشته اند، اتهامات و مجازات آنها روشن نشده 

 اجمایل  
ی

 . نداشتند تجدید نظر در حکم صادره پس از رسیدگ
 

 به طور کیل در دادگاه رو  بارهاز آنچه در  بطور غیر مستقیم ، همچنیر  تحقیقات در این زمینه  .  ۱۳۸
ی

های ند رسیدگ
حاکم بر دادگاه های انقالب از   ۱۹۷۹. آئیر  نامه اداری سال حمایت یم شود انقالب به دست آمده است نیر   

ع که ریاست دادگاه را بر    جمله این است که دادگاه های انقالب از سه عضو تشکیل یم شوند. یک قایص  شر
یعهده دارد، یک قایص  از وزارت دادگس  آییر  نامه ترصی    ح یم کند که    ۱۱. ماده خوشنام و معتیر فردی و  ی 

 60آرای دادگاه های انقالب قطیع است و قابل تجدیدنظر نیست. 
 

 به صورت   دهد که محاکمهتوضیح یم آن زمانالملل در گزارش خود از  عالوه بر این، عفو بیر   .  ۱۳۹
ً
ها معموال

نیست  بازپریسآنچه رخ میدهد یک که   نستدا  متهم اغلب نیم  و  شد یمها انجام مخفیانه در داخل زندان
و معموال    نبود شد که اتهامات همیشه قبل از محاکمه روشن یک محاکمه است. همچنیر  گفته یمبلکه  

كميسيون حقوق برسر سازمان ملل متحد در گزارش خود در    ویژه نمایندهشد. فرصت دفاع به متهم داده نیم 
شد، متهم هرگز از   انقالب صادر یم یها  دادگاه یاعدام از سو  احکامكه ی  در موارد نوشت ۱۹۹۰  فوریه

 61. بود حكم مطلع نشده  
 

نه   از تحقیقات گزارش شده در باال، تصویری از یک سیستم دادگاه با رویه های خودشانه ظاهر یم شود که .  ۱۴۰
 داخیل و   و مقررات الزامات قوانیر   از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 Amnesty International, Blood-Soaked Secrets, s. 517. 
61 Amnesty International, Iran: Violations of Human Rights 1987 1990 (MDE 13/21/90), s. 50 f. och 59f. 
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و نه حداقل استانداردهای جهان  برای یک دادگاه عادالنه برخوردار است و این بطور غیر مستقیم شاهدی  
آمده   Bاست بر درسب  گفته های شاکیان درباره محاکمه های آن کمیته در گوهر دشت که در پیوست  

ا است.  یط الزم برای  با این حساب مشخص شده است که احکام صادره مسبوق به یک رویه قانون  که شر
 دادریس عادالنه را داشته باشد، نبوده است. 

 

 Nexus- مالحظات حقوق  
وی مسلیح نبودند اعدام شدگان هیچکدام  .  ۱۴۱  قرار نیم   عضو نیر

ی
و بنابراین تحت پوشش وضعیت اسیر جنیک

رسیم به مجاهدین به عنوان حامیان   رسیم یا حداقل غیر
ی

گرفتند. قربانیان شهروندان ایران  بودند و وابستیک
به جرایم سیایس محکوم شده بودند    ۱۹۸۰، آنها در اوایل دهه  دلیلیا هواداران این سازمان داشتند. به این 

زیرا  نبود قابل اجرا  ( هم درباره آنها GK IVکنوانسیون های چهارگانه ژنو )  ر زندان بودند. و از آن زمان د
(. با این حال، قربانیان  4شهروندان  را که توسط دولت خود اسیر شده اند معاف یم کند )ماده کنوانسیون 

که شامل هیچ    ودند ب TP I پروتکل الحاق  به کنوانسیون  ۷۵تحت پوشش مفهوم افراد حمایت شده در ماده 
طگونه  ی بودند. نیستطرف مقابل   شر  ، زیرا آنها در دست ییک از طرفیر  درگیر

 
وع  را متمایز یم کند، همانطور که در باال در بخش که جرایم مربوط به حقوق بیر  الملل   آنچه .  ۱۴۲ نقاط شر

ی نشان دادیم قانون   ی مسلحانه به  ، این است که این اعمال ارتباط نزدییک با درگیر مسلحانه دارند. درگیر
  مرتکب عمل مورد نظر یم شود، اما در هر صورت باید نقش مهیم ،خودی خود نباید دلییل باشد که شخص

ه روش کار او انجام آن، برای مرتکب در  که اگر   این گفته به این معناستداشته باشد.  او  و دلیل یا انگیر 
ی مسلحانه رخ نیم داد، احتماال  رخ نیم داد. ارتباط مستقیم با منازعات الزم نیست، اما   هم ین عملا درگیر

یکاق  است که    62زمینه ای باشد که امکان انجام جرم را فراهم یم کند.   یک درگیر
 

ایط مختلف یم تواند ارتباط .  ۱۴۳ یبیر  عمل و  nexus تعدادی از شر را نشان دهد. ممکن است به وضعیت   درگیر
 مجرم و قربان   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
62 Klamberg (red.), Lagföring i Sverige av internationella brott, första upplagan, s. 267. 
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، اگر عمل در مقام رسیم انجام شده باشد، اگر  مربوط باشد   المللمقررات انسان دوستانه حقوق بیر  تحت 
 به   در  ییک از طرفیر   حمایت و جلو بردنهدف این عمل  

ی
ی باشد، و اگر مرتکب و قربان  نویع وابستیک درگیر

 را یم توان
ی

هم بر اساس دالیل رسیم،    به دو طریق ارزیانر کرد؛  طرف دشمن داشته باشند. چنیر  وابستیک
رسیم، بمانند ملی ی خاص در عمل   رای نمونهت یا شغل، و هم بر اساس دالیل غیر  به یک درگیر

ی
اگر وابستیک

 .63با قومیت یا اعتقادات سیایس یا مذهبر تعییر  شود
 

ی که این رابطه . ۱۴۴  این باشد که غیر  nexus  چیر 
ً
نظامیان بازداشت شده متعلق به   را روشن یم کند یم تواند مثال

ند. چنیر  اعمایل از طریق وضعیت افراد، طرف دشمن در معرض  که ایناعدام یا رنج شدید قرار یم گیر
ی، به   ه مرتبط با درگیر ی هستند و احتماال از طریق انگیر  مرتکب و قربان  متعلق به طرف های مختلف درگیر

ی  نشاناطالعات در مورد دشمن ،  عنوان مثال با هدف مجازات، تحقیر یا به دست آوردن واضیح از درگیر
 .  دارد 

 
 حاوی نوشته هانی است   بدویهمانطور که دادگاه   .  ۱۴۵

ه اشاره کرد، فتوای آیت هللا خمیب  در باال در بخش انگیر 
ی مسلحانه بیر  الملیل بیر  ایران و عراق ارتباط مستقییم  مجاهدین/ که آشکار یم کند بیر  این اعمال و درگیر

(nexus)  .یاین وجود داشته است ه شد  دیگری که در همان قسمت ارایهمچنیر  تحقیقات  را  نتیجه گیر
ی داشت . این یم کند پشتیبان   زیرا عامالن و قربانیان متعلق اعمال مجرمانه بسیار روشن نشان از آن درگیر

ی بودند  ی مرتبط بود   آنجانی همچنیر  از  . به طرف های مختلف درگیر ه آنها با درگیر   ها هدف آن ،که انگیر 
 برای تعییر  دشمن. بود مجازات و تحقیر یا به دست آوردن اطالعات 

 
از پروتکل   ۷۵ماده   از  ۲aحقوق بیر  الملل، این اعمال قتل عمد و شکنجه افراد محافظت شده )بند  بر پایه .  ۱۴۶

از حق محاکمه عادالنه  افراد تحت حمایت کردن  ( و محرومTP-I الحاق  به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 
نقض   ۱۹۸۸در سال  این اعمال مجرمانهدر زمان وقوع که حقوق بیر  الملل  این مقررات ( یم باشد. ۴بند )

 حقوق عرق  بود. وضعیت دارای شد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 Ibid. s. 264. 
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ی   نتیجه  گیر
ها به  یا هواداران مجاهدین در زندان حامیانهللا خمیب  فتوا داد تا برریس کند که آیا  که آیت   شد معلوم  .  ۱۴۷

های ایران، از جمله در زندان ها به دنبال این فتوا در زندان عقاید سیایس خود پایبند هستند و مویحر از اعدام
. همچنیر   به راه افتاد   ۱۹۸۸اوت  ۱۶ -ژوئیه   ۳۰گوهردشت در بازه زمان  تحت پوشش کیفرخواست، 

یا هواداران مجاهدین بودند، طبق رویه ای   حامیانادی از زندانیان که از که تعداد بسیار زی  شد نشان داده 
ایط اولیه برای یک محاکمه عادالنه  را   برپایه مقررات انسان دوستانه حقوق بیر  المللاعدام شدند که شر

ادار یا هو   حایمبرآورده نیم کرد. عالوه بر این، همچنیر  ثابت شد است که تعداد بسیار زیادی از زندانیان 
به دلیل رویه ای که در زندان به دنبال   استذکر شده   Bدر ضمیمه  نام آنها  مجاهدین، از جمله کسان  که

ی   این ، دچار ترس شدید از مرگ شده اند. در نهایت، روشن است که بیر  اعمال یم شد فتوا  اعمال و درگیر
 ( وجود داشته است. nexusمسلحانه بیر  الملیل ارتباط )

 
طبق ادعای دادستان  Aپیوست یم دهد که کدام یک از افراد ذکر شده در  نشانبدینوسیله   بدوی  دادگاه .  ۱۴۸

 . بوده اند اعدام شده اند و با ترس شدید از مرگ مواجه  
 

 A پیوستدر اعدام شدگان 
 

  نام برده کیفرخواست   Aپیوست نفری که در  ۱۱۰برریس خواهد کرد که آیا   بدویدر بخش بعدی، دادگاه  .  ۱۴۹
گوهردشت اعدام گفته شده، در  جرم    دوره ی مراجعه کنید( در جریان رای دادگاه ۱پیوست   شده است )به

.   دچار شدند مجازات ترس شدید از مرگ یا به  و   یا خیر
 

اییط که برای ارزیانر شواهد در این قسمت از اهمیت    بدویدادگاه  نخست اینکه  .  ۱۵۰ ط اثبات و شر گزاریسر از شر
گزاریسر کیل از شواهد مورد استناد ارائه یم    بدویویژه ای برخوردار است، ارائه خواهد کرد. سپس دادگاه 
 که در زندان اعدام شده اند.   شدهثابت   ،دهد و سپس برریس یم کند که کدام اسایم در ضمیمه

 

ط ی مدرک قابل  شر  بکارگیر
اعدام شده اند مشمول توضیحات دادستان از جرم  گفته یم شود که افرادی که در ضمیمه کیفرخواست   .  ۱۵۱

 کههستند. این به این معب  است  
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،  بخصویص آیا شخص اگر پرسیده یم شود که  ط باید در گوهردشت اعدام شده است یا خیر اثبات بکار   شر
این کار از این رو الزم است که جای   بکار برده یم شود. در پرونده های کیفری   معمولبطور که    شود  گرفته

 تردیدی باق  نگذارد. 
 
 

که مدت زیادی از اجرای حکم یم گذرد و اجساد و سایر مدارک شناسانی وجود    اشاره کرد در اینجا یم توان  .  ۱۵۲
و در بخش هانی گمراه کننده   مخترص بستگان د. عالوه بر این، اطالعات ارائه شده توسط مقامات به نندار 

بوده است. با این حال، در این پرونده، روند اعدام ها به وضوح مشخص شده است. قرنطینه در 
در کیفرخواست   دادستان  کهگوهردشت اعمال شد و پس از آن زندانیان وابسته به مجاهدین در مدن  

های دیگر نیر  در  های مشابیه در زندان  اعداماعدام شدند. همچنیر  مشخص شده  که  کرده است مشخص  
و یا از گوهر دشت  ، زندانیان به گوهردشت مانده به قرنطینههمیر  دوره اتفاق افتاده است و مدت کوتایه 

 اند. شده منتقل
 

ط  .  ۱۵۳ با در نظر گرفی   آنچه در مورد اعدام ها   معتقد است بدوی، دادگاه  مدرکبنابراین، برای برآورده شدن شر
برریس شده است، باید مدارک قابل اعتماد کاق  وجود داشته باشد که نشان دهد فرد مورد نظر در دوره  

ی از او بدست نیامده است. در گوهردشت بوده  ،جرم  و پس از آن دوباره پیدا نشده و یا از راه دیگری خیر
 
 

وط بر اینکه ثابت شود شخیص در گوهردشت بوده و سپس  معلوم شدهم اعدا دوره آنچه در مورد  .  ۱۵۴ ، مرسر
مفقود شده است، به خودی خود دلیل محکیم است که شخص مورد نظر در آنجا اعدام شده است، به  

در این  این معب  که مهم نیست که جسد مفقود شده است یا اینکه نیم توان مشخص کرد که در چه روزی 
 انجام شده است. یک اعدام خاص دوره  

 

 استناد شده شواهد 
،  ند در گوهردشت اعدام شده ا آنان  که در پیوست از آنان نام برده شده دادستان در تأیید این واقعیت که  .  ۱۵۵

به مصاحبه با شاکیان و شاهدان  که در زندان بودند، مصاحبه با شاکیان  که از بستگان زندانیان بطور عمده  
فهرست های مختلف اسایم زندانیان  نیر  و  درباره اعدام ها  ها ها و گزارش ای از کتاباعدام شده بودند، گزیده 
در  نامشان در پیوست آمده  افرادی که. حمید نوری در رد اعدام بریح  از ه استاعدام شده استناد کرد

 به تحقیقات کتبر استناد کرده است.  ، گوهردشت
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پیوست وجود دارد    موجود در را که برای اسایم درسب  هریک از شواهد و مدارگ  بدویقبل از اینکه دادگاه   .  ۱۵۶
 . یم شود در نظر گرفته  داده شده ارزیانر کند، مالحظات زیر در مورد تحقیقات ارجاع 

 

 بستگان از  پریسباز 
شده است. در  بازپریس در پرونده  ،شاکیان  که برای بستگان اعدام شده درخواست غرامت کرده اند از  .  ۱۵۷

 در ارتباط با موج اعدامها مشخص شد که بستگان آنها به دالیل سیایس زندان  شدهپریس  باز 
ً
  اند و احتماال

از نظر دادگاه بدوی دلییل  د. اندر ایران رخ داده است، در دوران اسارت جان باخته ۱۳۶۷هانی که در سال 
شاکیان به شیوه ای معتیر از  تردید داشت.     اطالعات ارائه شده در این زمینه ها  وجود ندارد که در درسب  

نامه ها و اسناد دیگری از زندان ها را برای   جای الزمدر  نیر  و  گفته دوران اسارت و ناپدید شدن بستگان خود  
 ارائه کرده اند.  گفته های خود حمایت از  

 
ند، آنها   .  ۱۵۸ در این پرونده، همچنیر  مشخص شد که ماه ها طول کشید تا مقامات با خانواده زندانیان تماس بگیر

ی از مرده بودن بستگان ارائه کردند. با توجه به ممنو  که حاکم   عیت تماس و مالقاتبه ندرت اطالعات بیشی 
ها وجود داشت که  گرفت، تنها امکان محدودی برای خانواده ها صورت یم که بیر  زنداننقل و انتقاالن   بود و 

  پریس ها بدانند اعدام در چه زمان  و در کدام زندان انجام شده است. این بدان معناست که عالوه بر این باز 
وع،  به طور خاص به آن خویشاوند را  با قدرت کاق   هدی الزم است کهشوامدارک و  به عنوان نقطه شر
 برآورده شود. به همیر  دلیل نیر  چنیر  استنباط یم آن گوهردشت در طول

ط اثبان  شود  دوره پیوند دهد تا شر
ط اثبات با    مواردیدر  اطالعات  دیگری   جایییک از اعضای خانواده در  شده اما  تحقیق برآورده یک که شر

 تردید معقویل در مورد وقوع اعدام در گوهردشت ایجاد نیم ، اینکار کند ائه یم ار دیگری 
ً
 کندلزوما

 

 از زندانیان بازمانده  پریسباز 
 در مورد دیگر   پریس ها اند و در باز  بودهاعدام ها زندان   دورانشاهد را که در  ۲۶شایک و  ۲۲ بدویدادگاه   .  ۱۵۹

اعدام شده   اسایم پیوستخود گفته اند، استماع کرده است. بریح  تایید کرده اند که چه کسان  در  هم بندان
ی از رفقای خود   خود اند بدون اینکه منشأ اطالعات  را مشخص کنند، در حایل که بریح  دیگر جزئیات بیشی 

نفر گفته  ین، گفته اند. چندد قرار گرفته بودندر تماس  چه کسان  با ها  اعدام دوره و اینکه در طول  بندها در 
  ،تا اعدام شوند   کردند تر هدایت یم  ابه سمت آمف  ت شناختند را اند که شاهد بوده اند زندانیان  که یم 

 بعد و  که  هرایس
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،  تا ببینند چه کسان  مفقود هستند جمع شدند  در دوره بعد از اعدام ها  ،زمان  که آنها با دیگر بازماندگان

ی زندانیان در این مورد نیر  زمان  تایید شد که پس از آزادی با خانواده های اعدام شدگان  تأیید شد. نتیجه گیر
 که اغلب از مرگ این بستگان مطلع شده بودند، تماس گرفتند. 

 
ضمیمه  نام های  و یا از اسم خایص در   زندان  نبود اگر کش در گوهردشت   کسان  که بازپریس شده اند، . ۱۶۰

که آنها مایل بودند اطالعات صحییح در   روشن بود ها  پریس در باز  ند آن را یادآور شده اند. طالع نداشت ا
گذرد و  یماز واقعه  ها  اند ارائه کنند. با این حال، سال زندانیان در زندان اعدام شدهیک از مورد اینکه کدام 

ده ستگان منترسر شده است، به این معب  که ای میان زندانیان آزاد شده و ب در این مدت اطالعات گسی 
وع با احتیاط ارزیانر شود.   ها باید پریس  های باز داده

 به عنوان نقطه شر
 

دادگاه بدوی برای اظهارات دقیق و مشخص شده درباره افراد به منظور پیوند دادن آنان به گوهر دشت در   .  ۱۶۱
های مخترصی که وجود دارد و منشا اطالعات آنها  طول مدت جرم ارزش اثبان  باالتری قایل است تا تاییدیه

، دادگاه مبهم است.    فرد بازپریس شده،تعییر  کند که آیا   برای نمونهنیم تواند    بدویبدون چنیر  اطالعان 
شخص مورد نظر را در زندان یم شناخته یا اینکه آیا این اطالعان  است که پس از آزادی از آنها مطلع شده  

 است. 
 

نام زندانیان اعدام شده را   پیش از این کسان  که بازپریس شده اند بر این، یم توان تأکید کرد که بریح  از   عالوه .  ۱۶۲
در قالب این کار در کتاب های خود یا زمان  که با آنها در زمینه های مختلف مصاحبه شده است آورده اند.  

ارائه شده   پریسپس از آن در حیر  باز که   مشابیهمثبت، یم تواند بر ارزش اثبان  اطالعات  کمیک حقایق  
 . را تشکیل میدهد ذکر نشده است، یک واقعیت اثبان  مستقل  بازپریس است، تأثیر بگذارد. بیانیه کتبر که در 

 

 شواهد مکتوب  لیست های
ها، به لیست های متعددی با صدها اسایم از زندانیان اعدام شده استناد کرده   پریس دادستان عالوه بر باز  .  ۱۶۳

وع به   زندانیان جان بدر بردهمعلوم شد که  پریساست. از طریق باز  و  کرده شده   ناپدید شناسانی افراد شر
شد. زندانیان آزاد   یم  کردند که سپس به صورت قاچاق از زندان خارجیم  تهیه   لیست های دست نویش 

و   هکردیم  گرفتند و در طول سال ها اطالعات جمع آوری یم  شده سپس با بستگان اعدام شدگان تماس 
 . یم کرده اند لیست خود را به روز 
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کت داشته اند   توضیح داده اند که این یک تالش جمیع بوده است که در آن آنان  که در بازپریس ها شر
کردند و تحقیقات مختلف  را برای جمع آوری این اسایم انجام یم  زندانیان اطالعان  را با یکدیگر رد و بدل یم  

 دادند. 
 

  از سوی اطالعات نبود است که زندانیان آزاد شده در  روشنحجم زیادی از این نوع مطالب وجود دارد و  .  ۱۶۴
منشاء اطالعات   بدوی مقامات ایران  تالش زیادی برای تهیه این فهرست ها کرده اند. با این حال، دادگاه 

  که چه ارزش اثبان  باید   تعییر  کند نیم تواند   بدویدر لیست ها را نیم داند. بدون چنیر  آگایه، دادگاه   ویژه 
 ، داد.  ه اند گوهردشت اعدام شدبه اطالعات این لیست ها با نام کسان  که در  

 
 نیر  وجود دارد. چند .  ۱۶۵

نفر که در این    ینبا توجه به مبدأ نامشخص، خطر شمارش مضاعف حقایق اثبان 

دادستان   و اطالعان  را در اختیار مجاهدین و ایران تریبونال قرار داده اند  بازپریس شده اند پیش از اینپرونده 

باید توجه داشت که وجود یک نام در یک لیست، اگر   به این واقعیتبه لیست آنها استناد کرده است. 

ارزش کل آن لیست را  ارائه دهد  بدویشخیص که اطالعات مورد نظر را ارائه کرده است، آن را در دادگاه 

که بازپریس    را نشان دهد کسان  بودن داستان    بالتغییر تواند  یم افزایش نخواهد داد. این کار بطور مطمی   

 . قایل شد توان این تمایز را ها، نیم   در فهرست ویژههای اب منابع برای داده ، اما در غیشده اند 

 
با در نظر گرفی   اینکه لیست ها قطیع نیست دادگاه بدوی نیم تواند ارزش اثبان  زیادی به عنوان نقطه  .  ۱۶۶

وع برای آنها قایل شود. به همیر  دلیل هم یک داده انحراق  در لیست لزوما به این معنا  ط  شر نیست که شر
ه در گزارش های بیر  الملیل   اثبات نیم تواند برآورده شود. در اینجا تاکید یم کنیم که لیست های منترسر

ی از جنبه های دیگر داشته باشند  در  بطور کیل ها ، از جمله اینکه آیا اعدامممکن است ارزش اثبان  بیشی 
. مطابق با فتوای آیت   ۱۹۸۸های ایران در سال زندان  هللا خمیب  صورت گرفته است یا خیر

 
    

فهرست ها و اسایم خود را تهیه کرده اند که   کسان  که بازپریس شده اند،یم توان گفت که بریح  از   پایاندر  .  ۱۶۷
ها   پریسمنترسر شده است. در باز  باره دوره زندان آنها در گوهردشتدر  آناناز آنها در کتاب های  تعدادی

توضیح داده شد که این اطالعات بر اساس خاطرات خودشان و همچنیر  پس از تحقیقات مختلف از جمله  
نب  جمع آوری شده است.  در این صورت یک تمایز و تفاوت از طریق تماس با بستگان یا جستجوهای اینی 

 در اینجا  
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ارزش   اطالعات موجود در این مجموعه ها به همان ترتیبر  در طول بازپریس بوجود نیامده بلکه بطور کیل
 د. نکه نام های موجود در لیست های دیگر ارزش گذاری یم شو   گذاری شده اند 

 

 خالصه 
ط اثبات، الزم است شواهد کاق  وجود داشته باشد که فرد .  ۱۶۸ در  آمده  Aپیوست  ی که نام او در برای تحقق شر

ی از او در دست نیستدر گوهردشت بوده و پس از آن   اعدام ها اجرای  دوره ، این  بدویدادگاه  از نظر . خیر
شفایه است که از نظر شواهد برای این سؤاالت اهمیت تعییر  کننده ای دارد. شواهد   پریس داده های باز 

شود،  مربوط یمها ویژه تا آنجا که به فهرست ییدی داشته باشد، اما، بهاتواند اثر تمکتوب در بریح  موارد یم
شفایه  گفتهیک  در مواردی که ارزیانر شوند.   باید با احتیاطبا توجه به منابع احتمایل خطا که وجود دارد،  

شامل یک داستان مخترص باشد که فردی اعدام شده است، آن اطالعات در ترکیب با اطالعات قابل 
ط  نام   یکاثبات کاق  باشد. با این حال،  اعتماد موجود در شواهد مکتوب ممکن است برای برآورده شدن شر

 چنیر  اطالعان  نیست.  بدویدادگاه از نظر  در یک لیست
 

 ان بستگان شاکی
A5.  حمزه شاللوند بروجردی 
A6  .  محمود میمنت 
A7  .  عیل حایحر نژاد 
A8  .   سید محمد حسیر  برهان 
A9  .  محمدی برنجستانیک  سید عقیل میر

A10  .  محسن سید احمدی 
A13  .  زند رضا 

 
که از بستگان شاکیان مختار بروجردی    Aابتدا برریس یم کند که آیا هفت نفر از پیوست  بدویدادگاه   .  ۱۶۹

محمدی برنجستانیک، حسیر  سید  ، سیدجعفر میر
  شاالوند، مهناز میمنت، مهری حایحر نژاد، خدیجه برهان 

اک ااعدام شده اند. بوده اند در گوهردشت محمد زند احمدی و  ینها این است که از طریق وجه اشی 
مصاحبه با شاکیان ثابت شده است که بستگان مربوطه به دلیل تعلق به مجاهدین در ایران زندان  بوده و  

اتفاق افتاده است.   این در اسارت جان باخته اند. سوایل که باق  یم ماند این است که کجا و چه زمان  
اهدی الزم است که آنها را به طور خاص به گوهردشت در  در باال توضیح داد، شو  بدویهمانطور که دادگاه  

 طول دوره جرم مرتبط کند. 
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A5 .  حمزه شاللوند بروجردی 
 زندانسال   ۱۵دستگیر و به  ۹۸۱۱حمزه در سال  ش گفته است برادر   شاللوند شایک مختار بروجردی   .  ۰۷۱

وی در ادامه گفته است آخرین دیدار این   مجاهدین فعالیت سیایس داشت. گروه که در  زیرا  محکوم شد 
، و پس از چندین ماه تالش  اردیبهشت، در ماه ۱۹۸۸در بهار  خانواده با حمزه در گوهردشت بوده است

از طریق دادستان  شاللوند مختار بروجردی   را دادند. برادرش خیر اعدام   به او   برای ارتباط با او، در اوین
خانواده گذاشته شده را ارسال   در اختیار  خیر کیف همراه با وساییل که در ارتباط با این   یک  عکس هانی از 
 کرده است. 

 
کت داشته اند چند .  ۱۷۱ در دوران  گفته اند که حمزه شاللوند بروجردی   ین نفر از کسان  که در بازپریس ها شر

لونی گفته است که   و اینکه در آنجا بود که او را اعدام کردند. شاهد محمد خدابندهاعدام ها در اوین بوده 

با هم از گوهردشت به اوین منتقل شدند و سپس حمزه شاللوند بروجردی در آنجا    ۱۹۸۸در اوایل تابستان 

، عیل اکیر بندیل و   از سویبوده که ماجرا به اینگونه این    اعدام شد.  شاکیان نرصهللا مرندی، محمود رویانی

 در باز 
ی

و   ختند گوهردشت یم شنا  از که حمزه شاللوند بروجردی را   ه اند های خود گفت  پریساکیر صمدی همیک

  "رقص ققنوس ها"چند ماه قبل از اعدام به اوین منتقل شده است. همچنیر  شایک ایرج مصداق  در کتاب 

به اوین منتقل   ۱۹۸۸زندان  بود که در اوایل تابستان  ۱۵۰شاللوند بروجردی ییک از  آورده است که حمزه 

 در کتانر نوشته است که حمزه شاللوند بروجردی در گوهردشت اعدام شد، در  
شدند. شاهد مهدی اصالن 

 در اوین اتفاق افتاده است. این کار حایل که او در دو مورد دیگر اظهار داشت که 

 
از برادرش و آنچه در مورد انتقال وی به اوین در اوایل   شاللوند ه به اطالعات مختار بروجردی با توج .  ۱۷۲

ثابت نیم شود که حمزه شاللوند بروجردی در    دادگاه بدویبه دست آمده است، طبق نظر  ۱۹۸۸تابستان 
 در گوهردشت اعدام شده باشد. .  جرمدوران 

 

A6  .  محمود میمنت 
در ایران به دلیل   80محمود از هواداران مجاهدین بوده و در دهه   شگفته است که برادر   شایک مهناز میمنت .  ۱۷۳

به خانواده اطالع داده    ۱۹۸۸ارتباط با سازمان به زندان افتاده است. وی همچنیر  گفته است که در بهار 
 ،داشته است با او را  شد که وی در گوهردشت مستقر شده است، جانی که پدرشان فرصت مالقات
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در آنجا اعدام شده   مرداد و اینکه در مهر ماه سال بعد در گوهردشت به پدر خیر دادند که محمود در ماه 
 است. 

 
میمنت با اظهارات چند تن از زندانیان بازمانده تایید یم شود. شایک حسیر   اطالعات ارائه شده توسط مهناز  .  ۱۷۴

در راهروی اصیل زندان با محمود میمنت   (۱۳۶۷مرداد  ۸ ) ۱۹۸۸ژوییه  ۳۰  فاریس گفته است که در تاری    خ
 د اب خو و اینکه محمود میمنت را با دیگر زندانیان بردند تا اعدام کنند. حسیر  فاریس در کت آشنا شده است

A Galaxy of Stars  او پس از اعدام نام محمود   کرده و همچنیر  توضیح داده است که  گو این واقعه را باز
 میمنت را یادداشت کرد تا فراموش نکند چه بر ش او آمده است. 

 
تأیید یم شود.   گفته شدههای دیگر   پریساطالعات حسیر  فاریس در مورد محمود میمنت با آنچه در باز  .  ۱۷۵

ان نرصهللا مرندی و محمود رویانی هر دو اعالم کرده اند که محمود میمنت را یم شناسند و در زمان شاکی
اعدام در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است. محمود رویانی در کتاب آفتابکاران خود آورده است  

ح داده است که ییک  در که محمود میمنت ییک از زندانیان اعدام شده در زندان بوده و حادثه ای را   بهار شر
تماس داشته است. همچنیر  شاهد محسن زادشیر تأیید کرده است   محمود میمنتدیگر از زندانیان بند با  

که محمود میمنت در گوهردشت بوده و پس از اعدام مفقود شده است. شاهد رحمت عیل کریم گفت که 
منتقل شده و بعد از آن همدیگر را ندیده   به همراه محمود میمنت از اوین به گوهردشت  ۱۹۸۸اوایل سال 

 اند. 
 

، با توجه به تحقیقان  که در باال گزارش شد، ثابت شده است که محمود میمنت در  بدویبه گفته دادگاه   .  ۱۷۶
 جرم در آنجا اعدام شده است.  دورانگوهردشت بوده و در 

 

A7 عیل حایحر نژاد . 
به دلیل فعالیت سیایس در مجاهدین به    80عیل در اوایل دهه  ش برادر شایک مهری حایحر نژاد گفته است که  .  177

ماه به   آذر در در گوهردشت صورت گرفت و مادر ۱۹۸۸زندان افتاد و آخرین مالقات خانواده با وی در بهار 
 تاری    خ  مادر   بهگوهردشت احضار شد تا از اعدام عیل خیر دهند. مهری حایحر نژاد در ادامه گفته است که 
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 . ه بودند حلق آویز کردآن  عیل را با   داده شد که اما به او طنانر اعدام گفته نشد 
 

باران  اطالع داده شد که اعدام با  مادر نوشته است که به   آخرین لبخند لیالمهری حایحر نژاد در کتاب  .  ۱۷۸ تیر
از زمان ادعای اعدام توسط دادستان  پس مهر یعب  حدود دو ماه  ۱۰انجام شده و مشخص شده که در 

ایط را که پس از   . مهری حایحر بوده است مطرح شد، نداشته   بازپریسنژاد فرصت پاسخگونی به این شر
 است. 

 
مقابل جهاد بوده   بند همراه با عیل حایحر نژاد در  ۱۹۸۸شاهد رحمت عیل کریم گفته است که در تابستان  .  ۱۷۹

این اطالعات توسط شاهد   . بردند و او دوباره دیده نشد   بند از   مرداد اه است که عیل حایحر نژاد را در م
  ها، ق  تأیید شده که تأیید کرده است که عیل حایحر نژاد در آن بند بوده و او در دوران اعدامامنوچهر اسح

نوشته است که عیل حایحر نژاد    رقص ققنوس هااعدام شده است. همچنیر  شایک ایرج مصداق  در کتاب  
ون آورده شد و سپس در  ۳۰ز ییک ا  بود که از بند مقابل جهاد بیر

در زندان اعدام شد   ۱۹۸۸اوت   ۹زندان 
 گفت که این موضوع را از دیگر زندانیان زندان شنیده است.   پریسایرج مصداق  در باز  (. ۱۳۶۷مرداد  ۱۸)

 
و اطالعان  که در باال در کتاب ایرج   مشابه و همخوان کسان  که بازپریس شده اند با توجه به داستانهای  .  ۱۸۰

در   جرمکه عیل حایحر نژاد در دوران شده  با اطمینان کاق  ثابت   بر پایه نظر دادگاه بدویمصداق  آمده است،  
مهری حایحر نژاد در کتاب، با در نظر گرفی     متفاوتگوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است. اطالعات 

، به این معب   بوجود نیم آورد  باره به بستگان، تردید منطف  در این  دولب  مقامات  از جانب ناقصاطالعات 
 است.  ثابت شدهدر این قسمت  کیفرخواست که  

 

A8  سید محمد حسیر  برهان . 
به دلیل فروش مجالت برای مجاهدین به   ۱۹۸۱حسیر  در سال  ش شایک خدیجه برهان  گفته است که برادر  .  ۱۸۱

 تا در   از زندان  در نزدییک زادگاهش قزوین به گوهردشت منتقل شد  ۱۹۸۸زندان افتاد و در اوایل سال 
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خودش مجبور به فرار از ایران  ۱۹۸۵شود. او در ادامه گفته است که در سال  همان سال اعدامتابستان 
با تماس با مادرش که در گوهردشت از ماجرا مطلع شده و ساعت حسیر  را    ۱۹۸۸شده است، اما در پاییر  

 دریافت کرده بود، متوجه اعدام شده است. 
 

  ۱۵) ۱۹۸۸اوت   ۶شایک نرصهللا مرندی گفته است که به مدت دو سال با حسیر  برهان  در بند بوده و در  .  ۱۸۲
( در راهرو شنیده است که نام حسیر  برهان  را صدا یم زنند و سپس او را به محل اعدام برده  ۱۳۶۷  مرداد 
  زندانیان  نرصهللا مرندی در ادامه گفته است که حسیر  برهان  را در میان و پس از آن دیگر دیده نشد.  اند 

 گوهردشت حسیر  قزویب  نیر  یم نامیدند، زیرا او اهل شهر قزوین بود. 
 

کیفرخواست نیر  آمده است. دادستان مدیع شده که آنها دو نفر     Aحسیر  قزویب  نایم است که در پیوست  .  ۱۸۳
متفاوت هستند و نشان داده است که هر دو نام در لیست هانی با سن متفاوت آمده است که ییک از آنها از  

 نظر سب  با حسیر  برهان  مطابقت دارد. 
 

کت داشته اند   بازپریس یک از کسان  که در   را هیچحسیر  برهان  نام ن یم کند که خاطرنشا بدویدادگاه   .  ۱۸۴ ها شر
نرصهللا مرندی. اظهارات او مبب  بر اینکه دو سال حسیر  برهان  را یم شناسد با گفته به زبان نیاورده اند جز 

ارد. عالوه بر این، خطر  خدیجه برهان  مبب  بر انتقال برادر شش ماه قبل از اعدام به گوهردشت سازگاری ند
زمینه، روایت نرصهللا   شدرگیم با یک حسیر  قزویب  وجود دارد که نیم توان آن را نادیده گرفت. با این پیش 

مرندی در مورد اینکه حسیر  برهان  در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است، به اندازه کاق  قابل  
 بخش اثبات نشده است. در این   کیفر خواستاعتماد نیست. بنابراین  

 

A9 .محمدی برنجستانیک   سید عقیل  میر
محمدی برنج .  ۱۸۵ به دلیل فعالیت    ۱۹۸۱سید عقیل در سال  ش تانیک گفته است که برادر س شایک سیدجعفر میر

و پدر و مادرش در پاییر   به گوهردشت منتقل شد   ۱۹۸۸سیایس در مجاهدین به زندان افتاد و در اوایل سال 
یافی   پرس خود، در ماه مهر به زندان اوین احضار شدند و در آنجا    برای همان سال بعد از چندین ماه تالش

 به آنها اطالع داده شد که او اعدام شده است. 
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محمدی  ۱۹۸۸شایک مجید صاحب جم اتابیک گفته است که در اوایل سال   .  ۱۸۶ به همراه سید عقیل میر
ک بوده اند. همچنیر  گفته است که نامش را  

برنجستانیک به گوهردشت منتقل شده و مدن  در سلول مشی 
اعدام سید  است. ادعای  او را ندیده ( در راهرو شنیده و پس از آن دیگر ۱۳۶۷ مرداد  ۱۵) ۱۹۸۸اوت  ۶در 

محمدی برنجستانیک در گوهردشت توسط شاکیان حسیر  فاریس و محمود رویانی و شایک محمد   جعفر میر
 این موضوع را شنیده است.  ها  زند نیر  تایید شده است که وی ترصی    ح کرد که پس از اتمام دوره اعدام

 
که با توجه به اطالعات مجید صاحب جام اتابیک و آنچه در باال آمده است، ثابت    معتقد استبدوی دادگاه   .  ۱۸۷

محمدی برنجستانیک در گوهردشت بوده و در زمان یم  در آنجا اعدام شده است.  جرمشود که سید عقیل میر
 

A10 محسن سید احمدی . 
اینکه بر عقیده خود برای   به دلیل ۱۹۸۰محسن در دهه  ش احمدی گفته است که برادر  شایک حسیر  سید  .  ۱۸۸

مجاهدین ثابت قدم بود به زندان افتاد و آخرین مالقات با او چند ماه قبل از اعدام در گوهردشت در 
کیف  حاوی  در آنجا  و  احضار شد به اوین   همان سالپاییر    مادر در در اوین بود. و اینکه  ۱۹۸۸تابستان 

 اعدام شده است.  محسنکه و به او اطالع دادند  داده شد وسایل محسن به او 
 

در ایران توسط سازمان عدالت برای قربانیان کشتار   ۱۹۸۸در گزارش تحقیق درباره اعدام های دسته جمیع  .  ۱۸۹
به    ۲۰۱۶احمدی در سال   ، آمده است که حسیر  سید201764( مربوط به سال QVMI(در ایران  ۱۹۸۸

سازمان ملل و دادگاه کیفری بیر  الملیل نامه نوشته است که محسن سید احمدی در گوهردشت اعدام شده  
در این مورد با نهادهای حقوق  او اظهار داشت که  بدویدر دادگاه  پریساحمدی در باز  بود. حسیر  سید 

ی دیگری نیر  تماس گرفته است.   برسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

händelser, tilläggsprotokoll 1, s 335 401. 
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   -  بود  ش میل ک  شایک ایرج مصداق  گفته که از زندانیان دیگر شنیده است که محسن سید احمدی از زندانیان  .  ۱۹۰
غم گذراندن دوران محکومیت خود در زندان نگهداری یم شد  یعب     ۱۲) ۱۹۸۸اوت  ۳که در   -  فردی که علیر
نوشته است. شایک   او رباره د خود درباره گوهردشت   در کتاب های و ایرج مصداق  ( اعدام شد ۱۳۶۷  مرداد 

بوده که اعدام شده است، بدون    شمیل ک  حسیر  فاریس تایید کرده است که محسن سید احمدی یک زندان  
نرصهللا مرندی گفته است که هرگز محسن سید  شایک  اینکه توضیح دهد از کجا اطالع دارد. همچنیر  

رادرانش ارتباط برقرار کرده که به او گفته است احمدی را مالقات نکرده است، اما پس از اعدام با ییک از ب
 محسن در گوهردشت اعدام شده است. 

 
در اوین انجام و   محسن سید احمدیبا توجه به اینکه آخرین مالقات خانواده با معتقد است   بدویدادگاه   .  ۱۹۱

که   گفت  طعیتقبا   تواننیم داده های افراد بازپریس شده، در نهایت از شنیده های آنان تشکیل شده،  
 . ه استو در آنجا اعدام شد بوده محسن سید احمدی در گوهردشت 

 

A13رضا زند . 
مرداد   ۸) ۱۹۸۸ژوییه  ۳۰که در زندان  بود   که به همراه برادرش رضا   گفته است  پریسشایک محمد زند در باز  .  ۱۹۲

کشان پاییر  آورد او را ( ۱۳۶۷
دیگر دیده نشد. محمد زند همچنیر  گفته است که وقب    او  و  ند از بند مشی 

  ش( به »کمیته مرگ« آورده شد، به او اطالع دادند که برادر ۱۳۶۷مرداد  ۱۵) ۱۹۸۸اوت  ۶در او خود 
به زندان فراخوانده شد تا همان پیام را دریافت کند. در اینجا یم توان اشاره    پاییر  اعدام شده و پدرشان در 

با عفو بیر  الملل مصاحبه ای داشته و اطالعات مشابیه در مورد برادرش ارائه کرده است  کرد که محمد زند  
 ثبت شده است.  ۲۰۱۸سال در  آغشته به خوناشار یا   Blood-Soaked Secretsکه در گزارش 

 
از جمله شاکیان  نفر دیگر که بازپریس شده اند قرار گرفته استاظهارات محمد زند مورد تایید چندین  .  ۱۹۳

 به  
ی

، رمضان فتیح، حسیر  فاریس، محمود رویانی و مجید جمشیدیت که همیک نرصهللا مرندی، ایرج مصداق 
سپس اعدام شد. ایرج  ند و بردبند آنان که از   بود اتفاق آرا اعالم کردند که رضا زند ییک از اولیر  کسان  

 و محمود رویانی 
ح  هر یک مصداق  بنظر دادگاه بدوی  این رویداد پرداخته اند.  در کتاب های خود به شر

 ثابت شده است که رضا زند بنا به ادعای دادستان در گوهردشت اعدام شده است. 
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 نام های دیگر در پیوست 
کیفرخواست   Aنفر باق  مانده در ضمیمه   ۱۰۳برریس خواهد کرد که کدام یک از   بدوی در این بخش، دادگاه  .  ۱۹۴

این شواهد شفایه است که برای این برریس تعییر  کننده   هنوز در گوهردشت در دوران جرم اعدام شده اند. 
صورت گرفته به دسته های مختلف   پریس هایاسایم را بر اساس اطالعات باز  بدویپس از آن دادگاه  ،است

 ابت شده است مناسب ترین است. تقسیم کرده است. چنیر  طبقه بندی برای ارائه آنچه در این قسمت ث
 

ده   شواهد شفایه گسی 
A4 ی  . مسعود کیر

A11 رامیر  قاسیم . 
A12  سید حسیر  سبحان . 
A14 مهران هویدا . 
A15اصغر مسجدی . 
A16 بزرگ برسر . منوچهر 
A21 . فتح زنجان   اد بهز 
A22عباس افغان . 
A27 محمدرضا شهیر افتخار . 
A31 ناض منصوری . 
A34 محمود زگ . 
A36 . هادی عزیزی 
A38طاهر حقیقت طلب . 
A40 جعفر تجدد . 
A42 ف  . مجید مرسر
A43روشن بلبلیان . 
A44 داریوش حنیفه پور . 
A45حسیر  نیاکان . 
A46 ی صف. ابراهیم  ت اکیر
A48  . نصاری اکاوه 
A50 غالمرضا کیاکجوری . 
A51 هادی صابری . 
A52  منصور قهرمان . 
A59 حسیر  بحری . 
A61  محسن روزبهان . 
A89 .  حیدر صادق 
A92 عیل حق وردی . 
A95 محسن محمدباقر . 
A97 احمد نعلبندی . 
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A99  رحمان چرایع . 
A100  مهدی فریدون . 
A104 ناض صابر بچه میر . 
A107ن کشاورز ر  . بیر
A110  فرمان  . محمد 

 
  کیفرخواستهمانطور که در  شود که این افراد  با توجه به شواهد شفایه ثابت یم   دادگاه بدوی معتقد است  .  ۱۹۵

کت داشته اند نام   افراد مختلف   را اند. همه آنها در گوهردشت اعدام شده آمده    برده اند که در بازپریس ها شر
و   تماس داشته اند به طرق مختلف با یکدیگر   ها   در زندان بوده اند، در طول دوره اعدام با آنها که   گفته اند   و 

به همیر  دلیل است که   . دقیق و منسجم بود مفقود شده اند. اطالعات مربوط به هر فرد این افراد  سپس
با اطمینان کاق  مشخص شده است که آنها در مدت جرم در گوهردشت بوده    معتقد است که بدویدادگاه  

ی از آنان نشد. اند و پس از آن  همچنیر  اطالعان  که در این زمینه ها شبهه منطف  ایجاد کند، وجود   خیر
بر پایه  ثابت شده است که آنها  پریس ها گفته شدهبه آنچه در باز  نداشته است، به این معب  که با توجه

 کیفرخواست در گوهردشت اعدام شده اند.   توصیف
 

برای آنچه در مورد هر فرد در رابطه با اعدام ها به تفصیل بیان شده است، به صورتجلسه جلسات در    .  ۱۹۶
 . رای دادگاه ارجاع داده یم شود  ۲ضمیمه 

 

ده شواهد شفایه    کمی  گسی 
A1 ی  . مهرداد اشی 
A3 رضا عبایس . 

A17  بهنام تابان . 
A18  فرزین نرصن . 
A19 ضا مهدی زاده  . علیر
A23 بهروز بهنام زاده . 
A26 ضا سپایس  . علیر
A28نیک ال . رضا ف   
A29  جالل الیف . 
A30 اکیر شاکری . 
A32عباس یگانه . 
A35 اسدهللا طیبر . 
A37  محمدحسن خالف . 
A39 اقبایل . نعمت 
A47 

ی
 . ابوالقاسم ارژنیک

A54  مهشید رزاق . 
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A55 هللا جالیل  . خیر
A56 محمدرضا حجازی . 
A57  بهروز شایه مغان . 
A58  احمد نورامیر . 
A60 فرهاد اترک . 
A62 حسیر  عبدالوهاب . 
A70 ی  . مسعود دلیر
A73 حسیر  کرییم  . امیر
A74 ایرج لشگری . 
A75 محمدرضا دلجوی ثابت . 
A76 زیدهللا نورمحمدی . 
A77  حمیدرضا همب . 
A78 زاده اردبییل. محسن صادق 
A79مسعود خستو . 
A85 

ی
 . عبدهللا بهرنیک

A90 قاسم سیفان . 
A91  فرامرز فراهان . 
A94 سید عیل وصیل . 
A96 عیل بکایل . 
A98 جنگ زاده  . محمد 

A105 قاسم محبعیل . 
A108 نوری  . محمد درویش 
A109فرامرز جمشیدیان . 

 
در مورد آنها صحبت کرده اند زیاد   افرادی که در بازپریس ها در مورد این افراد، شواهد به اندازه تعداد  .  ۱۹۷

وجود دارد که آنها در جریان   مورد بازپریس از حداقل یک مشخیصنیست، اما با این وجود اطالعات دقیق و  
شواهد مشابه نیر  اتفاق با   امری که در پیوند اعدام های گوهردشت پیدا شده و سپس مفقود شده اند. 

دادن نمونه ای از   در این قسمت نیر  مستدل است. برای  کیفرخواستاین معب  است که  افتاده است و به 
 ارزیانر 

ی
 . یم شود شواهد، موارد زیر توضیح داده ارزش از  بدوی دادگاه چگونیک

 
ضا مهدی زاده ) .  ۱۹۸ موارد زیر مشخص شده است. شایک محمود  ( A23( و بهروز بهنام زاده )A19در مورد علیر

  ۱۲) ۱۹۸۸اوت   ۳در  د، اینکه آنها را شناس  یم خود از زمان حضورشان دربند  رویانی گفته است که هر دو را 
دیگر دیده  پس از آن و   یم بردند به سمت آمف  تئاتر اینکه آنها را  ( در "راهروی مرگ" دیده و ۱۳۶۷  مرداد 
اییط است که  ند نشد است.  آنها را نوشته آفتابکاراندر کتاب خود  ۲۰۰۷محمود رویانی در سال . اینها شر

 نیر  در کتاب خود 
نوشته است که   ۲۰۰۴در سال  Restless Raspberriesهمچنیر  شایک ایرج مصداق 
ضا مهدی زاده و بهروز    علیر

 
 



                               ۹۷ 

    B 15255-19شماره دعوا                                    رای دادگاه                                        دادگاه بدوی استکهلم 

          ۲۰۲۲ژوییه  ۱۴                    ۴شعبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از  پریس توضیح داد که او این موضوع را در باز   ایرج مصداق   اعدام شدند. در زندان  بهنام زاده در آن روز  
 دیگر زندانیان گوهردشت شنیده بود. 

 
ضا مهدی زاده و بهروز بهنام زاده به صورت  .  ۱۹۹ داده   مشخص سخن یم گوید. محمود رویانی از رفقای خود علیر

ح  های طمینان کاق   ، با ابدویدادگاه  به نظر یم شود، پس از آن،  باال تایید وی نیر  با شواهد مکتوب به شر
ضا مهدی زاده و بهروز بهنام زاده در دوران اعدام بعد ناپدید  در زندان بوده اند و   ها  ثابت شده است که علیر

. عالوه بر این، هیچ تحقیف  وجود ندارد که در این زمینه ها خالف آن صحبت کند، یعب  در  شده اند 

 شت اعدام شده اند. کیفرخواست در گوهرد   بر پایهمجموع ثابت شده است که آنها 
 

( یم توان گفت که شایک اکیر صمدی گفته است که قبل از اعدام با یکدیگر بند  A28در مورد رضا فالنیک ) .  ۲۰۰
گ داشته اند و در روز  مرداد   ۱۲"راهروی مرگ" برده شده )  بهرضا فالنیک را دیده که  ۱۹۸۸اوت  ۳مشی 

. اعدام رضا فالنیک در گوهردشت توسط شایک حسیر   ه استدمواجه نش   او پس از آن دیگر با  و  (۱۳۶۷

های خود اظهار داشته اند که در   پریس تایید شده است که هر دو در باز نیر   فاریس و شاهد رحمت عیل کریم 
عالوه   اعدام ها او ناپدید شد.  به همراه رضا فالنیک به گوهردشت منتقل شدند و پس از  ۱۹۸۸ابتدای سال 

با او تماس گرفت و متعجب بود   ۱۹۸۹، رحمت عیل کریم گفت که مادر رضا فالنیک در اوایل سال بر این
 و هم محمود رویانی در کتاب   اش که پرس گمشده

های خود درباره  چه شده است. هم ایرج مصداق 
های  پریس  ( اعدام شد، اما در باز ۱۳۶۷مرداد  ۱۲) ۱۹۸۸اوت  ۳اند که رضا فالنیک در   گوهردشت نوشته
 اند.   تری از آگایه از این کار ارائه نکرده  خود گزارش دقیق

 
ط  بدویدادگاه   .  ۲۰۱ ضا مهدی زاده و بهروز   همانند مورد   ،در مورد رضا فالنیک اثباتمعتقد است که شر علیر

مدارک   نبود که با شواهد دیگر پشتیبان  یم شود و افراد بازپریس شده  با توجه به اطالعات موثق   ،بهنام زاده
 . شده استبرآورده  ، اثبان  مخالف

 
ارزیانر کرده است. شاکیان نرصهللا  مشابیه نحو  ( را بهA94مورد سیدعیل وصیل )تحقیقات در  بدویدادگاه   .  ۲۰۲

 مرندی و رمضان فتیح هر دو گفته اند
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در راهرو اصیل خوانده شد و او را بردند تا دیگر  ( ۱۳۶۷مرداد   ۱۵) ۱۹۸۸اوت  ۶در که نام سیدعیل وصیل 
بوده است.   همبند دیده نشود. نرصهللا مرندی در ادامه اظهار داشت که پیش از آن مدن  با سیدعیل وصیل 

بود که   او ایرج مصداق  در کتاب های خود درباره اعدام ها آورده است که سیدعیل وصیل ییک از زندانیان بند 
آن روز   سید عیل وصیل توضیح داده است که پریس اعدام شد. او در باز ( ۱۳۶۷مرداد  ۱۵) ۱۹۸۸اوت  ۶در 

شده اند. عالوه بر   ناپدید بسیاری از آنها سپس و   ند به راهروی اصیل منتقل شد  بند او از دیگر با چند نفر 
ز  و ااین، هیچ تحقیف  که در جهت مخالف در مورد سیدعیل وصیل صحبت کند، به دست نیامده است 

ط اثبات را برآورده یم بدویدادگاه   اینجا   داند. ، شر
 

( در راهرو اصیل خوانده شده و سپس  A51شایک مجید صاحب جم اتابیک گفته است که نام هادی صابری ) .  ۲۰۳
 تئاتر برده اند. وی همچنیر  اظهار داشت که پس از آزادی با بستگان 

هادی صابری را به سمت سالن آمف 
ف سمنان  در    بازپریسهادی صابری که از اعدام مطلع شده بودند در تماس بوده است. شایک مسعود اشر

  دوره اعدام ها و پس از  اند  در یک بند بوده  مرداد  اوایلو در شناسد  خود گفته است که هادی صابری را یم 
اند. همچنیر  حسیر  فاریس اعدام هادی صابری را در گوهردشت تایید کرده و گفته است   دیده ندیگر او را 

 . بودند با هم از اوین به آنجا منتقل شده  ۱۹۸۸که در ابتدای سال 
 

به همراه چند   دوره اعدام ها ( را در A3اد بوده و رضا عبایس )شایک حسیر  ملیک گفته است که در بند جه .  ۲۰۴
. همچنیر  حسیر  ملیک در مصاحبه ای با بنیاد عبدالرحمن  ند زندان  دیگر که دیگر دیده نشده اند از آنجا برد 

او  گفته هایگفت که دوستش رضا عبایس ییک از اعدام شدگان این زندان بوده است.    ۲۰۰۹برومند در سال  
نوشته است که نام رضا   A Galaxy of Starsتوسط حسیر  فاریس نیر  پشتیبان  یم شود که در کتاب 

عبایس را در زندان یادداشت کرده تا فراموش نکند چه بر ش او آمده است. همچنیر  در مورد رضا عبایس 
رضا  در مورد معتقد است که   بدویدادگاه از این رو  وجود ندارد که این گفته ها را رد کند.  چ تحقیف  هی

ط اثبات وجود دارد. عبایس   نیر  شر
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 شایک عیل ذوالفقاری گفته است که  .  ۲۰۵
ً
( در  A79با مسعود خستو )در آغاز دوره اعدام ها در گوهردشت ضمنا
پس از آن دیگر هرگز دیده نشد. شایک فریدون نجف  آریا گفته است که از او و  بوده است  بخش فاریهمان 

دوستان نزدیک مسعود خستو بوده و پس از آزادی با خانواده وی تماس گرفته و آنها گفته اند که او اعدام 
 Neither Lifeج مصداق  در کتاب ایر همراه با اظهارات  ،این اظهارات معتقد است بدوی شده است. دادگاه 

nor Death  در گوهردشت اعدام شد، به  ( ۱۳۶۷مرداد  ۱۲) ۱۹۸۸اوت   ۳در مبب  بر اینکه مسعود خستو
ط اثبات وجود دارد.   این معب  است که در مورد مسعود خستو نیر  شر

 
 جزئیات و همیر  برای افراد باقیمانده در این دسته، اطالعات شفایه با  .  ۲۰۶

ی
به همیر  ترتیب   کهوجود دارد    ویژگ

 درباره اعداماز کتاب
پشتیبان   ،از تحقیقات دیگر نیر   بریح  موارد ها و در  های محمود رویانی یا ایرج مصداق 

  یم کند به دست آمده، با اطمینان کاق  ثابت معتقد است که آنچه در مورد این افراد   بدوی . دادگاه شود یم
  خالف   بر مدارگ  نبود در و از اینجا  در گوهردشت بوده و سپس مفقود شده اند  دوران اعدام ها که آنها در 

اعدام شده اند. برای  بر پایه آنچه که در کیفرخواست آمده اثبات شده است که آنها  آنچه که گفته شد 
رای   ۲پیوست به   دوبارهابطه با اعدام ها با جزئیات بیشی  بیان شده است، آنچه که در مورد هر فرد در ر 

 . ارجاع داده یم شود  دادگاه
 

 شواهد شفایه ضعیف تر 
A2بخشر   . شهرام شه 

A25 ناض برزگر . 
A41منوچهر رضانی جهریم . 
A53حسیر  حقیقت گو . 
A64  محمود آرمیر . 
A65 . ج جعفرزاده ایر 
A72  سید محمد اخالق . 
A82 . فرد  مصطف  مرد 
A87 حسینعیل خطیبر . 
A83 رضا ازیل . 
A84 محمدعیل الیه . 
A93  حسیر  قزویب . 

A102 افشیر  علوی تفریسر . 
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کت داشته   بازپریس معدودی از افرادی که در ها نام برده شده است، اما فقط  پریساز این افراد در باز  .  ۲۰۷ ها شر
اعدام آنها را تایید کرده اند یا اظهار داشته اند که از دیگران در  یا  به طور خالصه  و  اند این کار را کرده اند 

یان  است که در مورد افراد  یفاقد دقت و جز   این داده ها مورد آنچه برای آنها اتفاق افتاده است شنیده اند. 
ط اثبات است، ک وجود داشتههای قبیل  در دسته قابل  در نبود شواهد و مدارکه به این معب  است که شر

 اعتماد برآورده نشده است. 
 

فرد    ( و مصطف  مرد A65در مورد ایرج جعفرزاده ) فردی است که در بازپریس ها شایک ایرج مصداق  تنها  .  ۲۰۸
(A82 صحبت کرده است. زمان  که دادستان گزیده ای از کتاب )بیان یم کرد آنها اعدام    او را نشان داد که

در تایید   شده اند، او توضیح داد که این موضوع را از زندانیان دیگر شنیده است. هیچ تحقیق مهم دیگری
با قوت کاق  ثابت نشده است که ایرج جعفرزاده و   و از اینجا به اعتقاد داد گاه بدویوجود ندارد  این موضوع
ی از آنان در دست نیستخفرد در گوهردشت بوده و سپس   مصطف  مرد    بدوی ، دادگاه ترتیب. به همیر   یر
ط اثبات در مورد شهرام ش  معتقد است   ( نیر  برآورده نشده است. به غیر از اظهاراتA2بخشر )ه  که شر

مبب  بر اینکه در گوهردشت در یک بخش بوده اند، تحقیقات قابل توجیه در مورد   زاد شیر محسن  شاهد 
 وی وجود ندارد. 

 
مجید  شایک دارد.  مشابه ( ماهیب  A102( و افشیر  علوی تفریسر )A87شواهد مربوط به حسینعیل خطیبر ) .  ۲۰۹

حسیر  فاریس در   ، امری کهمفقود شد  دوره اعدام ها جمشیدیت گفته است که حسینعیل خطیبر پس از 
ی ند پریس خود درباره باز  اده اند که چگونه  افشیر  علوی تفریسر اظهار داشت. با این حال، آنها توضیح بیشی 

از این موضوع اطالع داشته اند یا جزئیات دیگری ارائه نکرده اند. ایرج مصداق  در کتاب های خود گفته  
ده است اما در مورد افشیر    پریس خود است که هر دو اعدام شدند. وی در باز  از حسینعیل خطیب نایم نیر

دادگاه بدوی به این  زندانیان دریافت کرده است. علوی تفریسر توضیح داده است که این اطالعات را از سایر 
،  دارد از اعدام حسینعیل خطیبر و افشیر  علوی تفریسر در گوهردشت  نشانکه این تحقیقات   نتیجه یم رسد 

ط اثبات در صورت  مدارک قابل اعتماد دیگر به گونه ای برآورده نیم شود که    نبود اما معتقد است که شر
 اشته باشد. امکان مسئولیت کیفری وجود د 

  
هنگام استماع وی   ،کشیده  ( یم توان اظهار داشت که شاهد رحمان در A41در مورد منوچهر رضانی جهریم ) .  ۲۱۰

جهریم ییک از همرزمانش بود که در تابستان   گفته است که منوچهر رضانی   ۲۰۱۲در سال   ایران تریبونالدر 
با یکدیگر آشنا    80، او اظهار داشت که آنها از ابتدای دهه بدویدر دادگاه  پریس اعدام شد. در باز  ۱۹۸۸

 از دیگر بودند و او 
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زندانیان شنیده که منوچهر رضانی جهریم به گوهردشت منتقل و سپس در آنجا اعدام شده است. ایرج  
که منوچهر رضانی جهریم اعدام شد و در   نوشته است گوهردشت    های خود درباره مصداق  در کتاب

که اطالعات رحمان   معتقد است  دادگاه بدویتوضیح داد که این موضوع را از دیگران شنیده است.  بازپریس 
ایرج مصداق  در نهایت شایعه است و بنابراین با اطمینان کاق  ثابت نشده است که منوچهر   درکشیده و 

 رضانی جهریم در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است. 
 

ی A53رد حسیر  حقیقت گو نیر  وجود دارد )مشابه در مو  شواهد  .  ۲۱۱ (. حسیر  فاریس بدون اینکه توضیح بیشی 
از این موضوع داشته باشد، اعدام را تایید کرده است. ایرج مصداق  در کتاب های خود نوشته است که  

تحقیقات   نبود توضیح داده که از دیگران شنیده است. در   بازپریسدر و حسیر  حقیقت گو را اعدام کردند 
ط اثبات برآورده   معتقد است دادگاه بدویمربوطه دیگر،   شده است. نکه شر

 
 نیر  در کتاب خود نوشته است که حسیر  قزویب  )  .  ۲۱۲

غیر از گفته در گوهردشت اعدام شد. ( A93ایرج مصداق 
به دست نیامده است.  گوهردشت عدام حسیر  قزویب  در  مبب  بر ا دیگری هیچ اطالعات ایرج مصداق  

به اوین منتقل   ۱۹۸۸اوایل تابستان  اظهار داشته که او بهمراه حسیر  قزویب  در لونی  شاهد محمد خدابنده
به این نتیجه رسیده که کیفرخواست در این قسمت ثابت    دادگاه بدویبا توجه به اطالعات متناقض،  . شد 

 . نشده است
 

  (A83)، رضا ازیل  (A72)، سیدمحمد اخالق   (A64)، محمود آرمیر   (A25)قات در مورد ناض برزگر تحقی .  ۲۱۳
ط اثبات را برآورده نیم سازند نیر   (A84)و محمدعیل الیه  را فرد دیگری که در بازپریس ها  . همه آنها شر

کت داشته نام برده و گفته که اعدام شده اند  ی در این با شر است. ایرج   نکردهره ارائه  اما جزئیات بیشی 
بود   اطالعان  اینها توضیح داده که  بازپریس مصداق  در کتاب های خود نوشته که آنها اعدام شده اند و در 

 محمود رویانی در 
گفته است که ناض برزگر،    آفتابکارانکه از سایر زندانیان دریافت کرده است. همچنیر 

 اعدام شدند. او در  
ی

توضیح داد که این کتاب درباره   بازپریسمحمود آرمیر  و سیدمحمد اخالق  همیک
ی را بخاطر نیم آورد تجربیات خودش است، اما زمان    استفاده  اطالعات سایر زندانیان آزاد شده از ،  که چیر 

 . کرده است
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ی دادگاه بدوی .  ۲۱۴ ، سید محمد   نتیجه گیر یم کند که این تحقیقات حایک از حضور ناض برزگر، محمود آرمیر 
، رضا ازیل و محمدعیل الیه در گوهردشت در  ، اما در مورد هر یک از شواهد و  دوره اعدام هاستاخالق 

ت شده  ثابرویهم رفته و با دالیل مورد اعتماد کاق  که   مطمی   نیست  دادگاه بدویمدارک ابهامان  وجود دارد. 
ی از آنها نشده است، به گونه ایاند و سپس  در گوهردشت بوده   دوره اعدام ها است که آنها در  که    خیر

 منجر به مسئولیت کیفری شود. 
 

 شواهد شفایه وجود ندارد 
A20حمیدرضا طاهریان . 
A24 فرامرز دلکش . 
A33 محمدرضا مهاجری . 
A49ظفر جعفری افشار . 
A63  حمید اردستان . 
A66جالل الدین فراهان    . هادی 
A67 منصور حریری . 
A68 سعید رمضانلو . 
A69 ناض زرین قلم . 
A71  شهریار فییص . 
A80 جعفر خرسوی . 
A81  . هادی  کیومرث میر
A86  داوود حسینخان . 
A88افکار  . کریم خوش 

A101محمود عبایس . 
A103 سید مسیح قریشر . 
A106 احمد بیک محمدی . 

 
است. عالوه بر   شدهاشاره ننام برده در باال به افراد   ها  اعدام دورههیچ بازپریس در اظهارات مربوط به در  .  ۲۱۵

در گوهردشت   اعدام ها این، در مدارک کتبر نیر  چنیر  پشتوانه ای وجود ندارد که ثابت شود آنها در دوره 
 در بریح  از فهرست 

ً
به آنها اشاره شده است، اما با     شدهکتاب های افراد بازپریس ها و  اعدام شده اند. قطعا

،  گفته شد مکتوب و معنای آن برای ارزیانر شواهد   دالیلتوجه به آنچه در باال در مورد ایرادات ذان  در 
در گوهردشت   ه اعدام ها که با اطمینان کاق  ثابت شده است که این افراد در دور   معتقد نیست  دادگاه بدوی

 انجام شده در این بخش اثبات نشده است. تحقیق   تکیفرخواسبوده اند. بنابراین  
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آنقدر قوی نیست که  این تایید  اما تایید یم کند   ند ه ا آنها در گوهردشت اعدام شداین را که   ودیالبته تا حد
 مسئولیت کیفری شود.  منجر به

 
ثابت شده که اعدام شده اند به دلیل رویه ای که در   کهزندانیان    نشان داده شد در این ارزیانر همچنیر   .  ۲۱۶

 ترس شدید از مرگ داشته اند. ی صادره اعمال میشد، زندان به دنبال فتوا
 

وع،  .  ۲۱۷ در مورد ادعای  پرونده در تجزیه و تحلیل وضعیت  ۶به برریس سوال  دادگاه بدوی با این نقطه شر
 ندان گوهردشت یم پردازد. در ز  پروسه اعمال مجرمانهمشارکت حمید نوری در 

 

iv  .  حضور حمید نوری در موج اول 
در اقدامات علیه زندانیان   ۱۹۸۸اوت   ۱۸ژوییه تا  ۳۰( آیا حمید نوری در دوره ۶پرسش 

کت داشته است؟   مجاهدین در زندان گوهردشت شر
 

   ثابت شده است   

 حمید نوری به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت با نام مستعار حمید عبایس   −
 مشغول به کار بود  ۱۹۸۸اوت  ۱۶ژوییه تا  ۳۰دوره در 

کت کرده است از راه   − اینکه در این سمت با هم و با توافق یا مشورت با دیگران در اعدام ها شر
خواندن نام  به راهروی اصیل،   بردن این زندانیانجهت فرستادن به کمیته،   انتخاب زندانیان

 خواندن نام  به کمیته،  بردن آن زندانیانکه قرار بود در برابر کمیته حاض  شوند،    زندانیان  
به محل اعدام تا  دادن دستور به زندانیان که صف ببندندکه قرار بود اعدام شوند،   زندانیان  
  حیاتاز  با دار زدنرا  زندانیان  که در آنجا   اسکورت زندانیان تا محل اعدامشوند، اسکورت  
کت در  دعوت از سایر مجرمان و دادن دستور به آنان نیر    و  یم کردند محروم   آن کارها برای شر

 صادر کرده بود را اجرا یم کرد.  کمیته    گفته شده در باال احکام اعدایم کهکه از طریق مشارکت   −
ایط اسایس یک محاکمه عادالنه  بر پایه   احکایم که بر پایه رویه ای صادر یم شد که فاقد شر

   مقررات انسان دوستانه حقوق بیر  الملل بود. و همچنیر  

 با ایجاد ترس شدید که حایم یا هوادار مجاهدین بودند  عداد بسیار زیادی از زندانیان را  که او تاین −
   در معرض رنیحر بزرگ و سخت قرار یم داد.  از مرگ

 
ی ها روشن  بخش، دالیل این در   شده است. این موضع گیر

 
 

 و پردازش
ی

 پرسش هانی برای رسیدگ
 در این بخش برریس یم کند که آیا حمید نوری، همانطور که دادستان ادعا کرده است، در  دادگاه بدوی  .  ۲۱۸

 سمت مشابه دیگری،  نقش و سمت معاون دادستان یا در  
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کت کرد  کرده  ، اعدام ها را سازماندیهآنانو با توافق یا مشورت با  دیگرانبا   از راه:  ه بود از جملهو در آن شر

 کمیته، حاض  شدن در برابر  برای  زندان   انتخاب −

 در آنجا، از آنها  نگهبان  راهرو اصیل و   بهزندانیان   بردن این −

دادن اطالعات و کمیته   آنان به بردنشوند،   حاض  کمیته  در برابر  زندانیان  که قرار بود   خواندن نام −
 در مورد زندانیان، کتبر یا شفایه

 ، اعدام برده شوند  رایزندانیان  که قرار بود ب  خواندن نام −

 ، محل اعدام اسکورت شوند  بهتا    ببندند صف که   دستور دادن به زندانیان −

  با حلق آویز کردن از حیات زندانیانمحروم کردن  تا محل اعدام و پس از آن  اسکورت زندانیان −
 آنان، و همچنیر  

کت کردهحب  خود در یک یا چند نوبت در اعدام ها  −  بود.   حاض  و در آن شر
 
 

 باید برریس شود که آیا حمید نوری با همکاری و توافق یا مشورت با سایر    .  ۲۱۹
ً
از سایر عوامل   ارشد، کارکنانضمنا

ارشد در اقداماتشان  که در اعدام ها از راه کمک به او و دیگر کارکنان   جرم خواسته یا به آنان دستور داده
 . کت کنند یا خیر  مطابق آنچه که در باال گفته شد و نیر  اجرای اعدام ها شر

 
 

ک و با توافق یا مشورت با سایر باید همچنیر    .  ۲۲۰  شود که آیا حمید نوری به طور مشی 
ی

از   عوامل جرمرسیدگ
  کرده بود رویه ای صادر  بدنبال   را  دستور آنکه کمیته اقدامات گفته شده در باال، مجازات اعدایم را  طریق 

ایط  وی یم کند  از  را که یک محاکمه عادالنه اسایسکه شر مقررات انسان دوستانه حقوق بیر  الملل پیر
 یا نه.  اجرا گذاشته است نداشت به 

 
ایط    .  ۲۲۱ ، دادگاه بدوی باید برریس کند که آیا حمید نوری، تحت شر انسان  در رابطه با ادعای شکنجه و رفتار غیر

حایم یا  که   را  ، تعداد بسیار زیادی از زندانیانگفته شده در باال از طریق همان اعمال   بطور عمدهمشابه و 
به   آنانبا بردن   ،از آنان نام برده شده Bو   A پیوست هایکه در   کسان  از جمله   بودند و مجاهدین   هوادار 

و  تصمیم کمیته  کشیدن برای  کمیته یا انتظار ماندن برای رفی   به  منتظر  و کمیته یا بردن آنها به راهرو اصیل 
در  ،و انجام اقدامات مقدمان  قبل از اعدام ی اعدامدر صورت لزوم، بردن آنها به محل اجرا همچنیر  

که به عنوان شکنجه و رفتار   قرار داده است، کاریایجاد ترس شدید از مرگ  نایسر معرض یک رنج بزرگ 
انسان  قضاوت   . شود یم غیر

 
 
 
 
 
 



                              ۱۰۵    

    B 15255-19شماره دعوا                                    رای دادگاه                                        دادگاه بدوی استکهلم 

          ۲۰۲۲ژوییه  ۱۴                    ۴شعبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وع   نقاط شر
در بخش قبل تشخیص داده که جرایم طبق ادعای دادستان در زندان گوهردشت انجام شده   دادگاه بدوی .  ۲۲۲

این اعمال مجرمانه بزرگ را که بسخب  یم توان از آنها دریافب  کیل  است. همانطور که در باال گفته شد، 
  مجرمیتبه برریس   دادگاه بدوی. در این بخش، داشت چندین نفر با همکاری با یکدیگر صورت داده اند 

   حمید نوری در این رویدادها یم پردازد. 
 

 یهانهیها در زمها، مقاالت و مصاحبهها، کتاباطالعات موجود در گزارش دادگاه بدوی، بر پایه ارزیانر  .  ۲۲۳
اهمیت پیدا   مستقل اثبان   قیعنوان حقا  به  به مقررات آزادی ارایه سند و مدرک یم تواند   گوناگون با توجه

کند. چنیر  سند و مدرگ میتواند تاثیر مشخیص داشته باشد بویژه اگر که سند در نزدییک زمان وقوع جرم  
تهیه شده و تازه باشد. آن امنیت قضانی که یک محاکمه کیفری بر آن بنا شده به این معناست که ارزش و  

به عنوان حقایق کمیک یم تواند حب   اهمیت اسناد مجزا مطلوبست که محدود باشد. استناد به اسناد 
 پیدا کند.   اهمیت حمایب  در رابطه با بریح  اطالعات  بدست آمده از بازپریس ها 

 
ایط برای اثبات واقعیت های حقوق  مشخص شده در  برریس شواهد  .  ۲۲۴ و مدارک به روی اهمیت شر

یم توان گفت که دلیل قاطع در این قسمت از اظهارات شایک و شهود تشکیل   کیفرخواست متمرکز است. 
وع یم کند. هنگام ارزیانر ارزش اثبان  یک  

، گفتهشده است. بنابراین دادگاه بدوی با ارزیانر اظهارات شر
ایط دیگر و آنچه که مدارک پشتیبان  کننده خواناین گفتههمچنیر  برریس یم شود که آیا  ده یم  ها از سوی شر

  عمل خالف هنگایم که چند نفر مشاهدات مستقییم از شود یا حقایق کمیک مثبت تایید یم شوند یا نه. 
ی یم بخشد. میان حقایق اثبان  انجام داده اند، این همکاری   است که به اظهارات شایک ارزش اثبان  بیشی 

 
د مدارک شفایههنگام ارزیانر   .  ۲۲۵   که خاطرات در طول زمان تمایل به تغییر دارند   ، دادگاه بدوی باید در نظر بگیر

. برای اینکه بتوانیم یک رویداد را در  در حافظه یم ماند تر از   و به جای آن یک خاطره کیل  از یاد یم روند  و 

زمان  که رخ    و رویداد از نظر احسایس مهم   آن  ، معموال الزم است کهآوریمطول زمان به درسب  به خاطر 
ش  کننده  منحرص به فرد باشد. حافظه همچنیر  به دلیل ماهیت بازسازیدهد متمایز و یم  از گسی 

ً
  اش، دائما

های زمان. تحقیقات نشان داده است که وقب  یک خاطره یکسان در و افزایش خاطره ها در حافظه یم گریزد 
 چنیر   و بطور عمده متفاوت است. با این حال هربار با بار قبل ، محتوای آن شود گوناگون  به یاد آورده یم
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ون از که ه هانی  خاطر است که  اطالعات   پذیری از  مستعد تأثیر و در حاشیه آن هستند بیشی   مرکز رویداد بیر
هستند. اطالعات جانبر به شعت از حافظه محو یم شود. وقب  زمان و دستخوش فرامویسر شدن بعدی 

ی شد، تنها بخش   سیی
مطالعات همچنیر  نشان داده اند که انسان ها  ماند. باق  یم آن خاطره های مرکزی کاق 

 خوب عمل یم کنند. 
ً
    65به طور کیل در تشخیص و شناسانی چهره ها نسبتا

 
به این نکته توجه یم کند که واضح ترین و قابل اعتمادترین   دادگاه بدوینوری، در رابطه با شناسانی حمید  .  ۲۲۶

شناسانی شخص در صورن  به دست یم آید که شاهد از قبل از وقوع جرم، شخص شناسانی شده را شناخته  
شد.  شناسانی به شعت، به طور خودکار و مستقیم، و فرآیند شناسانی کل نگر با و یا با او آشنا بوده باشد، 

تری  آشنا باشد، این فرصت را داشته است که او را برای مدت طوالن   جرم هنگایم که شاهد از قبل با مرتکب 
ی را   برای شناسانی صحیح مطلوب است. هنگام ارزیانر  بخاطر بسپارد ببیند و جزئیات بیشی 

ً
، که احتماال

اییط دادگاه بدویشواهد،  ،  توجه نماید   کند را تضعیف یم ه ها موثق بودن گفت که  باید در عیر  حال به شر
کت دارد،اینکه مانند   ندیده است یا با یکدیگر آشنانی  فردی که در بازپریس شر

ً
شخص مورد نظر را قبال

ه.  ی نداشتند و غیر
 66بیشی 

 
همچنیر  باید در نظر داشته باشد که تحریف ها یم تواند از نگرش های نایسر از روانشنایس  دادگاه بدوی .  ۲۲۷

ک در معرض خطر یا حمله قرار  گرویه باشد. افرادی که رویدادی را با هم تجربه کرده اند، یا به طور مشی 
د که  گرفته اند، اغلب با یکدیگر احساس اتحاد یم کنند. این موقعیت یم تواند احساس همبست  را برانگیر 
ی

یک
شاهد را متمایل به پذیرش ناخودآگاه نظریه ای یم کند که برای گروه خودش سودمندتر به نظر یم رسد.  

گذاری بر نتیجه    بازپریسهای درون گرویه قبل از بنابراین، بحث  را دارد. اگر شاهدی  گفته ها خطر تأثیر
  این تمایل قوی است که ، معرق  کرده الفکار خاطالعان  دریافت کرده باشد که شخص خایص را به عنوان 

 67. معرق  کند  یک روبرو شدن بعنوان خالفکار در را شخص  آن شاهد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 Lena Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 124. 
66 Ibid, s. 148 
67 Ibid, s. 117 f. 
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کت داشتند چندین  . ۲۲۸ نوری را در انجام    حمید اطالعان  ارائه کرده اند مبب  بر اینکه  نفر که در بازپریس ها شر
، مرکزی  دادگاه بدویتعدادی از اعمال مختلف مندرج در کیفرخواست دیده اند.  ، پس از بخش مقدمان 

نوری اطالع داشتند و   حمید ترین شواهد را ارزیانر خواهد کرد، یعب  اظهارات افرادی که از قبل از ظاهر 
اییطو سپس در  دیده بودند در زندان   را  بدون چشم بند وی که برای برریس حقایق حقوق  مورد استناد    شر

سپس به برریس اجمایل شواهد متشکل از افرادی یم  دادگاه بدوی. داده اند اهمیت دارد مشاهدان  انجام 
 پردازد که ممکن است توصیف شود که اطالعات ضعیف تری از او داشتند. 

 
نوری در مورد حقایق حقوق  مشخص    حمید   از  تمام مشاهدات در عملهمچنیر  در اینجا باید تأکید کرد که  .  ۲۲۹

کت کننده در بازپریس ها انجام داده اند   شده در راهرو اصیل  . بند به چشمان داشتند که چشم  را افراد شر

در خارج از بندها برای زندانیان امری عادی و همچنیر  زمان    چشم بند مشخص شده است که استفاده از 
وری بود.  حاکمه در کمیتمکه زندانیان برای  کسان  که در بازپریس ها  ه به راهرو اصیل آورده یم شدند، ض 
کت داشته اند  که در طول سال های اسارت روش های مختلف  ابداع کرده اند تا به هر حال  گفته اند    شر

ون کشیدن نخ  با بیر
ً
ها،  بتوانند ببینند و تا حدودی توضیح داده اند که چگونه این کار را انجام داده اند. مثال

چشم بند نگاه کرده  زیر  از اند و پارچه را ببینند، یا ششان را کج کرده  پشت  اند تا بتوانند پارچه را نازک کرده 
اند. همچنیر  تأکید شده است که مشاهدات و همچنیر  نحوه قرار دادن آن را روی ش تنظیم کرده  اند 

ه اسایم خوانده یم شد و چندین زندان  در صف  زمان  ک مانند مخفیانه زمان  که اوضاع در راهرو آشفته بود، 
 قرار یم گرفتند، انجام یم شد. 

 
غم   به این نتیجه رسیده است دادگاه بدوی .  ۲۳۰ داشی    که توضیحات موثف  در مورد نحوه انجام مشاهدات علیر

 است، حب  اگر اظهارات بر چشم بند داده شده 
ی

یح  از  و دلییل ندارد که فرض کنیم این یک موضوع ساختیک
کت داشته اند  ضعیف تر توصیف   و  بیان شده باشد از روی عادت در این مورد کسان  که در بازپریس ها شر

برای مدت طوالن  بدون دست   افراد العاده حاکم و این واقعیت که . با در نظر گرفی   وضعیت فوقشود 
اند بفهمند که در  دهد که زندانیان منتظر تالش کرده احتمال یم  دادگاه بدوینشستند، بسته در راهرو یم
نوری بیان کرد: زندانیان حداقل در اوین این فرصت را داشتند    حمید گذرد. عالوه بر این، اطرافشان چه یم

ی جلوی خود را ببینند تا بتوانند بدون زمیر  خوردن راه بروند که این خود حایک از 
که با چشم بند چند می 

. اگرچه ارزیانر شواهد  را داشتند انجام بریح  مشاهدات  امکان یم کردند کج ششان را  ن است که افرادی که آ

 با توجه  
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افراد  که به این نتیجه رسید   ه شد چه توضیح دادآنبه این باید به اندازه کاق  انجام شود یم توان بر اساس  
کت کننده در بازپریس  چشم  حال، آنچه در مورد  نیبا ا فرصب  برای انجام مشاهدات در راهرو داشته اند.   شر

  یم یر اطالعات ارائه شده تأث نانیاطم تی است که بر قابل منف   ب  یحما  قیظاهر شده است، حقا بندها 
شود، که مستلزم  ، انجام مشاهدات صحیح دشوارتر یم بکار رفتههای رغم روشبند، عیل . با چشم گذارد 

مشاهدات   انر یشد، در ارز  د یهمانطور که در باال تأک  نیبنابراهای برصی است. خطر سوء تعبیر برداشت 
کت کننده در بازپریس  ا یدارد که توجه شود آ  یا ژه یو   تیاهم ،بند چشم  با انجام شده     د یاز قبل از حم فرد شر

 . یر خ ا ی اطالع داشته است  ینور 
 

 مدارکارزیانر مقدمان  و کیل شواهد و 
نام مستعار حمید عبایس در  با تأیید کرده است که   او توان اشاره کرد که در مورد نقش ادعانی حمید نوری، یم .  ۲۳۱

مربوط به زندانیان را برای دفی  دادیار انجام  عادیکرده و امور دفی  دادیار اوین در یک نقش اداری کار یم
زندان را تشکیل یم داد و به امور   حقوق  ، دادیار مدیریت  ه. بر اساس آنچه که به دست آمده استدادیم

 یم کرد.  مانند اینها زندانیان در خصوص مرخیص، مالقات، جابجانی و 
ی

اینکه حمید نوری در اوین  رسیدگ
کت داشته اند دارای چنیر  نقش اداری بود   ه در مدارک دیگری تایید شده و افراد مختلف  که در بازپریس ها شر

که موضوع  چه پیش از وقایع گوهر دشت و چه پس از آن  با دفی  دادیار در اوین  حمید نوری ارتباط به 
 
ی

بوده  گفت که به روشب  معلوم شده که چنیر  . بنابراین یم توان  اشاره داشته اند  است دادگاه بدویرسیدگ
ایط   از ، این ییک دادگاه بدوی است. از نظر  که دادستان مدیع است  نقشر  درباره ارزش اثبان  غیر مستقیم شر

در گوهردشت بازی کرده است. در این زمینه الزم به ذکر است که حمید نوری نیر  اظهار داشته  است او 
نه در  ، اما  کردهکار  در آنجا   اشته، در دفی  دادیار گوهردشت وجود د پرسنلاست که در چند نوبت که کمبود 

 دادگاه است زیرا او در این دوره  
ی

شدوره ای که موضوع رسیدگ در مرخیص بوده است.   به دلیل تولد دخی 
همچنیر  در اینجا باید تاکید کرد که گوهردشت از زندان اوین اداره یم شد و خود حمید نوری نیر  تایید کرده  

ل دادشای انقالب بوده است. است که زندان های تهران و کرج   تحت کنی 
 

 به مجاهدین در زندانهای اوین، قزلحصار   ۱۹۸۰ایرج مصداق  که در دهه  .  ۲۳۲
ی

و گوهردشت   به دلیل وابستیک
منترسر شده    ۱۹۹۶بود، درباره دوران زندان خود مقاالت و کتابهانی نوشته است. او در مقاالن  که در سال 

 نام یک دستیار معاون ها ارائه و در آن زمان است، گزاریسر از اعدام
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 آن. بر اساس اطالعات مندرج در مقاله، حمید عبایس در اعالم کرد  حمید عبایسرا  گوهردشتدادستان در  
  ۲۰۰۶که در سال   Neither Life nor Deathمدت در زندان فعالیت داشته است. ایرج مصداق  در کتاب 

اطالعان  در مورد دستیار معاون دادستان گوهردشت در دوره مورد بحث کیفرخواست  دوباره منترسر شد، 
 نام برده یم شود.  »حمید نوری )عبایس(«ا نام منترسر کرد. این بار از او ب

 
شده است. نام   تکرار این اسایم توسط سایر بازماندگان دوران زندان نیر  یط سالها و در زمینه های مختلف   .  ۲۳۳

منترسر شد و در کتاب حسیر    ۲۰۰۷محمود رویانی که در سال  آفتابکارانحمید عبایس از جمله در کتاب  
به چشم یم خورد. همچنیر  اکیر صمدی،   انتشار یافت ۲۰۱۶که در سال   A Galaxy of Starsبا نام   فاریس 

اطالعان  ارائه کرده اند و   عبایس درباره حمید  ۲۰۱۶مجتبر اخگر و اصغر مهدی زاده در مصاحبه های سال 
ان  نرصهللا مرندی در   از وی نام برده است.  ۲۰۱۸در سال   یک سخی 

 
این فرصت را پیدا کردند که در مورد سیر وقایع به زبان خود   دادگاه بدویهنگایم که شاکیان و شاهدان در  .  ۲۳۴

 داستان های طوالن  و در قسمت های 
ً
تا   تعریف کردند.  مفصلبا جزییات   مهمصحبت کنند، آنها عموما

یت قریب به اتفاق  مرکزی هستهدر   یم بیند  دادگاه بدویآنجا که  داستان هیچ نقص آشکاری وجود  این اکیر
به آنها استناد شده است، به نظر یم رسد که شاکیان و  کیفرخواست ندارد. از سایر شواهدی که در تأیید  

کت کرده اند یا در زمینه های دیگر    همکاریشاهدان  وجود دارند که کتاب نوشته اند، در مصاحبه ها شر
 .  تعریف کرده اند بیان شده  جرم یان  از نوع ادعای ین های مشابیه با جز کرده اند و داستا

 
کت داشته اند و حمید نوری   .  ۲۳۵ با آنچه گفته شد دادگاه بدوی چندی از اظهارات افرادی را که در بازپریس ها شر

 ب
ی

اییط که در رسیدگ ه حقایق  برای آنان فرد شناخته شده ای بود و مشاهدات آنان از حمید نوری در شر
حقوق  استناد شده اهمیت دارد، ارزش گذاری یم کند. در اینجا دوباره تاکید یم شود که خالصه ای از  

کت داشته اند  یم   رای دادگاه یافت.   ۲توان در پیوست شماره  اظهارات کامل کسان  را که در بازپریس ها شر
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 در بازپریس هااظهارات 
 
 

کت کننده در بازپریس ها   که حمید نوری را قبل از انتشار در رسانه ها شناسانی کردند  افراد شر
 

، گزارش  مطلع شدهدر آنجا  ها از تجربیات خود در زندان گوهردشت و آنچه در دوران اعدام ایرج مصداق   .  ۲۳۶
به جای گذاشته است. در این قسمت ها، داستان  مهم با جزییات مفصلمفصل و طوالن  و در قسمتهای 

اقض یا عنرصی نیست که توضیح آن دشوار باشد. بنابراین، از جمله معلوم شد که او یک  حاوی هیچ تن
  از کیفرخواست   نظر زندان  سیایس بوده که به دلیل ارتباطش با مجاهدین به زندان افتاده و در دوره مورد  

ده روی   ش درآوردهگوهردشت  است. همچنیر  مشخص شده است که او پس از آزادی به طور گسی 
ی حمید نوری بوده است. مس  وی محرکه دستگیر  تندسازی دوران خود از جمله در گوهردشت کار کرده و نیر

 
همه   پایه این گفته ها گفته که در دوران اسارت بارها با حمید عبایس ارتباط داشته است. بر    بازپریسوی در  .  ۲۳۷

با   بطور مرتب خود،   بند ( در گوهردشت آغاز شد، جانی که وی به عنوان نماینده  ۱۳۶۶) ۱۹۸۷سال  چیر  از 
 به مسائل مختلف پیش آمده 

ی
 میانمعاون دادستان )دادیار( و دستیار وی حمید عبایس برای رسیدگ

با هم در  ها دیدار یم کرد. او همچنیر  گفته است که دادیار و حمید عبایس در دوران اعدام زندانیان
کردند و پاییر  سال بعد حمید عبایس را هنگام مصاحبه با زندانیان، دید. وی همچنیر   شت خدمت یم گوهرد

، بارها و بارها از جمله یک بار در دفی  دادیار  ها گفته است که پس از انتقال به اوین در سال بعد از اعدام
ها مشاهدان  از حمید عبایس    قبل از آزادی خود، حمید عبایس را دیده است. او گفته است که در این سال

گزارش داده است که    بازپریسبا چشم بند و بدون چشم بند داشته است. در مواردی که چشم بند بوده، در 
 از چه طریف  از پارچه پاره شده یا از زیر آن باز هم یم توانسته مشاهدات خود را انجام دهد. 

 
اعالم شده توسط  حقایق حقوق  رده است که حمید عبایس را به مصداق  اطالعان  ارائه ک ایرج عالوه بر این،  .  ۲۳۸

دادستان مرتبط یم کند. او گفته که حمید عبایس را در رابطه با انجام وظایف در چندین نوبت در راهروی  
حمید عبایس بود  این اطالعات  پایه ایناصیل زندان گوهردشت در جریان اعدام ها مشاهده کرده است. بر 

ا در راهرو مرتب یم کرد، آنها را به کمیته یم آورد و خودش وارد اتاق  یم شد که کمیته تشکیل که زندانیان ر 
 شده بود. عالوه بر این، ایرج  

 
 
 
 
 
 
 



                              ۱۱۱    

    B 15255-19شماره دعوا                                    رای دادگاه                                        دادگاه بدوی استکهلم 

          ۲۰۲۲ژوییه  ۱۴                    ۴شعبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصداق  با بیان اینکه حمید عبایس اسایم زندانیان  را که برای اعدام به سالن انتهای راهرو هدایت شدند  
نزدیک  یک روز به راهرو برگردد. دوباره  همرایه کرد تا مدن  بعد صدا زد و همچنیر  زندانیان را تا محل اعدام 

 زندانیان  که هنوز در راهرو مانده بودند تقسیم کرد.  میانکیک خامه ای را یک  غروب او 
 

گوهردشت است. او تعریف کرده    از گفته است که مطمئنم حمید نوری همان حمید عبایس   بازپریسدر  .  ۲۳۹
 کرده است و حب  امروز هم ظاهر او را یم شناسد و آنچه در زندان 

ی
است که سال ها او را دیده و با او زندگ
 رخ داده در خاطرش حک شده است. 

 
اییط که از نظر   .  ۲۴۰  بودن شناسانی حمید نوری توسط ایرج مصداق  و مشاهدات وی در شر

با توجه به اثبان 
به رویسر که   نظر در دوره مورد  او در زندان حائز اهمیت است، باید تاکید کرد که ،ایق حقوق  مورد استناد حق

از حمید عبایس اطالع داشت. پیش از این نیر  در دوران اسارت بارها با او در تماس بوده   ،در باال ذکر شد 
بود که مشاهدان  از او انجام  او  برای ، شخص شناخته شده ای خالف است. بنابراین در زمان انجام اعمال

 شناسانی او را تقویت یم کند.  و داد، 
اییط است که ارزش اثبان   این شر

 
 با محتوای مقاالت و کتابهانی که در مورد  .  ۲۴۱

وقایع   این عالوه بر این، باید تأکید کرد که اطالعات ایرج مصداق 
دوران  خاطره های آزادی، با یادداشت برداری از  نوشته است تأیید یم شود. او توضیح داده است که پس از 

کرده است. مقاالت و کتاب های او با پشتوانه این  یماسارت خود، برای پردازش خاطراتش، وقایع را ثبت 
  شواهد و مدارکدر زیر منتخبر از یادداشت ها به رشته تحریر درآمده و به نویع یادگار دوران اسارت است. 

 .  وجود دارد که از نظر دادریس با معنا هستند ردپانی از زمان هانی در آن ست که به ترتیب زمان  آمده ا
 

شورای میل مقاومت ایران روزنامه ایران زمیر  یک روزنامه ایران  است که در اروپا و آمریکا توسط  .  ۲۴۲
به قلم ایرج   ۱۰۶تا  ۱۰۴در شماره  ۱۹۹۶ژوییه منترسر یم شود. در سلسله مقاالن  که در  )مجاهدین(

نوشته شده است، از   ۱۹۸۸در گوهردشت در تابستان  ها مصداق  در مورد تجربیات خود در دوران اعدام
دیگر از »حمید عبایس« به عنوان دستیار  جانی »عباس« به عنوان دادیار زندان یاد شده است. در  

 »ناضیان« 
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  در فتوای آیت هللا خمیب  هانی که از اسم. الزم به ذکر است که نام برده شده است و دادیار در گوهردشت 
 : از جمله موارد زیر آمده است ۱۹۹۶ژوییه   ۱۵ مورخ   ۱۰۴. در شماره برده یم شود نام نیر   آمده

 
اینها را به بند خودشان  نام رفقا را صدا زدند و ناضیان یا عباس )معاون دادستان( گفتند: »

ید نید. سپس کاروان رفقا به سمت محل اعدام به راه افتادند. لحظه  « یعب  اعدامشان کبیر
 بود. چقدر دلهایمان در درونمان نر قرار بود، در آرزوی خداحافیط  گونه هایشان را 

سخب 
وع ش[ در حسینیه گوهردشت اعداماوت ۳] مرداد   ۱۲ببوسیم! از  د و ما در راهروی  ها شر

یم رفقا خوانده شد و ناضیان یا عباس )معاون نشستیم. سپس اسا حسینیهطوالن  منتیه به 
ید«خود  بند اینها را به  »دادستان( گفتند  یعب  اعدامشان کنید. سپس کاروان رفقا به    شان بیر

 سمت محل اعدام به راه افتادند. 
 

واقع   یک حرف از نایم در دستنوشته او از قلم افتاده بود و آن نام در توضیح داده است که   بازپریسوی در  .  ۲۴۳
از حمید عبایس بدون غلط امالنی نام برده شده است. از   ۱۹۹۶ژوییه  ۲۲مورخ  ۱۰۵. در شماره عبایس بود 

 مشهود است. در مقاله زیر جمله 
 

یک یم گفتند و  نان  هر بار که جالدان تعدادی از رفقای ما را اعدام یم کردند، به یکدیگر تیر
ر به من پیشنهاد دادند که نپذیرفتم. ییک از پخش یم کردند. حب  یک با  خامه ای میان خود 

یم گوید "برای اینها کباب سفارش داده اند". ناضیان که نام اصیل اش شیخ   پادوهایشان
محمد مغیسه بود، مانند بالرین ها از خوشحایل یم رقصید. دستیار او حمید عبایس، معاون 

یم کشید، با تمسخر زمزمه   فاژ به روی رادیاتور شو دادستان گوهردشت، در حایل که قلم را 
 عاشورای

ی
 مجاهدین!« 68کرد: »عید همیشیک

 
از حمید عبایس به عنوان معاون دادستان و دستیار ناضیان در  ۱۹۹۶مصداق  در مقاالن  در سال  ایرج .  ۲۴۴

سال   منترسر شده در  Neither Life nor Deathنام برد. همچنیر  در کتاب  ها گوهردشت در دوران اعدام
، بر پایه ترجمه آن، چنیر  معرق   در کتاباو حمید نوری را نام اصیل حمید عبایس معرق  کرده است.   ۲۰۰۶
   شده: 

 
 
 
 
 
 

 
. از  یم نشینند  است كه در آن مسلمانان شيعه به سوگ شهادت امام سوم و يارانش كه در آغاز دوران اسالیمی در كربال روي داد  دوره ای از سال عاشورا  68

 نامند.  ده یم یعاشورا به معنا روز از ماه محرم است، آن را در زبان عرنر  یر  مصادف با دهم  اسالیم میکه در تقو   نی آنجا
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 و دادیار گوهردشت.  دادستانمعاون دستیار »حمید عبایس )نوری(« به عنوان 
 

ق  که در حدود  ا مهدی اسحشایک اظهار داشته است که نام واقیع حمید عبایس را از  بازپریس ایرج مصداق  در  .  ۲۴۵
که    به او گفته بود  ق  ااسح یمهد ،مصداق    رجیبه گفته ار به او گفته بود، دریافت کرده است.  ۲۰۰۴سال 
کارت  را در   عبایس د یحم  نام واقیعاو و او را کتک زده بود  نیدر زندان او  عبایس د یحم  ها از اعدام پس

   بازپریس این اطالعات در  . دیده استافتاده بود،  یر  زم یرو شناسانی او که هنگام کتک زدن  
از مهدی اسحاق 

ح ا  ۲۰۰۶سال  در  در کتانر در ادامه به تفصیل گزارش شده است و اینکه ایرج مصداق   و تایید شده    نیبه شر
که در رابطه با مرگ آیت  را  به نظر یم رسد که مهدی اسحاق  شعری  آن است.  د یواقعه پرداخته است، مؤ 

ه  گزارش داد  بند کرده و ییک از زندانیان آن را به زندانبانان مسخره  هللا خمیب  در تلویزیون خوانده شده بود، 
ون را  مهدی اسحاق   حمید عبایس معاون دادستان زندان که  باعث شد  کار این کتاب، این   پایه. بر بود    بردهبیر

ب و شتم قرار  جونی باز و مورد   . کرده استبه سلول انفرادی منتقل  او را و سپس  دادهو ض 
 

 در کتانر  .  ۲۴۶
حمید عبایس را به  منترسر شده  ۲۰۰۶ سال  که درهمانطور که در باال اشاره شد، ایرج مصداق 

است. همچنیر  در این کتاب آمده است که   نام برده در گوهردشت   69معاون دادستان و دادیار  دستیار  عنوان
اضات خود را متوقف کنند،   بخواهد آنجا  در زندانیان از حمید عبایس از بند مقابل جهاد بازدید کرده تا  اعی 

ند و حمید عبایس به دیگران در راهروی مرگ دستور یم که  اینکه  دهد که زندانیان را به محل اعدام بیر
  »عاشورای زد کشید و فریاد یمور شوفاژ  در راهرو یمبه روی رادیات خود را  خودکار 

ی
مجاهدین«. او  همیشیک

عبایس نقش شایک و شاهد برای واداشی   کمیته به صدور احکام اعدام را   همچنیر  نوشته است که حمید 
با   دوره اعدام ها و پس از پایان  کرد ای تعارف یمداشته و در راهرو برای جشن اعدام به زندانیان کیک خامه 

بیه . اطالعات مشارد کمصاحبه یم در سالب  نزدیک بخش جهاد  که اظهار پشیمان  کرده بودند   چپ زندانیان 
ه در سال  Eldfåglarnas dansدر مورد حمید عبایس در کتاب های   The کتاب  و  ۲۰۱۴منترسر

Massacre  ه در ی    ح یم کند که با حمید عبایسنیر  آمده است،  ۲۰۱۹سال   منترسر  و در آن ایرج مصداق  ترسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
جم در کتاب، داد کی تذکر بر اساس  69 ده دادستان در نظام حقوق    یتواند به عنوان بازو  است که یم دستیار دادستان یبه معنا ار یمی   عمل کند.  رانیا گسی 
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ها نقل . او همچنیر  در این کتابها در ارتباط قرار گرفتدر راهروی اصیل در زمان اعدامجانشیر  ناضیان 
کرد که عاشورای کرد و اعالم یم ای پخش یم ها کیک خامه کرده است که حمید عبایس برای جشن اعدام

 مجاهدین است. 
 

در طول زمان اطالعات مستمری درباره حمید عبایس و   مصداق  که ایرج   به این نتیجه رسید بنابراین یم توان  .  ۲۴۷
 در بازپریس ها اظهار داشته با  کرده است.    حمید نوری ارائه یا 

به هنگام تعییر  ارزش اثبان  آنچه ایرج مصداق 
ی پیدا یمداده  کند.  های مقاله ها و کتابها ارزش بیشی 

 
 

فردی   ۲۰۱۹اکتیر . از تحقیقات مشخص شد که در این نتیجه یم توان رسید هویت حمید نوری به  در مورد  .  ۲۴۸
خت شناحمید عبایس یمبا نام ناشناس با ایرج مصداق  تماس گرفته و تصویر مردی را که ایرج مصداق  او را  

که فورا او را شناخت و ظاهرش پس از وقایع مورد بحث در این پرونده    ایرج مصداق  یم گوید  برایش فرستاد. 
یونر ارسال شده  ا صادق ش عکس توسط هر  معلوم شد اینبه گفته ایرج مصداق   . بود تغییر چندان  نکرده  

 یم کرد و با زن  که حمید نوری او را دخی  خود یم داند ازدواج کرده بود 
ی

  صادق شهر  . که در سوئد زندگ
نوشته بود را خوانده بود. ایرج مصداق    و حمید نوری درباره حمید عبایس  ایرج مصداق   یونر مطالبر را کها

کامال مطمی   است که حمید نوری همان حمید عبایس است که در زمان   گفته است که هنوز   بازپریسدر 
 اعدام ها در گوهردشت کار یم کرد. 

 
  ۲۰۱۹اکتیر در اینجا یم توان به این نکته اشاره کرد که ایرج مصداق  با دریافت عکش از حمید نوری در  .  ۲۴۹

 مستقیم بود. قوی ترین شکل شناخت. موضوع شناسانی  بود  گوهردشت را که در   بالفاصله حمید عبایس
ات خاریحر ناروا انجام شد.  شناسانی این  . شناسانی برصی دادگاه   برپایه نظر بدون عناض تحریف و سایر تأثیر

، شناسانی حمید نوری توسط ایرج مصداق  به عنوان حمید عبایس قطیع است و از اعتبار باالنی بدوی
 برخوردار است. 

 
  حوادث که در  ایرج مصداق  در مورد هسته اصیل  داده هایند که کخاطر نشان یمهمچنیر    دادگاه بدوی .  ۲۵۰

که وی از    داده هانی شود. تلف  یم   معتیر در طول زمان ثابت بوده و وی  آمده  کیفرخواست علیه حمید نوری 
اییط که از نظر حقایق حقوق  مورد استناد  آن حمید نوری در خود از مشاهدات  یت است ارائه  حائز اهم  ،شر

 کرده  
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وی برای ادعای  بازپریسبه خونر اثبات شده و قابل اعتماد به نظر یم رسد. اطالعات به دست آمده از  
 باالنی دارد. در کیفرخواست دادستان  ارتکاب جرم

 ارزش اثبان 
 

یاطالعات شاهد  .  ۲۵۱  در مورد شناسانی حمید نوری به عنوان حمید عبایس از اهمیت باالنی    حمید اشی 
نیر 

دیده است ،    گفته است که حمید عبایس را چندین بار در زندان گوهردشت   بازپریسبرخوردار است. وی در 
در سال بعد   جهاد  به طور مرتب در بخش جداگانهو هم   شمش( ۱۳۶۶) ۱۹۸۷در سال هم در چند وهله 

 به  به بخش آنها گفته است که حمید عبایس به عنوان معاون دادیار هر هفته . وی  از آن
ی

برای رسیدگ
و این مالقات ها هم قبل، هم در حیر  و هم بعد از  و برای مالقات ها یم آمد زندانیان و پرونده های آنان 

ی، بریح  از مشاها دوره اعدام هده ها بدون  در تابستان مورد نظر صورت یم گرفت. به گفته حمید اشی 
ی صورت گرفته است. او همچنیر  به ما گفته است که چند سال بعد،   چشم بند و تنها از فاصله چند می 

چند کالیم با هم رد و  و  برخورد حمید عبایس  ه  یعب  پس از آزادی به طور اتفاق  در ییک از خیابان های تهران ب
 بدل کردند. 

 
ی  .  ۲۵۲ در شهادت خود حایک از آن است که حمید عبایس در بازه زمان   مشاهدات گزارش شده توسط حمید اشی 

مربوط به کیفرخواست در گوهردشت بوده و به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان نقش داشته است.  
که مبالغه نکند و آنچه را که دیده است    کرد دقت یم او اطالعات خود را به رویسر معتیر ارائه کرده است. او 

یارش کرده است، اما زمان  که  به وضوح گز   است.  گفتهبه وضوح  نیر   مشاهده نکرده است، آن را   چیر 
 

پیایم    ۲۰۱۹وی در خصوص شناسانی حمید نوری به عنوان حمید عبایس اظهار داشته است که در مهرماه   .  ۲۵۳
از ایرج مصداق  در واتس اپ دریافت کرده است. پیام شامل تصویر یک شخص و بدون می   بود. او گفته 

. وی  همچنان بخودش شبیه بود است که بالفاصله این فرد را حمید عبایس تشخیص داده و جدا از سن او  

 گفته است که مطمئنم حمید نوری حمید عبایس است.   بازپریسهمچنیر  در 
 

ی وقب  عکس حمید نوری را دید و بالفاصله او را حمید عبایس تشخیص داد،   .  ۲۵۴ یم توان گفت که حمید اشی 
 نیر  قرار نگرفت. در آن زمان هنوز 

ون  ایط بیر وع نشده بود و هیچ این  تحت تأثیر شر یپرونده شر  خیر
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ی   . بنابراین این  منترسر نشده بود یا شبکه های اجتمایع از نام و تصویر حمید نوری در رسانه های خیر

ات و   شناسانی   بدون تحریف و سایر تأثیر
ی

، توجه به  شناسانی انجام شد. در ارزیانر ارزش اثبان  این   ها آلودگ
ی در سال  حمید عبایس را بدون   بطور مرتب ( ۱۳۶۷) ۱۹۸۸این نکته حائز اهمیت است که حمید اشی 

ییک شخص شناخته شده برای   ایسبنابراین حمید عببند در بند جهاد در زندان دیده بود.  چشم   حمید اشی 
 باالنی دارد.  شناسانی رویهمرفته مطمی   این   . ه استبود

 ارزیانر یم شود و ارزش اثبان 
 

ی پشتیبان   شناسانی این که اطالعات ایرج مصداق  از  .  ۲۵۵ کند  و حقایق اثبان  داده های او را تشدید یمحمید اشی 
ی است.   قابل اعتماد بودن شناسانی ایرج مصداق   گویای قابل اعتماد بودن اطالعات حمید اشی 

نیر   همچنیر 
ی  با به همیر  ترتیب   حمید  اینجا دو گفته مستقل از هم را داریم که . در شود بیشی  یماطالعات حمید اشی 

 نوری را حمید عبایس معرق  یم کند. 
 

کت داشته و در شناسانی اولیه خود زیر از  نیر   سمنان   فمسعود اشر  .  ۲۵۶ تأثیر   کسان  است که در بازپریس شر
ی حمید نوری در رسانه ها منترسر   اخباری قرار نگرفته است. با این حال، به دالییل که   شد که پس از دستگیر

ی، ارزش اثبان  شود، نیم در ادامه ذکر یم  باالنی   توان به شهادت وی مانند شهادت ایرج مصداق  و حمید اشی 
 داد. 

 
در گوهردشت در بند دیده است. او   ها گفته است که حمید عبایس را چند بار قبل از اعدام  بازپریس او در  .  ۲۵۷

اند که حمید عبایس  آید که دیگران به او گفته گوید چیر  خایص برای گزارش در این مورد ندارد، اما یادش یم یم
سلول انفرادی مجازات کند. وی همچنیر  در خصوص حقایق حقوق    بهآنها  فرستادنتواند زندانیان را با یم

( پس از حضور در داخل کمیته، با  ۱۳۶۷ مرداد   ۱۸) ۱۹۸۸اوت  ۹ها عنوان کرده است که در تاری    خ اعدام
او یم  در راهروی اصیل مشاهده کرده است. را بند، حمید عبایس چرخاندن ش و نگاه پنهان  با وجود چشم

که از فاصله بسیار نزدیک شاهد بود که حمید عبایس اسایم زندانیان  را که سپس به سمت سالن    گوید 
( حمید عبایس و  مرداد  21)اوت  12اعدام هدایت یم شدند، یم خواند. عالوه بر این، او گفته است که در 

که در وسط راهرو اصیل پشت ش هم ایستاده و به سمت    هاهده کردرا مش   شوند اعدام  که قرار بود گرویه
 . ها رفتند محل اعدام
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بند، چندین بار حمید عبایس را در حال  ها، بدون چشم او همچنیر  گفته است که در پاییر  پس از اعدام   . ۲۵۸
تر گوهردشت دیده است و چند ماه پس از آزادی او را برای  مصاحبه با زندانیان در سالن اجتماعات بزرگ

کت در  ف سمنان   به اوین فرا   بازپریسچنیر    یک شر ، حمید عبایس بود که با او  خواندند. به گفته مسعود اشر
   بازپریس مصاحبه کرد. او مجبور نبود در  

ً
 دقیقه ای چشم بند ببندد.  15تقریبا

 
 نیر  در ایران تریبونال مصاحبه کرد و از دوران حضور خود در گوهردشت و اتفاقان  که   .  ۲۵۹

ف سمنان  مسعود اشر
ش کمیسیون حقیقت ایران تریبونال  در گزار  اظهاراتدر آنجا گذشت گفت. این  ها در دوران اعدام

Findings of the Truth Commission  منترسر شده است. او در این گزارش از حمید   ۲۰۱۳در سال
ده  مقامات ارشد زندان  توضیح داده که او فقط بر روی افراد در کمیته و  دادگاه بدویدر  و عبایس نایم نیر
 . تمرکز داشته است

 
مطمی   است. او درگیر کار  به گفته خود را حمید عبایس معرق  کرده و گفته است که او همچنیر  حمید نوری  .  ۲۶۰

ایرج مصداق  ببیند تا مطمی   شود که   کامپیوتر پلیس بود و اجازه یافت تصاویر حمید نوری را در    شکایت بهبا 
 شخیص

ً
عبایس از او را به عنوان حمید  نر درنگ . او   که از او شکایت یم شود حمید عبایس استواقعا

 شناسانی او با این واقعیت تضعیف یم شود که او در  شناسانی گوهردشت شناخت. با این حال، ارزش اثبان  
به چه کش    شکایت به پلیسخود مستقل نبود. مشخص نشده است که او از قبل اطالعان  در مورد اینکه 

 مربوط یم شود، نداشته است. 
 

ف سمنان  از زمان زندان  .  ۲۶۱ حمید عبایس شناخت خونر داشته است. او در از اما یم توان گفت که مسعود اشر
پس از آن در ارتباط با  هم  و  بند در داخل  ها از اعدام هم پیشچندین نوبت او را بدون چشم بند دید، 

پر  اطالعات را به شیوه ای . او این ها ، و همچنیر  در راهرو در موارد مکرر در طول دوره اعدام بازپریس
ارائه کرده است و ترس از مرگ و ناامیدی خود را از آنچه اتفاق افتاده بیان و توصیف کرده است.   احساس

به نظر یم رسد اطالعان  که او درباره وقایع راهرو در اینجا ارائه کرده است قابل اعتماد است. با توجه به  
ف سمنان  بوده است، این  برای  اینکه حمید عبایس از افراد شناخته شده نیر  قابل  شناسانی مسعود اشر

مصداق  و حمید   ایرجشناسانی باالنی برخوردار است، هرچند کمی  از  اثبان  شود و از ارزش  اعتماد ارزیانر یم 
ی ف سمنان   به دلیل ،اشی   . شیوه شناسانی مسعود اشر
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کت کنندگان با سایر   در بازپریساهمیت  شر
 

کت  در مورد  .  ۲۶۲ د که   دادگاه بدوی، کنندگان باقیمانده در بازپریسسایر شر باید به ویژه این نکته را در نظر بگیر
ی، بر شناسانی وی به عنوان   انتشار نام و عکس حمید نوری در اخبار و شبکه های اجتمایع پس از دستگیر

در این  مورد بحث عامل جنایت تأثیر گذاشته است. بنابراین برریس اینکه حمید عبایس در زمان وقوع وقایع 
کت کنندگان شناخته شده بود، اهمیت ویژه ای دارد. برای   این افراد تا چه حد برای هر یک از پرونده  آن شر

که در زمان وقوع وقایع مورد بحث فاقد شناخت واقیع از حمید عبایس بودند، با توجه به    در بازپریس 
، ارزش اثبان  پاییب  داده  ها شناسانی ید به این صورت گرفت، با نام و عکس او  تحریف  که از طریق انتشار 

 شود. 
 

  دوره مدارک ارائه شده توسط افرادی را ارزیانر یم کند که اظهار داشته اند در طول  دادگاه بدویدر ادامه،  .  ۲۶۳
 به 

ً
دلیل انتشار نام و مربوط به کیفرخواست از حمید نوری شناخت خونر داشته اند و اظهارات آنها لزوما

ی صورت گرفت  عکس  تحریف نشده است.  او که پس از دستگیر
 

به بعد چندین بار در  (۱۳۶۵) ۱۹۸۶گفته است که حمید عبایس را از سال    بازپریسدر  محمود رویانی  .  ۲۶۴
  بند به   مسئول آن بود  گوهردشت دیده است، از جمله چند بار بدون چشم بند که برای مواردی که دادیار 

کت در تمرینات گرویه  و هم  بود مراجعه کرده  چنیر  یک بار که او، محمود رویانی و سایر زندانیان به دلیل شر
، ظاهر حمید عبایس با بقیه فرق داشت و به همیر  دلیل در خاطر او  مجازات شدند. به گفته محمود رویانی

 نقش بست. 
 

ها محمود رویانی را به پاییر  و به راهروی  او حمید عبایس را در چندین وهله در روزی که در دوران اعدام .  ۲۶۵
او گفته است که  مرداد( بود.  ۱۲اوت ) ۳اصیل زندان بردند و در برابر کمیته قرار گرفت دیده است و آن روز 

بانان دستور داده است که آنها را به بند خود  حمید عبایس در آن روز بارها اسایم زندانیان را خوانده و به نگه
ند که این کد برای بردن آنها   اعدام بود. او صدای حمید عبایس را شناخت و از فرصت استفاده کرد و   برایبیر

چشم بندش را تنظیم کرد، چهره او را هم دید و تایید کرد که او بوده است. بنا بر گزارش ها، این مشاهده در 
ی انجام بند دیده است که بعد از  شده است. او همچنیر  گفته است که حمید عبایس را بدون چشم  چند می 

 و همچنیر  دو بار بود به بند آمده  ها اعدام
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 یقیر     دید  در اویناو را در دفی  دادیار 
ً
زمان  که خانواده اش برای او درخواست مرخیص داده بودند. وی کامال

 دارد که حمید عبایس همان متهم است. 
 

هیچ  اصیل که محمود رویانی از خود به جای گذاشته است مفصل و منسجم است و در قسمت های   روایب   .  ۲۶۶
تناقض و عناضی که توضیح آن دشوار باشد در آن وجود ندارد. عالوه بر این، همانطور که از حقایق  

 در طول زمان ثابت بوده است. گفته های او شواهد زیر از تحقیقات یم توان فهمید،  
 

سال پیش در یک برنامه تلویزیون  حاض  شد و از تجربیات خود در زندان  ۲۱مود رویانی حدود مح .  ۲۶۷
ی    ح کار حمید عبایس در راهرو اصیل در زمان اعدام پرداخت. همچنیر  در   گوهردشت گفت. از جمله به ترسر

یح از دوران زندا  ۲۰۰۷کتاب آفتابکاران سال   برگرفته از خاطرات خودش است، شر
ً
ن خود آورده  که عمدتا

است. او در کتاب از حمید عبایس یاد کرده و او را نگهبان  الغر و دستیار معاون دادستان زندان گوهردشت  
اوین   ۶ سالن معرق  کرده است. وی همچنیر  اطالعان  در این کتاب آورده است که حمید عبایس نگهبان

 به    اجازه کار در دفی   و گستایح  ویژه اش به دلیل نر ادنر  و بوده 
ً
معاونت دادستان  را پیدا کرده و بعدا

این کتاب، او در نقش خود به عنوان معاون دادستان بر پایه داده های گوهردشت منتقل شده است.  
 ناضیان در ارتباط با اعدام ها مشارکت بسیار فعال داشت. 

 
مده است که حمید عبایس در که در کتاب آ  اشاره کرد حقوق  ذکر شده، یم توان  واقعیت هایبا توجه به  .  ۲۶۸

را به   داد که آناندستور نزدیک در با اشاره ای به نگهبان اینکه  و  کرد چند نوبت نام زندانیان را در راهرو صدا  
د و  مشاهدات خود   او  تاریک بردند. در ادامه کتاب آمده است کهآن راهروی زندانیان را به در نتیجه بند بیر

و خود نیر  در یک نوبت با   یم داد انتظار انجام  هنگام آن در  جابجا کردنبند یا را با نگاه کردن به زیر چشم  
نظر خود را به او منتقل کرده  حمید عبایس ارتباط برقرار کرده و پس از مدت ها نشسی   در راهرو بدون غذا  

کمیته است. او همچنیر  نوشته است که حمید عبایس از او و سایر زندانیان برای برریس حضور آنها در  
ی از اعدام   پرسیده و همچنیر  گفته است که مصاحبه ویدیونی الزمه مطلق کمیته برای جلوگیر

سواالن 
آنان شگرم اعدام   اظهار داشت که حمید عبایس به زندانیان بند دیگری گفته بود که آنهاست. به عالوه 

 ، ق  اانند ایرج مصدمخود او  در کتاب هستند و در این دوره ش او حسانر شلوغ است. زندانیان 
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یم کشید یم گفت که عاشورای در حایل که خودکار خود را روی دیوار که حمید عبایس  اطالعان  دارد در باره 
( را  بکه »اگر بود  و چند ماه بعد به زندانیان گفته  مجاهدین است بطور کامل خواهیم دستور امام )خمیب 

 «. یماجرا کنیم، باید نییم از جمعیت ایران را بکش 
 

،  ۲۰۱۷سال   مربوط به Inquiry into the 1988 mass executions in Iranبا عنوان  JVMIدر گزارش  .  ۲۶۹
در گوهردشت مصاحبه کرده است. گفته یم شود که   خود به نظر یم رسد که محمود رویانی در مورد دوران 

  ۱۶) ۱۹۸۸اوت   ۷ وی اظهار داشت که حمید عبایس، دستیار دادیار، اسایم زندانیان اعدایم را در تاری    خ
 نایسر از   اختالف تاری    خ، او توضیح داد که  دادگاه بدویدر  بازپریس( قرائت کرد. در طول ۱۳۶۷مرداد  

ً
احتماال

 از چاپ آن نخوانده است.  گفته های یادداشت شده را پیشاست و او   ترجمهاشتباه در 
 

ارائه کرده   بازپریست که محمود رویانی در  اطالعات موجود در کتب و در زمینه های دیگر مؤید اطالعان  اس .  ۲۷۰
 گفته ها تاثیر شواهد و مدارک را افزایش میدهد.   این اطالعاتاست. 

به هنگام ارزش گذاری ارزش اثبان 
  حمید نوریخود از  مشاهدات  در اختیار گذاشته از  محمود رویانی نیر  معتیر تلف  یم شود. اطالعان  که وی

اییط که برای برریس حقایق حقوق  مورد استناد حائز اهمیت است، موثق به نظر یم رسد. در  در شر
 باالنی برای ادعاهای دادستان مبب  بر این مجموع، 

ً
 است.  ارتکاب جرماطالعات دارای ارزش اثبان  نسبتا

 
 در مورد احراز هویت، یقیر  دارد که حمید نوری همان حمید عبایس ا .  ۲۷۱

ً
ست. او ظاهر و اندام حمید  ضمنا

توان با اطمینان یم.  است منطبق با حمید نوریکه   عبایس را از دوران زندان به گونه ای توصیف کرده است 
قبل از اعدام ها هیچ تماس یا تعامل فردی با حمید عبایس نداشته است، اما گفته است که او را   گفت که او 

کیفرخواست در زندان دیده است. عالوه بر این،  بازه زمان   از  در چند نوبت چه قبل، چه در حیر  و چه بعد 
ای که در باال  های گوهردشت به شیوه ها گزاریسر از اعدامکند که در طول سال او مدام از حمید عبایس یاد یم 

گفته شد، ارائه کرده است. با این پیشینه، شناسانی او از حمید نوری به عنوان حمید عبایس قابل اعتماد 
 باالنی برخوردار است. ار 

 زیانر یم شود و از ارزش اثبان 
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بند در گوهردشت دیده  گفته است که حمید عبایس را چندین بار بدون چشم  بازپریسدر   فاریسحسیر   .  ۲۷۲
 در    ها پس از اعدام هم و یک بار   که او را به گوهردشت بردند است، از جمله هنگایم

ی
که او را به سالن بزرگ

د.  دنبا زندانیان  که به زودی آزاد یم ش باشد   حمید عبایسهای ند برای اینکه شاهد مصاحبهجهاد برد بند 
  ۱۹۹۳پس از آزادی در سال  نیر   وی همچنیر  گفته است که حمید عبایس را پس از انتقال به اوین و یک بار 

 ( در راهروهای دادشای تهران دیده است. ۱۳۷۲)
 

در گوهردشت داشته است. او   ها یادی از حمید عبایس در دوران اعدامهمچنیر  گفته است که مشاهدات ز  .  ۲۷۳
گفته است که چندین بار به راهروی اصیل زندان منتقل شده و بارها دیده است که حمید عبایس اسایم را  

  ۱۹۸۸اوت   ۹خوانده و زندانیان را برای اعدام به انتهای راهرو آورده است. وی همچنیر  گفته است که در 
و در   با خود برد ( از فاصله نزدیک مشاهده کرده که چگونه حمید عبایس ییک از زندانیان را  ۱۳۶۷داد مر  ۱۸)

ی حمید عبایس را دیده با دو نگهبان در وسط  ۱۳۶۷مرداد   ۲۱) ۱۹۸۸اوت   ۱۲ ( از فاصله حدود چهار می 
که تکرار    گفتدید و  به گفته حسیر  فاریس خن  . سپسنفر را خواند  20و اسایم حدود  بود  راهرو ایستاده

  ستاو توضیح داد که یم توان ها برد. را به سمت سالن اعدام زندانیانعاشورای مجاهدین است و پس از آن 
که صدای حمید    ببیند، زیرا پارچه ساییده شده بود و نخ های نازگ داشت. او همچنیر  گفت  چشم بند  با 

 عبایس را تشخیص داده است. 
 

فرم صورت، رویش ریش، رنگ مو و جزئیات صورت و همچنیر  لباس دوران زندان حمید   بازپریسوی در  .  ۲۷۴
ی    ح کرده و گفته است که کامال مطمی     د نوری همان حمید عبایس است. . که حمیاست  عبایس را ترسر

 
، کتانر در مورد تجربیات خود در زندان نوشته است    . ۲۷۵  و محمود رویانی

حسیر  فاریس نیر  مانند ایرج مصداق 
او که برای اولیر  بار در   A Galaxy of Starsاست. کتاب  گفته  دادگاه بدویکه مؤید داستان  است که در 

و  داشت  خاطرهی که در  تصاویر پایه ( در اروپا منترسر شد، بر  ۱۳۹۵) ۲۰۱۶( در عراق و  ۱۳۸۷) ۲۰۰۸سال 
وع به یادداشت نیر   وع به نوشی    نوشی   آنها کرده بود هانی بود که او از قبل در زندان شر . او توضیح داد که شر

کرد  جاهای مخف  که در کیف ها درست یمدر   آنها را  که  بود  نام و تاری    خ روی کاغذهای کوچیک کرده
 در کرده و سپس آنها را به صورت قاچاق از زندان خارج کرده است. او به یادداشت برداری داری یم نگه

وع به نوشی   کتاب خود  18آزادی خود ادامه داد و حدود   که  این  کرد.   برپایه این یادداشت ها  سال پیش شر
 او در
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به این دلیل است که همه کارکنان زندان، چه    توصیف کرده عنوان یک پاسدار   به  را  حمید عبایسکتاب خود 
 بودند.  پاسدار   رئیس زندان، چه نگهبان عادی و چه مانند حمید عبایس، منشر در دفی  دادیار در نهایت

 
( معاون دادستان اسایم را از روی لیست ۱۳۶۷مرداد  ۸) ۱۹۸۸ژوییه  ۳۰در این کتاب آمده است که در   .  ۲۷۶

شده است، در کنار او  معرق  نام حمید عبایس که به عنوان رئیس دفی  ناضیان   خواند و یک پاسدار بهیم
د و پس از آن صف به سمت   بند . سپس به حمید عبایس دستور داده شد که آنها را به بود ایستاده  خود بیر

  مرداد  ۱۸) ۱۹۸۸اوت  ۹است که چگونه حمید عبایس در  آمده انتهای راهرو حرکت کرد. همچنیر  در کتاب 
با خود برد و چگونه حمید عبایس در او را در راهرو نشسته بود صدا زد و  حسیر  فاریس( فردی را که با  ۱۳۶۷
به راهرو آمد و اسایم را خواند و پس از آن با خنده ای   به هنگام غروب( ۱۳۶۷  مرداد  ۲۱) ۱۹۸۸اوت   ۱۲

ت که در آن روز مطمی   شد  بیمارگونه گفت که بازگشت عاشورای مجاهدین است. حسیر  فاریس نوشته اس
 بلکه به کشتارگاه یم رفت.  بند به   نه که صف ها 

 
. این را  آنها، ارزش اظهارات حسیر  فاریس را افزایش یم دهد  هنگام تعییر  ارزش اثبان  داده های این کتاب  .  ۲۷۷

شناخت   اما بهرحالداشته، ن  ای با حمید عبایس از اعدام ها ارتباط و مراوده  پیش باید در نظر گرفت که او 
است. اطالعان  که وی در  او را دیدهبارها   اینکه در بازه زمان  مورد نظر کیفرخواست خونر از او داشت و 

اییط که برای برریس حقایق حقوق  مورد استناد حائز اهمیت  حمید نوری در  خود از  مورد مشاهدات شر
 باالنی برای ادعاهای این قابل اعتماد به نظر یم رسد.  ، رویهمرفتهاست

ً
اطالعات دارای ارزش اثبان  نسبتا

 است.  ارتکاب جرمدادستان مبب  بر 
 

بازدید از  گفته است که حمید عبایس را در چند نوبت بدون چشم بند در حیر    بازپریسدر  مهدی اسحاق   .  ۲۷۸
هانی موقعیتاز جهاد دیده است. او همچنیر    بند و سپس در   ۱سالن گوهردشت از جمله در بندها در  
که پس از حوادنر که رخ داده، با حمید عبایس به طرق مختلف از جمله در دفی  کارش تعامل  گوید  سخن یم

 داشته است. 
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او را از بخش جهاد به کمیته بردند و سپس در راهرو اصیل قرار دادند. در  ها او گفته است که در دوران اعدام .  ۲۷۹
ی یم  کند، اسایم را  یم  جابجا توانست مشاهده کند که حمید عبایس چگونه زندانیان را  آنجا او از چند می 

ز تمسخر برد. وی همچنیر  اطالعات ایرج مصداق  مبب  بر اینکه وی پس ارا به کمیته یم زندانیانخواند و یم
ب و شتم قرار گرفته و توانسته نام   ۱۳۶۸آیت هللا خمیب  در تابستان  در اوین توسط حمید عبایس مورد ض 

حمید   کارت شناسانی عکس دار   تایید کرده است.  کارت شناسانی او بخواند   ویر اصیل حمید عبایس را از 
که به روی    از فاصله کوتایه دید  و او  صندیل روی زمیر  افتاد یک  کتش به رویعبایس که پس از انداخی    

، شهید به این معنا لقبر است برای  اسحاق  حمید نوری. به گفته مهدی   ،شهید  ،برادر کارت نوشته شده  
کش که بستگانش در جنگ کشته شده اند. عالوه بر این، او گفته است که نام واقیع را به کش نگفت، زیرا  

در آلمان با ایرج   ۲۰۰۴یا  ۲۰۰۳ها بعد، وقب  در سال ا سال افشای آن در زندان بسیار خطرناک بود، ام
 کتانر درباره اعدام ها یم مصداق  آشنا شد، به او گفت زیرا یم

 نوشت. دانست که ایرج مصداق 
 

این است که موهایش    که کردهتنها تفاون  گفت دادگاه حمید نوری را حمید عبایس معرق  کرد و  سالن او در  .  ۲۸۰
ت. او در اینجا تأکید کرد که آنها سال ها در زندان ها در کنار هم بودند و در آنجا فقط  سفید شده اس

ی را از زبان ایرج مصداق  شنیده    پاسدارها زندانیان، دادیارها و   با هم بودند. او گفته است که خیر دستگیر
ا او را یم شناسد،  وقب  برادرش تصویری از چهره او را در واتس اپ فرستاد و پرسید که آی سپس است و 

 گوهردشت است. از  حمید عبایس  او  بالفاصله متوجه شد که
 

حمید نوری و اطالعات مربوط به نقش و اعمایل که او انجام داده را باید بر این اساس قضاوت کرد   شناسانی  .  ۲۸۱
 یم  اسحاق  که مهدی 

ی
بطور  کرده و شناخت خود از حمید نوری را فردی توصیف کرده است که با او زندگ

. همچنیر  باید تاکید کرد که  هچندین بار بدون چشم بند دیدرا  است. او  داشتهدر زندان با او مالقات مرتب 

عبایس به خونر  او در داستان خود مستقل و بدون تاثیر تلف  یم شود و انتصاب حمید نوری به عنوان حمید 
اییط که برای برریس   خود از  اثبات شده است. به نظر یم رسد اطالعان  که وی در مورد مشاهدات شر

. بنابراین اطالعات او برای ادعای دادستان معتیر هستند ، حقایق حقوق  مورد استناد حائز اهمیت است

 باالنی برخوردار است.  ارتکاب جرم مبب  بر 
 از ارزش اثبان 
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 نیر  گفته است که محسن اسحاق   .  ۲۸۲
در گوهردشت   بدون چشم بند  را  حمید عبایس بارها  برادر مهدی اسحاق 

، اغلب برای برریس زندانیان و اینها  ها عبایس، زمان قبل از اعدام دیده است. او توضیح داده است که حمید 
گفته است که یک بار زمان     گذاشتند. او زندانیان از طریق نماینده اداره امور خود را با او در میان یم    یم آمد 

 . درخواست داده بودند با حمید عبایس مالقات کرده استبرای او که خانواده اش 
 

  در باز  همچنیر   .  ۲۸۳
پریس او اطالعان  درباره حمید عبایس در اختیار گذاشته که مربوط به واقعیت های حقوق 

  د یها، حماعدام  انیدر جر  تهیرابطه با بردن به کم او گفته است که در  در بازه زمان  کیفرخواست است. 
  تهیکه کم  اتاق  به و  رفتیم رف طرف و آن ط نیها به ارا مشاهده کرده است که در راهرو با پرونده  عبایس
آورده و از  یمراهرو   بهرا  انیزندان یر  ن عبایس  د ی. او گفته است که حمکرد شده بود، رفت و آمد یم لیتشک

در سمت   ا ی   را در راهرو اصیل آورده و پس از محاکمه زندان  یم  تهیرا به کم انیزندان برده است، اینکهآنجا یم 
که    یچشم بندبا مشاهدات را این او  . داده استیمقرار  هینی حس  بهسمت چپ رو   ا ی ی راست رو به در ورود

 داد. انجام یم ند یتا بتواند بب   بود  دهیکش   ونیر بنخ های آن را را دوخته و   آنخود 
 

( زمان  که در کارگاه  ۱۳۷۰) ۱۹۹۱ او همچنیر  گفته است که حمید عبایس را بارها در زندان اوین دیده است .  ۲۸۴
 شد. یمدید که حمید عبایس بارها وارد دفی  دادیار یماز آنجا  فب  که جنب دفی  دادیار بود مشغول به کار بود. 

درخواست کرده بود،   او  که ییک از بستگانهنگایم   فراخوانده شد  دادیار  یک مورد خود به دفی   او همچنیر  در 
حمید عبایس را یک بار در سال  ش باید آزاد شوند. عالوه بر این، او همچنیر  گفته است که او ر که او و براد

نظایم در   دیده بود  تظاهرات دانشجونی  در تهران در ارتباط با ( ۱۳۷۸) ۱۹۹۹ که حمید عبایس با لباس غیر
 نفوذ کرده بود.  تظاهرات

 
که بالفاصله او را    گوید یمرا در اخبار مشاهده کرد. او  یاز و  یر یتصو  عبایس  د یحم  ییر در رابطه با دستگ یو  .  ۲۸۵

اعالم کرده که همچنان مطمی   است   نی در بازجو ی آورد. و  اد یشناخت و به خصوص لبخند خاص او را به 
 است.   عبایس د یهمان حم ی نور   د یحم
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حمید نوری به عنوان حمید عبایس و اطالعات مربوط به نقش و اقدامات وی باید بر این اساس   شناسانی  .  ۲۸۶
  زندان بطور مرتبق  حمید عبایس را فردی توصیف کرده است که در دوران ا قضاوت شود که محسن اسح

 کرده و 
ی

ت تکراری  او را در چندین موقعی  محسن اسحاق  با او مالقات داشته است.    بطور مرتببا او زندگ
او از حمید نوری به عنوان حمید عبایس به خونر اثبات   شناسانی بدون چشم بند دیده است. با این پیشینه، 
اییط که برای برریس حقایق حقوق  مورد   هشده است. اطالعان  که وی در مورد مشاهد حمید نوری در شر

از   ارتکاب جرم استناد حائز اهمیت است، موثق به نظر یم رسد. این اطالعات برای ادعای دادستان مبب  بر 
 باالنی برخوردار است. 

 ارزش اثبان 
 

و در   اوین زندان( در ۱۳۶۱-۱۳۶۳) ۱۹۸۴تا  ۱۹۸۲گفته است که حمید عبایس در سالهای   اتابیک  مجید  .  ۲۸۷
بدون چشم بند او را   بطور مرتب و این فرصت را داشته است که  او  نگهبان بوده و   بخشر که او زندان  بود 

ببیند. وی مدیع است که از حمید عبایس هم به لحاظ شخیص و هم از نظر ظاهری شناخت خونر داشته  
ش درآورد او را بخونر به خاطر یم  گوهردشت   از ( ۱۳۶۷)اوايل  ۱۹۸۸در بهار  آن زمان  که و در نتیجهاست 
  زندانبند در بدون چشم  بطور مرتب  ها . عالوه بر این، او گفته است که او را در مدت منتیه به اعدامآورد 

از زیر چشم بند مشاهدان   ست زمان  که چشم بند به او بسته شد چگونه یم تواناو توضیح داد   دیده است. 
انجام دهد. او همچنیر  مدیع شده است که یم تواند صدای حمید عبایس را تشخیص دهد. وی همچنیر   

( که روزهانی بود که در راهرو  ۱۳۶۷مرداد  ۲۲و  ۱۵) ۱۹۸۸اوت  ۱۳و  ۶اطالعان  داده است که در روزهای 
سپس به دستور وی   که صف یم بستند و    خواندهنام زندانیان را یم حمید عبایسبوده که  بوده است، شاهد 

 . شدند برده یمبه انتهای راهرونی که حسینیه در آن قرار داشت 
 

وی همچنیر  گفته است که حمید عبایس را قبل از آزادی در دفی  دادیار اوین و سپس در دو نوبت در  .  ۲۸۸
کت در  نجا بوده، دیده است. او گفته مطمی    های پس از آزادی آبازپریس دادشای مرکز تهران که برای شر

 زندان است.  در است که حمید نوری همان حمید عبایس 
 

حمید نوری به عنوان حمید عبایس و اطالعات مربوط به اقدامات وی در راهرو را باید با توجه به   شناسانی  .  ۲۸۹
عادی شناخت خونر از حمید عبایس داشت . حمید  کرد ، ارزیانر  این که مجید اتابیک در زندان به طور غیر

بطور مرتب ش و کار  عبایس در بند او در اوین به عنوان نگهبان فعالیت یم کرد و برای مدت طوالن  با وی  
 داشت. 
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برای او فردی شناخته شده بود. در اینجا یم توان اشاره کرد که   ها بنابراین حمید عبایس در زمان اعدام
نوری مبب  بر اینکه او در سال های اولیه حضور در زندان اوین با   د داستان او در این زمینه با اظهارات حمی

دگاه  بر پایه ارزیانر دا. خوان  دارد هم نام مستعار حمید عباس در یک بند به عنوان نگهبان کار یم کرده است
حمید نوری به عنوان حمید    شناسانی به نظر یم رسد.  معتیر موثق و اطالعات وی   منبیع مجید اتابیک  بدوی

 باالنی دارد. 
 عبایس کامال مستدل و قابل اعتماد است. اطالعات او ارزش اثبان 

 
 ده سال در زندانهای تهران و کرج و در   بازپریسدر  مجید جمشیدیت .  ۲۹۰

ً
بازه زمان  مورد  گفته است که مجموعا

در گوهردشت، شناخت   ها در گوهردشت بوده است. او گفته است که در دوران اعدام نظر این پرونده
در  مجید جمشیدیت( چندین ماه در بند ۱۳۶۲) ۱۹۸۳خونر از حمید عبایس داشته است، زیرا وی در سال 

بوده و هر هفته چندین بار با زندانیان آنجا مالقات یم کرده است. پس از انتقال او به   اسدار پاوین 
گوهردشت، متوجه شد که حمید عبایس به عنوان دست راست دادیار کار یم کند. او گفته است که برای  

عادی نبوده است.   نگهبانان درجات باالتر غیر
 

در یک مقطع او را به راهروی اصیل بردند و زمان  که قرار بود او را به   ها او گفته است که در دوره اعدام .  ۲۹۱
ند کمیته    چشم بند داشت و او  به پایان نزدیک شدی. کوبید و به طعنه گفت که او  حمید عبایس به کتف   بیر

ه مجید  به گفتببیند، اما  بتواند  تا    کند بند را جابجا یمعادت کرده بود، چشم به آن  در زندانها بعد از سال 
بود. عالوه بر این، او گفته است که حمید   ی او ترین نکته برای شناسانی حمید عبایس صدامهم جمشیدیت 

ل نهانی هانی که برای  بازپریس در بخش مقابل جهاد در رابطه با  هم ها، عبایس را بعد از اعدام
اینکه    کنی 

، از جمله یک بار  انتقال به آنجا در اوین پس از  چندین بار  ، و هم  اند دیدهمنافقیر  را محکوم کرده ،زندانیان
داد، غافل از اینکه پدرش در اتاق بود. او معتقد است  حمید عبایس پاسخ  پرسش هایدر دفی  دادیار که به 
ها نشان دهد که همچنان بر عقیده خود ثابت قدم است و به  خواست از طریق پرسش که حمید عبایس یم

واند آزاد شود. وقب  مجبور شد چشم بند را بردارد، دید چه کش در اتاق است. او در ادامه  تهمیر  دلیل نیم 
  به یاد یم آورد که و  گفته است آخرین بار حمید عبایس را بعد از آزادی در ییک از خیابان های تهران دیده بود 

 اکنون تغییر شغل داده است. او گفت 
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در مورد نقش و اقدامات  مجید جمشیدیت حمید نوری به عنوان حمید عبایس و اطالعان  که شناسانی  .  ۲۹۲
حمید عبایس ارائه کرده است، مانند اظهارات مجید اتابیک، باید بر این اساس قضاوت شود که حمید عبایس  

با او ش و کار  و   او را میدید به طور منظم   و فردی شناخته شده بود که مجید جمشیدیت با او در ارتباط بود 
های اوین و تهران در اوین و سپس دستیار دادیار گوهردشت و نیر  پس از اعدام  پاسدار او را به عنوان  داشت. 

( در زندان اوین به عنوان نگهبان  ۱۳۶۲) ۱۹۸۳دیده بود. گفته های او مبب  بر اینکه حمید عبایس در سال 
مورد دوران حضورش در آنجا موافق است. همچنیر  مجید   کار یم کرد نیر  با گفته های خود حمید نوری در 

جمشیدیت توضیحات مفصیل از ظاهر حمید عبایس در دوران حبس ارائه کرده است که با حمید نوری  
 دارد. شناسانی حمید نوری به عنوان حمید عبایس به خونر اثبات شده و در مجموع قابل اعتماد  

همخوان 
 رسانه ها دیده بود. حمید نوری را در پلیس تصاویری از   ازپریس گرچه او پیش از بتلف  یم شود،  

 
( با حمید  ۱۳۶۲) ۱۹۸۳نیر  مانند مجید اتابیک و مجید جمشیدیت گفته است که در سال  فتیح  رمضان .  ۲۹۳

عبایس در زندان اوین ارتباط برقرار کرده و به همیر  دلیل زمان  که در گوهردشت همدیگر را دیدند، او را  
شناخت. او اطالعان  داده است که بارها و بدون چشم بند با حمید عبایس در ارتباط با امور دفی  دادیار  

با   ها ( در دوران اعدام۱۳۶۷مرداد  ۱۰) ۱۹۸۸ت او  ۱در  شناخته هنگایم کهاو را بخونر یممالقات کرده و 
او را از جمله   گفته است که خود   یر  همچن  یو . بروند تا به کمیته    با خود برد و زندانیان را  آمد  پاسدار چند 

و روز بعد به راهرو  برد در مورد اتهامش    نی بازجو یبرا  (۱۳۶۷مرداد  ۱۴)  ۱۹۸۸اوت  ۵در  حمید عبایس
شود   . گفته یمانجام داد  با برداشی   چشم بند  عبایس د ی حم از  مشاهدان  در آنجا دوباره  منتقل شد و  اصیل
اعدام  یو بردن آنها به سالن اجتماعات برا  ا کردن آنه  فیرد  ته،یبه کم انیمشغول آوردن زندان عبایس د یحم

( او را  ۱۳۷۷مرداد  ۲۵) ۱۹۸۸اوت  ۱۶داد. در  یم  ب  ییر داد و ش شعار یم  یر  ن عبایس د یشود حم بود. گفته یم
را در حال صحبت با معاون دادستان  عبایس حمید   بر پایه گفته هایشمرگ« بردند و   یدوباره به »راهرو 

گفته است که مطمی   است    نی در بازجو  یر  همچن یمشاهده کرد. و  زنداناز  تهیکم  یهنگام خروج اعضا
 کرد که سال   د ینفر هستند و تاک  ک ی عبایس د یو حم ی نور   د یحم

ی
هنوز  و  کرده است  ها در زندان با او زندگ

 شناسد.  هم او را یم 
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ه  اطالعان  که حمید عبایس به عنوان نگهبان در زندان اوین کار یم کرد با آنچه حمید نوری در این باره گفت .  ۲۹۴
-مطابقت دارد. بنابراین حمید عبایس از افراد شناخته شده ای بود که رمضان فتیح قبل از دوره اعدام است
 زندانبا او مالقات کرده بود. همچنیر  رمضان فتیح توضیحات مفصیل از ظاهر حمید عبایس در دوران  ها 

 مستدل    حمید نوری به عنوان  شناسانی ارائه کرده است که با حمید نوری همخوان  دارد. 
ً
حمید عبایس کامال

که اطالعات خود را به طور مستقل و    رسد بنظر یممعتیر تلف  یم شود و   رمضان فتیح و قابل اعتماد است.  
اییط که برای برریس حقایق   بدون تأثیر خاریحر ارائه کرده است. داده های مشاهدات حمید نوری در شر

دارای   اظهارات او به نظر یم رسد. در مجموع، محتوای حقوق  مورد استناد حائز اهمیت است، قابل اعتماد 
 باالنی برای ادعای دادستان

 است.  ارتکاب جرممبب  بر  ارزش اثبان 
 
 

امر  بار دیده و گفته است که این   ۳۰تا    ۲۰برآورد کرده که حمید عبایس را در مجموع  بازپریسدر   رضا فالیح .  ۲۹۵
اوت   ۱یا بیشی  در    زندان ست که او و سایرین با حکم ده سال . او گفته ابود برای او در گوهردشت  عادی
در راه  او . شناخت خونر دارند از حمید عبایس  برده شدند از بند  ها ( در دوران اعدام۱۳۶۷مرداد  ۱۰) ۱۹۸۸

. وی همچنیر   دیده استاز هر یک از زندانیان در صف  بازپریسپله های پاییر  بند، حمید عبایس را در حال 

( به راهروی کوچک کمیته  ۱۳۶۷مرداد  ۱۲)    ۱۹۸۸اوت  ۳در انداخته شد و سلول انفرادی  به  نقل کرده که
ی راهرو اصیل دیدن از زیر آنآهسته چشم بند و  جابجا کردنآنجا با  در برده شد و    حمید عبایس در چند می 

بار توانست    ۴تا   ۳، هایشگفته  بر پایهر داخل کمیته، در راهروی اصیل قرار گرفت و . او پس از حضور ددید 
ببیند که چگونه حمید عبایس همراه با نگهبانان، زندانیان را به صف کرده و آنها را برای اعدام به سالن 

 آورد.  د. او همچنیر  دید که چگونه حمید عبایس زندانیان را به کمیته یمناجتماعات هدایت یم کن
 

سال پیش در شبکه های اجتمایع خوانده است که نام اصیل حمید عبایس  ۸یا   ۷او همچنیر  گفته است که  .  ۲۹۶
ی با دیدن عکس   را حمید عبایس یم شناسد.  وی، او حمید نوری است و پس از دستگیر
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یم توان گفت که رضا فالیح چندین بار حمید عبایس را دیده است که شامل موارد بدون چشم بند نیر  در   .  ۲۹۷
 دادیار نیر  با او تماس داشته است. عالوه بر این، او مشاهدان   رضا فالیح داخل بند  

بوده است. در دفی 
د شناخته شده بود. در نتیجه،  انجام داده و او را در "راهروی مرگ" شنیده است. بنابراین برای او یک فر 

 به خونر اثبات شده است. اطالعان  که وی از  شناسانی 
او از حمید نوری به عنوان حمید عبایس نیر 

اییط که برای برریس حقایق حقوق  مورد استناد حائز اهمیت است،   مشاهدات خود از حمید نوری در شر
 باالنی برخوردار   ارتکاب جرممبب  بر  موثق به نظر یم رسد. این اطالعات برای ادعای دادستان

از ارزش اثبان 
 است. 

 
از دوران قبل از اجرای حکم، شناخت خونر از حمید   حسن گلزاریبه دست آمد،   بازپریسبر اساس آنچه در  .  ۲۹۸

عبایس دارد. او گفته است که بارها او را در گوهردشت و حب  بدون چشم بند دیده است. از اظهارات وی 
حسن  به بند  پاسدار به همراه چهار  (۱۳۶۷مرداد ۱۰)۱۹۸۸اوت   ۱آید که حمید عبایس در حوایل یم چنیر  بر 
نفر دیگر را از فهرسب  صدا زده است. حمید عبایس دم در به او گفت که  ۲۰و حدود   او آمده و نام  گلزاری

نیر  گفته است که او را به نگهبان تحویل دادند و به کمیته بردند. او همچ سپس  ،چشم بند را ببند 
باید در این   ها های حمید عبایس با زندانیان را دیده است و خودش هم در پاییر  پس از اعداممصاحبه
کت یم مصاحبه  . کرد ها شر

 
ی حمید نوری در مصاحبه ای  .  ۲۹۹ ویدئونی در سال  از تحقیقات مشخص شد که حسن گلزاری قبل از دستگیر

از حمید    به نمایش درآمده است the Blood Moonکه در فیلم   Justice for Iranبرای سازمان ۲۰۱۸
 گوهردشت یاد کرده است.   زندان عبایس به عنوان ییک از مقامات

 
را از دوران زندان بیان  او وی در خصوص شناسانی حمید نوری به عنوان حمید عبایس، جزئیان  از ظاهر  .  ۳۰۰

ی  ی از تصویر   او  گفته است کهاو   کرده که با حمید نوری مطابقت دارد.   و  دیده حمید نوری پس از دستگیر
 . ه استاینکه بالفاصله او را حمید عبایس شناخت

 
ارزیانر   حمید نوری به عنوان حمید عبایس و اقدامات وی در جریان اعدام ها را باید از این جهت شناسانی  .  ۳۰۱

 و 
ی

-در زندان مالقات یم کرد به خونر یم بطور مرتبکرد که حسن گلزاری حمید عبایس را که با او زندگ
 موثق و اطالعات وی به نظر یم رسدمنبیع ، حسن گلزاری دادگاه بدوی نظر شناخت. به 
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بیان کرد   ۲۰۱۸به خونر اثبات شده است. اظهارات او با آنچه در مصاحبه در سال   شناسانی است.  مطمی   
 باالنی دارند. پشتیبان  یم

 شود. اطالعات به طور کیل قابل اعتماد در نظر گرفته یم شوند و ارزش اثبان 
 

در زندان  ( حمید عبایس را بارها ۱۳۶۵) ۱۹۸۶آید که او از سال چنیر  بریم  محمد زنداز اطالعات  .  ۳۰۲
گوهردشت از جمله در دفی  دادیار در ارتباط با صدور حکم دیده است. او همچنیر  گفته است که قبل از  
  
ی

آزادی با حمید عبایس در دفی  دادیار در اوین مالقات کرده و چند سال بعد در حایل که در تهران رانندگ
را ارائه کرده است که حمید عبایس در چند   کرده بود، دوباره حمید عبایس را دید. وی همچنیر  اطالعان  یم

را یم خوانده و   زندانیان نامهانی از فهرست  ، در راهرو اصیلها دوران اعدامنوبت و در روزهای مختلف در  
شدند. وی همچنیر  با توجه به هویت حمید عبایس  یم سپس به سالن اجتماعات انتهای راهرو منتقل آنان

ی    ح ظاهر وی از دوران زندان پرداخته و جزئیات دیگری از هیکل و چهره  را که با حمید نوری   او به ترسر
 همان شخص است. این مطابقت دارد، ارائه کرده است. گفته است یقیر  دارم 

 
 درباره اعدام ها گفت که در گزارش  مصاحبه کرد و  JVMIبا   ۲۰۱۶نوامیر   ۱محمد زند در   .  ۳۰۳

Inquiry into the 1988 mass executions in Iran  شده است. او در این   منترسر  2017سال  در
ده است.  در طول مصاحبه فقط به سواالت پاسخ  او توضیح داده است کهگزارش نایم از حمید عبایس نیر

 یم داد و هیچ سوایل در مورد او پرسیده نشد. 
 

شناخت خونر از او داشته حمید عبایس در زندان با مالقات پس از چند نوبت یم توان گفت که محمد زند   .  ۳۰۴
به عنوان   حمید نوری   شناسانی است. بنابراین حمید عبایس برای محمد زند نیر  فردی شناخته شده بود. 

و  اظهارات او حمید عبایس و اطالع از اقدامات انجام شده توسط حمید عبایس موثق تلف  یم شود. 
 باالنی دارد.  شناسانی 

  او ارزش اثبان 
 

( چندین بار حمید عبایس را در گوهردشت دیده  ۱۳۶۵) ۶۱۹۸گفته است که از سال   اصغر مهدی زاده .  ۳۰۵
زیر یا از طریق چشم  از ، ها ست که در راهروی اصیل زندان هنگام اعداماست. وی در ادامه توضیح داده ا

   که  بند خود 
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ون کشید ش را نخ های . او  برد که حمید عبایس زندانیان را برداشت و به کمیته   ه بود یم دید از پارچه بیر

های حدود ده  بندی در راهرو گروه پس از صف  به دفعات بسیار زیادی همچنیر  گفته است که حمید عبایس
حمید عبایس در  بوده که چگونه شاهد بدون چشم بند  در سالن اعدام او و  برد یم نفره را به سالن اعدام 

کت میکرده است حلق آویز کردن از طریقاعدام زندانیان   . شر
 

از حمید عبایس به عنوان   بر پایه آنچه که در گزارش آمده ی و  ۲۰۱۶نوامیر   ۱در  JVMIدر مصاحبه ای با  .  ۳۰۶
از زندانیان در ( ۱۳۶۷مرداد  ۵) ۱۹۸۸ژوییه  ۲۷و گفت که حمید عبایس در تاری    خ  همعاون دادستان یاد کرد
داد  یمپاسخ زندان   کرد. وی اظهار داشت که پاسداران به طور معمول وقب  یممورد اتهامات آنها سؤال 

ب و شتم قرار ، مجاهدین ی از طرفدار  چه » گفتیمدادند، اما این بار عبایس در مصاحبه یمآنها را مورد ض 
!«. او توضیح داده است که در این روز فقط از او در مصاحبه یاد کرده است و گفته است که ذکر  خوب

 دیگران در مناصب باالتر مهمی  بوده و سؤال مستقییم درباره او مطرح نشده است. 
 

به چند انحراف و تناقض در اطالعات ارائه شده توسط اصغر مهدی زاده اشاره یم کند. این   دادگاه بدوی   . ۳۰۷
که  باشد  شاهد اعدام هانی تا  را داشته در حسینیه حضور این پرونده اجازه  که وی به عنوان تنها فرد   گفته

او در این   گفته هایمحتمل نیست.   ،که سپس اجساد را از آنجا خارج کند   انجام یم دادند  مرتکبان گوناگون
. بر اساس آنچه که به دست آمده، ایرج  در هیچ سند و مدرک دیگری تایید نشده است زمینه به طور کیل 

 نیر  این حادثه را زیر سوال برده و 
همچنیر   این داده ها است.  بشمار آوردهغیر محتمل  این داده ها را  مصداق 

. ادعای اصغر مهدی زاده  تسازگار نیس  شی   این کار صورت یم گرفت تالش هانی که برای مخف  نگه دابا 

ی در آمبوالنس دیده است نیر  قابل تردید است. هیچ فرد دیگری   مبب  بر اینکه اجساد را در حال بارگیر
  . را منتقل یم کنند  گانارتباط با اعدام هانی که انجام شد آمبوالنس هانی اجساد مرد  در  که  نکردهمشاهده 

کند، ارزش  جرم مرتبط یم   ارتکابهمچنیر  برای اطالعان  که حمید نوری را به عناض حقایق حقوق  در 
 پاییر  است. 

 اثبان 
 

 هانی مانند قد و سایر مشخصات بدن و  .  ۳۰۸
ی

در مورد هویت حمید عبایس، وی اطالعان  در توصیف ویژگ
با حمید نوری مطابقت دارد. او همچنیر  گفت که هنگام صحبت  صورت ارائه کرده است که به خودی خود  

ی که برای او مثل شکنجه است. این اطالعات او در دادگاه صدای  با توجه به   نیر   را تشخیص داده است. چیر 
 از حمید عبایس  او نحوه توصیف شناخت 
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ارزیانر یم شود. ارزش اثبان  اطالعات  به عنوان کمی  قابل اعتماد  ،و عدم اطمینان موجود در تشخیص صدا 
 کم است.   گفته ها در  

 
حایک از آن است که حمید عبایس را چندین بار و همچنیر  بدون چشم بند در   اکیر صمدیاطالعات  .  ۳۰۹

در اوین دیده است. او گفته است که در هر چهار روزی که در راهروی اصیل   انتقالگوهردشت و پس از 
ی حمید عبایس را دیده و شنیده است که در حال خواندن اسایم و بندش از زیر چشمبوده  و از چند می 

نفره تا انتهای راهرو بوده است. او گفته است که حمید عبایس را هنگام   ۱۵تا   ۱۰هدایت گروه های  
از آنجا دیدم که کیف  با چشم بند حمل یم کرد و زمان  که خودش داخل کمیته بود، حمید عبایس را  بازگشت 

 بدون چشم بند داخل کمیته دید. 
 

مصاحبه شده است.   ۲۰۱۶اکتیر   ۱۰نیر  حضور دارد، در  گفته شده درباال   JVMlاکیر صمدی که در گزارش  .  ۳۱۰
زمان  که پس از حضور در  (۱۳۶۷مرداد ۱۲) ۱۹۸۸اوت  ۳وی در مصاحبه ذکر کرده است که در تاری    خ 

، از حمید عبایس که از او به عنوان معاون دادستان و دادیار یاد یم شود، پرسید  در راهروی مرگ بود کمیته 
زنده   کسان  است که یم توانند نه در لیست   او  که پرونده اش چه شده است و حمید عبایس پاسخ داد که

ند.   قرار است یست کسان  کهاست و نه در ل بمانند   او را به سلول انفرادی فرستادند.  از این رو بمیر
 

یم توان گفت که اکیر صمدی قبل از اعدام ها هیچ تماس فردی با حمید عبایس نداشت، بلکه فقط در چند   .  ۳۱۱
نوبت او را بدون چشم بند دید. او همچنیر  داستان خود را تغییر داده و اضافه کرده است که حمید عبایس  

غم اینکه در    در این باره پاسخ منف  دادهپلیس به سوال مستقیم پلیس  بازپریس داخل کمیته بوده است علیر
پلیس حذف شد و اکنون به آن اضافه شده است که   بازپریس. این یک جزئیات کلیدی است که در بود 

موی  اعتبار او را خدشه دار یم کند. وی همچنیر  حمید نوری را حمید عبایس معرق  کرده و گفته است که 
ی شده ا   استحمید عبایس همان موی حمید نوری  چهره و لبخندی شبیه حمید عبایس     ست و که خاکسی 

وندارد. با این حال، با توجه به چند باری که حمید عبایس را مشاهده کرده است، خطر  باال تلف    تاثیر از بیر
یم شود. بنابراین به نظر یم رسد اعتبار شناسانی او از حمید نوری به عنوان حمید عبایس و ارزش اثبان   

 که او در زندان انجام داده است، در مجموع ضعیف تر باشد.   اطالعات در مورد کارهانی 
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( بدون ۱۳۶۶) ۱۹۸۷آید که وی حمید عبایس را در بهار سال  چنیر  بریم  نرصهللا مرندیاز اطالعات  .  ۳۱۲
و معرق  خود به نام حمید عبایس معاون دادیار  بند بند در زندان گوهردشت در ارتباط با آمدنش به  چشم

 دیده است. 
 

که نام  دیده  در بند  ها او اطالعان  ارائه کرده است که حمید عبایس را بدون چشم بند در دوران اعدام .  ۳۱۳
ون آورده بودند صدا یم کرد. او همچنیر  گفته است که با حمید عبایس با چشمان بسته   را که بیر

زندانیان 
. وی در  از او سؤاالن  پرسیده است که آیا یم  حمید عبایس  ت کرده است و مالقا خواهد عفو شود یا خیر

زیر از در راهرو چندین بار  (۱۳۶۷مرداد ۱۵) ۱۹۸۸اوت  ۵ادامه گفته است که حمید عبایس را در روز 
که به  خواند  ن  را  چشم بند دیده است و در همیر  راستا خاطرنشان کرده است که حمید عبایس اسایم زندانیا

بدون اسداران به انتهای راهرو بردند و حمید عبایس آنها را تا آنجا همرایه کرد و سپس با پ آنان را  دستور وی
و به این ترتیب حمید عبایس را   دید بند را یمهیچ زندان  از آنجا بازگشت. او گفته است که چند می  زیر چشم

 را تشخیص داد.  او داشت و شناخت. او همچنیر  صدای  یاد به  دید، را نیم  اش با وجود اینکه چهره
 

 در مورد دومیر  بار حضورش در راهرو و کمیته در  .  ۳۱۴
  ۲۲) ۱۹۸۸اوت   ۱۱بدون اینکه بتواند اطالعات دقیف 

بدهد، با این حال اعالم کرده است که حمید عبایس آنجا بوده است. او گفته است که   (۱۳۶۷مرداد
است که این وظیفه جزئیات وقاییع را که در آن مناسبت رخ داده فراموش کرده است. او به طور کیل گفته 

د، اما جزییان  از حمید عبایس   حمید عبایس بوده است که زندانیان را از بندها بیاورد و به کمیته و به اعدام بیر
. پس از  بود وقب  دوباره در راهرو  شنیده (۱۳۶۷مرداد ۲۵) ۱۹۸۸اوت  ۱۴ارائه نکرده است جز اینکه او را در

 تهران، حمید عبایس را دید.   یدادشای مرکز  مراجعه به( در ۱۳۷۳)  ۱۹۹۴آن در دو نوبت در سال 
 

نام حمید عبایس را ذکر کرد که برای حضار به    ۱۹۸۸در مورد اعدام های  ۲۰۱۸ وی در کنفرانش در سال .  ۳۱۵
متوجه شده است که نام اصیل حمید   ۱۳۸۶یا   ۱۳۸۵حمید نوری ترجمه شد. او گفته است که در سال 

جم استفاده کرده است، بوده است. سخی  می    نام نوری در  به احتمالو  عبایس حمید نوری بوده   ان  که می 
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ی .  ۳۱۶ تصاویری را در رسانه ها   حمید نوری  حمید نوری را حمید عبایس معرق  کرده است. وی پس از دستگیر
که اوست.  شد  دیده و گفته است که این فرد را حمید عبایس یم شناسد. او با دوستان صحبت کرد و متقاعد 

 او گفته است که حمید نوری شبیه فردی است که او به نام حمید عبایس یم شناسد. 
 

، نرصهللا مرندی بیش از  ها که قبل از اعدام  به این نتیجه یم رسد   دادگاه بدوی، گفته ها با توجه به ارزیانر   .  ۳۱۷
ی در مورد این مشاهدات   چند بار در داخل بند حمید عبایس را بدون چشم بند ندیده بود. جزئیات بیشی 
 این موضوع، داده ها باید با احتیاط ارزیانر شوند. قابلیت اطمینان به 

گزارش نشده است. با در نظر گرفی  
داده   ارتکاب جرمها ارزش اثبان  پاییب  برای شود، و به طور کیل داده تر ارزیانر یم دالیل ضعیف همان
 شوند. یم

 

 متوازن ارزش اثبان  
 

 از پس از ارزیانر بخش  .  ۳۱۸
ی

توان آنها  شواهد، و همچنیر  شواهدی متشکل از افرادی که یم عمده ترینهای بزرگ
که ارزش    به این نتیجه رسیده استاز حمید عبایس توصیف کرد، دادگاه بدوی   تریشناخت ضعیف دارای را 

  بازه زمان  شواهد در مورد اینکه آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس در گوهردشت در  مجموعه
کت    ارتکاب جرمکرد و در کیفرخواست فعالیت یم  کیفرخواست در آنجا در نقش معاونت دادستان شر

کت داشته اند . عالوه بر این، اطالعان  از کننده است، قانع  داشت در   و  دیگر افرادی که در بازپریس ها شر
 یم توان این افراد را دارای شناخت   وقوع جرم دوران 

ً
در زندان گوهردشت بودند نیر  وجود دارد. اگرچه اساسا

حمید   خود از  ضعیف تری از حمید عبایس نیر  توصیف کرد، اما مشخص شده است که آنها مشاهدات
اییط که وی را   به کار نوری به عنوان حمید عبایس را در مناسبت های مختلف در بازه زمان  مربوطه و در شر

، امری که از خالصه کار آنها در پیوست شماره  گزارش کرده اند   زند ها گره و پیوند یمکمیته در رابطه با اعدام
   رای دادگاه مشخص است.  ۲

 
که در آن مشاهدات مستقیم در زندان گزارش و ارزیانر یم شود،    ها گفته شده در بازپریس رات  عالوه بر اظها .  ۳۱۹

ایط دیگری نیر  وجود دارد که شواهد را تأیید یم کند.   شر
 

کت در  یبرا نی هاه یر  انگ ی نور   د یحم .  ۳۲۰ نقش او در دفی   داشت.  ب  یخم هللات یآ یمتعاقب فتوا اعمال و رفتار شر
کت کرده است. او    دادیار به این معب  است که طبییع به نظر یم رسد که او در کار انجام مأموریت در فتوا شر
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کت در این کار به نظام حاکم در ایران متعهد بود  . این یک کار پیچیده بود که باید به شعت انجام یم  برای شر

 سازماندیه و همکاری بیر  چند نفر را یم طلبید. شد و بنابراین برنامه ریزی،  
 

نیر  تأیید یم شود. دفی  تلفن حمید نوری حاوی    ارتکاب جرمعالوه بر این، شواهد با رفتار حمید نوری پس از  .  ۳۲۱
است. برای افرادی که از جمله به جشن  ها اطالعات تماس افراد مرتبط با زندان گوهردشت در دوران اعدام

اند پیام هانی ارسال شده است. وی قبل از سفر به سوئد نیر  چندین مشخصات تماس افراد   ها دعوت شده 
ایط البته برای حمید نوری آزاردهنده   مرتبط با زندان گوهردشت را در تلفن خود حذف کرد. همه این شر

 است. 
 

که یک روزنامه نگار پس از    عالوه بر موارد فوق، شواهدی در پرونده در رابطه با مصاحبه ادعانی وجود دارد  .  ۳۲۲
ی حمید نوری در سوئد با دادیار وقت ناضیان در زندان گوهردشت انجام داده است. از مصاحبه  ،دستگیر

و اینکه به او توصیه کرده بود که به  بود   ۱۳۶۰در دهه    دستیار او  بر یم آید که ناضیان یم گوید حمید نوری
کت داشته اند ید اتابیک و  سوئد سفر نکند زیرا این یک تله است. مج گفته    تعداد دیگری که در بازپریس ها شر

اند که در مصاحبه صدا و گویش ناضیان را تشخیص داده اند. از تحلیل تصویر صدا در مقایسه با سایر  
 که ناضیان در آن صحبت یم کند، ارزیانر این است که احتماال همان شخص است.   زمینه هانی 

 
نقش    بارهدر ارزش شواهد و مدارک را  و  کیم نبوده اند ، ادله پشتیبان دارای ارزش اثبان   بدوی  دادگاهبه گفته  .  ۳۲۳

 باال یم برند.   بازه زمان  کیفرخواستدر گوهردشت در  ارتکاب جرمو مشارکت حمید نوری در 
 

 نتیجه 
که در رویدادهای  ان   از چندین شایک و شاهد است متشکل ،که شواهد   رسد به این نتیجه یم دادگاه بدوی .  ۳۲۴

 هسته مرکزیکنند. اینها در   را تایید یکدیگر  گفته هایدر زندان حضور داشتند و یم توانند   یکسان  
با یکدیگر هم نظر   ارتکاب جرم کیفرخواست درباره نقش حمید نوری در زندان و نحوه مشارکت او در 

ون  هستند. همچنیر  به اصطالح ثبات   کند گفته ها را حمایت یمدر طول زمان وجود دارد که   بیر
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ه ها و مصاحبه مانند مقاالت، کتاب شواهد مکتونر و آن  های مشخص شده  که ردپانی از زمان است  ها و غیر
ایط دیگری وجود دارد که شواهد  را تشکیل یم دارای اهمیت است ارزیانر  که برایدر آن   دهند. همچنیر  شر

ه شر  کت در را تأیید یم کند. حمید نوری انگیر  در نظام   این اعمال را کت، نقش، فرصت و همچنیر  الزام شر
 نیر  شواهد را تأیید یم کند.   ارتکاب جرمایران را داشت. رفتار او قبل و بعد از 

 
یید یم کند، شواهد به عنوان  ابا توجه به اینکه شواهدی غیر از اظهارات ضف وجود دارد که این موارد را ت .  ۳۲۵

،با اهمیت ویژه برای  گفته ها بریح   ارزیانر ما اینست که یک کل قوی ارزیانر یم شوند.  مستقل از   شناسانی
تأثیر تقویت کننده ای بر ارزش اثبان  کیل دارد. حب  اگر سایر اظهارات را نتوان ، و این  شده اند  بیانیکدیگر 

معتقد است که ارزش اثبان  کیل آنقدر   دادگاه بدویوجود دارد،   پذیری  تاثیر مستقل تلف  کرد زیرا خطر  
دادستان، به اتفاق و با توافق یا مشورت با   دستیار معاونباالست که ثابت شود حمید نوری در نقش 

کت کرده استبه این صورت دیگران در اعدام ها    : شر
 

 به کمیته، بردنبرای  زندانیانانتخاب 
 به راهرو اصیل، این زندانیانبردن 

 در برابر کمیته حاض  شوند، که قرار بود   زندانیان  نام خواندن
 به کمیته،  زندانیان بردن

 ، اعدام برده شوند  برایکه قرار بود   خواندن نام زندانیان
 محل اعدام اسکورت شوند. به تا  به زندانیان تا به صف شونددادن دستور 

 و نیر   آنان  زندانیان با حلق آویز کردن گرفی   جان  و پس از آن زندانیان تا محل اعدام کردن  اسکورت
کت  برای به آناندستور دادن  و  مرتکبانسایر دعوت از   در ارتکاب جرم. شر

 
كت حميد نوري در  .  ۳۲۶ -مورد تاكيد قرار نیمی به آن اندازه در تحقيقات  ارتکاب جرم ساير ادعاهاي مربوط به شر

ط اثبات را محققگ د كه بتوان شر  دانست.  و انجام گرفته یر
 

، مجازات اعدام تعییر  شده  گفته شده در باال بعالوه نشان داده شده است که حمید نوری از طریق مشارکت   .  ۳۲۷
توسط کمیته را که پس از رویه ای صادر شده است که الزامات اسایس برای یک محاکمه عادالنه نایسر از  

اینکه او تعداد بسیار  و نیر   را برآورده نیم کند، اجرا کرده است.  ان دوستانه حقوق بیر  المللمقررات انس 
   ؛در معرض رنیحر سخت قرار داد با ایجاد ترس از مرگ زیادی از زندانیان مجاهدین را  
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 . شد صورت یم گرفتانجام یمصادر شده   یبه دلیل اقدامان  که در زندان به دنبال فتوا کار   این
 

به برریس داستان حمید نوری و به طور کیل شواهدی که وی به آنها استناد کرده   دادگاه بدویقبل از اینکه  .  ۳۲۸
دازد،   شواهد    2و  1با در نظر گرفی   اینکه اتهامات  دادگاه بدویاست بیی

ً
به هم مرتبط هستند و عمدتا

 اطالعات حمید نوری، کارآزمانی با  را برریس یم کند. پس از برریس و ارزیانر  2مشابیه دارند، ابتدا اتهام 
 موضع نهانی در مورد ارزیانر وزن  شواهد به پایان یم رسد. 

 
 

D قتل –کیفرخواست   ۲. بند   
 
 

i .  موج دوم اعدام ها در گوهردشت 
 

که اسالم خود را ترک    شد پنداشته یمو   بودند  گوناگون  یگراچپ  یهاگروه   هوادار که   ان  یزندان ا ی( آ۷پرسش 
 اعدام شدند؟  ۱۹۸۸سپتامیر  ۶اوت تا  ۲۷در ایران در دوره ، در زندان گوهردشت اند کرده

 
 روشن شده است که

  ر یگرفته بود که سا   میتصم ۱۹۸۸اوت  ۲۷از   پیشاحتماال  رانیا  ایسیو س مذهبر  یرهیر  −
و مسلمان  بودند   گرای گوناگونچپ  یگروههاهوادار  که   رانیا یدر زندانها ایسیس انیزندان

 اعدام شوند.  یر  ن اند اسالم خود را ترک کرده نیکه د  شد پنداشته یممؤمن نبودند و 

 در زندان گوهردشت  انیزندان کدامیک از گرفت که    میمحاکمه را انجام داد و تصم یا تهیکم −
 د. ناعدام شو  ۱۹۸۸سپتامیر  ۶اوت تا  ۲۷ در بازه زمان  

آنها در تضاد با حکومت   یا ایدئولوژیک  مذهبر  د یکه عقا  انیاز زندان یادیز  ار یاعدام تعداد بس  −
 مدت انجام شد.   نیدر زندان گوهردشت در ا تهیمحاکمه کم  بود، در نی  رانیا  ب  ید

محاکمه عادالنه را   کی یبرا  که الزامات اسایس  شد اجرا یم  یاه یاحکام اعدام بر اساس رو  −
 . کرد برآورده نیم 

 
 مواضع ارائه شده است. این  لیبخش، دال این  در 

 
 

ک از  سطح روند اقدامات در یک   ۱۹۸۸سپتامیر  ۶اوت تا  ۲۷مشی 
 

کدادستان اعالم کرده روند اقدامات زیر در یک  .  ۳۲۹ اوت   ۲۷در زندان گوهردشت کرج در بازه زمان   سطح مشی 
 موجب شد حمید نوری با همرایه و توافق و یا مشورت دیگران ۱۹۸۸سپتامیر  ۶تا 
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 از زندانیان را کهبه عمد 
ی

گفته یم شد اعتقادات ایدئولوژیک و یا مذهبر آنان در تضاد با    جان گروه بزرگ
د.   حکومت دیب  ایران است بگیر

 
 برپایهبه زندان بازگشت.   ۱۹۸۸اوت  ۲۷متوقف کرد و در  ۱۹۸۸اوت   ۱۶محاکمه مجاهدین را در   ،کمیته .  ۳۳۰

ی مذهبر و سیایس ایران که قبل از این تاری    خ گرفته شده بود، کمیته اکنون بر روی  یا   اعضا تصمیمات رهیر
که دین اسالم خود  شد  ه یمپنداشتکه مسلمان مؤمن نبودند و   کسان    متمرکز بود.   هواداران گروه های چپ

-یماز آنها پرسیده بطور کیل این بار  . خارج یم کردند  بندها مجاهدین، زندانیان را از  همانند را ترک کرده اند.  
؟ بر اساس پاسخ ها،  روزانه خود را یم خوانید آیا نمازهای اگر چنیر  است شد که آیا مسلمان هستید و 

برده   دادند، به راهروی اصیل و به کمیتهیمه به سؤاالت پاسخ منف   شدند. کسان  کزندانیان دسته بندی یم
کشید. سپس زندان  را  یماین جلسه فقط چند دقیقه طول  . کرد یم بازپریسموضوع  درباره همیر  که   شدند یم

ون آورده و به راهرو اصیل یا فضای مجاور آن بازگردانده و زندان  باید منتظر تصمیم کمیته   .  بود یمبیر

از سازمان  نبودند که با آن ارتباط داشتند و  علب  و حاض  به انتقاد  بودند  های چپگروه   هوادار دانیان  که  زن
بودند، در قسمب  از راهرو اصیل منتیه به سالن اجتماعات یا حسینیه واقع در انتهای   برگشتهاز دین اسالم  
شد و سپس  یم، اسایم خوانده زندانیانتعداد کاق   شدنراهرو اصیل پس از جمع در کردند. یمزندان تجمع 

. سایر زندانیان که  گرفتند آنان را یمجان  ،در آنجا با حلق آویز کردن و کردند اسکورت یمآنها را به حسینیه 

شان شدند و در آنجا مجبور یمبه بخشهای ویژه منتقل  ه بودند پس از محاکمه مجازات اعدام دریافت نکرد 
کت کنند که  یمخود را بجا آورند. آنها همچنیر  مجبور   روزانهازهای تا نم یم کردند  شدند در مصاحبه ای شر

 شناختند. یمکردند و جمهوری اسالیم را به رسمیت یمدر آن سازمان خود را محکوم  
 

 قوانیر  حقوق  قابل اجرا 
 

د  کس جان دیگری را   هر ،  ۲۰۰۹ژوئیه  ۱در نسخه قبل از  قانون کیفری  ۳از فصل  ۱بر پایه ماده  .  ۳۳۱ به  بگیر
الملیل  معاهدات حقوق برسر مانند میثاق بیر    پایهجرم قتل به ده سال حبس یا حبس ابد محکوم یم شود. بر  

الزامات اسایس برای   ۱۴به آن ملزم بود، در ماده   ۱۹۸۸حقوق مدن  و سیایس سازمان ملل که ایران در سال 
 حق  از جملهل، . این شامشده استدادریس عادالنه ترصی    ح 
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 توسط دادگاه صالح، مستقل و نر طرف، فرض برائت، حق دفاع و 
وکیل  داشی   محاکمه عادالنه و علب 

 و همچنیر  زمان و فرصت برای آماده سازی دفاع
 . است  حقوق 

 

 شودسواالن  که باید 
ی

 رسیدگ
 

،  هنامید ها در جریان آنچه دادستان در این کیفرخواست موج دوم اعدام  کهکیفرخواست، وقاییع  ۱بند  مانند  .  ۳۳۲
 است که بسخب  یم توان از آنها دریافب  کیل داشت و چندین نفر  شامل رخ داده است 

ی
اعمال مجرمانه بزرگ
.  اینها اعمایل است که چند نفر در اجرای آن نقش داشته اند  . با همکاری با یکدیگر آنها را صورت داده اند 

، مانند   ک انجام داده اند  کیفرخواست  ۱بند بنابراین ارزیانر ، در ابتدا بر آنچه افراد درگیر در یک سطح مشی 
ک انجام   متمرکز است، نه بر آنچه که هر یک از آنها به طور جداگانه انجام داده اند، زیرا این اقدامات مشی 

ا شده است   در هنگام   دادگاه بدوی. همانطور که در باال گفته شد، کند   مربوط را برآورده یم   یفر یک  طیکه شر
وری است،    دادریسآنچه که به طور اجتناب ناپذیری برای  جز ، اظهارات دیگری رای دادگاهتنظیم دالیل  ض 

 حمید نوری در حوادث جاری مربوط یم شود.  مجرمیت ارائه نخواهد کرد، که در نهایت به 
 

وع، حقایق  ادگاه بدوید  .  ۳۳۳  که ادعای دادستان را تأیید کند، ارزیانر یم کند.   اثبان  به عنوان نقطه شر
 

ی مذهبر و سیایس ایران تصمیم گرفتند که سایر زندانیان  ۱۹۸۸اوت  ۲۷مدن  قبل از اینکه  − رهیر
و  و مسلمان مؤمن نبودند  بودند گروههای مختلف چپ هوادار  سیایس در زندانهای ایران که 

 که دین اسالم خود را ترک کرده اند نیر  باید اعدام شوند.   شد پنداشته یم

در زندان باید زندانیان  یک از که کمیته ای محاکمه را انجام داد و تصمیم گرفت که کداماین −
 . اعدام شوند  ۱۹۸۸سپتامیر  ۶اوت تا  ۲۷گوهردشت در بازه زمان   

اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان که عقاید ایدئولوژیک یا مذهبر آنها در تضاد با دولت اینکه  −
دیب  ایران بود، پس از محاکمه کمیته در زندان گوهردشت در این دوره زمان  )از جمله موارد مندرج  

 ( صورت گرفت. Cدر ضمیمه 

ایط او ای اجرا یم که احکام اعدام بر اساس رویهاین − لیه برای یک محاکمه عادالنه را برآورده  شد که شر
 . ساختنیم 
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وع یم کند. با   سطح یک  در  اتبا برریس آنچه در مورد روند اقدام دادگاه بدوی .  ۳۳۴ ک ثابت شده است شر مشی 
وع،  این ی مذهبر و  پیش از  به ادعای دادستان مبب  بر اینکه  دادگاه بدوینقطه شر این اسناد توسط رهیر

صادر شده است و احکام اعدام صادر شده طبق رویه ای اجرا  ۱۹۸۸اوت  ۲۷ایران دستوری قبل از سیایس 
برریس خواهد کرد. پس از آن، در    کند نیم الزامات اسایس برای یک محاکمه عادالنه را برآورده  که  شده است
که تحقیقات نشان یم دهد    Cه کدام افراد در پیوست تصمیم خواهد گرفت ک دادگاه بدویبخش ویژه، 

  اعدام شده اند. 
 

 در گوهردشت در جریان موج دوم  ها اعدام
 

یید کننده ادعای دادستان مبب  بر اینکه کمیته برای زندانیان سیایس گوهردشت  ادر بخش بعدی، شواهد ت .  ۳۳۵
که از دین اسالم خود دست    شد پنداشته یمکه از طرفداران گروه های چپ بودند و مسلمان مؤمن نبودند و 

 حکم اعدام صادر کرد.   ۱۹۸۸سپتامیر   ۶ -اوت   ۲۷دوره اند در هکشید
 

ده و پر از جزئیات است. عالوه بر اظهارات  .  ۳۳۶ کت کنندگان در تحقیقات پرونده در این قسمت گسی  شر
 به وقایع زندان و آنچه بالفاصله قبل و بعد از آن روی داده  بازپریس

ً
، شامل اسناد معاض است که مستقیما

ان  با ارزش اثبان  وجود  های دیگر تحقیقات کتبر نیر  اطالعشود. عالوه بر این، در بخش است، مربوط یم 
 دارد. 

 
الملیل و معاض را گزارش و ارزیانر  های بیر  هانی از گزارشدر باال بخش  5و  4های پرسش زیر   دادگاه بدوی .  ۳۳۷

کرد. از این برریس یم توان چندین نتیجه قاطع در مورد سیر وقایع به طور کیل گرفت. داده هانی که در قالب  
چپ در  گوناگونگروه های    هوادار ر شده در آن در خصوص اعدام زندانیان ردپانی از زمان های ذک

دادگاه  دهد، تأثیر اثبان  قابل توجیه بر وقایع این بخش دارد. بنابراین را تشکیل یم ، حقایق اثبان  گوهردشت
ی    ح دوباره اما را با  دادریس ، بدوی بیر    یها از گزارش تازهحقایق  نشان دادنتکمیل تحقیقات فوق با   ترسر

 ، و سایر شواهد پشتیبان ها عمده و مهم در بازپریسالملیل آغاز یم کند. سپس اطالعات موجود در اظهارات 
 و ارزیانر یم شود.  ارایه
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 بیر  الملیل معاض  هایگزارش
 

ی    ح شد   ۱و در بند همانطور که در باال  .  ۳۳۸ دسامیر   ۸، در سند عمویم سازمان ملل متحد در  کیفرخواست ترسر
یس داشته است نشان یم دهد که مویحر از  ۱۹۸۸ به نظر یم رسد که اطالعان  که نماینده ویژه به آنها دسی 

به دلیل اعتقادات    افراد رخ داده است که در آن تعداد زیادی از  ۱۹۸۸اعدام ها در دوره ژوئیه تا سپتامیر 
  70سیایس خود کشته شدند. 

 
 همچنیر  در گزارش ساالنه عفو بیر  الملل در سال  .  ۳۳۹

  ۱۹۸۸برای دوره ژانویه تا دسامیر  ۱۹۸۹چنیر  اطالعان 
آمده است. بر اساس این گزارش، اعدام های مخفیانه در ایران رایج بود. قربانیان، عالوه بر اعضا و هواداران  

، بیش از  ۱۹۸۸دند. بیر  پایان ژوئیه و دسامیر مجاهدین، زندانیان سیایس دیگر گروه های مخالف نیر  بو 
الملل در این گزارش تأکید کرد که رقم صحیح زندان  سیایس اعدام شدند، با این حال، عفو بیر    ۱۲۰۰

 71طور قابل توجیه باالتر خواهد بود.  احتماال به 
 

نقض حقوق برسر در این کشور یط  در مورد ایران و  ۱۹۹۰عالوه بر آنچه از گزارش عفو بیر  الملل در دسامیر  .  ۳۴۰
گزارش شده است، موارد زیر بویژه در مورد رویدادهای مربوط به گروه های چپ و    ۱۹۹۰تا    ۱۹۸۷دوره 

 شودآشکار یم ۱۹۸۸72افراد غیر مذهبر در زندان گوهردشت تابستان 
 

ن گوهردشت  های چپ در زندا»کمیسیون مرگ« توجه خود را به زندانیان گروه  ۱۹۸۸اوت »در پایان 
ه بودند.   PFOIسازمان  فراکسیون های گوناگونمعطوف کرد. این افراد شامل هواداران حزب توده،   و غیر

وی یمجونی باز  کردند. در مورد زندانیان مجاهدین که در آن از زندانیان پرسیده شد  ها از الگوی مشابیه پیر
 دارند 

ی
؟ تو   حرف بزنند   در انتقاد از سازمان سیایس که با آن در ارتباط بوده اند   بطور علب  که آیا آمادگ یا خیر

؟نماز یم ؟قرآن یم  خوان   پدرت قرآن خوانده؟  خوان 
 

در زندان گوهردشت از نحوه معرق  وی به همراه پنج زندان  دیگر به   جونی باز دان عیب  ییک از شاه
»کمیسیون مرگ« خیر داد. از آن شش نفر پرسیده شد که آیا نماز یم خوانند یا قرآن یم خوانند: آنها پاسخ  

   از . سپس خوانند دادند که نیم
 
 
 
 

 
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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  گفتند   "بله" و دو نفر از آنها  دادند  آنها سؤال شد پدرانشان قرآن خوانده بودند. چهار نفر از آنها پاسخ
". پس از بحث و گفتگو در میان اعضای کمیسیون، تصمیم گرفته شد که کسان  که در یک خانواده   "خیر
 که والدینشان مذهبر بودند، مقرص نیستند، زیرا گروه قبیل به  

مذهبر بزرگ نشده بودند، به اندازه کسان 
اساس، دو مردی که پدرشان نماز نخوانده بود نجات یافتند، اما  عنوان مؤمن بزرگ نشده بودند. بر این 

 چهار نفر دیگر اعدام شدند. 
 

  ۲۰۰، ۱۹۸۸زندان  چپ در زندان گوهردشت در اوایل تابستان   600یک شاهد عیب  تخمیر  یم زند که از 
اعدام های انجام   زندان  اعدام شدند. در زندان اوین که اعدام زندانیان به طور همزمان ادامه داشت، درصد 

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 

 رایشان مطرح شده بود، آماده کنند. گوهردشت پاسخ سواالن  را که از سوی »کمیسیون مرگ« ب
 

د یم تواند  دادگاه بدوی .  ۳۴۱ که محتوای گزارش های بیر  الملیل که به صورت آنالین به دوره مورد نظر    نتیجه بگیر
کیفرخواست اضافه شده است، تصویر روشن و منسجیم از روند حوادث به دست یم دهد، به این معب   

 انتقاد  بودند   گروه های چپ  هوادار که زندانیان گوهردشت که  
ی

از سازمان  که با آن  علب   و کسان  که آمادگ
 شدند. یم به اعدام محکوم  و مرتد شناخته  را نداشتند  در ارتباط بودند 

 

 بازپریس ها و شواهد پشتیبان
 

های اصیل کیفرخواست  در بخش  ارایه شد   المللآنچه در مورد زندان گوهردشت در باال در گزارش عفو بیر   .  ۳۴۲
ک با اظهارات شهود  سطحیک  در  اتمربوط به روند اقدام تأیید شده    بوده اند کمیته   ی که در برابر مشی 

به این واقعیت اشاره   این بند از کیفرخواست است. عالوه بر این، اطالعات ارائه شده توسط سایر شاهدان 
 . در موج دوم صورت گرفته است ا هاعدام دارد که 

 
کت داشته اند بازپریس کسان  که در اطالعات   .  ۳۴۳   رای دادگاه ۲ پیوستخالصه اظهارات  در را یم توان  ها شر

که در طول دوره مورد بحث در مقابل   است  افرادی هایدیده از شواهد مستقییم  هم ،اطالعات . اینخواند 
که در زندان بودند اما به کمیته    است اطالعات افرادی از  مستقییم شواهد غیر  همو  ایستادند کمیته 

 د. فرستاده نشدن
 

از توضیحات ارائه شده توسط شاهدان  که در مقابل کمیته حاض  شدند، همراه با اطالعات ارائه شده در   .  ۳۴۴
ک مطابق با آنچه  آید بدست یم تصویری در مجموع باال در گزارش عفو بیر  الملل،   از یک اقدام مشی 
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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  
شد پنداشت که آنان اعتقادات مذهبر خود را ترک  که آیا یم  متمرکز بود هوادار چپ روی زندانیان سیایس  

 کرده اند یعب  آنان را مرتد دانست. 
 

  هر نظر و از  شود ارزیانر یمقابل اعتماد  آنچه در باال گفته شد مطابق  اماتروند اقداظهارات شهود در مورد  .  ۳۴۵
اینکه  جز  داشته باشند منشأ دیگری  گفته ها که    وجود ندارد مطابقت دارد. دلییل  آنچه اتفاق افتاده است با 

گ در طول دوره   اقداماتروند  باره شاهدان آنچه را که خودشان در  در زندان گوهردشت در سطح مشی 
اییط مانند ابهامات یا تناقضات، اند نمودهاند، توصیف کیفرخواست تجربه کرده  دلییل برای زیر  یا . هیچ شر

 سوال بردن تحقیقات در این زمینه ها وجود نداشته است. 
 

همراه با آنچه در شواهد مکتوب به دست آمد، یم توان دریافت که کمیته   بازپریس در  از داده های ارائه شده  .  ۳۴۶
  یناز همان افرادی تشکیل شده بود که محاکمه را در مورد زندانیان مجاهد بطور عمدهدر جریان موج دوم 
اییط است که نشان یم د در تهران به آنها ماموریت داده شده بود. برپایه فتوا  و  انجام داده بودند  هد این شر

 فعیل منعکس کننده یک توایل واقیع از رویدادها هستند.  بازپریس داده های  
 

مستقیم با آنچه بسیاری از شاکیان و شاهدان  .  ۳۴۷   ۱در بند اطالعات موجود در اظهارات همچنیر  به طور غیر
 یم دهد، تأیید یم شود.  ارایهدر ادامه  دادگاه بدویکه   اثبان  و سایر حقایق  اند کیفرخواست گفته

 
مستقیم از اطالعات ارائه شده توسط  .  ۳۴۸ کت کنندگان این که زندانیان در موج دوم اعدام شدند به طور غیر شر

 به    شود معلوم یم در بازپریس 
ی

که زندانیان چپ ناپدید شده و پس از خارج شدن از سلول های خود و رسیدگ
ند. همچنیر  شاهدان گفته اند که وسایل زندانیان چپ مفقود در  پرونده آنها توسط کمیته، دیگر دیده نشد

در بند جمع آوری شده و سپس به بستگانشان تحویل داده شده است که از مرگ این   ها پاییر  پس از اعدام
های توان به آن اشاره کرد، با آنچه در گزارش . اطالعات در این زمینه، که یم بودند زندان  مفقود مطلع شده  

 شود. الملل آمده است پشتیبان  یمعفو بیر  
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یم شود که تعداد زیادی از زندانیان چپ در گوهردشت اعدام  گرفتهاز آن زمان، به این ترتیب این نتیجه  
 شدند. 

 
، شواهدی را نشان  .  ۳۴۹ عالوه بر این، مشاهدات گزارش شده محمود خلییل از اجساد مردگان در این دوره زمان 

اوت   ۳۰شد اعدام شده اند. وی شهادت داده است که در  یم دهد که زندانیان چپ به رویسر که در باال ذکر 
کامیون را دیده است. وی با بیان اینکه    اتاقک بار دو ( اجساد انباشته شده بر روی ۱۳۶۷شهریور  ۸) ۱۹۸۸

و در فاصله   23بودند، گفت: مشاهدات خود را در ساعت  ایستاده زنداندو کامیون در زیر سالن اجتماعات 
ی انجام داده است و کامیون  12تا  8حدود   .  کرده بود در محوطه زندان روشن   را یک منبع روشنانی می 

روشن  حوطهمشاهدات مستقیم در فاصله کوتاه در یک م ،که موضوع  رسد به این نتیجه یم دادگاه بدوی
باالنی برای ادعای دادستان در نظر گرفته   به نسبتلف  یم شود و ارزش اثبان   است. اطالعات قابل اعتماد ت

 . شود یم
 

     عالوه بر این، اطالعات زیادی در تحقیقات کتبر وجود دارد که عالوه بر گزارش های بیر  الملیل معاض، .  ۳۵۰
مرزهای  »جعفر یعقونر در کتاب کند. تایید یمموج دوم در گوهردشت   ادعای دادستان را در مورد اعدام در

 و  میانناشناخته 
ی

 خود را از موج دوم اعدامانتشار یافت   ۲۰۱۵مرگ« که در سال  زندگ
ی

ها در  خاطرات زندگ
کند.  رویکردی را که در تحقیقات فوق ظاهر شد تأیید یم کامال که    ه ای توصیف کردگوهردشت به گونه

ه در « خهمچنیر  مهدی اصالن  در کتاب »کالغ و گل ش  اطالعات ثابب  در مورد روند وقایع به   ۲۰۱۹ منترسر
 طور کیل در مورد اعدام زندانیان چپ ارائه کرده است. 

 
ایط در گزارش  .  ۳۵۱ ،   Political Prisoners in Iran The Massacre ofعالوه بر این، یم توان گفت که شر

نیر  تأیید شده ، که براساس مصاحبه ها گزارش شده که موج دوم اعدام   ۲۰۱۰منترسر شده در سال ، ۱۹۸۸
بود و اینکه   ها و اینکه برریس کمیته این بار متوجه چپ  هآغاز شد ۱۹۸۸اوت  ۲۶ها در گوهردشت حوایل  

. در ادامه این گزارش آمده است که زندانیان مرد  آیا آنها اعتقادات مذهبر خود را رها کرده  اند یا خیر
شدند، در حایل که مردان  اعدام فرستاده یم رایکردند بهای مسلمان که از خواندن نماز خودداری یم خانواده 
مسلمانخانواده  کردند. بر اساس این گزارش، اعدام  یمبا نماز موافقت  تا زمان  که  شدند مجازات یم های غیر
  متوقف شد، زمان  که به بستگان اطالع داده شد که فرزندان یا بستگانشان فوت کرده   ۱۹۸۸نوامیر ها در 

 اند، اما بدون این که
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ها در  درباره اعدام  هم ارزش و  مشابهاطالعان   73. خانواده ها بدهند اطالعان  در مورد محل دفن آنها به 
-Bloodالملل گزارش عفو بیر    در و  ۲۰۱۳سطح کیل در گزارش کمیسیون حقیقت ایران تریبونال در سال  

Soaked Secrets  شود. نیر  دیده یم  ۲۰۱۸در سال 
 

ی مذهبر و سیایس  تصمیم رهیر
 

ی مذهبر و سیایس ایران  .  ۳۵۲ دادستان استدالل کرده است که محاکمه های کمیته در دوره اخیر با تصمیم رهیر
 انجام شده است.  ۱۹۸۸اوت  ۲۷قبل از 

 
مطابق با فتوانی که تحقیقات   ها اعدام یم توان گفت که هیچ فتوانی در مورد زندانیان چپ برای موج دوم .  ۳۵۳

مورد مجاهدین صادر کرده است وجود ندارد. در خاطرات آیت هللا منتظری و  نشان داد آیت هللا خمیب  در 
ی ثبت نشده که یا در هیچ جای تحقیف   -یمکه دادستان ادعا   هچنان تصمییم گرفت  سیایس و مذهبر رهیر

، با توجه به آنچه که از طریق دومکند که برریس کمیته در دوره اشاره  یم تواند   دادگاه بدوی . با این حال، کند 
تحقیقات گزارش شده در باال به دست آمد، با اعدایم که به دنبال فتوا در مورد مجاهدین انجام شد،  

پشتوانه یافت. فتوا   افراد مرتد مطابقت دارد. همچنیر  یم توان تاکید کرد که در آن فتوا یم توان برای اعدام 
یع ارتداد اشاره ک  رده است.  تا حدی به مسئله شر

 
روزبه پاریس در  74نیر  برای هدف فعیل صادر شده باشد.  دوم  به گفته رابرتسون، ممکن است فتوای شی .  ۳۵۴

ی داشته و  گفته های بطور  خود از فتوای دوم نیر  صحبت کرده است که گفته یم شود ماهیت مذهبر بیشی 
ی زندانیان سیایس عمده متعلق به گروه های مختلف چپ سکوالر که   را تحت تأثیر قرار داده  درصد کمی 

 فتوانی در نهایت نتیجه ای است که مو   کند یمبودند. با این حال، وی ترصی    ح  
رخان بر اساس  که وجود چنیر 

، به دست آورده اند. در ادامه  شدهسؤاالن  که پرسیده شده و تصمیمان  که پاسخ های مختلف به آن داده 
به شکیل  اسالم  آنان که سؤاالت مربوط به دینداری زندانیان و اینکه آیا در خانه های   گوید روزبه پاریس یم

 شد یا نه. اعمال یم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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عامل تعییر  کننده این بود که آیا آنها تا به حال با دین ارتباط داشته اند و سپس آن را ترک کرده اند )ارتداد(  
 یم کنند. به 

ی
روزبه پاریس، این یادآور زمان  است که تفتیش عقاید   عقیدهیا اینکه در جاهلیت اسالم زندگ

توان آن را یک حالت  کرده بودند )جهل( که یم آنها موعظه ن  رایاسپانیا، بیر  کسان  که سخنان عیش را ب
و   مرتد   آنها کردند، تمایز قائل شد. یمرا رد  او تلف  کرد، و کسان  که از عیش آگاه بودند اما هنوز  تعدیل کننده

اوار مرگ بودند.  که زندانیان سیایس که با وجود علم و آشنانی با »دین حق«    دهد وی ادامه یمدر نتیجه ش 
 75شدند. یمبه اعدام محکوم و اعدام ، کردند افشاری یمپدر الحاد  

 
توضیح داده   4در نظر گرفی   دولت و نظام سیایس ایران پس از انقالب، همانطور که در باال در سوال  با  .  ۳۵۵

ی مستقیم بر قوه مجریه،   شد، که در آن جایگاه و اختیارات ویل فقیه به معنای داشی   قدرت تصمیم گیر
ی مذهبر و سیایس ایران مدن  قبل از   ،قضاییه کشور استمقننه و    ۱۹۸۸اوت   ۲۷به احتمال زیاد رهیر

و مسلمان   بودند گروه های مختلف چپ هوادار  تصمیم گرفته بود که زندانیان سیایس در زندانهای ایران که 
رسد که  که دین اسالم خود را ترک کرده اند، اعدام شوند. بعید به نظر یم   شد پنداشته یممؤمن نبودند و 

ها  گرفت. بنابراین آنچه در مورد اعدام باالتر صورت یم مقامها در جریان موج دوم بدون دستوری از اعدام
مستقیم است مبب  بر صدور چنیر  تصمییم که دلیل اصیل اعدام ها  در موج بعدی ظاهر شد، شواهدی غیر

 دهد. را توضیح یم 
 

 الزامات یک دادریس عادالنه
 

بیر  الملیل و همچنیر  در توضیحات ارائه شده توسط شهود از نحوه انجام جلسات   هایمحتوای گزارش  .  ۳۵۶
، تصویر روشب   رای دادگاه آمده ۲پیوست شماره استماع در کمیته در دوره مربوطه که به صورت گزارش در 

ه  تعییر  شده عادالنه نبود. در اینجا یم توان تأکید کرد کمحاکمه قبل از مجازات  که  به دست یم دهد 
 های عمویم در دادگاه های انقالب اسالیم به دست آمده و در 

ی
  ۱بند همچنیر  آنچه در خصوص رسیدگ

ی    حکیفرخواست در باال   شده است،   ترسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 Parsi, s. 9. 
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مستقیم از چنیر  نتیجه ی را حمایت غیر از آن اطالعان  که شاهدان درباره رویه کاری   و  نشان یم دهد گیر
 کند. ، پشتیبان  یماند کردهارائه  کمیته 

 

 نتیجه 
 

  یک از  که کدام  تصمیم گرفت هانی را انجام داد و  ای محاکمهدهد که کمیته در مجموع، تحقیقات نشان یم .  ۳۵۷
اعدام   . د ندر زندان گوهردشت اعدام شو  ۱۹۸۸سپتامیر  ۶اوت تا  ۲۷فاصله زمان  قرار است در  انزندانی

نتیجه   بود  حکومت دیب  ایراندر تضاد با  و مذهبر آنها  ایدئولوژیک تعداد بسیار زیادی از زندانیان که عقاید 
ایط  ای اجرا یم احکام اعدام بر اساس رویه  . در زندان گوهردشت در این مدت بود محاکمات کمیته  شد که شر

دهد که  در مجموع، طبق تحقیقات انجام شده، این امر نشان یم اولیه را برای دادریس عادالنه نداشت. 
ی مذهبر و سیایس ایران مدن  قبل از  تصمیم گرفت که سایر زندانیان سیایس در   ۱۹۸۸اوت  ۲۷رهیر

دین اسالم خود را ترک  شد بودند و پنداشته یم  گرای مختلفهای چپ وه گر   هوادار  های ایران کهزندان
 . شوند اند نیر  اعدام کرده 

 
طبق ادعای آمده است   C پیوستدر  ی که نامشانیم دهد که کدام یک از افراد اکنون نشان دادگاه بدوی .  ۳۵۸

 دادستان اعدام شده اند. 
 

 C  اعدام شدگان در پیوست
 

کیفرخواست    Cی که نام آنها در ضمیمه نفر   ۲۶برریس خواهد کرد که آیا   دادگاه بدویدر بخش بعدی،   .  ۳۵۹
.  رای داد گاه  ۱پیوست شماره )به آمده است   مراجعه کنید( در گوهردشت در دوره مربوطه اعدام شده اند یا خیر

 
  Aد در مورد اشخاص مندرج در ضمیمه در باال در مورد شواهد و الزامات شواه دادگاه بدوی مالحظان  که  .  ۳۶۰

آنچه در مورد موج دوم    یعب  . نیر  صادق است  بیان کرد در مورد کسان  که در دوره بعدی اعدام شدند 
 چپ مورد گروه های  های حامیان  اعدام

ی
ط اثبان    شود منجر یمقرار گرفته است  رسیدگ به عنوان   که شر

وع طبرآورده   ،نقطه شر وجود مدارک قابل اعتماد کاق  مبب  بر اینکه فرد مورد نظر در دوره   شده است برسر
   . مفقود شده استسپس   و  در گوهردشت بوده ها اعدام
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 بستگان شایک 
 

 C1 عادل روزدار . 
C2 محسن  حایحر  یر  . حس 
C3 عادل طالبر . 
C5وان  یا  د ی. مج 
C6ر . ب  بازرگان نیر
C7اعظیم  ادهیر  . محمود عل 

 
ابتدا برریس یم کند که آیا شش نفر پیوست که از بستگان شاکیان سارا روزدار، صدیقه حایحر   بدویدادگاه   .  ۳۶۱

اده در گوهردشت   هستند  محسن، عصمت طالبر کلهران، ویدا رستمعیل پور، الله بازرگان و سولماز علیر 
. از طریق مصاحبه با شاکیان مشخص شد که بستگان مربوطه به دلی ل فعالیت های  اعدام شده اند یا خیر

چه   آنها  ماند این است کهکه باق  یمهانی  پرسش سیایس در ایران زندان  بوده و در اسارت جان باخته اند. 
ط    دادگاه بدوی. همانطور که اند جان باختهزمان  و در کدام زندان  قبال توضیح داد، برای برآورده شدن شر

 ه گوهردشت در طول دوره جرم مرتبط کند. اثبات نیاز به شواهدی است که آنها را به طور خاص ب
 

C1 عادل روزدار . 
 

دستگیر و به دلیل عضویت در حزب توده به   ۱۹۸۳شایک سارا روزدار گفته است که برادرش عادل در سال  .  ۳۶۲
شش سال زندان محکوم شد. وی همچنیر  گفته است که پدر هر دو هفته یکبار به دیدار عادل در  

در تیر ماه بوده است و در اواخر پاییر  به پدر   ۱۹۸۸گوهردشت یم رفته و آخرین مالقات در اوایل تابستان 
سارا روزدار از طریق دادستان نامه های ارسایل به عادل   است.  دهدر اوین اطالع داده شد که پرسش اعدام ش

 روزدار و از طرف او را در گوهردشت ارسال کرده است که آخرین آن چند هفته قبل از اجرای حکم است. 
 

کت داشتند  چند  .  ۳۶۳ در گوهردشت بوده و   ارتکاب جرم گفته اند که عادل روزدار در دوران نفر که در بازپریس شر
یک بخش  در  آنها شناخت، آنجا اعدام شده است. شاهد امیر اطیانر گفته است که عادل روزدار را یم در 

با    ۱۹۸۷مفقود شد. شاهد ابوالقاسم سلیمان پور گفته است که در سال عادل ها و بعد از اعدام بودند 
ک بوده و در پاییر  پس از اعدام

مفقود شده است. همچنیر    ها عادلعادل روزدار در گوهردشت بند مشی 
 نیر  گفته است که عادل روزدار در گوهردشت بوده و اعدام شده است 

 توضیح داده    و شاهد مهدی اصالن 
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ی دانشجوی  که این را  از زندانیان دیگری شنیده که عادل روزدار را یم شناختند زیرا او قبل از دستگیر
شیک بوده است.   دندانیی 

 
 حایک از آن است که   دادگاه بدوی .  ۳۶۴

ً
معتقد است که اظهارات سارا روزدار همراه با آخرین نامه عادل روزدار قویا

  نبود وی در مدت اجرای حکم در گوهردشت بوده است که همراه با اظهارات شاهد گزارش شده در باال و در 
ثابت شده است که عادل که با اطمینان کاق    یم توان گفت ها را ثابت کند،خالف این گفتهکه   ان  تحقیق

 جرم در آنجا اعدام شده است. وقوع روزدار در دوره 
 

C2 حسیر  حایحر محسن . 
 

حسیر  از اعضای سازمان مارکسیسب  راه کارگر بوده و در   ش شایک صدیقه حایحر محسن گفته است که برادر  .  ۳۶۵
سال زندان محکوم شده است. وی همچنیر  گفته است که  ۱۵به دلیل ارتباط با این سازمان به  ۱۹۸۲سال 

اند به دیدار حسیر  در گوهردشت  توانسته ۱۹۸۸تا ممنوعیت مالقات در تابستان  ۱۹۸۶والدین از سال 
که اطالع دهند اعدام  این  اند، اما بدونبروند و در پاییر  سال بعد به پدر اطالع دادند که حسیر  را اعدام کرده 

 . استصورت گرفته در کجا 
 

کشان در گوهردشت    شاهد جعفر یعقونر  .  ۳۶۶ گفته است که حسیر  حایحر محسن در دوران اعدام از بند مشی 
 و مرگ»برده شده و دیگر دیده نشده است، اطالعان  که وی در کتاب 

ی
خود   «مرزهای ناشناخته بیر  زندگ

د  نیر  بیان کرده است. ماجرای او توسط شاهدان ابوالقاسم سلیمان پور و روم افشام نیر  تایی ۲۰۱۵در سال 
یم شود که هر دو اظهار داشتند که با حسیر  حایحر محسن در گوهردشت هم بند بوده و در جریان اعدام ها  
، سیدجالل الدین   ، امیر اطیانر

برده شده و دیگر دیده نشده است. شاهدان متعددی از جمله مهدی اصالن 
ر زندانیان خیر داده اند.  سعیدی و مهرداد نشایط ملکیان از شنیدن خیر اعدام حسیر  حایحر محسن از دیگ

لآخرین فرصت  »در اینجا یم توان به این نکته اشاره کرد که مهدی اصالن  در کتاب 
ُ
و امیر اطیانر در  «گ

 که حسیر  حایحر محسن ییک از زندانیان اعدام شده در گوهردشت بود.   اعالم کرده اند  خود  لیست
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شود که حسیر  حایحر  ، با توجه به تحقیقان  که در باال ذکر شد، در مجموع ثابت یمدادگاه بدویبه گفته  .  ۳۶۷
 در آنجا اعدام شده است.  دوره وقوع جرممحسن در گوهردشت بوده و در 

 

C3 عادل طالبر . 
 

 به سازمان  ۱۹۸۵عادل در سال  ش شایک عصمت طالبر کلهران گفته است که برادر  .  ۳۶۸
ی

به دلیل وابستیک
به گوهردشت منتقل شد و در   ۱۹۸۷مارکسیسب  راه کارگر به ده سال حبس تعزیری محکوم شد و در سال 

در فروردین ماه، قبل از اعالم مقررات منع رفت و آمد، برای آخرین بار به دیدار او رفت. عالوه بر  ۱۹۸۸بهار 
 به خانواده

ً
از  اوین در مورد اعدام عادل اطالع داده شده است که آن زماندر  این، او گفته است که متعاقبا

وی از طریق دادستان تصاویر کیف   گوهردشت انجام شده است. شنید که اعدام در   زندانیان آزاد شده
 کرده است.   دریافتهمراه با وساییل را که در ارتباط با ابالغیه تحویل خانواده شده بود، 

 
  ۲۰۱۸در سال    Blood-Soaked Secretsالملل در گزارش ای که عفو بیر  حبه عصمت طالبر در مصا .  ۳۶۹

دادگاه  اند. در طول جلسه منترسر کرده، گفته است که خانواده از اعدام عادل طالبر در اوین مطلع شده 
 شده است. نوشته  اشتباه گفته یا اینکه در گزارش اشتباه  ، او توضیح داد که او یا بدوی

 
 گفته اند که با عادل   .  ۳۷۰

ی
شاهدان نادر حدادی مقدم، عبدالرضا شهاب شکویه و عیل رضا اکیر سپهر همیک

  Meafمفقود شده است. شاهدان عیل رضا امید  ها طالبر در یک بند در گوهردشت بوده و او پس از اعدام
با عادل طالبر    ۱۹۸۸از اطالعات آنها پشتیبان  یم کنند که هر دو گفته اند در اوایل سال و حسیر  ملیک نیر  
 در آنجا اعدام شده است. همچنیر  شاهدان مهرداد نشایط ملکیان عادل شده و سپسآورده  به گوهردشت 

 سعیدی گفته اند که خیر اعدام عادل طالبر را از دیگران در زندان شنیده اند.  و سید جالل الدین
 

به عقیده دادگاه بدوی، از طریق اظهارات یکسان شاهدان، با اطمینان کاق  ثابت شده است که عادل طالبر   .  ۳۷۱
کلهران در در دوران وقوع جرم در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است. اینکه عصمت طالبر  

 مصاحبه قبیل اطالعات اشتباه ارائه کرده است، با در نظر گرفی   اطالعات ناکاق  ارائه شده به بستگان، 
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نوشته    ۱۹۸۸تردید منطف  در این مورد ایجاد نیم کند. به همیر  دلیل، نامه ای که عفو بیر  الملل در نوامیر 
ط اثبات برآورده نشده  بود مبب  بر احتمال قریب الوقوع بودن  اعدام عادل طالبر به این معنا نیست که شر

است. در آن زمان کمبود اطالعات برای خاریحر ها در مورد آنچه در زندان ها یم گذشت وجود داشت. در 
 مجموع آنچه اکنون گزارش شده به این معناست که در این قسمت نیر  پیگرد قانون  ثابت شده است. 

 

C5 وان  ای. مجید 
 

به دلیل عضویت در ییک از شاخه    ۱۹۸۵شایک ویدا رستمعیل پور گفته است که همرسش مجید در سال  .  ۳۷۲
در اوین بوده است. او   ۱۹۸۶های مارکسیسب  فدائیان به زندان افتاده و آخرین مالقات با او در اواخر سال 

معتقد بود که در آنجا اعدام شده است و به همیر  دلیل وقب  در دادگاه ایران شنیده شد، این را بیان کرد، اما  
 
ی

در گوهردشت اعدام شده   ۱۹۸۸شده در تماس بوده که گفته اند مجید در تابستان با چند زندان  آزاد   بتازگ
 . ر ریو هاست. در ماه ش

 
شاهدان منوچهر پیوند، محمد اسد جو و نادر حدادی مقدم گفته اند که با مجید ایوان  در گوهردشت بند   .  ۳۷۳

گ داشتند و او را برای اعدام در ابتدای  اهدان متعددی از جمله حسیر  ملیک،  بردند. همچنیر  ش ر ریو هشمشی 
، عبدالرضا شهاب شکویه، رحمان درکشیده، محسن زادشیر و مجید صاحب جام   Meafامید عیل رضا 

اتابیک اعالم کرده اند که مجید ایوان  را از دوران زندان به طرق مختلف یم شناختند و یم دانند که آنجا  
ان درکشیده نیر  همیر  اطالعات را در مورد مجید ایوان  در  اعدام شد در اینجا یم توان تاکید کرد که رحم

توان به این نکته نیر  اشاره کرد که چندین  در مجله کار ارائه کرده است. در نهایت، یم ۲۰۱۳مقاله ای از سال 
کت کننده دیگر در بارپریس  در گوهردشت اعدام شده است، البته بدون  اند که مجید ایوان  تأیید کرده  شر

 اند. گفی   بیشی  از این که آن را از زبان دیگر زندانیان شنیده
 

کت داشته اند در این پرونده، تعداد زیادی از   .  ۳۷۴ گفته اند که مجید ایوان  در   کسان  که در بازپریس شر
زیادی منسجم بوده است، به همیر   گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است. اطالعات دقیق و تا حد 

 دادگاه بدوی، با اطمینان کاق  ثابت شده است که وی در گوهردشت در جریان  اعتقاد دلیل است که به 
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 در    به گفته دادگاه بدوی، اطالعات متناقیص   اعدام شده است. وقوع جرم ره دو 
ً
که ویدا رستمعیل پور قبال

 زمینه های دیگر ارائه کرده بود، هیچ شک منطف  در این زمینه ایجاد نیم کند. 
 

C6 ن بازرگان ر  . بیر
 

ن به دلیل ارتباط با کمونیست های ایران به ده سال حبس   ش شایک الله بازرگان گفته است که برادر   .  ۳۷۵ ر بیر
با او  در تیر ماه   ۱۹۸۸سال در گوهردشت پدرشان برای آخرین بار در تابستان   ۱۹۸۵محکوم شده و در بهار 

مالقات کرده است. وی همچنیر  گفته است که پس از چندین ماه ممنوعیت، پدر را به اوین فراخوانده اند و  
ن به او خیر داده اند که پس از آن از تعدادی از زندانیان آزاد شده از اعدام ب ر در گوهردشت  شنید که پرسش یر

 شده است.  اعدام
 

ن بازرگان در گوهردشت در همان بند   .  ۳۷۶ ر شاهد منوچهر پیوند گفته است که هم قبل و هم در زمان اعدام با بیر
 همان روز در راهرو با هم از بند پاییر  آورد  ر شهریو بوده است که در اول 

ً
برای آخرین بار  اصیل  ه شدند و بعدا

ن بازرگان را دید. عالوه بر این، از چندین شاهد این پرونده از جمله ابوالقاسم سلیمان پور، روم افشم،   ر بیر
ن بازرگان به طرق  ر  وجود دارد که با بیر

، حسیر  ملیک و مجید صاحب جم اتابیک، اطالعان 
مهدی اصالن 

 مفقود شده است.  ها در دوره اعدام ردشت آشنا شده و وی پس از مدن  مختلف در گوه
 

یید یم شود و  اکه اطالعات منوچهر پیوند به وضوح توسط سایر شهادت ها ت  معتقد استدادگاه بدوی  .  ۳۷۷
ن بازرگان در گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده است. به   ر بنابراین با اطمینان کاق  ثابت شده است که بیر
ن بازرگان به خارج از کشور به سازمان  ر  در مورد مهاجرت بیر

گفته دادگاه بدوی، اطالعان  که مقامات ایران 
ملل ارائه کرده اند، با تحقیقات گزارش شده در باال تکذیب شده است و به گفته دادگاه بدوی، هیچ شک  

ن بازرگان در گوهردشت ایجاد نیم کند. .  ر  در مورد اعدام بیر
 منطف 

 

C7 .  اده اعظیم  محمود علیر 
 

اده گفته است که پدرش محمود در سال  .  ۳۷۸ به دلیل   سال سن داشت ۸وقب  او تنها  ۱۹۸۴شایک سولماز علیر 
فعالیت سیایس در ییک از شاخه های سازمان چپ فداییان دستگیر شد. وی همچنیر  گفته است که به یاد  

 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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این اتفاق رخ داد و زمان  که وسایل او را به همراه گوایه فوت از زندان دریافت کردند که در آن به دروغ  و گ 
قید شده بود که او به مرگ طبییع فوت کرده است، اعدام او به خانواده اطالع داده شد. وی از طریق 

دشت ارسال شده و تاری    خ آن  کرده است که آخرین آن از گوهر   دریافتدادستان گوایه فوت و نامه پدر را 
 است.  ۱۹۸۸چند هفته قبل از اعدام های تابستان 

 
اده ارائه کرده است بر اساس گفته های تعدادی از زندانیان آزاد شده است. شاهد   .  ۳۷۹  که سولماز علیر 

اطالعان 
ک بوده و پس از اعدام  اده اعظیم در گوهردشت در بند مشی  امیر اطیانر گفته است که با محمود علیر 

است. همچنیر  شاهد جعفر  یا او را به عنوان ییک از زندانیان اعدام شده معرق  کرده مفقود شده است. 
اده اعظیم را از زندان قزلحصار یم شناخت و سپس هر دو به گوهردشت  یعقونر گفته است که محمود علیر 

اده   ها ممنتقل شدند و وی پس از اعدا  در مورد اعدام محمود علیر 
مفقود شده است. شاهد مهدی اصالن 

 » خود  اعظیم اطالعات ثابب  داده است که از جمله در کتاب
ُ
نیر  درباره آن نوشته   «لآخرین فرصت گ

 است. 
 

اده اعظیم، در  ها   بازپریس گزارش شده از   با توجه به اطالعات .  ۳۸۰ در باال و آخرین نامه ارسایل محمود علیر 
 در آنجا اعدام شده است.  وقوع جرم مجموع ثابت یم شود که وی در گوهردشت بوده و در زمان 

 

 نام های دیگر در پیوست 
 

، دادگاه بدوی برریس خواهد کرد که کدام یک از   .  ۳۸۱   Cپیوست نفر باق  مانده در   20در بخش حاض 
مورد بحث اعدام شده اند. در این بخش، دادگاه بدوی نیر    وقوع جرمکیفرخواست در گوهردشت در دوره 

بل ذکر است که  های مختلف تقسیم کرده است. در اینجا قااسایم را بر اساس اطالعات شفایه به دسته
کت کننده در بازپریس تمایم اسایم پیوست حداقل توسط یک   ذکر شده است. شر

 

ده   شواهد شفایه گسی 
 

C8 جهانبخش شخوش . 
C9  محمود قایص . 

C10 کیوان مصطفوی . 
C12 عباس رئیش . 
C13 جعفر ریحانی . 
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C14 صادق ریایح . 
C15محمدعیل پژمان . 
C16 مصطف  فرهادی . 
C20 محمدعیل بهکیش . 
C21 محمود بهکیش . 

 
شود که این افراد طبق کیفرخواست در دادگاه بدوی، با توجه به شواهد شفایه ثابت یم  اعتقاد به  .  ۳۸۲

کت کنندگان در ، توسط تعدادی از Aطور که بریح  از افراد ضمیمه   اند. همانگوهردشت اعدام شده  شر
اند و  اند قبل و در حیر  اجرای حکم در گوهردشت با یکدیگر تماس داشتهاند که گفتهذکر شده  بازپریس 

دادگاه بدوی، با   نظر اند. اطالعات دقیق و منسجم بوده است، به همیر  دلیل است که به  سپس مفقود شده 
 مفقود مورد بحث در گوهردشت بوده اند و  وقوعاطمینان کاق  مشخص شده است که آنها در مدت 

ً
متعاقبا

اطالعان  که در این زمینه ها شک منطف  ایجاد کند، با توجه به آنچه در بازپریس   نبود شده اند. در صورت  
در که برای آنچه    اعدام شده اند. گوهردشت در   بر پایه کیفرخواست  رخ داده است، ثابت یم شود که آنها 

 مراجعه کنید. رای دادگاه  ۲پیوست شماره خالصه به   ،مورد هر فرد با جزئیات بیشی  بیان شده است
 

 شواهد شفایه کمی  جامع 
 

C11 محسن رجب زاده . 
C17 .یآزاد  ونایهم 
C18د یول  د ی. مج 
C19  بهزاد عمران . 
C22نجاران  می. ابراه 
C23ی یر نص د ی. حم 
C24جان  ی. محسن دل 
C25ی. ساسان قند 

 
کت کنندگان در بازپریس که درباره آنان حرف زده اند در مورد این افراد، شواهد به اندازه تعداد  .  ۳۸۳ قانع کننده   شر

پرونده وجود دارد که آنها در گوهردشت  در از شاهدان  مشخیصنیست، اما با وجود این، اطالعات دقیق و  
که   اثبان  ، که در ترکیب با سایر حقایق ند مفقود شده ا  بعد از آنو   بهم برخوردند در ارتباط با اعدام ها 

 است.  ثابت شدهدر این قسمت نیر    کیفرخواست، به این معب  است که  بدست آمده
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  و بردند  شهریور ( و او را در ماه C17آزادی بود ) یوناهمشاهد محمد اسدجو گفته است که او در همان بند  .  ۳۸۴
یون آزادی را در زندان بسته و پس از  ادیگر دیده نشد. وی همچنیر  گفته است که پس از اعدام، وسایل هم

یون آزادی اطالعان  ااعدام شده است. اعدام هم همایونآزادی با بستگانش در تماس بوده و به آنها گفته که 
تایید شده است و وی گفته است که خیر اعدام را از دیگر   ملکیاناست که توسط شاهد مهرداد نشایط 

یهدر  ۲۰۱۳در مقاله خود در سال   و زندانیان گوهردشت شنیده است  است.   کرده کار نیر  منترسر    نرسر
ی نیر  گفته است که 

میان زندانیان مفقود شده   از  ها آزادی پس از اعدام همایونهمچنیر  شاهد حمید اشی 
 شناسد. ز نزدیک نیم است، اما فردی است که ا

 
یون آزادی در ادادگاه بدوی خاطرنشان یم کند که محمد اسد جو به طور ملموس در مورد ناپدید شدن هم .  ۳۸۵

گوهردشت صحبت کرده است و اطالعات وی به وضوح توسط سایر اطالعات شاهدان گزارش شده  
آزادی   همایونکاق  مشخص شده است که    پشتیبان  یم شود. به گفته دادگاه بدوی، به این ترتیب با اطمینان

جرم مورد بحث در آنجا اعدام شده است. عالوه بر این، هیچ تحقیف   وقوع  و در طول دوره  بوده در زندان 
دادگاه بدوی معتقد است که   از این رو که در این زمینه ها در جهت مخالف صحبت کند، ارائه نشده است، 

ط   برآورده شده است.  اثبان  شر
 

ی  (C19)محمد اسدجو نیر  گفته است که او را با بهزاد عمران   .  ۳۸۶ در بند گذاشتند و هر دو   (C23)و حمید نصیر
. اطالعات او مورد تایید مهرداد نشایط ملکیان است  آنان را ندیده است بردند و دیگر  شهریور را در اول ماه 

در مقاله خود در سال   هم کرده است و   مالقات ها گفته است که هر دوی آنها را در دوران اعدام  همکه 
 نیر  در کتاب   ۲۰۱۳

»آخرین فرصت  نوشته است که آنها اعدام شده اند. عالوه بر این، شاهد مهدی اصالن 
 
ُ
ی در گوهردشت  ل«گ اعدام شده است که البته اطالعان  است که   شهریور در نوشته است که حمید نصیر

مانند همایون آزادی، دادگاه بدوی با در نظر گرفی   اطالعات پس از تماس با دیگران به دست آورده است. 
ی  تحقیقات مخالف نبود و در  محمد اسدجو و سایر شواهد   و حمید نصیر

ط اثبات در مورد بهزاد عمران  ، شر
 داند. را برآورده یم 

 
 
. 
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 معادل ارزیانر کرده   (C18)و مجید ولید  (C11)دادگاه بدوی مدارک مربوط به محسن رجب زاده   .  ۳۸۷
را به رویسر

که  بندهانی  همبوده و بسیاری از  شهریور ابتدای  در  است. شاهد محمود خلییل گفته است که در راهروی اصیل زندان
اند. همچنیر  شاهد مهرزاد  و سپس مفقود شده  اند زاده و مجید ولید در آنجا بوده شناسد از جمله محسن رجب یم

یید کردند.  ااش تماس گرفت که اعدام او را تشناخت و پس از آزادی با خانواده دشتبان  گفته است که مجید ولید را یم 
شناخت و پس از آن خیر اعدام او را شنید. دادگاه  رحمان درکشیده گفته است که محسن رجب زاده را از قزلحصار یم

معتقد است که از طریق داده های بازپریس گزارش شده، با اطمینان کاق  ثابت شده است که محسن رجب زاده و   بدوی
  کیفرخواست شده اند که به موجب آن   ناپدید در گوهردشت بوده اند و پس از آن  ها مجید ولید در طول دوره اعدام

 ثابت شده است. 
 

وع اعدامکه شاهد   اشاره کرد یم توان  پایاندر   .  ۳۸۸ با محسن دلیجان     ها امیر اطیانر گفته است که در زمان شر
(C24)  و ساسان قندی(C25)  ک بوده است که هر دوی آنها را در زندان  برای آخرین بار  شهریور آغاز در در بند مشی 

شده اند. وی همچنیر  گفته است که پس از آزادی با خانواده های مربوطه آنها   ناپدید اینکه بعد از آن   و دیده است. 
بندان اعدایم  را تایید کردند. امیر اطیانر نیر  این اطالعات را در فهرست هم آنچه روی داده بود تماس گرفته است که 

و ساسان قندی تحقیف  صورت  است. در مورد محسن دلیجان   آوردهخود که چند ماه قبل از بازپریس تکمیل شده بود، 
 در زنداننگرفته است. با این حال، دادگاه بدوی خاطرنشان یم کند که امیر اطیانر داستان موثف  را در مورد رفقای خود 

گفته است و به این ترتیب ارتباط مشخیص بیر  گوهردشت و ناپدید شدن آنها وجود دارد. همچنیر  دلییل برای زیر  
مدارک خالف، ثابت یم شود که    و در نبود ئه شده توسط امیر اطیانر وجود ندارد و پس از آن سوال بردن اطالعات ارا

 اعدام شده اند.  نوشته شده کیفرخواست   برپایه آنچه که در محسن دلیجان  و ساسان قندی 
 

 شواهد شفایه ضعیف تر 
 

C4 حیدر نیکو . 
C26 انوشه طاهری . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              ۱۵۷    
    B 15255-19شماره دعوا                                     رای دادگاه                                        دادگاه بدوی استکهلم 

          ۲۰۲۲ژوییه  ۱۴                    ۴شعبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یان  است که در مورد افراد در  یشده اند، اما اطالعات فاقد دقت و جز  نام بردهاین دو نفر در بازپریس ها   .  ۳۸۹
ط اثبات برآورده نشده است.  نبود ، به این معب  که به دلیل بودهدسته های قبیل   تحقیق قابل اعتماد، شر

 
 و امیر اطیانر اعدام شده است. اما هر دو گفتند که هرگز او    (C4)حیدر نیکو  .  ۳۹۰

به گفته شاهدان مهدی اصالن 
که حیدر نیکو    در دست نیسترا ندیده اند و خیر اعدام او را فقط از دیگران شنیده اند. اطالعات مشخیص 

ط اثبات در مورد وی برآورده نیم شود.  ترتیبرا به گوهردشت مرتبط کند، به این   شر
 

. او گفت که در پاییر   (C26)فقط شاهد مهدی اصالن  است که در مورد انوشه طاهری صحبت کرده است  .  ۳۹۱

آنها را به گوهردشت منتقل کردند و انوشه طاهری به بند جداگانه ای رفت و او و بسیاری دیگر را   ۱۹۸۶
تا یم کند که این اطالعات  اعدام کردند که در کتاب خود درباره آن نوشته است. دادگاه بدوی خاطرنشان

نشان داده   بطور موثق تحقیقات دیگر،   نبود که در    معتقد استموضوع صحبت یم کند، اما حدی در تایید 
 . کند که داللت بر مسئولیت کیفری    گونه ایشده است که انوشه طاهری در گوهردشت اعدام شده به  ن

 
وع، دادگاه بدوی به برریس مشارکت .  ۳۹۲ در مورد اعدام ها   اتادعانی حمید نوری در روند اقدام با این نقطه شر

با   پسکیفرخواست و س   ۲و  ۱بند یم پردازد و با نظر نهانی در مورد ارزیانر ترکیبر از شواهد برای هر دو 
 به 

ی
 مید نوری به پایان یم رسد. اطالعات و مدارک و شواهد حرسیدگ
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ii حمید نوری در موج دوم  مشارکت 
 

ایران در اعمال ادعانی  در  گوهردشت   زندان در  ۱۹۸۸سپتامیر  ۶اوت تا  ۲۷( آیا حمید نوری در دوره ۸سوال 
مسلمان  خود دست برداشته بودند،   آییر  و از  بودند چپ   گوناگونگروه های  هوادار  علیه زندانیان  که  
 دست داشت؟

 
 ثابت شده است     

  د یگوهردشت با نام مستعار حم  زنداندر معاون دادستان  ار یبه عنوان دست  ی نور  د یکه حم −
 مشغول به کار بود ۱۹۸۸سپتامیر  ۶تا   اوت  27دوره  عبایس

به    معرق   یبرا انیبا انتخاب زندان گران،ی مشورت با د ا یو با توافق   رایهکه در آن نقش، با هم −
کت کرده، ا ته،یکم  را   انیزندان  آورده، اسایم را به راهرو اصیل  انیزندان نیدر اعدام ها شر
 برده است تهیرا به کم انیو زندان خوانده ته یبه کم  معرق   یبرا

به  که   -را  تهیشده توسط کم ییر  ، مجازات اعدام تعگفته شده در باال مشارکت   قیکه از طر  −
اشد  تعییر  یم ی ا هیاز رو  تیتبع اجرا   ،کرد   محاکمه عادالنه را برآورده نیم کی  هیاول طیکه شر
 . ه استکرد

 
 مواضع ارائه شده است.  لیبخش، دال  در 

 
 

 و پردازش پرسش هانی 
ی

 برای رسیدگ
 

  بند از کیفرخواست دادگاه بدوی در این بخش برریس یم کند که آیا حمید نوری به نحوی که دادستان در این .  ۳۹۳
و با توافق یا مشورت با   رایه یا سمت مشابه دیگری، با هم  نقشکرده است، در سمت معاونت یا در    ادعا 

کت کرده است زیر  به صورت در آنها  و  کرده  سازماندیهها را اعدامدیگران،   : شر

 به کمیته، بردنبرای  زندانیانانتخاب  −

 از آنان در آنجا،   نگهبان  و   به راهرو اصیل این زندانیانبردن  −

دادن  و  به کمیته زندانیان بردندر برابر کمیته حاض  شوند،  که قرار بود   زندانیان  نام خواندن −
 درباره زندانیان به کمیته  اطالعات کتبر و شفایه

 ، اعدام برده شوند  برایکه قرار بود   خواندن نام زندانیان −

 اعدام اسکورت شوندمحل به تا  به زندانیان تا به صف شونددادن دستور  −

   . آنان  زندانیان با حلق آویز کردن گرفی   جان  و پس از آن زندانیان تا محل اعدام کردن  اسکورت −
 

و تفاهم یا مشورت با دیگر کارکنان ارشد از سایر مرتکبان دعوت و به  همچنیر  اینکه حمید نوری با همرایه  .  ۳۹۴
 آنان دستور داده که  
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کت کرده و با کمک به او و دیگر کارکنان ارشد در اعدام  آنها را اجرا کنند. ها شر
 

ک و با توافق یا مشورت با سایر مرتکب .  ۳۹۵ روال   به انهمچنیر  باید برریس شود که آیا حمید نوری به طور مشی 
ایط اولیه دادریس  صادر شده  ای رویه که بدنبال،  را  کمیتهگفته شده در باال احکام مجازات مرگ   که شر

 . است به اجرا گذاشته،  استعادالنه را نداشته 
 

وع   نقاط شر
دادگاه بدوی در قسمت قبل تشخیص داده است که در زندان گوهردشت به ادعای دادستان جریم صورت   .  ۳۹۶

قابل برریس هستند که چندین نفر در گرفته است.  گ از جمله رویدادهای بزرگ و غیر
اینها اقدامات مشی 

حوادث یم    آن اجرای آن همکاری کرده اند. اکنون دادگاه بدوی به برریس مسئولیت کیفری حمید نوری در 
 پردازد. 

 
و استدالیل که قبل از ارزیانر شواهد در   ،به مالحظات اولیه از مجموع شواهد مکتوب  نخست دادگاه بدوی .  ۳۹۷

ارایه   کیفرخواست  ۱در زیر بند لف قالب گزارش ها، کتاب ها، مقاالت و مصاحبه ها در زمینه های مخت
 ارجاع یم دهد.  شده

 
ایط مربوط به حمایت اکیفرخواست  ۱بند برریس شواهد، مانند   .  ۳۹۸ ز حقایق قانون  ذکر شده در ، بر شر

وع یم کند. هنگام ارزیانر ارزش اثبان  یک  
ح جرم متمرکز است. دادگاه بدوی با ارزیانر اظهارات شر ،  گفتهشر

ایط دیگر  آن گفته، همچنیر  برریس یم شود که آیا  اصطالح شواهد یا حقایق تأیید کننده  ه ب ،توسط شر
. تایید  ،مثبت وع ارائه شده در باال شواهد کت مانند یم شود یا خیر ، استدالل و نقطه شر برای ارزیانر    ،بر

 معتیر است.  ،کیفرخواست  ۱بند   زیر شواهد شفایه  
 

همانطور که در قسمت اول ذکر شد، ثابت شده است که حمید نوری در نقش معاون دادستان، به اتفاق و   .  ۳۹۹
کت داشته استبا توافق یا مشورت با دیگران، در اعدام زندانیان مجاهد  وع اعدام  ده روز  که  شر قبل از شر

 هوادار زندانیان 
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 . پایان یافت  خود را کنار گذاشته بودند  مسلمان  کسان  که پنداشته میشد گرای مختلف و  های چپ گروه 
 به 

ی
مستقیم خود، برای برریس    ۱بند   شواهدی که در رسیدگ  غیر

کیفرخواست ارائه شده به واسطه اثر اثبان 
کیفرخواست نیر  از اهمیت باالنی برخوردار    ۲بند ها طبق  مشارکت حمید نوری در جریان موج دوم اعدام

 است. 
 

 همه شهودی که  .  ۴۰۰
ً
 بر اینکه  ، اطالعان  ارائه کرده اند مبب  برای این بخش از کیفرخواست شهادت دادند عمال

دیده اند.   ات این کیفرخواستاین اتهامرابطه با  حمید نوری را در حال انجام تعدادی از اعمال مختلف در 
ین شواهد را ارزیانر یم کند، یعب  کسان  که از قبل از ظاهر حمید نوری اطالع مهمدادگاه بدوی ابتدا 

ی 
ت هانی که برای برریس حقایق حقوق  مورد  و سپس در موقعی او را دیده بودند داشتند و بدون چشم بند 

استناد اهمیت دارد مشاهدان  انجام یم دادند. سپس دادگاه بدوی به برریس گذرا مدارک متشکل از افرادی  
ی از حمید عبایس توصیف کرد. گزیده ای از مقاالت، کتاب ها    دارای توان آنها را پردازد که یم یم شناخت کمی 

ه از  ان اهمیت شواهد یا مصاحبه ها و غیر ارایه  بازماندگان دوره زندان در ارتباط با ارزیانر اظهارات به میر 
 . خواهد شد 

 
اظهار داشت که محاکمه  ۲۰۰۷اما در ابتدا یم توان گفت که محمود رویانی در کتاب آفتابکاران خود در سال  .  ۴۰۱

حمید  در این دوره  ( آغاز شده است و  ۱۳۶۷ شهریور  ۵) ۱۹۸۸ اوت ۲۷غیر مذهبر ها و مارکسیست ها از 
توضیح داده شد، حمید نوری    6محمود رویانی همانطور که در باال در سوال ش حسانر شلوغ بود.  ش عبایس 

 را حمید عبایس معرق  کرده است. 
 

وع، دادگاه بدوی به ارزیانر شواهدی از بریح  از اظهارات   آنچه گفته شد با  .  ۴۰۲
  عمده در به عنوان نقطه شر

کت کنندگان در بازپریس روی یم آورد. در اینجا یم توان تاکید کرد که گزارش خالصه ای از اظهارات  شر
 یافت.  رای دادگاه  2  پیوسترا یم توان در   بازپریس 

 

 آنچه که در بازپریس ها گفته شد 
 

چندین بار بدون چشم بند مشاهدان  از معاون دادیار   ها گفته است که در ماههای قبل از اعدام  یک لحسیر  م  .  ۴۰۳
و سپس   (۱۳۶۷)۱۹۸۸مقابل جهاد در تابستان  بند حمید عبایس داشته است. از جمله اینکه در رابطه با انتقال وی به 

ی در این مشاهدات صورت گرفته استانجام یم داد،  بند در رابطه با بازپریس هانی که دادیار در  . او اطالعات بیشی 

 مورد آنچه که  
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مستقیم حکایت از  ها در دوران اعدام ح داده   ها اعدامانجام در بند دیده و شنیده که به طور غیر داشته و شر
دو بار در گوهردشت با حمید عبایس مالقات کرده است. در یک نوبت که در پاییر    ها است که پس از اعدام

همان سال بود، او را از راهروی اصیل به اتاق  بردند که حمید عبایس از او پذیرانی کرد و به او اطالع دادند که  
)اواخر   ۱۹۸۹سال تغییر یافته است. نوبت دوم در اوایل سال  ۱۵سال به  ۸محکومیتش در آن زمان از 

ان  دید. ۱۳۶۷  ( بود که وی را در ارتباط با تجمع خانواده های زندانیان و معاون دادستان در حال سخی 
 

( ارائه کرده است که گویا نام  ۱۳۶۹) ۱۹۹۰عالوه بر این، حسیر  ملیک گزاریسر از رویدادی در اوین در پاییر    .  ۴۰۴
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. 

 
یم تواند اعالم کند که اطالعات ارائه شده توسط حسیر  ملیک تا حد زیادی در تحقیقات کتبر  دادگاه بدوی .  ۴۰۵

 اطالعات ثابب  ارائه کرده است. بنابراین او در روایت  
ً
پشتیبان  یم شود. او در مصاحبه های مختلف اساسا

در برخورد عکش که با پلیس انجام   خود از حمید عبایس در مورد اطالعات محوری ثابت بوده است. او 
ها مشخص کند. اگرچه او در آن توانست حمید عبایس را در میان عکسداده، گفته است که به راحب  یم

که    است با اهمیت  شناسانی این  ،ها دیده بود، اما در ارزیانر مدارکزمان تصاویری از حمید نوری را در رسانه
 ی شناخته شده بود حمید عبایس در زندان برای او فرد

 
های و دوره  ها حسیر  ملیک معتیر است. اطالعان  که وی در خصوص مشاهدات حمید نوری در موقعیت .  ۴۰۶

 باالنی برای  زمان  مرتبط با محاکمه ارائه کرده است، قابل اعتماد به نظر یم 
رسد. داده ها دارای ارزش اثبان 

به عنوان دستیار معاون دادستان  دوره وقوع جرمحمید نوری هم قبل و هم بعد از د این ادعا هستن
 گوهردشت فعالیت یم کرد. 

 
اییط است که به  .  ۴۰۷ مستقیم اینها شر را اثبات یم کند زیرا حایک از آن است که حمید   ادعای ارتکاب جرمطور غیر

 این بار نیر  به نقش خود در گوهردشت و در طول موج دوم اعدام ها عمل کرد.  عبایس 
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وع دادگاه بدوی شواهد را که شامل مشاهدات مستقیم از حمید نوری در دوره   ، با این بعنوان نقطه شر
 هاست ارزشگذاری یم کند. اعدام

 
ی .  ۴۰۸ ( در اوین در سه نوبت بدون چشم ۱۳۶۲)  ۱۹۸۳گفته است که چگونه در سال    سپهر  –  عیل رضا اکیر

مربوط به همرس   مشکالتدر ارتباط با  مسایل آن است.  همکاری داشتهبند در دفی  دادیار با حمید عبایس 
آنها بودند. وی اظهار داشته است که پس از  امرار معاشدر زندان و  آنان زندان  او و فرزند تازه متولد شده

در رابطه با بازپریس در مورد   (۱۳۶۷)۱۹۸۸هنگام مالقات با حمید عبایس در گوهردشت در تابستان  ،آن
حمید   شهریور اعتقادات مذهبر وی، او را شناخت. وی در ادامه اظهار داشته است که سپس در ابتدای 

عبایس را در راهرو اصیل و در راهروی مجاور محل استقرار کمیته مشاهده کرده و همچنیر  دیده است که  
هرو اصیل قرار داده است. عالوه بر این، گفته یم شود که  حمید عبایس یک زندان  را از کمیته آورده و در را

کت در مصاحبه و اقامه   وی در راهرو با حمید عبایس تعامل داشته و در آنجا به سواالت وی در مورد شر
پاسخ داده است. او توضیح داده است که این مشاهدات را از طریق شکاق  در چشم بند   روزانه نمازهای 

 انجام داده است. 
 

وی همچنیر  بیان کرده است که پس از بازپریس او را به راهروی فریع بردند و ییک از زندانیان به او گفت که  .  ۴۰۹
مسلمانان گرفته است و بسیاری از آنها   یک دادگاه سیایس در زندان وجود دارد که تصمیم به اعدام همه غیر

شدند. وی اظهار داشته است که   روزانههای قبال اعدام شده اند. در حایل که دیگران مجبور به خواندن نماز 
 جابجانی زندانیان در راهرو   خواندن نماز پس از آن تصمیم به موافقت با مصاحبه و 

گرفته است و در حیر 
عقیده داده  تغییر او  با حمید عبایس که مطلع شد دوباره  به این ترتیبتوجه حمید عبایس را جلب کرده و 

با سواد  که او را    ند پرسید که آیا این دیوارها بود  او از به طعنه . بنا به گزارش ها، حمید عبایس وارد تعامل شد 
او گفته است که حمید عبایس سپس  . به همان جانی که قبال نشسته بود برد   او را  و سپس و فرهیخته کردند 

، با ییک از همکارانش بحث کرد که  به آوردن زندانیان به کمیته ادامه داد و زمان  که کمیته از زندان خارج شد 
ند.   زندانیان در راهرو کجا قرار گیر

 
ی سپهر معتیر است. اطالعان  که وی در مورد مشاهدات حمید نوری در موقعیت .  ۴۱۰ های ها و بازه عیل رضا اکیر

 زمان  مرتبط ارائه کرده است 
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حمید   دهد کهبرای برریس حقایق حقوق  استناد شده قابل اعتماد به نظر یم رسد. شهادت وی نشان یم
اند،  های به دست آمده برای حضور در کمیته انتخاب شدهعبایس در بازپریس از زندانیان  که بر اساس پاسخ

مشارکت داشته و در سازماندیه و استقرار زندانیان در راهروهای اصیل و راهروهای فریع مشارکت داشته  
 . برد است. او زندانیان را به کمیته یم آورد و یم  

 
یح از ظاهر حمید عبایس در   .  ۴۱۱   گوهردشت وی در خصوص شناسانی حمید نوری به عنوان حمید عبایس شر

که شباهت های زیادی به ظاهر حمید نوری دارد. وی همچنیر  در    گفتیم توان   که  ارائه کرده است 
ی در فیس بوک منترسر شده، حمید نوری را به عنوان حمید عبایس شناخته  و در  تصویری که پس از دستگیر
 او را شناسانی کرده است. با توجه به اینکه حمید عبایس بر اساس دیدارهای ایشان در اوین به  

دادگاه نیر 
تلف  یم شود و   شناسانی مطمی   مناسبت تولد فرزندش از جمله افراد شناخته شده برای وی بوده است، این 

 باالنی برخوردار است. 
 از ارزش اثبان 

 
در زندان برای او فردی شناخته   ها شهادت داده است که حمید عبایس در زمان اعدام ایایزههمب   آذرنوش .  ۴۱۲

 در بند دیده است. وی با توجه به نکات حقوق  بیان شده، به ویژه از حادثه  
ً
شده بوده است، زیرا او را قبال

که به کمیته معرق  شد، گفته است. او گفته است که پس از پایان جلسه   ۱۳۶۷در سال  شهریور ای در 
یه به اطراف انداخته و دستیار دادستان و حمید عبایس را در  کمیته باید از جایش بلند شود و بعد نگا

ردیف صندیل پشت ش دیده است. وی از نظر اطمینان از مشاهده،  ۸تا    ۷قسمت پشب  سالن، حدود 
 بوده و به همیر  دلیل توجه ویژه تاکید کرده است که یم

ی
ای به  دانستم محاکمه دادگاه در مورد مرگ و زندگ

گذرد داشته است. او بیان کرده است که این حادثه ییک از ده رویداد تعییر   در اتاق یم  افراد حاض  و آنچه
 اوست و به همیر  دلیل در اظهارات خود تردیدی ندارد. وی در ادامه گفته است که با حمید  

ی
کننده در زندگ

دد. حمید  بند را ببنعبایس ارتباط چشیم داشته است و او در هنگام خروج دستور داده است که چشم
ون از سالن هدایت کرد. او گفته است که  که او را به    مطمی   بود عبایس سپس کتف او را گرفت و به بیر

 حسینیه محل اعدام یم برند. 
 

اطالعات جدیدی ارائه کرده  آنچه در بازپریس پلیس از وی ثبت شده بود   پس از نیر    ایایزهآذرنوش همب   .  ۴۱۳
ون که حمید عبدر باره اینکه  است   بردن او ایس پس از بیر
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ند. او گفته است که ، یم ایایزهاو،  د دانلحب  تند گفت که یم از اتاق با   دانست که قرار است او را به کمیته بیر
د و گفت که پاسداران حمید عبایس او را به   ود تا سیی و برایش معلوم بود که   د از قایص  حکم شالق بگیر  میر

جدید گفته است که با   صدای حمید عبایس است که شنیده است. او در توضییح برای ارائه اطالعات
دادگاه بدوی، همانطور که  اعتقاد یم آورد. به   یاد گذشت زمان و فکر کردن به اتفاقات، خاطرات جدیدی به  

نیست، بلکه برعکس، برای نحوه عملکرد   نر سابقه ایدر قسمت ابتدانی شواهد در باال ذکر شد، این پدیده 
 حافظه طبییع است. 

 
او که مراقب است مبالغه نشود.   میکرد و این تصور را ایجاد  بود   خوددار در بازپریس  ایایزهآذرنوش همب   .  ۴۱۴

او حمید عبایس را در   اینکهخاطراتش جمع و جور عمل کرده است. گونی و در باز رفتاری منسجم داشت 
یک فرد شناخته شده در یک لحظه حساس    ند چشم ببدون داخل کمیته دیده است، از مشاهده مستقیم و 

 و دردناک نایسر یم شود که گویای صحت اطالعات است. 
 

یح از حمید عبایس از دوران زندان ارائه کرده است و توجه خایص به چشم و نگاه او داشته   .  ۴۱۵ وی در ادامه شر
باره  تحت معالجه قرار گرفته است و چندین بار در این   شوک رویحشکنجه و  برایاست. او چندین بار 

ت و از او کینه ای  اس گوهردشت  از  حمید عبایسهمان است. او گفته مطمی   است حمید نوری   حرف زده
ندارد. اطالعان  که وی در خصوص مشاهده حمید نوری ارائه کرده است، موثق به نظر یم رسد و ارزش  

 باالنی دارد. 
 اثبان 

 
( به گوهردشت آمده و  ۱۳۶۶)پایان  ۱۹۸۸در بازپریس اطالعان  داده است که اوایل سال  نادر حدادی مقدم .  ۴۱۶

بار بدون چشم بند از حمید عبایس مشاهدان  داشته است که در رابطه با آمدن وی   ۳تا  ۲ ها قبل از اعدام
نادر حدادی کرد.  یمو با زندانیان  که با دفی  دادیار کار داشتند صحبت  آمد یمبه بند او  اتفاق افتاده است. 

(  ۱۳۶۷ ور شهری   ۹)۱۹۸۸اوت   ۳۱همچنیر  شهادت داده است که حمید عبایس همراه با دیگران در  مقدم 
به بند آمد و او و سایر زندانیان را بلند کرد و به طبقه همکف برد، جانی که آنها را وادار به نشسی   و انتظار 

 با حمید  حضور در برابر کمیته. کردند تا قبل از کشیدن  
ً
ارتباط برقرار عبایس با این حال هیچ وقت شخصا

 نکرده است 
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ی بود که    از سایر زندانیان آموخت. و در این مواقع نام او را نیم دانست، اما این چیر 
ً
 بعدا

 
وی در بازپریس توضیحان  درباره جزئیات چهره حمید عبایس ارائه کرده و گفته است که تصاویر حمید نوری   .  ۴۱۷

 او را شناسانی کرده است. او گفته مطمی   است  
در رسانه ها را حمید عبایس تشخیص داده و در دادگاه نیر 

 شت است. حمید نوری حمید عبایس در گوهرد
 

ای ای به شیوه تصاویر خاطره  گونی نادر حدادی مقدم بر اساس ارزیانر دادگاه بدوی معتیر است. او در باز  .  ۴۱۸
عمل کرده است. در اینجا نیر  مشاهده مستقیم بدون چشم بند از فردی است که در یک   دارانه خویشی   

لحظه آسیب زا برای او شناخته شده است که گویای درسب  اطالعات است. اما باید به این نکته توجه کرد  
ور کیل  به ط  اما  یم شود پذیرفته  گفته ها که او فقط حمید عبایس را در چند نوبت در زندان دیده است.  

ی برای ادعاهای دادستان در مورد   کمی 
ً
 وجود دارد.  ارتکاب جرم ارزش اثبان  نسبتا

 
است. طبق   را دیدهبند حمید عبایس در بازپریس گفته است که قبل از اعدام بارها بدون چشم محمود خلییل .  ۴۱۹

را پل ارتبایط بیر   . وی خود حمید عبایس داشتبخش، تماس زیادی با   مسئولگزارش ها، او به عنوان  
 زندانیان و مدیریت زندان در امور مرخیص، ویزیت بهداری، غذا و موارد دیگر عنوان کرده و اظهار داشته که

 جلسان  داشته اند. حمید عبایس در زمان اعدام ها فردی شناخته شده بود.  با هم 
 

( شنیده است که  ۱۳۶۷ شهریور  ۵) ۱۹۸۸اوت  ۲۷وی همچنیر  شهادت داد که پس از حضور در کمیته در  .  ۴۲۰
ند. او گفته  روزانهناضیان به نگهبان  در راهرو اصیل دستور داده است که او را برای ادای نماز  به بند بیر

است که بعد از آن صدا فهمیده که حمید عبایس او را برده است. او گفته است که زیر چشم بند حمید  
هر چند که چهره را ندیده است. بنا بر گزارش ها، حمید عبایس  عبایس و لباس پوشیدنش را یادداشت کرده، 

 همراه او بود.  باقیمانده راه را یک پاسدار   و چند پله آورد،  تا او را 
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محمود خلییل نسبت به آنچه در زندان در مدت مربوطه تجربه کرده است معتیر است. وقب   گفته های  .  ۴۲۱
صحبت از ارزیانر صحت اطالعات مربوط به مشارکت حمید عبایس در کار انجام شده در »راهروی مرگ«  

فقط   آید، باید توجه داشت که محمود خلییل چهره حمید عبایس را در آن مناسبت ندیده، بلکهبه میان یم
یک سؤال بوده است. شناسانی صدا، که یم توان آن را نامشخص توصیف کرد. این بالتکلیف  تا حدودی با  

ان یم شود که محمود خلییل به عنوان رئیس این  بارها با حمید عبایس صحبت کرده    بند این واقعیت جیر
عبایس یم شناسد و در   است. وی در ادامه عنوان کرده است که تصاویر رسانه ای حمید نوری را حمید 

 او را شناسانی کرده است. با این حال، به نظر یم رسد اطالعان  که او در مورد مشاهده حمید  
دادگاه نیر 

ی   ی است و بنابراین ارزش اثبان  کمی  عبایس در راهرو اصیل ارائه کرده است، در مجموع قابل اعتماد کمی 
 دارد. 

 
بند و در  د عبایس را یم شناخت. او گفته است که او را در بند بدون چشمحمی  ها قبل از اعدام  محمد اسدجو .  ۴۲۲

رفت و  ام که حمید عبایس پشت ش آنها راه یم ای کوتاه در کنار سایر مسئوالن زندان دیده فاصله
 یک بار برای دیدن زندابرداری یم یادداشت

ً
ن   کرد. گفته یم شود حمید عبایس درگیر امور زندانیان بوده و مثال

. محمد اسدجو گفته است که زندانیان دیگر به او گفته اند که  بود ، آمده  داشت پزشیک   که نیاز به مراقبت 

 حمید عبایس کیست و نامش چیست. 
 

( او را به همراه سایر زندانیان  ۱۳۶۷  شهریور   ۹)  ۱۹۸۸اوت    ۳۱او همچنیر  اطالعان  ارائه کرده است که در   .  ۴۲۳
.    روزانهبه اتاق  بردند که در آنجا از او پرسیدند که آیا مسلمان هسب  و آیا نمازهای   خود را بجا یم آوری یا خیر

غم اینکه حوله ای دور صورتش پیچیده بود، متوجه حضور حمید عبایس در اتاق شده  او گفته است که علیر
یح داده است که حوله نیمه باز بوده به گونه ای که مشاهدات خود را با زاویه ای  بود. او آن را این گونه توض

ون از کمیته منتقل  خاص از کنار ممکن یم سازد. پس از پایان جلسات، وی توسط حمید عبایس به راهروی بیر
ی دیده است که    ۷تا    ۴شد. او گفته است که از آنجا حمید عبایس را در فاصله   ا به سمت  نفر ر   ۴یا    ۳می 

آمف  تئاتر هدایت یم کند. او توانست این مشاهدات را زیر چشم بند خود با قرار دادن آن در باال انجام دهد.  
دند که درست در مقابل  در آن روز در فرصب  دیگر مشاهده کرد که افرادی را به دست حمید عبایس یم سیی

 به راه افتاد.  او صف آرانی کرده بودند که پس از آن حمید عبایس با آنها 
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ی عکس هانی از وی به همراه    .  ۴۲۴ در خصوص شناسانی حمید نوری به عنوان حمید عبایس، وی پس از دستگیر
عکس پاسپورت دیده و سپس او را شناسانی کرده است. وی همچنیر  در دادگاه حمید نوری را حمید عبایس معرق  کرده  

 است. 
 

است. در صادق طه تجربه کرده است آنچه در زندان در مدت زمان مربو  بیان نسبت به  اسدجو محمد  .  ۴۲۵
 در کار انجام شده در راهروی خارج از  

ً
ارزیانر اعتبار گزارش حضور حمید عبایس در جلسه مقدمان  و متعاقبا

ارائه کرده است که هیچ کس دیگری انجام   حمید عبایسشود که وی توصیف  از ظاهر کمیته، خاطرنشان یم
. در این زمینه باید تأکید کرد که وی در  رفته راه یمجلو خم شد به سمت اینکه حمید عبایس نداده است. 

 مبهیم از وی داشته است. به نظر یم رسد اطالعان  که وی  
ً
زمان مشاهدات مورد بحث نیر  شناخت نسبتا

در مورد مشاهده حمید عبایس در گوهردشت در بازپریس و در راهرو ارائه کرده است، در مجموع قابل  
ی دارد.   اعتمادتر نیست و بنابراین ارزش اثبان  کمی 

 
یز  .  ۴۲۶  تیر

( دید. او گفته ۱۳۶۷شهریور  ۶) ۱۹۸۸ اوت ۲۸برای اولیر  بار حمید عبایس را در   پوریمهدی اصالن 
ها از بند و بدون اینکه بداند کیست دیده است، اما پس از اعداماست که در این مناسبت او را بدون چشم

نفر دیگر در بند توسط حمید عبایس انتخاب شدند   ۹نام مستعار او مطلع شده است. او گفته است که او و  
ون از کمیته رفتند و حمید عبایس آ نها را به یک نگهبان تحویل داد. همچنیر  گفته و سپس به راهروی بیر

و سپس زندانیان دیگری که با دفی    بند آنان آمد به   همان سالاست که حمید عبایس یک بار دیگر در پاییر  
ها، او پیش از آزادی برای سومیر   دادیار در ارتباط بودند به او گفتند که او کیست. در نهایت، بنا بر گزارش

ار زندان اوین با حمید عبایس در نقشر مطابق با روایت خود حمید نوری از نقشش در اوین  بار در دفی  دادی
 مالقات کرد. 

 
يزي پور در كتاب كالغ و گل شخ و در ساير  .  ۴۲۷ ی تیر

 ريور هدر ش پس از وقايع گفته است كه جاها مهدي اصالن 
ار از حمید عبایس نام برده و آنهم بعد از  ب و در مطالب نوشته شده نیر  فقط . آمد  بند اولیر  بار يك نگهبان به 

 . او بوده است  ها و در رابطه با اتفاق  در زندان اوین اعدام
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 . تجربه کرده در کتاب بیاورد توضیح داده است که به دالیل واضح نتوانسته تمام آنچه را که در زندان 
 

ی دیده و متعاقبا  .  ۴۲۸ جدا کرده است. او در عکس او را پلیس   نزد او عکس های حمید نوری را پس از دستگیر
 شناسانی را در دادگاه انجام داده و تاکید کرده است که هرگز نیم تواند خاطرات دوران 

بازپریس نیر  چنیر 
 اسارت را فراموش کند. 

 
یزی پور با توجه به آنچه  .  ۴۲۹  تیر

معتیر   در گفته هایش در زندان در دوره مربوطه تجربه کرده استمهدی اصالن 
 یم شود. در ارزیانر  

تلف  یم شود. اطالعات او به خونر اثبات شده است و توسط تحقیقات کتبر پشتیبان 
، باید در نظر گرفت که وی پیش از این  شهریور صحت اظهار نظر مبب  بر مراجعه حمید عبایس به بند در 

ا ندیده بود و او را به نام نیم شناخت. بعد از دوران اعدام بود که دوباره حمید عبایس را دید و  حمید عبایس ر 
شناخت، حقایق کمیک منف   نام او را از زندانیان دیگر یاد گرفت. این واقعیت که او از قبل حمید عبایس را نیم 

حتیاط ارزیانر شوند و در این زمینه کمی   گذارد. اطالعات باید با ا تأثیر یم گفته ها است که بر ارزش اثبان   
 شناسانی حمید نوری به عنوان حمید عبایس در دوره  

قابل اعتماد به نظر یم رسند. در مجموع، ارزش اثبان 
 ضعیف ارزیانر یم شود.  ها اعدام

 
ی از حميد عبایسی  مان پورلیابوالقاسم س  .  ۴۳۰

نداشت. پیش از آن نیر  طبق  در زمان اعدام ها اطالع چندان 
با وی مالقات کرده بود و در آن    حمید عبایس اطالعان  که در بازپریس داده شد، وی تنها یک بار در دفی  کار 

مناسبت نیر  چشمان وی را بسته بودند. او سپس از موردی گفت که در سلول انفرادی نشسته بود و  
ر آن زمان صدای جلسه را در دفی  تشخیص داد. وی  شخیص در سلول را باز کرد و جویای حالش شد که د

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. 

 
  سپتامیر  ۲اوت تا  ۳۱عان  ارائه کرده است که حمید عبایس او را در فاصله زمان  ، اطال ها دوره اعدامدر مورد  .  ۴۳۱

 حمید عبایس و دیگران پس از آننیر  و  برد ( برداشت و به کمیته ۱۳۶۷شهریور  ۱۱تا   ۹) ۱۹۸۸
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د. در این موقع او را تنها با صدا شناسانی یم کرد. او همچنیر  گفته ناو را به اتاق  آورد تا شالق بزن محاکمه
بند در دفی   که پس از انتقال به اوین چند بار دیگر با او مالقات کرده است، از جمله او را بدون چشماست  

ی در   دادیار قبل از آزادی در تابستان سال بعد دیده است. وی گفته است که با دیدن تصاویر پس از دستگیر
 . رسانه ها بالفاصله حمید نوری را از زندان به عنوان حمید عبایس شناخت

 
معتیر تلف    در گفتار خود  ابوالقاسم سلیمان پور با توجه به آنچه در زندان در دوره مربوطه تجربه کرده است .  ۴۳۲

از حمید عبایس شناخت ضعیف  داشته است،   ها یم شود. با این حال، این واقعیت که او قبل از دوره اعدام
یم گذارد. عالوه بر این، شناسانی در گوهردشت با  تأثیر   گفته ها حقایق کمیک منف  است که بر ارزش اثبان   

تشخیص صدا انجام شد که رویسر 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  

 طور کیل پاییر  است. 
 

خارج   بند او را از  (۱۳۶۷شهریور  ۶) ۱۹۸۸اوت   ۲۸اطالعان  ارائه کرده است که در  مهرداد نشایط ملکیان .  ۴۳۳
کت در یک مصاحبه ویدیونی   کردند و ابتدا از او پرسیدند که آیا سازمان خود را محکوم یم کند و آیا با شر

. سپس او را به راهروی اصیل که بخش درمانگاه،  و اداری در آن قرار داشت،   قاتمالموافق است یا خیر
که در مورد مسلمان بودنش و    در برابر کمیته ای حاض  شد بردند. او گفته است که او را به اتاق  بردند و 

 گفته است که دو روز بعد او را   هانی سوال  روزانهاقامه نمازهای 
ً
به راهروی اصیل    دوبارهپرسیدند. ضمنا

گفته بود به برادر عبایس که قبل از آن هیچ ارتبایط با او نداشت تحویل   پاسدار طور که  بردند و همان
دادند. گزارش شده است که او را به دفی  دادیار بردند و در آنجا فریم را پر کرد که حاوی سؤاالت متداول بود  

ید  که متوجه شد به اضافات پرونده اش مربوط است. وی به همیر  مناسبت چشم بند زده و نتوانسته حم
این اطالعات داری مقداری ارزش اثبان  است برای اینکه فردی وجود دارد  نوری را حمید عبایس معرق  کند. 

 بنام حمید عبایس که در آن روز در دفی  دادیار بکار جمع آوری اطالعات مشغول بوده است. 
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 حمید نوری در تهران بزرگ شد.  هرکشیدن درحما .  ۴۳۴
ی

حمید نوری با    مربوط به اطالعات در رابطه با در همساییک
همان اطالعان  را ارائه کرده است که در مقاله خود در روزنامه کار که  بطور کیلنام مستعار حمید عبایس، او 

 منترسر شد، آمده است.  ۲۰۱۳در سال 
 

ایط گوهر  .  ۴۳۵ اشاره شده است. اولیر    ۱۹۸۸های سال دشت در ارتباط با اعدامدر این مقاله به حوادث و شر
به کمیته    هبا عنوان فریع »کمیته مرگ« است که مربوط به زمان  است که رحمان درکشید بخشر مورد 

اف کرده و در کمیته اعالم کرده است که رحمان  آورده شد. گفته یم شود که ناضیان به این سوال اعی 
خر به جای نام واقیع خود از نام مستعار استفاده یم کرد. در ادامه مقاله آمده است:  درکشیده تا همیر  اوا

 مرا نیم 
ً
شناخت و معلوم بود که »دست راست« او حمید عبایس )نوری( بود که به او گفته »ناضیان واقعا

 بود«. 
 

است. بخشر است که به  دومیر  باری که در مقاله به حمید نوری اشاره شده در قسمب  با عنوان فریع  .  ۴۳۶
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  
کت در مصاحبه } هانی والن سهمراه تعدادی از نگهبانان از هر یک از زندانیا   جلویرا پرسیدند که آیا با شر

 یم کرد. سوال
ی

 من زندگ
ی

... حمید عبایس )نوری( که در جوان  در همساییک { موافق هستند یا خیر -دوربیر 
 را برای من تکرار کرد." هایش

 
آخرین مورد در مقاله در بخشر با عنوان فریع "آزادی" است که به مصاحبه های انجام شده در سالن   .  ۴۳۷

ها،  اجتماعات بعد از اجرای حکم در بهمن ماه یم پردازد. در ادامه این مطلب آمده است: »پس از مصاحبه
ون فرستادند، دلیل اعزام ما این بود که حمید عبا خواست من او را ببینم،  یس نیم ما را از سالن اجتماعات بیر

بنابراین وقب  برای مصاحبه دعوت شدیم، فرد دیگری به نام رحمان  مصاحبه را انجام داد، وقب  ما را با  
از ما پرسید و سپس به سالن اجتماعات رفت  هانی والچشم بسته بردند، حمید عبایس ما را در راهرو دید، س

 و ما را به بند بردند. 
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دهد که حمید نوری به عنوان دستیار معاون دادستان اطالعات مندرج در مقاله شواهدی را نشان یم .  ۴۳۸
ها در مدت زمان  که در کیفرخواست  گوهردشت با نام مستعار حمید عبایس و دست داشی   وی در اعدام

اف حمید نوری به همسایه بودن آنها در  دوران کودگ اشاره   آمده است، بوده است. در اینجا یم توان به اعی 
 دارد.  اثبان  کرد که این امر در قالب پشتوانه های مثبب  در رابطه با اظهارات رحمان درکشیده تأثیر 

 
اما در بازپریس معلوم شد که رحمان درکشیده حمید نوری را با نام مستعار حمید عبایس در زندان ندیده   .  ۴۳۹

ی حمید عبایس را صدای حمید نوری تشخیص دهد،  است. او توضیح داده است که نتوانسته است صدا
شدن با حمید نوری زیاد صحبت نکرده است. اظهارات او مبب  بر حضور حمید   سایلبزرگ دوران زیرا او در 

های مختلف به دست  نوری در این مواقع در گوهردشت، در عوض به اطالعان  در مورد آنچه در مناسبت
 در آنجا بوده است، استناد کرده است. در آمده و محتوای آن به گفته خودش ح

ً
ایک از آن است که حتما

جریان بازپریس کمیته، اطالعان  مبب  بر استفاده رحمان درکشیده از نام مستعار در اوین استفاده شد که به  
رونده  دادگاه بدوی یم تواند این اطالعات از پبنظر اعتقاد او فقط یم تواند از حمید نوری باشد. با این حال، 

ای  باشد، بنابراین نتیجه قطیع نیست که او در گوهردشت بوده است. از این سؤال که آیا همسایه  باشد او 
ها با او  خواهد پس از اعدامهای او مبب  بر اینکه حمید نوری نیم زن  کند یا از گمانهدارد که در زندان کار یم

توان نتیجه محکیم گرفت. در خود را دارد، نیم  مصاحبه کند، به این دلیل که به این ترتیب خطر افشای
 نهایت، اینها نتاییحر است که نیم توان آنها را قطیع ارزیانر کرد. 

 
با توجه به آنچه در باال توضیح داده شد، ارزش اثبان  اطالعان  که حمید نوری تحت نام مستعار حمید   .  ۴۴۰

پاییر  است. اطالعان  که او در مقاله باال درباره آن نوشته  عبایس در گوهردشت در دوره اعدام انجام یم داد، 
ی بر اساس اطالعات  است، این ارزیانر را تغییر نیم دهد. بحث همان اطالعان  است که مبتب  بر نتیجه گیر

 است نه مشاهدات شخیص. 
 

فردی را با لباس  در بازپریس گفته است که در جریان موج اول و دوم اعدام ها،  شهاب شکویه ا عبدالرض .  ۴۴۱
نظایم مشاهده کرده که از جمله در رابطه با یک زندان  که به بند آمد.  پاسدارانهمراه با  چندین بار   غیر

    ۱۹۸۸اوت   ۲۸بعدها اعدام شد، در 
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به زندان    ها دوره اعدام. وی همچنیر  گفته است که چند هفته پس از از بند برده شد  (1367 شهریور  ۶)
به بند منتقل شده و گفته است که قرار است با   پاسدار اوین منتقل خواهد شد و پیش از این نیر  توسط 

عبایس مالقات کند. او گفته است که پس از آن او را به اتاق  بردند که مجبور شد چشم بند خود را از آنجا  
 ، دید و شناخت. آمده بود ند ب به پاسدارانبردارد و عبایس را به عنوان لباس شخیص که با 

 
دادگاه بدوی خاطرنشان یم کند که عبدالرضا شهاب شکویه چندین بار بدون چشم بند مشاهدان  از حمید   .  ۴۴۲

عبایس داشته است. وی با ارائه توضیحان  در خصوص جزئیات چهره حمید عبایس گفت که تصویر حمید  
ی در فیس بوک به نام حمید   او را شناسانی کرده  نوری را پس از دستگیر

عبایس تشخیص داده و در دادگاه نیر 
است. با توجه به چند باری که وی در آن مواقع بدون شناخت بیشی  از حمید عبایس مشاهدان  از حمید  
 در دفی  دادیار با او مالقات کرد و  

ً
عبایس کرده است، باید اطالعات را با احتیاط ارزیانر کرد. این که شخصا

ان یم شود. بنابراین اطالعات موجود در  به او نیر  ا طالع دادند که نامش عبایس است تا حدودی جیر
 دارای ارزش اثبان  باالتری است.  شناسانی و  اظهارات

 
  ۱۹۸۷دیدم که در یک مورد در سال  ها گفته است که حمید عبایس را یک بار قبل از اعدام  یعقونر  ر جعف .  ۴۴۳

ی از ( زندانیان بند او ۱۳۶۶) آنها آمدند. او  اعتصاب اعتصاب غذا کرده بودند و کارکنان زندان برای جلوگیر
از سوی دیگر زندانیان به او گفته شده که ییک از آنها دادیار عبایس بوده است.   ،گفته است که پس از آن

در آن در آبان ماه او را به اتاق  در قسمب  از زندان که  ها اعداموی همچنیر  گفته است که پس از اجرای 
وع به  و در آنجا با حمید عبایس مالقات کرده است که بنا به گفته وی  بردند   شد کمیته جمع یم سوال  شر

«. این گفته در رفب   قرس »آنجا به او گفت که او گفته است که حمید عبایس در  . درباره پرونده او کرد  کردن
 مرزهای »با نام  در خاطرات زندان جعفر یعقونر 

ی
  منترسر شد   ۲۰۱۵سال  که در   «ناشناخته بیر  مرگ و زندگ

 چنیر  نوشته شده: است، جانی که از جمله در آن نیر  آمده 
 

بریح  از مسئوالن زندان مانند ناضیان و لشگری و عبایس )حمید نوری( در زندان گوهردشت و مرتضوی،  "
 و کشتار داشتند.  کمیتهحلوانی و حسیر  زاده در زندان اوین نقش فعایل در  

 
مانده  منتظر در آنجا بود و همان جانی بود که او  این زندان فراخوانده شدند.  ی( به دادیار یر اکتاز اول آبان )

   سوی  تا او را بهبود 
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ند.   بود که وسطش یک میر  بود و  او را بردند و دستور دادند که چشم بند را بردار کمیته مرگ بیر
ی

د. اتاق بزرگ
ایس پشت آن نشسته بود. او یک شی سؤاالت رایج از او  ییک از دادیاران زندان )معاون دادستان( به نام عب

هانس سپس به بخش    . قرس در رفب  روبرویش بود عبایس گفت که   پرسید و پرونده او را ورق زد و برریس کرد 
که در آذر   مالقان  داشته باشند به آنها این فرصت داده شد تا دوباره  بدنبال آنخود فرستاده شد.  
) /دسامیر  . "انجام شد )نوامیر

 
 گفته   ،جعفر یعقونر گفته است که اطالعات کتاب درباره نقش فعال عبایس در کمیته و »قتل عام« .  ۴۴۴

کردند و  یمبا یکدیگر تبادل اطالعات   ها است. او توضیح داده است که آنها پس از اعدام ۸بازماندگان بند 
فعال بوده است. او همچنیر  توضیح داده است که در حیر  نگارش   حمید عبایسگفتند  بودند که یمآنها  

 کتاب با تحقیقات آنالین به نام حمید نوری برخورده است. 
 

  درباره دادستان  مشخص از خود مبب  بر اثبات ادعای که جعفر یعقونر هیچ اظهارنظری  گفتیم توان   .  ۴۴۵
ارائه نکرده است. از سوی دیگر، اطالع از مالقات با حمید عبایس پس   ارتکاب جرممشارکت حمید نوری در 

مستقیم حضور وی در گوهردشت است، حب  اگر خارج از بازه زمان  مورد نظر پرونده  از اعدام ها، دلیل غیر
 باشد. 

 
 متوازنارزش اثبان   

 
  دارای پس از ارزیانر محوری ترین شواهد و همچنیر  شواهد معیب  متشکل از افرادی که یم توان آنها را   . ۴۴۶

مستقیم اثبان  که تحقیق در  شناخت ضعیف تری از حمید نوری توصیف کرد و با در نظر گرفی   تأثیر غیر
 در این قسمت دارد و  کیفرخواست  ۱بند مورد 

ی
ه بدوی یم تواند  ، دادگادریس این تاثیر به روی داچگونیک

ی کند   در در این موضوع که آیا حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس  ارزش اثبان  که مجموع نتیجه گیر
ارتکاب جرایم گفته شده در در فعالیت داشته و در گوهردشت  کیفرخواست  ۲بند  دوره مورد نظر  
کت داشتهکیفرخواست   . قانع کننده است ،شر

 
کت کنندگان در بازپریس به آن اطالعان  از سایر  .  ۴۴۷ ه شده است که در همه موارد یم توان گفت که اضاف شر

شناخت ضعیف تری از حمید نوری با نام مستعار حمید عبایس داشته اند و اطالعات آنها با توجه به  
ایط باید با احتیاط ارزیانر شود. ضف نظر از این، یم 

کت کنندگان در کرد که چند تن از این   گفتتوان  شر شر
اند، چنانکه از خالصه گزارش کرده نیر   ید عبایس حمید نوری را به عنوان حماز  خود ، مشاهدات بازپریس

  ههای مختلف در بازه زمان  مربوطمشهود است، در مناسبت رای دادگاه ۲پیوست شماره اطالعات آنها در 
 و در
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کت کنندگان دربازپریس زمینه هانی که او را به کار کمیته با اعدام ها پیوند یم دهد.  مشاهدان  را قبل   دیگر شر
عبایس را در نقشر که دادستان   یا بعد از اجرای حکم گزارش کرده اند که حمید نوری با نام مستعار حمید 

 . پیوند یم دهد ادعا یم کند به زندان گوهردشت 
 

کت کنندگان در بازپریس   عالوه بر اظهارات .  ۴۴۸ که در آن مشاهدات مستقیم در زندان گزارش و  مربوط به شر
ه و نقش در دفی  دادیار،   ایط دیگری نیر  وجود دارد که شواهد را تأیید یم کند. از نظر انگیر  ارزیانر یم شود، شر

یم رسد که حمید نوری در جریان موج دوم نیر  در جریانات حضور داشته است. رفتار او قبل و  طبییع به نظر 
بعد از اعمایل که در باال در بخش مربوط به موج اول اعدام ها گزارش شد، شواهد را پشتیبان  یم کند.  

ه و مورد ارزیانر  اوضاع و احوایل که در آنجا در مورد یافته های تلفن همراه وی و سایر شواهد گزارش شد
 از اهمیت اثبان  برخوردار است.  کیفرخواستقرار گرفته است نیر  برای این بخش از  

 
در مجموع، شواهد پشتیبان از ارزش اثبان  کم اهمیب  برخوردار نیستند و از اظهارات بیان شده در مورد   .  ۴۴۹

دشت اثر اثبان  دریافت  ها در گوهر در جریان موج دوم اعدام اعمال آندر  نقش و مشارکت حمید نوری 
 کنند. یم

 

 نتیجه 
 

کت داشکند که شواهد متشکل از چندین   اعالمدادگاه بدوی یم تواند  .  ۴۵۰ در   و  اند هتنفر است که در بازپریس شر
در   گفته های آنانمرکزی   هستهو یم توانند از یکدیگر حمایت کنند.  اند حاض  بوده یک رویداد در زندان 

  دار هواحوه مشارکت او در روندی که منجر به اعدام زندانیان  شد که مورد نقش حمید نوری در زندان و ن
که اسالم خود را ترک کرده اند،    شد پنداشته یمو مسلمان  معتقد نبودند یا  بودند گروه های مختلف چپ 

حمید نوری    که  گفتیم توان   عالوه بر این، اظهارات آنها با شواهد دیگری پشتیبان  یم شود. . دارد همخوان  
ه، نقش، جا نیر  در اینحب   کت در  همچنیر  و داشته  موقعیتانگیر  طبق نظام ایران  اعمال  این موظف به شر

 یید یم کند. اشواهد را بیشی  ت ،اعمالآن بوده است. رفتار او قبل و بعد از 
 

د، شواهد  وجود دارد که این موارد را تأیید یم کن  ،تنها  با در نظر گرفی   اینکه شواهد دیگری به جز اظهارات .  ۴۵۱
 به طور کیل قوی ارزیانر یم شوند. اگرچه همه اظهارات  
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وجود دارد، دادگاه بدوی معتقد است که ارزش اثبان  کیل    پذیری  تاثیر خطر  و ، نیستند  مستقل از یکدیگر 
و با توافق یا   به همراههنوز آنقدر باالست که ثابت شود حمید نوری در نقش دستیار معاون دادستان، 

کت مشورت با دیگران، در اعدام کت یم از  ها بازجونی ، به این صورت که در داشتها شر کرد تا  زندانیان شر
که  سالب   در راهرو اصیل و راهروهای فریع مجاور  ، انتخاب کند  را که قرار بود به کمیته معرق  کنند  یافراد

  بردن و  ، انتقال و جابجانی زندانیان در این راهروها حاض  بود   کرد اجرا یم محاکمات خود را  کمیته در آنجا 
  یم کرد  بازجونی که کمیته در آن    سالب  در  و   ،را انجام یم داد  هتاز کمی آنان ه و آوردنبه داخل کمیت زندانیان 

 . حضور داشت
 

حقیقات تحمایب  در در این بند از کیفرخواست    سایر اتهامات مربوط به مشارکت حمید نوری در اعدام ها  .  ۴۵۲
 . ه استط اثبات را برآورده کردندارند که به آن پایه باشد که بتوان گفت شر 

 
 

کت او در  .  ۴۵۳ در گوهردشت به این معب  است که او از این طریق در اجرای مجازات اعدام  ها روند اعدامشر
ایط اولیه برای یک محاکمه عادالنه را برآورده نیم کرد،   وی از رویه ای که شر تعییر  شده توسط کمیته، با پیر

 مشارکت داشته است. 
 
 

کند. قبل از اینکه  یید یم اپردازد که آن را تهدی یمحمید نوری و شوا گفته هایبه برریس    اکنوندادگاه بدوی  .  ۴۵۴
ارزیانر شواهد به نتیجه برسد، باید یک سنجش کیل و نهانی شواهد انجام شود. اگر ادعای دادستان تکذیب  

شواهدی که گویای حقایق حقوق  دادستان  و  مدارک  چنان از توان   ،متهم و سایر شواهد  اظهاراتشود یا 
د کهاست  ایط شواهد دانست، برائت صورت یم  توانندیگر   بگیر د. در غیر این صورت  آنها را واجد شر گیر

 پیگرد قانون  باید تایید شود. 
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E.  برریس سوابق حمید نوری 
 

 ادعای ارتکاب جرم استناد شود به این معناستو سایر مدارگ که علیه ( آیا اطالعات حمید نوری ۹سؤال 
 برآورده نیم شود؟ اثباتط شر شود که دیگر  به حدی تضعیف یم   دادستانکه ارزش مدارک 

 
   ارتکاب جرمدر برابر ادعای  دادگاه بدوی دریافته است که اطالعات حمید نوری و سایر شواهد که

ط اثبات دیگر برآورده نیم شود.   تأثیر نیم گذارد که دادستانبر شواهد   حد  آن به  شود یم استناد   شر
 
 بخش، دالیل ارزیانر ارائه شده است. این در 

 
بر این تمرکز  مواجه شد و    آمدهدر بازپریس با اطالعان  که از طریق شواهد دادستان  به دست   ری حمید نو  .  ۴۵۵

  ادعا کرد او  کند نشان دهد. دیگری غیر آنچه دادستان ادعا یم   کرد که با خنبر کردن ادعاهای دادستان چیر  
 استث  حوادآن که در درجه اول شامل این است که    و مضامیر  جایگزیب  ارائه کرد شاهد دارد که 

ی
  ساختیک

 
ً
دیگری وجود دارد. در ادامه دادگاه بدوی به ارزیانر اطالعات حمید نوری   مرتکبو هرگز اتفاق نیفتاده و ثانیا

 یم پردازد. 
 

 شاهد 
 

ش در  .  ۴۵۶ دوره مورد  ( در  1367 مرداد  7) ۱۹۸۸اوت  ۲۹حمید نوری مدیع شده است که به دلیل تولد دخی 
دوی اطالعات مربوط به زمان تولد را زیر سوال نیم برد،  کیفرخواست در مرخیص بوده است. دادگاه ب  نظر 
یم کند که حمید نوری هیچ مدرگ که ادعای مرخیص را تأیید کند در بازه های زمان  مورد بحث در   اشارهاما 

ایط حاکم در زمان مربوطه در  پرونده ارائه نکرده است. عالوه بر این، دادگاه بدوی یم تواند بیان کند که شر
 نیر  مخالف این وضعیت است. پرونده 

 
که مجاهدین با پشتیبان  عراق در عملیات    نیامده بود  به اجرا در ایران در حال جنگ بود و آتش بس هنوز   .  ۴۵۷

به ایران حمله کردند. بسیج عمویم در کشور به دنبال    (۱۳۶۷مرداد ۴)۱۹۸۸ییه ژو  ۲۶در  فروغ جاویدان
ی های خای از گزارشگزیده   در  آن گونه که  ،صورت گرفت این حمله   ۵)۱۹۸۸ژوییه   ۲۷در منابع ایران  یر

 در شود دیده یم (۱۳۶۷  مرداد 
ً
فتوانی صادر کرد    (۱۳۶۷مرداد   ۶) ۱۹۸۸ژوییه  ۲۸. آیت هللا خمیب  احتماال

 اسالیم انقالبدادستان  کارفرمای حمید نوری،   مستقیمبطور که 
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. اداره زندان گوهردشت کرج از اوین بود و بر اساس  را درگیر ساخت محل کارش در زندان های تهران و کرج

در تحقیقات مشخص شد همکاری نزدییک بیر  دو زندان وجود داشت. همان گونه که در باال اشاره  آنچه 
شد، فتوا بر حمید نوری در سمت خود در زندان تهران و کرج تکلیف کرد که در اجرای مأموریب  که ویل فقیه  

کت کند. این مأموریب  بود ک ه طبق دستورات داده شده،  دستور داده و انجام آن را به هیئب  واگذار کرده، شر
شود.   اجرا فوری بود و قرار بود بعد از محاکمه، برای از بیر  بردن دشمنان اسالم، بالفاصله حکم اعدام 

منطف  است که فرض کنیم پروژه ای از این دست که اکنون راه اندازی شده است برای اجرای آن نیاز به  
ایط کنون  و با در نظر گرفی   ساختار   استفاده از تمام منابع موجود در زندان ها دارد.  اینکه حمید نوری در شر

سلسله مراتبر حاکم بر ایران با الزام به اطاعت از اوامر ویل فقیه در مرخیص طوالن  تری به دلیل تولد  
ش بعید است. اطالعات او مبب  بر اینکه در طول دوره اعدام در مرخیص بوده است، ارزش اثبان    باشد   دخی 

 ان را تضعیف نیم کند. تحقیقات دادست
 

 و نادرست 
ی

 اطالعات ساختیک
 

ه سیایس و با هدف متهم کردن وی به   .  ۴۵۸ حمید نوری همچنیر  ادعا کرده است که تحقیقات علیه وی با انگیر 
 و وایه صورت گرفته است. به گفته حمید نوری، این  

ی
مشارکت در جرایم ادعانی با اتهامات ساختیک

اند. او معتقد است که  مخالف رژیم ایران در خارج از کشور هستند که توطئه کرده   و های سیایس منتقد گروه 
یس به نمایندگان برجسته رژیم ایران استفاده یم   در بازی سیایس به مهره تبدیل شده است و از او برای دسی 

 شود. 
 

جاویدان هنگام بازگشت به  فرضیه حمید نوری این است که تعداد معدودی از بازماندگان عملیات فروغ .  ۴۵۹
ف، داستان  را ساختند که اطالعان  را منترسر کنند مبب  بر اینکه تمام کسان  که در جنگ کشته  کمپ اشر

 شده اند در زندان های ایران کشته شده اند. 
 

خود  شاهدان بریح  از تا چه حد به   اینکهحمید نوری اشاره کرده است که در شهادت ها ابهایم وجود دارد.  .  ۴۶۰
 شاهد وقایع بوده اند یا
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در یط جلسان  که در دادگاه   یسبطور اسا  البته این موضوع . را تکرار یم کنند  آنچه دیگران گفته اند فقط 
 ه استبدوی برگزار شد، روشن شد 

 
گفته یم شود که این اعمال را همراه با    ی کهعالوه بر این، حمید نوری تأکید کرده است که چند تن از افراد .  ۴۵۱

  وی از او برده شود. بدون اینکه نایم شوند ت نام برده یمدر اوراق شهاد بطور مرتب، ند او انجام داده ا
اظهار داشت که شهود مستقل نیستند و ارتباطات و روابط شخیص وجود دارد و شهادت ها عالوه   همچنیر  

 حاوی چندین نادرسب  است. بر اطالعان  که وی مرتکب اعمال ادعانی شده است، 
 

ایط ارائه شده که   .  ۴۶۲ از نظر دادگاه بدوی نیم توان از عدم ذکر نام حمید نوری در موارد دیگر نتیجه گرفت. شر
ممکن است دلییل برای شک در ارزش شهادت ها ایجاد کند، به طور کیل وجود دارد و ارزیانر آن دشوار  

کت کننده در بارپریس است. این واقعیت که  مدافع   یلوکنطور که آ را توصیف یم کنند،  یک رویداد  افراد شر
تاثیر  ادعا یم کند، به این معب  نیست که آنها در زمینه های مختلف با یکدیگر مشورت کرده یا از یکدیگر 

  ،ها ها درباره وقایع در زندانهای توصیف  آنتر است که فرض کنیم گزارشنزدیک این به واقعیت . اند گرفته
. برعکس، با توجه  چیر  عجیبر نیسترا تجربه کرده اند . اینکه چندین نفر یک چیر  تجربه شخیص آنان است

تمام   ، همانطور که توضیح داده شد، اساسا اقدایمهر که   بودند به این واقعیت که اینها زندانیان زندان   
 طبییع است.   ؛ زندانیان را هدف قرار یم دهد 

 
ایط منشأ که به عال   شفایه توسط حمید نوری مورد تردید قرار گرفته شواهد ارزش  .  ۴۶۳ امون شر ئم سؤال پیر

شاکیان و شهود در   . اشاره شده است که اطالعات ضد و نقییص  وجود دارد، اینکه قبال دارد اظهارات اشاره 
  ، تحقیقات مقدمان  آلوده بهریس شده اند بازپمختلف های زمینه

ی
های قبیل در رابطه با وقایع است،  رسیدگ

کت کنندگان در بازپریس ممکن است  اینکه ختلف و های مپخش مستقیم دادگاه در رسانه بر یکدیگر تأثیر  شر
 باشند.   گرفتهیکدیگر تأثیر  از  گذاشته یا 

 
-گفتهاین واقعیت که اشخایص که در مورد اطالعات ارائه شده در تحقیقات مقدمان  مطالب ضد و نقیض   .  ۴۶۴

 ند ا
ی

 به معنای ساختیک
ً
طالعات نیست. در سطح کیل، یم توان چندین توضیح برای ا  بودن آنها   ، لزوما

 . ارایه کرد متناقض ارائه شده، به ویژه از نظر جزئیات، 
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اشکال داشته   ترجمه، ممکن است باشند سواالت یم توانند به عنوان مثال به طرق مختلف پرسیده شده 
ه.  یادداشتباشد، ممکن است به گونه ای   شده باشد که با گفته واقیع مطابقت نداشته باشد و غیر

کت داشته اند،همچنیر  باید تاکید کرد که برای افرادی که  وقایع بسیار  به یاد آوردن موضوع  در بازپریس شر
ی  کرده باشد علل طبییع ممکن است از بیر  رفته یا تغییر  به که در آن جزئیات محییط   بوده قدییم . هیچ چیر 

کت کنندگان در بازپریسوجود ندارد که به طور کیل این نتیجه را توجیه کند که  که در داستان خود    شر
قابل اعتمادتر از افرادی هستند که اطالعات ثابب  ارائه یم   ایجاد یم کنند غیر

ان  دهند. در واقع، تغییر  تغییر
یک داستان بسیار معقول است، زیرا مبنای توصیف شاهد، خود تغییر تصاویر حافظه است که فرد قادر  

د های مختلف بازپریس آناست در موقعیت   و بخاطر بیاورد.  ها را برانگیر 
 

کت کنندگان در بازپریس در این پرونده،  .  ۴۶۵ برای اطالعات جدیدی که در جریان بازپریس در رابطه با آنچه در   شر
، مقاالت یا مصاحبه ت مقدمان  یا در گزارش تحقیقا کت داشته های کتبر اند، ثبت شده  هانی که آنها در آن شر

 اطالعات به طور خاص پرسیده  اند دادهاست، توضیحان  ارائه 
ً
. در اصل، توضیح این بوده است که قبال

زپریس های انجام شده در  نشده بودند. یک برداشت ثابت از با منعکسنشده بود یا پاسخ ها به طور کامل 
کت کنندگان در دادگاه بدوی این است که  ، به رویسر که به آنها گفته شده بود، فقط به سؤاالن   بازپریس شر

در مورد   غیر عادیکه پرسیده یم شد، پاسخ های محدودی یم دادند. به طور کیل، دادگاه بدوی هیچ چیر  
سایر مطالب نیم یابد. هیچ مورد   توضیحات ارائه شده برای انحرافات در طول بازپریس در مقایسه با 

  اتهامات نادرستگرفته اند که   شده در این پرونده تحت تأثیر  بازپریس مشخیص که حایک از آن باشد که افراد 
، به دست نیامده است. از سوی دیگر گزارش هانی حایک از آن است که شایک از ببندند   حمید نوری به

کتدارند خواسته است که در مراحل قانون  سایریب  که اطالعان  در اختیار   کنند.   حاض  شده و شر
 

بوده و از حمید نوری اطالع داشته اند، وی را مشاهده نکرده اند، منافان  با   جرم اینکه افرادی که در محل  .  ۴۶۶
ی  عدم حضور وی یا نادرست بودن مدارک دادستان در پرونده ندارد. ممکن است توضیحات طبییع دیگر 

عادیبرای این موضوع وجود داشته باشد. این به خودی خود  متوجه حضور حمید نوری   افراد نیست که  غیر
 با جمعیت و تحرک زیاد و چشم بند حاکم بود، نشدند.   جرمدر وضعیت فوق العاده ای که در صحنه 
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 همسن و با پیشینه سیایس یا مذهبر همگن در گروه های مربوطه   .  ۴۶۷
ً
این تحقیق شامل مصاحبه با مردان تقریبا

های گروه   از ن اینااست. با این حال، همانطور که در بخش پیشینه در باال نشان داده شد، باید تأکید کرد که 
گ باهمهیچ هستند که نه از نظر سیایس و نه از نظر مذهبر   سیایس مختلف     میان آنانندارند.   معیار مشی 

و یا هوادار سازمان سابق خود  همچنیر  مشخص شده است که  نیستند.  افرادی هستند که دیگر پیر
های دیگر  از قبل از زندانحمید نوری را ها  خییل   تضادهای شدیدی بیر  افراد و گروه های خاص وجود دارد. 

درباره او   یشی  ی اطالعات ب فرخواست،یکنظر  مورد   قبل از بازه زمان  شناختند، اما افرادی هم هستند که یم
اطالعان  در مورد   پریس شدگانتحقیقات حاوی اطالعات متفاون  از شایک و شاهدان است. اکیر باز  نداشتند. 

 نیر  وجود دارد   اطالعات شنیداری مشاهدات مستقیم گزارش کرده اند، اما به اصطالح
 

 همه   .  ۴۶۸
ً
 کرده اند. اما   جرمبه درجات مختلف، حمید نوری را عامل این  ، هر چند نبازپریس شدگاتقریبا

معرق 
موارد و موقعیت هانی که از او مشاهدان  کرده اند متفاوت است. در بسیاری از موارد حب  به هیچ یک از  

ح جرم اشاره نیم  شود، بلکه بیشی  معطوف به کار حمید نوری در زندان عناض جرم مندرج در شر
ساخته شده باشد،   بازپریس شدگان. اگر بنا به ادعای حمید نوری، تحقیقات توسط گوهردشت است

و مشارکت در صحنه  جرم منطف  است که محتوا به طور منسجم تری بر حضور حمید نوری در صحنه 
 دادستان او را متهم یم کند.  آن گونه کهمتمرکز یم شد.  جرم

 
ت هیچ گونه پشتوانه مشخیص مبب  بر اینکه شواهد به شیوه ای نامناسب به  به نظر دادگاه بدوی، تحقیقا .  ۴۶۹

که   وجود داشته جزئیات بر   هانی ثیر اتوان رد کرد که تدست آمده است ارائه نیم دهد. از سوی دیگر، نیم 
کت کرده تمام جلسات و مصاحبه   که در معتقدند   بازپریس شدگان ، به  ند بود  هانی که ممکن است در آن شر

 . فراموش کرده اند ییات را  ز جطوالن   زمان گذشتبه  با توجه  ، و اند اشتهخاطر د
 

ایط   .  ۴۷۰ به  به طور خالصه، هیچ دلییل برای انتقاد از قابلیت اطمینان و استحکام تحقیقات وجود ندارد. شر
ساخته شده و سازماندیه شده است یا اینکه  ارائه نشده است که نشان دهد تحقیقات  مشخیص اندازه کاق  

 هر گونه دخالت نادرست دیگری از سوی گروه های سیایس در تحقیقات صورت گرفته است.  
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ی ندارد. حمید  نظریه جایگزین   نوری محتمل نیست و بر ارزش اثبان  تحقیقات دادستان تأثیر
 

 مرتکب جرم فرد دیگری است 
 

ن نام مستعار حمید نوری البته مدیع شده است که ممکن است یک مرتکب جایگزین در گوهردشت از هما .  ۴۷۱
 بر شناسانی حمید نوری به نام حمید  

او استفاده کرده باشد. با عنایت به ارزیانر جامع شواهد فوق مبب 
 اعالم کند. فرضیه جایگزین نیر     اشتباهتواند هرگونه یم بدوی عبایس، دادگاه 

با مرتکب جایگزین را منتف 
 ارزش اثبان  تحقیقات دادستان را تضعیف نیم کند. 

 

 متفرقه 
 

از جمله  توضیح حمید نوری در مورد اینکه چرا مشخصات تماس افراد مرتبط با قوه قضائیه و زندان ها  .  ۴۷۲
خواسته  گوید که یمیم  در تلفن همراه خود حذف کرده است پیش از عزیمت به سوئد   را  گوهردشت در ایران
یس هر  گفته است که در بازدیدهای  یونر به اطالعات تماس تلفن همراهش شود. او  ا  صادق شمانع از دسی 

استفاده کرده و با دوستان خود تماس گرفته و در آنجا مسائل  او یونر از تلفن همراه ا صادق ش قبیل، هر 
ر   دانستسیایس مربوط به قوه قضائیه را مطرح کرده است. وی در ادامه گفته است که نیم    صادق شه 

او این موضوع را خوانده است. بر اساس  از ازپریس در ب اند، اما بعدا یونر بستگان  داشته که اعدام شدها
ارزیانر دادگاه بدوی، اطالعات معقول نیستند و بنابراین یم توان آنها را نادیده گرفت. توضیح او بر ارزش  

ی ندارد.   تأثیر
 اثبان  شواهد دادستان 

 

 سنجش کیل و نهانی شواهد 
 

ت که مدارک دادستان به طور کیل قوی ارزیانر یم شود.  در سنجیدن کیل و نهانی شواهد، یم توان اظهار داش .  ۴۷۳
شواهد و قرائن بر خالف آن است که این اتفاق به شکیل که حمید نوری گفته است رخ داده است. 

ی نبوده   که  اطالعات او با هیچ مدرگ در پرونده پشتیبان  نیم شود. این بدان معناست که سیر وقایع آن چیر 
در تعطیالت بوده و یا با   وقوع جرماست. اینکه این یک توطئه است و در زمان  حمید نوری ادعا کرده 

بسیار قوی ای   حمایت مرتکب دیگری اشتباه گرفته شده است. همچنیر  شواهد مورد استناد حمید عبایس، 
 یم کند، تضعیف نیم کند.   کیفرخواستاز  را که مدارک موجود در پرونده 
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که نه شاکیان و نه حمید نوری  بوده  به نحوی  سیر رویدادها   یعب  است   به طریق سومای   فاقد هرگونه اشاره
 . کرده باشند بیان  

 
اب آن  ارتک  دادگاه بدوی به اعتقاد   کهحمید نوری مرتکب اعمایل شده  بدون هیچ شیک نتیجه این است که   .  ۴۷۴

 . شده استثابت ه  مطابق آنچه که در باال آمد
 

F.  ،عنوان جرم و   مجرمیتقصد 
 

 دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده است 

 است عمل کرده  صد به قکه حمید نوری  −

 شود یممشارکت او به عنوان ارتکاب جرم توصیف  −

 فاحش  جرم حقوق بیر  الملل،    علیه باید به عنوان جرمکیفرخواست   ۱د بن موضوع که عمل  −
 و نیر   شود ارزیانر 

 به عنوان قتل ارزیانر یم شود.   کیفرخواست  ۲بند این که اعمال موضوع   −
 

 بخش، دالیل ارزیانر ها گزارش شده است. این در 
 
 

 قصد 
 

ه حمید نوری جریان وقایع جاری را به نحوی که در احکام جزانی آمده است درک  ممکن است ثابت شود ک .  ۴۷۵
باید تاکید کرد که وی از جنگ بیر  ایران و عراق/مجاهدین  کیفرخواست   ۱موضوع بند کرده است. در مورد 

ایط جنگ به گونه ای بود  آگاه بود  ی مسلحانه بیر  الملیل رخ داده   و شر . او  بود که بیر  ایران و عراق درگیر

ی همراه با عراق اطالع داشت و از این رو یم  همچنیر    گفت که  تواناز مشارکت فعال مجاهدین در این درگیر
ی  این گروه را داشت که  گایهبینش و آ این  الملیل شده است. بنابراین او  های مسلحانه بیر  بخشر از درگیر

انسان مقررات مول مش راد متعلق به یک حلقه محافظت شده از اف جرم باید درک کرده باشد که قربانیان 
 هستند.  الملل بیر   قوقح دوستانه

 
مطابق با هدف   عمل کرده است. وی کامال  بطور عمد در مورد عمل مجرمانه، تحقیقات نشان یم دهد که او   .  ۴۷۶

موضوع  مندرج در فتوا عمل کرده و در کشتار زندانیان مجاهد مشارکت داشته است و همچنیر  تا آنجا که به 
کشتار هواداران گروه های مختلف چپ که از اعتقادات اسالیم خود  مربوط یم شود در  کیفرخواست    ۲بند 

کت کردهدست برداشته بودند  داشته   کیفرخواستبنابراین حمید نوری قصد الزم را برای اعمال  است.  شر
 است. 
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 مجرمیت 
 

  با ی هستند دشوار بسیار مشخص شد، شامل رویدادهای بزرگ و  رویدادهای جاری، همانطور که قبال  .  ۴۷۷
اعمایل است که چند نفر با هم همکاری داشته اند و افراد مختلف  . بحث آنند درگیر  چندین نفر که

 بر آنچه افراد درگیر در یک  
ً
 برای اجرا داشته اند. بنابراین ارزیانر دادگاه بدوی عمدتا

کارکردهای متفاون 
ایط الزم برای   ک انجام شده است که شر ک انجام داده اند متمرکز شده است، زیرا این عمل مشی  سطح مشی 

 یات ادعانی را برآورده یم کند. جنا
 

کت حمید نوری در  .  ۴۷۸ دادگاه بدوی یم تواند اعالم کند که حمید نوری فعاالنه در  اقداماتروند با توجه به شر
کت  ایط به گونه ای ارزیانر یم شود که یم توان شر

کت داشته است. شر حمید  اجرای اعمال خود در زندان شر
ایط مندرج در مجازات را  بطور مستقلاعمال، حب  اگر  این نوری را در    مجرمیت، به عنوان نداشته باشد شر

 ذکر شده است، معرق  کرد.    قانون کیفری ۲۳فصل از  ۴ماده از  ۲بند به معنانی که در 
 

 عنوان جرم 
 

جرایم  باید به عنوان    کیفری  قانون ۲۲فصل    از  ۶ماده  طبق کیفرخواست۱بند  عمل مجرمانه موضوع   .  ۴۷۹
 ماده، هنگام ارزیانر جدی بودن جرم، تا آنجا  شود.  عنوان دادهحقوق بیر  الملل مربوط به  

بر اساس همیر 
که در حال حاض  به آن مربوط یم شود، باید توجه ویژه ای به این موضوع داشت که آیا این جرم از طریق  

 شده اند.   تعداد زیادی اقدامات جداگانه انجام شده است یا اینکه افراد زیادی به دلیل جنایت کشته
 

کت کرده است که بر   یادیدر تعداد ز  ی نور  د یتواند اعالم کند که حم یم بدویدادگاه   .  ۴۸۰ از اقدامات جداگانه شر
  گذاشته است.   یر تأث انیاز شاک یار یبس 

ً
ی مسلحانه بیر  الملیل در مدت زمان نسبتا این اقدامات در یک درگیر

کشته شده اند. بیشی  افراد با پیشینه سیایس یا    محدود و در همان مکان انجام شده است. افراد زیادی
تنها یک جرم یم  د که شو   مشخص یم نیر  شکل دیه مقررات چاز مذهبر مشابه را هدف قرار داده است. 

تواند وجود داشته باشد، حب  اگر جرم در موارد مختلف بر چندین نفر تأثیر گذاشته باشد. در مجموع  
ایط به گونه ای است که جرم واحدی است که یم  ارزیانر کرد.   شر

 توان آن را جرم سنگیر 
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، همچنیر  بحث یک آییر  دادریس کیفری است که در آن افراد زیادی کشته شدند، از  کیفرخواست  ۲بند در  .  ۴۸۱
ند. عمل مجرمانه تحت این اتهام  اهرا اعدام کرد وجه شد آنانمتکه دادگاه بدوی   Cنفر در ضمیمه  ۲۴جمله 
 به عنوان قتل قابل قضاوت است.  ، ۲۰۰۹ژوییه  ۱قانون کیفری نسخه پیش از   ۳صل از ف ۱ماده  طبق

 
III مجازات و . 

ی
 آن بزرگ

 

 ابد تعییر  شده است.  زندانمجازات 

 
کت کرده است که در آن تعداد بسیار زیادی از افراد   روند اقدامات مجرمانه حمید نوری فعاالنه در یک  .  ۴۸۲ شر

ایط یک دادریس عادالنه را  به دنبال رویه  مقررات برسر دوستانه حقوق بیر  المللتحت حمایت  ای که شر

کت کرده  م شدند. او همچنیر  به طور فعال در اقدامان  کرد، اعدابرآورده نیم  که در آن تعداد بسیار زیادی شر

ی  یک به دلیل  افراد از  کرد،  ای که الزامات یک دادریس عادالنه را برآورده نیم مذهبر در نی رویهموضع گیر

مدت قابل اینکه حب  با در نظر گرفی    ،است و مجازات آن العاده سنگیر  این یک جرم فوق  . اعدام شدند 

 نیست. توجیه که از ارتکاب اعمال گذشته است، جز حبس ابد 

 
IV خسارات . 

 
مستحق دریافت   شاکیانبه هریک از کرون خسارت 000 40    به پرداخت را  حمید نوریدادگاه بدوی 

 کند. محکوم یم غرامت
 

 ارائه شده است.  این تصمیم بخش، دالیل این در 
 
 

 مقدمه 
 

   4,800,000,000شاکیان هر یک به مبلیع  به کرون سوئد به ارزش   .  ۴۸۳
ً
کرون(   1,155,000ریال ایران )تقریبا

ح دادستان  ایط دیگری در حمایت از ادعای خسارات غیر از آنچه در شر درخواست غرامت کرده اند. هیچ شر
کنند که قانون ایران باید در مورد    از عمل آمده است، مورد استناد قرار نگرفته است. طرفیر  توافق یم

 (. 163ص  NJA 1969دعاوی فردی اعمال شود )ر.ک. 
 

  شوند تشکیل یم از بستگان زندانیان  که کشته شده اند  که  بخشر  ؛را یم توان به دو دسته تقسيم كرد  شاکیان .  ۴۸۴
زندانیان   و بخشر دیگر ، مراجعه کنید( رای دادگاه ۱پیوست یافت یم شود، به   Cو  A)که در لیست های 

 یافت یم شود(. همه آنها برای رنج رویح که  رای دادگاه ۱پیوست  ، B)که در لیست  هستند   هآزاد شد
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و به عنوان مبنای قانون  در قانون ایران به  د  متحمل شده اند، درخواست غرامت کرده اناین جرایم  بدلیل
استناد شده است.   ۱۹۸۲از سال قانون دیه  ۳از ماده   ۵و بند  ۱۹۶۰ از سال قانون مسئولیت مدن   ۱بند 
با توجه به ارزش تعییر  شده توسط بانک مرکزی ایران    است.  )پول خون( بالغ درخواسب  معادل یک دیهم

قانون    ۳ماده شاکیان در خصوص معقول بودن این مبلغ به طور ویژه به قانون ایران،  ۲۰۲۱  ارسم ماهدر 
 قانون دیه اشاره کرده اند.   ۲۱۰ماده  مسئولیت مدن  و 

 

ن خارجی   اعمال قوانی 
 

وع، قوانیر  را به  هنگایم   .  ۴۸۵ که یک دادگاه سوئدی قواعد حقوق  خاریحر را اعمال یم کند، باید به عنوان نقطه شر
(. با این حال،  انههمان رویسر که دادگاه در کشور دیگر انجام یم دهد تفسیر و اعمال کند )اصل اعمال وفادار 

ممکن است مجبور باشد  در صورن  که محتوای قانون خاریحر ناشناخته باق  بماند، یک دادگاه سوئدی 
ی به طور خاص مخالف آن باشد   فرض کند که قانون خاریحر با قانون سوئد مطابقت دارد، مگر اینکه چیر 

 (. . 19- 17، ص  288، ص  NJA 2016)نگاه کنید به 
 

 محتوای حقوق ایران 
 

 به دعاوی خسارت به نحوی   .  ۴۸۶
ی

تحقیقات  که از طریقدادگاه بدوی در ادامه محتوای قوانیر  ایران را برای رسیدگ
 . کند ارایه یم آمده است،  بدست مورد استناد شاکیان

 

 ۱۹۶۰از سال قانون مسئولیت مدن  
 

 مقررات مورد استناد قانون مسئولیت مدن  با توجه به ترجمه ارسایل دارای محتوای زیر است.   .  ۴۸۷
 

آزادی،   هر کس بدون اجازه قانون  از طریق عمد یا سهل انگاری به جان و سالمت، مال،   ۱ماده 
تمامیت، شهرت تجاری یا هر حق قانون  دیگری لطمه ای وارد کند که موجب خسارات مادی یا 

 یم شود عمل خود  غیر مادی شود، مسئول خسارات نایسر از آن
 

ایط مربوط به حادثه تعییر  یم کند.    ۳ماده  ان خسارت و نحوه و کیفیت غرامت را بسته به شر  دادگاه میر 
 

ی،  کتبر   نظر حقوق  آن از  .  ۴۸۸ ایران    دعاوی کارشنایس با وکیل  مشورن  دکی  و جلسه  دان،حقوقتألیف محمد نیر
که در   وارد نظام حقوق  غرب شد ۱۹۶۰. این قانون در سال شده است آشکار لیانی فرد موارد زیر را محمد عُ 
 ان آن زم
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مطابق با اصول عمویم قانون   بیر  طرفیر  را زمان  که قراردادی وجود ندارد غرامت  تعییر  و  بود در ایران حاکم 
تبدیل  شد، اما  های ایران اعمال یم نیر  توسط دادگاه  ۱۹۷۹مدن  تنظیم یم کند. این قانون حب  پس از انقالب 

. قانون مدن   شود یماعمال  ۱۹۸۲سال شد که از دعاوی مطرح شده بر اساس قانون دیه برای   کمیک به قانون  

  برایشخیص  که  دهد، به این معب  که ممکن است برای چنیر  رنج رویحخسارات غیر مادی را پوشش یم 
   . غرامب  صادر شود بیافریند دیگری از روی عمد یا غفلت  

 

 ۱۹۸۲سال  دیه از قانون 
 

 با توجه به ترجمه ارسایل دارای مطالب زیر است.  مقررات مورد استناد قانون دیه ایران فعال   .  ۴۸۹
 
 

انتخاب   خالفکار دیه برای کشی   یک مرد مسلمان ییک از شش گزینه زیر است که توسط     . ۳§
 : شده است. و اختالط آنها جایز نیست

]...[ 
یع طال به وزن  ار یک هز   . ۵ دینار مسکوک بدون عیب و بدون آلیاژ، هر دینار یک مثقال شر

 ]...[ نخود  ۱۸
 

ان غرامت به عهده    در  ۲۱۰§ کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش مقرر شده و یا تعییر  میر 
ایط جرم و خسارت   ،ن نوع آقایص  یم باشد، قایص  با در نظر گرفی   دیه کامل انسان و  شر

 . را تعییر  یم کند. دیه  ،وارده
 

اسالیم شد، قوانیر    ،از نظر حقوق  موارد زیر حاصل یم شود. زمان  که نظام حقوق  در ایران پس از انقالب .  ۴۹۰
ع ارائه شد. جرایم علیه جان و سالمت طبق    حقوق کیفری با شر

ی
متعددی از جمله قانون دیه برای هماهنیک

ری که به که به موجب آن    شود مجازات یم( انتقامقصاص )قانون  به محکوم   شدهوارد  قربان  جرم همان ض 
د ( پول خوندیه )دادن از راه یا  وارد یم شود  . این شایک یا بستگان بازمانده او هستند که مجازات انجام میگیر

درخواست یم کنند چه حکیم صادر شود. دیه مربوط به قتل یک مرد مسلمان هر ساله توسط بانک مرکزی  
 76د و معیاری است که تمام مطالبات غرامت از آن محاسبه یم شود. ایران تعییر  یم شو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
76 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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 در بازپریس خود صحت نظر حقوق  را در این زمینه تأیید کرده است. لیانی فرد محمد عُ   .  ۴۹۱
 

 در قبال خسارات وارده  نوری مسئولیت حمید 
 

 دریافت غرامت هستند؟  شایستهچه کسان  
 

ان خسار  .  ۴۹۲  برای جیر
ت باید رد شود، زیرا در قسمت  دعوی شاکیان مختار بروجردی شاالوند و خدیجه برهان 

ح جرم اعدام شده   مسئولیت مشخص نشده است که بستگان مربوطه آنها در زندان گوهردشت طبق شر
اند. اما در مورد محاکمه به طور کیل، حمید نوری طبق ماده اول قانون مسئولیت مدن  ایران در قبال رنج  

 ن ایجاد کرده است، ق  نفسه مسئول خسارت است. رویح که به دلیل رفتار مجرمانه خود برای سایر شاکیا
 

)زندانیان آزاد شده( از طریق  Bاز طریق محاکمه در قسمت مسئولیت ثابت شده است که شاکیان پیوست  .  ۴۹۳
آن  در معرض رنج شدید رویح قرار گرفته اند. بدین ترتیب همچنیر  یم توان محرز دانست که رمانهرفتار مج

له خسارت غیر مادی است که طبق   موجب رنج رویح و روان  آنان رفتار مجرمانه  
شده است که به می 

 ایران یم باشد. به همیر  ترتیب مشخص شد شایک که بستگان وی  ،تحقیقات
مشمول قانون مسئولیت مدن 

ان به صورت رنج رویح شده است.  ح جرم اعدام شده اند، متحمل خسارت غیر مادی قابل جیر  طبق شر
 

ه  ان خسارت و غیر  میر 
 

۴۹۴  .  
ً
کرون درخواست کرده اند، و همانطور که یم توان فهمید، به طور   ۰۰۰. ۱۵۵. ۱شاکیان هر کدام تقریبا

قانون مدن  در رابطه با نهاد حقوق  ایران در مورد دیه و مبلغ پرداخب  به صالحدید قایص    ۳خاص به ماده 
ه شده، دادگاه بدوی ارزیانر زیر  اشاره کرده اند. کشی   یک مرد مسلمان با توجه به منطف  بودن مبالغ مطالب

 را انجام یم دهد. 
 

د و   .  ۴۹۵ از تحقیقات معلوم شد که غرامت به موجب قانون دیه در جرایم علیه جان و سالمت تعلق یم گیر
 چنیر  غرامب  را مطالبه کند. بر خالف  

 صاحب پرونده یم تواند به جای مجازات دیگری در قالب تنبیه بدن 
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خصوص، هدف دیه   و اصول کیل قانون مدن  در این  رای نمونه در سوئد ب ،حق غرامت و خسارتقانون 
ان خسارت وارده، مجازات مرتکب نیر  یم باشد. به همیر  دلیل، به گفته دادگاه بدوی،  برای  عالوه بر جیر

بابت خسارت غیر مادی    بطور معقولنیم توان در ارزیانر غرامب  که طبق قانون مدن  باید  مبالغ بعدی
انیر  ایران مشخص نشده است که  شاکیان پرداخت شود، اهمیت قائل شد. با برریس قو  به  ،تحمل شده

 ارزیانر از ادعای غرامت غیر اجباری را با توجه به اهداف    هردوی اینبتوان 
مقررات را انجام داد. چنیر 

 که در ارزیانر مورد  مختلف قوانیر  نیم توان معقول توصیف کرد. دادگاه بدوی 
اضافه یم کند، در صورن 

ن دیه اهمیت داده شود، چنیر  اعمایل از قوانیر  ایران، به دلیل وجود عناض مجازات نظر شاکیان به قانو 
 با اصول سیستم حقوق  سوئد ناسازگار باشد.   موجب خواهد شد به وضوح مضاعف نایسر از مبالغ باال،  

 
انون مدن  در غیاب رویه قضانی ایران و سایر تحقیقان  که مبالغ غرامت در صورت رنج روان  با اعمال ق .  ۴۹۶

 مربوطه سوئد در مورد این ارزیانر است. با توجه  پرداخت یم
شود، دادگاه بدوی به دنبال راهنمانی در قوانیر 

رخ داده است، قوانیر  و اصول حاکم در آن زمان است که باید مورد توجه   ۱۹۸۸به اینکه خسارت در سال 
د )رجوع کنید به   (. 938ص   NJA 2017قرار گیر

 
( یم حب  های جسمان  درد و دیگر نارا، برای خسارات نایسر از رنج رویح موقت )۱۹۷۵ون خسارات طبق قان .  ۴۹۷

ان رنج رویح آنها را یم توان  شاکیانتوان غرامت پرداخت کرد. درخواست  ین ارتباط در برای جیر با این  بیشی 
ان غرامت نیر  کامال  به    تعییر  یم شود   بلون  شا نوع خسارت غیر مادی دانست. در رویه قضانی سوئد، میر 

ان خسارت مربوط یم شود.   صورت مقطوع و در صورت لزوم با استفاده از شواهد تا آنجا که به میر 
 

سوئد، غرامب  را برای  کشته شده است، بازماندگان یم توانند، طبق قوانیر    ،هنگایم که ییک از بستگان نزدیک .  ۴۹۸
های قابل اعمال دریافت کنند. با  )شابلون( بر اساس الگو متحمل شده اند،  رنج روان  که در نتیجه مرگ 

ان توجه به رویه رایج در زمان مورد بحث در پرونده، غرامت برای بازماندگان در صورت قتل عمد   به میر 
 ه . با توجه به ماه ها بالتکلیف  کبود  مراجعه کنید( 521ص  2000و   41ص   NJA 1993کرون )به    ۰۰۰ ۲۵
 بوده و هنوز هم   مخف   گانشانبست محل دفن نکهیوجود داشت، اد شنوشت بستگان اعدام شده  در مور 

 ، چنیر  است
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ایط برای مشکالت   درکیم توان  دادگاه بدوی معتقد است که با   ؛آنها چه بوده است رویح کرد که این شر
تحقیقات در این پرونده مشخص شده است که شاکیان  که ییک از بستگان خود را از دست داده اند،  

ی از  کرون تعلق    ۰۰۰ ۴۰باید به هر کدام  معقولاینکه به طور و  متحمل شده اند  ها اعدامخسارت بیشی 
د. دلییل وجود ندارد که غرامت   ان غرامت رنج رویح تفاوت قائل شویم.  شاکیان میانگیر  از نظر میر 

 
شدند. همچنیر    مالحظه ایقابل  رویح دچار ناراحب   جرایم انجام شدهنیر  به دلیل  Bپیوست شاکیان در  .  ۴۹۹

در مورد آنها انجام نشده است، اما بر اساس داده های  تحقیقات پزشیک دقیف  در رابطه با رنج رویح 
 ایجاد شده ثابت  بازپریس 

ی
ج  که آنها در معرض رنکند  یمآنها و آنچه در مورد توایل وقایع و ترس از زندگ

رویح قرار گرفته اند که در هر صورت با شاکیان  که بستگان خود را از دست داده اند قابل مقایسه است. به 
  رویحکرون برای مشکالت   ۰۰۰ ۴۰به مبلغ  غرامت معقول یک همیر  دلیل، دادگاه بدوی معتقد است که 

، نیم توا به دلیل نبود پرداخت شود. به آنان که آنها متحمل شده اند  ی را اعطا  برریس بیشی  ن مبلغ بیشی 
 کرد. 

 
 مطالبات در این خصوص، بهره پرداخت نیم شود.  نبود به دلیل  یم توان اظهار داشت که  پایاندر   .  ۵۰۰

 
 

Vدعاوی خاص . 
 
 

 اخراج 
 

حمید نوری به جرم بسیار سنگیر  به زندان محکوم شد. بنابراین نباید اجازه داده شود در کشور بماند. یم   .  ۵۰۱
در اینجا اقامت داشته است. او هیچ ارتباط قوی با   بطور موقتکرد که او در زمان بازداشت اشاره  توان 

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 
 

 شود. یممورد قبول واقع قانون  دارد و  درخواست توقیف دلیل    .  ۵۰۲
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VI. متفرقه 
 
 

 دستمزدها 
 

یوک .  ۵۰۳ موریت مستلزم  او نمایندگان شاکیان در قبال کار، وقت تلف شده و هزینه هانی که م الی مدافع تسخیر
کار باید بر اساس    دستمزد عمویم هستند.   منابعمحل معقول از  دستمزد دریافت آن بوده است، مستحق 

و با استفاده از استاندارد هزینه ساعب   ماموریت معقول با توجه به ماهیت و وسعت شده  زمان مرصف 
[ در مورد  1988:609قانون ] 5بند اول قانون آییر  دادریس مراجعه کنید. §   10§   21تعییر  شود )به فصل 

 [(. 1996:1619§ قانون کمک حقوق  ] 27وکیل شایک در مقایسه با 
 

 نرخ پرونده جنانی محاسبه یم شود، حب  در   دستمزد  .  ۵۰۴
به طور معمول بر اساس استاندارد هزینه ساعب 

مواردی که این نرخ قابل اعمال نیست. با این حال، زمان  که ماهیت هدف یا دلیل خاص دیگری آن را  
نه ساعب  چشم پویسر کرد. غرامت باالتر از آنچه از هنجار نایسر یم  ایجاب یم کند، یم توان از استاندارد هزی

در موارد استثنانی رخ دهد، از جمله مواردی که پرونده مسائل یا   - دستمزد به اصطالح افزایش   -شود  
 
ی

عادی را مطرح یم کند که ارزیانر آنها دشوار است یا زمان  که جلسه رسیدگ  غیر
اصیل برای   مشکالت قانون 

 (. 237، ص NJA 1993مدت قابل توجیه ادامه داشته است )نگاه کنید به  
 

  1,703ساعت که  2,744.5کرون بدون مالیات بر ارزش افزوده برای   4,776,712دانیل مارکوس برای کار  .  ۵۰۵
کرون، برای    258,060 نیر  و  2022مه  4 تا  2021ژوئن   1ساعت با افزایش حقوق در طول دوره زمان  

هزینه داشته که کرون    519,939 عالوه بر این، او   درخواست کرده است.   ساعت وقت تلف شده  195.5
 کرده است. درخواست پرداخت آن را  

 
  2,756کرون بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای    4,792,339توماس سودرکویست برای کار  .  ۵۰۶

تا    2021ژوئن 1ش دستمزد در طول دوره  ساعت آن با افزای  1,719کرده است که تقاضا   دستمزد ساعت 
.   دستمزد کرده است درخواست ساعت وقت تلف شده 251کرون، برای   331,320 نیر  و   2022مه   31

 داشته که تقاضای پرداخت آن را دارد. هزینه  کرون  622,990 مبلغعالوه بر این، او 
 

  165,730ساعت و  1,372کرون بدون مالیات بر ارزش افزوده برای    1,978,424برای کار یوران یالمارسون  .  ۵۰۷
کرون    84,503کرده است. عالوه بر این،    دستمزد ساعت زمان از دست رفته درخواست  129کرون برای 
 داشته که درخواست پرداخت آن را دارد. هزینه ها 
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 ساعت،   1,186.7کرون بدون مالیات بر ارزش افزوده برای   1,975,259برای کار با    یگیتا هادینگ وییر  .  ۵۰۸
ساعت زمان از دست رفته   90.5کرون برای   111,270 نیر  و  2021اکتیر  22ساعت با افزایش نرخ از  554.7

  آن را  پرداختهزینه داشته که درخواست   کرون  58823کرده است. عالوه بر این، او دستمزد  درخواست 
 کرده است. 

 
  ساعت، که  1,335کرون بدون مالیات بر ارزش افزوده برای    2,369,536برای کار با  یبنگت هسلیر  .  ۵۰۹

ساعت زمان از  102کرون برای   133,821و با  2021اوت  10 از  دستمزد ساعت آن با افزایش 933.75
مورد  در  دادستان ها درباره نر دقب   پس از اشاره یکرده است. بنگت هسلیر   دستمزد دست رفته، درخواست 

.  د دستمزد بو ساعت از آن انرصاف داده است که هشت ساعت آن با افزایش  12.75، تعداد ساعات کار 

 البه کرده است. مطکرون   68784خود عالوه بر این، او برای مخارج  
 

ل بریح  مطالبات 2005:77آییر  نامه ) 1دادستان مطابق بند  .  ۵۱۰ ، در مورد ادعای دستمزد ( در مورد کنی 
ایص  به  الی مدافعدستمزد وک و   یوران یالمارسونکه   ی دستمزدو وکیل شایک اظهار نظر کرده است. هیچ اعی 

که دانیل مارکوس، توماس    دستمزدیسوی دیگر ، اما از نیستاند درخواست کرده  یگیتا هادینگ وییر 
های  باید در بخش  دستمزد که   معتقد استدادستان اند، درخواست کرده   یسودرکویست و بنگت هسلیر 

 خایص کاهش یابد. 
 

 ستمزد افزایش د
 

ده بوده و مدت زیادی ادامه داشته است. حمید ن .  ۵۱۱   9وری در در ابتدا یم توان گفت که پرونده بسیار گسی 
به عنوان وکیل  2020فوریه   12بازداشت شد و پس از دو تغییر وکیل، دانیل مارکوس در   2019نوامیر  

منصوب    وکیل دوم به عنوان   2020ژوئن  16مدافع حمید نوری منصوب شد. توماس سودرکویست در 
 اصیل از  صادر  2021ژوئیه   27در  کیفرخواستشد.  

ی
و در   2022مه    4تا  2021اوت  10و جلسه رسیدگ

ساعت بوده است. عالوه بر این،   426روز دادریس برگزار شد. زمان موثر مذاکره )بدون وقفه(  92مجموع 
 باید تاکید کرد که پرونده مربوط به جرایم   تمدید بازداشتچندین مذاکره برای 

ً
صورت گرفته است. ضمنا

ائل و مشکالت حقوق  نه چندان ها پیش در ایران انجام شده است، مس بسیار سنگیب  است که مدت
 پیچیده را به فعلیت رسانده است. با در نظر گرفی   دامنه و ماهیت پرونده، دادگاه بدوی ارزیانر یم کند
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ی حق  ، درخواست اعالم شده آناندر بازه های زمان  برای افزایش دستمزد در تقاضای خود  وکالی تسخیر
 . دارند 

 
چنیر  تعهدی به این هدف بوده است  تا آنجا که به دستیاران شایک مربوط یم شود، تکلیف آنها نیر  متضمن  .  ۵۱۲

 که ممکن است انحراف از استاندارد هزینه ساعب  تا حدی که خواسته شده موجه تلف  شود. 
 

 دستمزد برای کار 
 

به عنوان وکیل حمید نوری و توماس   2020فوریه  12همانطور که در باال ذکر شد، دانیل مارکوس در  .  ۵۱۳
 دو سال و دو ماه  دانیل مارکوس راین این انتصاب منصوب شد. بناب 2020ژوئن   16سودرکویست در 

ً
تقریبا

 به جلسه اصیل ادامه داشته است
ی

یک سال و یازده ماه برای توماس   پس  و  از زمان انتصاب تا زمان رسیدگ
با محدودیت هانی در   ،بود از آزادی محروم   سودرکویست به پایان رسید. در تمام این مدت، حمید نوری 

. عالوه بر این، اتهامات سنگیر  کیفری و نمیدانست ش را  ت و زبان کشوری که هیچ ارتبایط با آن نداش

ده با شاکیان فراوان، حجم بسیار زیاد مواد و اکیر بازپریس های پلیش که مستلزم   تحقیقات مقدمان  گسی 
الملیل را   اعم از رسانه ای و بیر   طرفهای دعوا غیر از  دیگران. این پرونده همچنیر  توجه حضور مدافعان بود 
. با این اوصاف، دادگاه بدوی یم تواند  گذاشتیم تأثیر  وکالی مدافع که بر مأموریت   بود به خود جلب کرده  

 زیادی کار بوده است. و  عادیبیان کند که انتصاب به عنوان وکیل عمویم در این پرونده مستلزم حجم غیر 
 

مورد توجه   دستمزد اشاره کرده اند باید در ارزیانر  تعییر  دو مدافع برای حمید نوری همانطور که دادستان ها  .  ۵۱۴
د. در مواردی که دو وکیل مدافع   وده ب و منطف  است که تراز مبالغ مطالبه شده و ارزیانر کیل صورت گیر

ی از تکرار کار، کار بیر  مدافعان    -حداقل از نظر هزینه   -عمویم تعییر  شده اند، الزم است  برای جلوگیر
یم آید که چنیر  تقسیم کار نیر   گزارش های کار دانیل مارکوس و توماس سودرکویست چنیر  بر   توزی    ع شود. از 

تا حد زیادی انجام شده است، که در جلسه اصیل نیر  مشهود بود. از جمله در مورد توزی    ع کارهای مربوط به  
 و بازجویان بیر  آنها بوده است. اما با توجه به ماهیت 

پرونده، دادگاه بدوی  بیان حقایق، اظهارات پایان 
 داند که تقسیم کار ممکن نیستیم
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هر دو مدافع تا حد معیب   اینکه  ، ند ادعا کرده ا  وکالی مدافع  به طور کامل انجام شود. بنابراین، همانطور که 
 دارد.  مراحل کاری مشابیه را انجام یم دهند، توجیه

 
، دادگاه بدوی  .  ۵۱۵ مالحظات زیر را بیان یم  با توجه به زمان ضف شده برای خواندن گزارش تحقیقات مقدمان 

 شامل می   با عناض کیم  
ً
ده است و عمدتا کند. در ابتدا یم توان گفت که مطالب تحقیقات اولیه بسیار گسی 

 تشکیل 
 از داده های بازپریس، نظرات و گزارش های کارشنایس و حقوق 

ً
از تصاویر است. همچنیر  عمدتا

شده از اظهار زمان  وشته شده است. با این پیشینهشده است. قسمب  نه چندان کم اهمیت به انگلیش ن
این نیر  با توجه به ماهیت خاص پرونده قابل    و یم توان معقول دانست  را  برای این کارها سوی وکالی مدافع 

 توجیه است. 
 

مطالبه یم کنند معقول است و   وکالی مدافعکاری که   دستمزد معتقد است به طور کیل، دادگاه بدوی  .  ۵۱۶
 باید در آن قسمت مطالبات اعطا شود.  بنابراین

 
۵۱۷  . Göran Hjalmarsson  وGhita Hadding Wiberg  شایک در وظایف خود به عنوان   9و  13به ترتیب به

بستگان  بود آنها   نماینده یوران یالمارسونوکیل شایک کمک کرده اند. از میان این شاکیان، دو نفر از کسان  که 
   یشده اند و پنج نفر از کسان  که گیتا هادینگ وییر  اعدام  شود یم ادعا که   هستند  زندانیان

ی
آنان را نمایندگ

 ، چنیر  شاکیان  بوده اند. میکرد 
 

د که  .  ۵۱۸ برای کار  دستمزد با در نظر گرفی   ماهیت پرونده و محدوده تکالیف، دادگاه بدوی در نظر یم گیر
 معقول است و باید تأیید شود.  یگیتا هادینگ وییر و   یوران یالمارسوندرخواست شده توسط  

 
، در نقش خود به عنوان وکیل شایک، به ده شایک کمک کرده است که چهار نفر از آنها از  یبنگت هسلیر  .  ۵۱۹

وع جلسه اصیل،  شایک که گفته یم شود از زندانیان آزاد  یک بستگان زندانیان اعدام شده بوده اند. قبل از شر
ارائه  یکه بنگت هسلیر   دستمزدیها در نظر خود اعالم کرده اند که ادعای شده بود فوت کرد. دادستان 

 اصیل 
ی

پنج شایک را که در   تنها  وکالتکرده است تا حدودی زیاد است، با توجه به اینکه وی در زمان رسیدگ
گوهردشت زندان  بودند، بر عهده داشت. دادگاه بدوی با ارزیانر دادستان موافق است و معتقد است که  

اعطا   دستمزد تعییر  شود و در همان سطح آنچه درخواست شده امت معقول کار باید تا حدودی کمی  از  غر 
داشته آنان را به عده   تعییر  شود. این با در نظر گرفی   تعداد شاکیان  که وکالت  یشده به گیتا حدینگ وییر 

 و همچنیر  در نظر گرفی   اند 
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بدون احتساب  کرون   1,975,259برای کار  یبنگت هسلیر   دستمزد  در جلسه اصیل حضور یافتند. بنابراین
 . معقول بنظر یم رسد ارزش افزوده مالیات بر 

 

 اتالف وقت و هزینه 
 

دقیقه ای   30دانیل مارکوس و توماس سودرکویست پیوسته درخواست غرامت برای از دست دادن زمان  .  ۵۲۰
مربوط به وقفه های ناهار در روزهای اصیل مذاکره کرده اند. مقررات قابل اجرا برای محاسبه تلفات زمان  را  

بیان یم کند که یک   3یافت. بخش  DVFS 2021:8 اداره امور دادگاه های سوئد موعه یم توان در مج 
له اتالف وقت نیست. در جلسه اصیل با متهیم که در بازداشت به ش   احت معمویل ضف غذا به می   اسی 

احت داده یم شود تا نیازهای کارکنان بازداشتگ  30یم برد، اغلب یک ساعت و  اه  دقیقه برای ضف ناهار اسی 
احب  برای ناهار از حالت عادی  وع این است که چنیر  اسی  برای حمل و نقل و غذا برآورده شود. نقطه شر
 که برای وعده های غذانی استفاده نیم شود،  

اییط، کار باید بتواند در زمان  منحرف نیم شود. تحت هر شر
اند، اما با وجود این،  زیادی کار کرده های ناهار تا حد  اند که در وعدهنیر  اعالم کرده  وکالی مدافعانجام شود. 

ان کار نبوده  اییط هیچ مبنانی برای اعطای اند، بلکه ادعای اتالف وقت کرده مدیع جیر اند. در چنیر  شر
 برای مدت زمان مورد نظر وجود ندارد.   وکالی مدافعغرامت به 

 
ساعت اتالف وقت نایسر از دو سفر به آلبان  و از   36هر کدام برای  یگیتا هادینگ وییر و   یوران یالمارسون .  ۵۲۱

ایط به گونه ای بود که در زمان انتظار و  آلبان  مطالبه غرامت کرده اند. دادگاه بدوی معتقد است که شر
 سفر یم توان کار را انجام داد. بنابراین غرامت از دست دادن زمان قابل پرداخت نیست. 

 
در هنگام تشکیل پرونده برای   یا محل کار  ینکه محاسبه اتالف وقت باید بر اساس کدام دفی  با توجه به ا .  ۵۲۲

ین دفی  باید اعمال شود )به   دادریس اصیل باشد، دادگاه بدوی با ارزیانر دادستان موافق است که نزدیکی 
NJA 2021  از  توماس سودرکویست را  سفرهای انجام شدهمراجعه کنید(. بنابراین،  520صHuddinge  
مانند دانیل   معقولبطور انجام شود و ممکن است  Sveavägenمحاسبه باید از پرداخت کرد،  نیم توان 

 درباره چگونمقابل  . در روز مذاکره  برای هر ساعت  0.75 یعب    مارکوس ارزیانر شود 
ی

موضوع نحوه   و   سفر یک
ایط مناسب ترین  وکالی مدافعحمل و نقل، دادگاه بدوی فرض یم کند که  وسیله حمل و نقل  با توجه به شر

. از آنجانی که این مذاکره برای مدت قابل توجیه و در زمان بیماری همه گیر در جریان را انتخاب کرده اند 

هزینه های ادعا شده، به جز  بوده است، ممکن است سفر با ماشیر  شخیص شما پذیرفته شود. در نتیجه 
 پرداخت شود. عوارض خودرو، باید  
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 کنت لوئیس 
 

۵۲۳  .  ،  اصیل درخواست   شاکیان خدیجه برهان 
ی

حسیر  سیداحمدی، محمد زند و عیل اکیر بندیل پس از رسیدگ
کرده اند که وکیل کنت لوئیس با اصالح رای قبیل دادگاه بدوی به عنوان وکیل شایک برای آنها تعییر  و هزینه  

وانیر  مربوط به وکیل  که مشابه ق،  مرحله دوم درخواست کرده اند پرداخت شود. از کار او توسط دولت 
و در مرحله سوم  مدافع در صورت محکومیت، استحقاق دریافت غرامت برای وکیل خصویص را دارند. 

ان   آنان، هزینه های قانون  حمید نوریدرخواست کرده اند که در صورت محکومیت  را در دادگاه بدوی جیر
 کند. 

 
شماره  ) 2020سامیر  د 22( و 220  - 219 در پرونده  شماره سند ) 2020دسامیر  7 مدادگاه بدوی در تصمی .  ۵۲۴

( در مورد درخواست شاکیان مختلف برای تعییر  وکیل کنت لوئیس به عنوان وکیل 245 سند در پرونده 
 که وکیل شایک برایشان تعییر    شایک برای آنها موضع گرفته است. این هم به درخواست 

و   نشده بود شاکیان 
 برایشان وکیل تعییر  شده بود   یان  شاک هم به درخواست 

ً
، اما خواستار تغییر وکیل به کنت لوئیس  که قبال

شود. در همه موارد این درخواست رد شد. دالیل مواضع را در تصمیمات یم توان دید. کلیه  بودند، مربوط یم 
(. دادگاه استیناف 246پرونده شماره سند در خوایه شد ) تصمیمات توسط شاکیان مربوطه تجدیدنظر 

Svea  ظر را رد کرد، به موجب آن دادگاه استیناف با  ، درخواست تجدیدن2021ژانویه  25در تصمییم در
، حسیر  سید 

مد زند  محاحمدی،  ارزیانر دادگاه بدوی موافقت کرد. با توجه به اینکه شاکیان خدیجه برهان 
فوریه   17دادگاه بدوی در ، معرق  کردند  عیل اکیر بندیل، وکیل کنت لوئیس را به عنوان نماینده خصویص و 

 توسط کنت لوئیس به عنوان وکیل  شاکیان. کند   برکنار گرفت وکیل این شاکیان را   تصمیم 2021
ً
متعاقبا

 خصویص 
ی

 شدند.  نمایندگ
 

دالییل که دادگاه بدوی تصمیمات خود را در تصمیمات قبیل بر اساس آنها قرار داده است و دادگاه تجدید   .  ۵۲۵
 به  نظر با آنها موافقت کرده است، همچنان صادق است. آنچه ا 

ً
کنون شاکیان بیان کرده اند، که اساسا

اییط اشاره دارد که در زمان تصمیم قبیل برای دادگاه بدوی شناخته شده بود، به ارزیانر دیگری منجر نیم   شر
    رد یم شود.   ،از موعد  بعد برای انتصاب کنت لوئیس به عنوان وکیل شایک شاکیان شود. درخواست 

 
اند، همانطور که یم توان فهمید، ادعا کرده اند که مشابه قوانیر  مربوط  شاکیان  که به دادستان کمک کرده  .  ۵۲۶

 عمویم   محل منابعاز  محکومیت حمید نوری ، باید در صورت وکالی مدافعبه 
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ررات مق. کنند   دستمزد دریافت هزینه هانی که برای استخدام وکیل خصویص متحمل شده اند پوشش  برای 
اعمال شود، به این معب  که دادگاه یم   و همانندی قیاس، باید بر اساس  2بخش  31در فصل  آییر  دادریس

ئه در پرونده ای که دادستان د که در صورت تیر ، متهم باید از بودجه عمویم  شایک است تواند تصمیم بگیر
وط به اين است كه هز  برای هزینه های دفایع خود غرامت دریافت کند.  ينه  امكان اتخاذ چنیر  تصميیمی مرسر

ی توجيه شود تا متهم بتواند از حق خود استفاده كند. 
 ها به طور منطف 

 
قانون آییر  دادریس برای    2بخش   31به گفته دادگاه بدوی، هیچ حمایب  برای اعمال مشابه قاعده در فصل  .  ۵۲۷

خودداری کرده  از وکیل شاکیان خود اعطای غرامت به شاکیان  که از استفاده شاکیان وجود ندارد. همچنیر  
پرداخت غرامت از خواهان ، رد شد  یسئد با کنت لو برای تعویض وکیل خو  درخواست آنانکه   و بعد اند، 

واقع دور زدن مقررات جاری   در  د آنان هستن  ئیس بعنوان نماینده خصویصبه کنت لو محل منابع عمویم  
ایط، توجییه  خواهد تأکید کند که  در این زمینه، دادگاه بدوی یم است.  به دلیل ماهیت پرونده یا سایر شر

با کنت لوئیس به عنوان وکیل پرونده وجود نداشت. دالیل عدم برای جایگزیب  وکیل شایک منصوب 
 این بود که 

ً
در این پرونده ایجاد   دستیار دیگر  یک هزینه هانی که  متحمل لت دو انتصاب کنت لوئیس عمدتا

تا شاکیان بتوانند از حق خود    بود توجیه نشده  معقولبه طور   پیش آمده. بنابراین هزینه های د نشو یم کرد  
 فاده کنند. است

 
قانون   11. بخش 31کمک یم کند طبق فصل دادستان   هآن ب مانند یا  کیفرخواسب  در مواردی که شایک در     -  ۵۲۸

، مقررات فصل  ان هزینه های قانون  اینکه هزینه های   است.  معتیر قانون  18آییر  دادریس، در مورد حق جیر
ان چیست توسط   -این بدان معناست که  تنظیم یم شود. همیر  قانون  18فصل   از  8بند  دادریس قابل جیر

برای تأمیر  حق شایک مورد نیاز  معقولاین هزینه باید به طور  -زمان  که شایک قرار است غرامت دریافت کند  
در   رد تقاضای غرامت شاکیانحمید نوری نیر  صدق یم کند که  علیه بوده باشد. همیر  دلیل در مورد ادعا 

اقدام شاکیان برای جایگزیب    توجیه کرده است. عمویم  از محل منابع  برای هزینه های دادگاه   باال را 
با هزینه هانی که در غیر این صورت متحمل  و نماینده خصویص یک  شاکیان با  برایشده   نمایندگان منصوب
در زمان انجام اقدایم که آنان اعمال حق خود درخواست نشده است. برای    معقولنیم شدند، به طور 

ورت این کار  باعث هزینه شد، دلییل   وکالی   همان زمان از . آنها نداشتند بر ض 
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که به عنوان نمایندگان شایک منصوب    داشتند آزموده در زمینه هانی مانند این از قبل و و با تجربه  مجرب
ان نیست.   آن غرامت . بنابراینه بودند شد  قابل جیر

 

 تعهد بازپرداخت 
 

داد  قانون آییر  دادریس  ۳۱از فصل  1 ماده اگر چه حمید نوری ق  نفسه طبق قاعده اصیل در  .  ۵۲۹ مکلف به اسی 
قانون وکالت شایک از   8 مادهطبق  انشاکی الیعمویم به وکیل مدافع و همچنیر  وکغرامب  که از محل وجوه 

چنیر  تعهدی   او   با در نظر گرفی   مجازات تعییر  شده برای جرایم وجوه عمویم پرداخت شده است را دارد،
 د. ش نخواهد بر وی اعمال برای بازپرداخت 

 
 

 بازداشت
 

 مجازات  یا طفره رفی   حمید نوری از اج فرار خطر  .  ۵۳۰
ً
برای قتل   زنداناز دو سال   کمی  رای حکم وجود دارد. ضمنا

بیب  نشده است و فقدان زمینه بازداشت نیر  آشکار نیست. بنابراین حمید نوری باید تا قطیع شدن پیش
 علیه او در بازداشت بماند.  اخراج حکم مجازات و 

 
 اسناد تسویه حساب پیوست یم باشد

 
 

 ( مراجعه کنید. TR-01)  رای دادگاه ۳ پیوست به ، برای درخواست تجدیدنظر

به دادگاه بدوی    ۲۰۲۲اوت  ۴، باید حداکیر تا  Sveaبه دادگاه استیناف  خطابدرخواست تجدیدنظر 
 . تسلیم شود 

 
 
 

Tomas Zander             Anna Liljenberg Gullesjö 
 
 
 
 
 

کت داشتند. دادگاه به اتفاق آرا رای داد. بهنگام ت ی چهار عضو هیئت منصفه شر  صمیم گیر


