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  شاکيانی که به وکيل بنگت هاسلبری وکالت داده اند 

  مهدی اشاقی
  علی ذوالفقاری 

  مجيد جمشيديات 
  حسن گلزاری 
  رمضان فتحی 

  حميد نجاتی خالق دوست 
  

  گيتا هادينگ ويبری وکالت داده اند شاکيانی که به وکيل 
  نصرهللا مرندی

  اصغر مهدی زاده 
  مجيد صاحب جم اکبری

  حسين فارسی 
  مختار بروجردی شالوند 

  مهناز ميمنت 
  مهری حاجی نژاد

  سيد جعفر ميرمحمدی برنجستانکی
  

  شاکيانی که به نمايندۀ خصوصی خود وکيل کنت لوييس وکالت داده اند 
  علی اکبر بندلی 

  زندمحمد 
  خديجه برهانی

  حسين سيداحمدی
  

  شرح جرم

جنگ بين المللی مسلحانه ای بين ايران و عراق در جريان بود. در مراحل پايانی اين  1988تا  1981بين سالهای 
توسط شعبه مسلح سازمان سياسی مجاهدين خلق   1988جوالی  26ايران چندين بار مثال در تاريخ  ،درگيری مسلحانه

ايران (مجاهدين) مورد حمله قرار گرفت که به واسطۀ آن مجاهدين نيز بخشی از اين جنگ بين المللی مسلحانه شدند.  
  ارتش عراق انجام می شدند. يبانی پشت با همکاری و توسطاين حمله ها از طرف تروريست های عراقی شروع شد و 

برای اين که عملکرد مجاهدين که در بند اول توضيح داده شد به عنوان بخشی از جنگ بين المللی مسلحانه بين ايران  
به موازات جنگ بين ايران و عراق، جنگ مسلحانه ای بين دولت ايران و   1988در بهار/تابستان و عراق تلقی نشود 

  که بين المللی نبود.مجاهدين وجود داشت 
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، مدت کوتاهی بعد از آن فتوا/ دستوری    1988جوالی  26رهبر کبير ايران آيت هللا خمينی، در ابتدا به دليل حملۀ 
و در   صادر کرد که تمامی زندانيان زندانهای ايران که عضو گروه مجاهدين بودند و يا از آنها طرفداری می کردند

  اعتقاد خود راسخ و وفادار بودند بايد اعدام می شدند. 

  بالفاصله بعد از آن اعدام های دسته جمعی پيروان/ طرفداران مجاهدين که در زندانهای ايران در بند بودند شروع شد.

رج (رجايی شهر) در ک در زندان گوهردشت  1988آگوست  16تا  1988جوالی  30حميد نوری در بين بازۀ زمانی  
ه عنوان دستيار معاون دادستان و يا عناوين/ نقش های مشابهی، به همراهی و با همفکری/ مشاوره با ساير  در ايران، ب

مجرمين به طور عمد زندگی تعداد بسيار زيادی از زندانيانی را که به مجاهدين تعلق داشتند و يا طرفدار آنها بودند را 
  اين افراد شمرده شده اند).   Aاز آنها گرفتند، ( که در پيوست 

مشارکت حميد نوری در اعدام ها به طوری بود که او به همراهی و با همفکری/ مشاوره با ديگران اعدام ها را  
کدام زندانی بايد در برابر يک کميتۀ شبيه  اين کهسازمان داده در آنها شرکت می کردند به طور مثال از طريق انتخاب 

که بر اساس فتوا/ دستور ماموريت تصميم گيری برای اعدام زندانيان را داشتند، بردن  تند به دادگاه (کميته) بايس
 ، خواندن نام زندانيانی که به کميتهزندانيان به جايی که کوريدر(راهرو) مرگ نام داشت و نگهبانی از آنان در آنجا

مورد زندانيان به کميته، خواندن نام   ، بردن زندانيان به کميته، ارائه اطالعات کتبی و شفاهی دربرده می شدند
زندانيانی که به اعدام برده می شدند، دستور دادن به زندانيان برای ايستادن روی يک خط برای اسکورت شدن به محل  

همراهی زندانيان به محلی که با آويختن آنها به دار جانشان گرفته می شد. حميد نوری خود نيز واعدام و همچنين بردن 
  ن مورد در اعدام ها حضور داشت و در آنها شرکت کرده است.در چندي

حميد نوری همچنين به عنوان دستيار معاون دادستان و يا عناوين/ نقشهای مشابه آن در زندان گوهردشت به همراهی و 
و ساير ، ساير مجرمين را به شرکت در اعدام ها از طريق دستياری او با همفکری/ مشاوره ديگر کارمندان عالی رتبه

  شويق می کردند و به آنها دستور می دادند. تکارمندان عالی رتبه در مورادی که در باال گفته شد و انجام اعدام ها 

مجرمين مرتکب اعمال و رفتارهای فوق الذکر  با همفکری/ مشاوره با ساير وراهی در هر صورت حميد نوری به هم
بدون رعايت شرايط اساسی برای يک محاکمۀ قانونی و منصفانه انجام که پس از صدور احکام اعدام توسط کميته و 

  می شد شده است که قوانين بين المللی حقوق بشر را نقض می کند.

حميد نوری به عنوان دستيار معاون دادستان و يا عناوين/ نقشهای مشابه در همان دورۀ زمانی و همان محل به عالوه 
با همراهی و با همفکری/ مشاوره با ساير مجرمين تعداد بسيار زيادی از زندانيانی که به گروه مجاهدين تعلق داشتند و 

شمرده شده است) تحت زجر سنگينی   Bو  Aآنها در پيوست  ها طرفداری می کردند را ( که اسامی تعدادی ازنيا از آ
  قرار داده اند. 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ل سوئد   سازمان دادر 

افته و جرائم ب المل   –خش دادر ب المل  ه جرائم سازمان  ارزه عل   واحد دول م
ارلسون  ینا لیندهوف  س   دادستان رس ک

  دادخواست 
ــــخ    2021 07 27تار

  683شماره سند            44از  4صفحه 
  AM-150848-19شماره پرونده 
         M13-860مسئول پرونده 

آنها زندانيان را تحت اضطراب شديد مرگ قرار می دادند، که نوعی شکنجه محسوب ميشد و زندانيان را به کميته ميبردند و/ يا  
تظار نگه می داشتند تا به کميته خوانده شوند و / يا منتظر تصميم کميته  آنها را به کوريدور (راهرو) های مرگ ميبردند و در ان 

  صدور حکم اعدام آنها را به محل اعدام ببرند و اقدامات آماده سازی آنها قبل از اعدام را انجام دهند.   بمانند و در صورت

مشاوره با ديگران زندانيانی را  / شري با همفکحميد نوری در شکنجه ها و رفتارهای غير انسانی شرکت داشت و با همراهی و 
انتخاب می کرد که بايد در مقابل کميته می ايستادند تا در مورد اين که کدام زندانی بايد اعدام شود تصميم گيری کنند، زندانيان را  

معموالً ساعت ها طول می  به کوريدور (راهرو) مرگ ميبردند، به زندانيان دستور ميدادند در آنجا بنشينند و منتظر بمانند، که 
د و آنها را به کميته می بردند، نام زندانيانی را که  کشيد، نگهبانی ميدادند، نام کسانی را که بايد به کميته بروند را می خواندن 

رت کنند  ميخواستند به محل ببرند می خواندند، به زندانيان دستور می دادند که بر روی خط بايستند تا آنها را به محل اعدام اسکو
  و حتی زندانيان را تا محل اعدام همراهی می کردند. 

مشارکت حميد نوری در اعدام ها به طوری بود که او به همراهی و با همفکری/ مشاوره با ديگران اعدام ها را سازمان داده در  
کدام زندانی بايد در برابر يک کميتۀ شبيه به دادگاه (کميته) بايستند  اين که آنها شرکت می کردند به طور مثال از طريق انتخاب 

ماموريت تصميم گيری برای اعدام زندانيان را داشتند، بردن زندانيان به جايی که کوريدر(راهرو)  که بر اساس فتوا/ دستور 
مرگ نام داشت و نگهبانی از آنان در آنجا، خواندن نام زندانيانی که به کميته برده می شدند، بردن زندانيان به کميته، ارائه  

اندن نام زندانيانی که به اعدام برده می شدند، دستور دادن به زندانيان اطالعات کتبی و شفاهی در مورد زندانيان به کميته، خو
برای ايستادن روی يک خط برای اسکورت شدن به محل اعدام و همچنين بردن وهمراهی زندانيان به محلی که با آويختن آنها به  

  ت و در آنها شرکت کرده است. دار جانشان گرفته می شد. حميد نوری خود نيز در چندين مورد در اعدام ها حضور داش 

حميد نوری همچنين به عنوان دستيار معاون دادستان و يا عناوين/ نقشهای مشابه آن در زندان گوهردشت به همراهی و با  
همفکری/ مشاوره ديگر کارمندان عالی رتبه، ساير مجرمين را به شرکت در اعدام ها از طريق دستياری او و ساير کارمندان 

  ر مورادی که در باال گفته شد و انجام اعدام ها تشويق می کردند و به آنها دستور می دادند. عالی رتبه د

حميد نوری همچنين به عنوان دستيار معاون دادستان يا عناوين/ نقش های مشابهی در زندان گوهردشت به همراهی و با  
کردن در شکنجه ها و رفتارهای غير انسانی تشويق  همفکری/ مشاوره با ساير کارمندان عالی رتبه ساير مجرمين را به شرکت 

  ميکردند و به آنها دستور ميدادند تا به آنها و يا ساير کارمندان عالی رتبه در اعمال ذکر شده در بند قبلی کمک کنند.  

ضور  عنوان دستيار و همکاری کننده در اين اعمال ح  بهبا سخنان و اعمال خود حميد نوری مشخص است که  در هر صورت 
  داشته  با ارتکاب به تمامی جرمهای فوق الذکر مسبب قتل عمد و همچنين شکتجه و رفتارهای غير انسانی شده است. 

مشخص است که اين جرائم در امتداد جنگ مسلحانه بين المللی بين ايران و عراق بوده و يا با آن ارتباط داشته  در وهلۀ اول 
  است. 

جرائم ذکر شده، که بر روی افراد غير نظامی انجام می شدند که مشمول حفاظت خاص  حميد نوری به همين ترتيب به دليل 
دربارۀ حقوق بين المللی بشر وجود دارند و برای عموم شناخته شده  اند، از   که قرار دارند و يا قوانين اساسی 4کنوانسيون ژنو 

ساسی که برای عموم شناخته  ق بشر دربارۀ قوانين االحاقی حقو  1پروتکل   85و    175کنوانسيون چهارم ژنو و ماده   147ماده 
  تمرد کرده است.  ين المللی بشر می باشند به صورت شديدیشده است و دربارۀ حقوق ب 

در وهلۀ دوم مشخص است که اين جرائم در امتداد جنگ مسلحانه غير بين المللی بين ايران و مجاهدين بوده و يا با آن ارتباط  
  داشته است. 

کنوانسيون چهارم ژنو و همچنين قوانين اساسی حقوق   3تمرد شديدی از ماده به اين ترتيب از طريق جرائم ذکر شده حميد نوری 
 بين المللی بشر که برای عموم شناخته شده است مرتکب شده است. 

 

  



 

 

ل سوئد   سازمان دادر 

افته و جرائم ب المل   –خش دادر ب المل  ه جرائم سازمان  ارزه عل   واحد دول م
ارلسون  ینا لیندهوف  س   دادستان رس ک

  دادخواست 
ــــخ    2021 07 27تار

  683شماره سند            44از  5صفحه 
  AM-150848-19شماره پرونده 
          M13-860مسئول پرونده 

به اين دليل که تعداد بسيار زيادی از افراد اعدام و شکنجه شدند و به  ين جرم نقض حقوق مردم يک جرم سنگين تلقی می شود  ا
  غايت غير انسانی قرار گرفته اند. به  شدت تحت رفتارهای 

  قوانين مرتبط با اين پرونده 

کنوانسيون  127بيان شده بود، بخش    1995جوالی   1قانون اساسی جرائم به صورتی که قبل از   22فصل   6پاراگراف    2و   1بند  
کنوانسيون    3بخش   الحاقی حقوق بشر و در مرتبه دوم   1پروتکل   85و همچنين بخش   75،  72، 1چهارم ژنو در مقايسه يبا بخش 

جوالی    1به صورتيکه قبل از  قانون اساسی جرائم    3فصل   1مواردی که مربوط به مرگ ومير می شوند، پاراگراف ژنو، و يا    4
  بيان شده بودند.  2009

  

  ) K1391829-19-5000(  قتل  . 2
  شاکيانی که به وکيل يوران يالمارسون وکالت داده اند 

  سارا روزدار 
  صحرا نيکو

  
  شاکيانی که به وکيل بنگت هاسلبری وکالت داده اند 

  صديقه حاجی محسن 
  ويدا رستم عليپور 

  الله بازرگان 
  سولماز عليزاده  

  
  يتا هادينگ ويبری وکالت داده اندشاکيانی که به وکيل گ
  عصمت طالبی کلهران 

  
  شرح جرم: 

چنين تصميم گيری کرد که زندانيان سياسی ديگر در زندانهای ايران    1988آگوست    27رهبری مذهبی/ سياسی ايران زمانی قبل از  
ايمان اسالمی شمرده می شدند، بايد اعدام می  که طرفداری احزاب مختلف چپ را می کردند و يا مسلمان معتقد نبودند و يا مرتد از  

  شدند. 

رج در ايران به  در زندان گوهردشت (رجايی شهر) در ک 1988سپتامبر   6تا    1988آگوست  27در بازۀ زمانی بين   حميد نوری 
ورت عمدی  مين به ص های مشابه آن به همراهی و با همفکری / مشاوره با ساير مجرن دادستان و يا عناوين/ نقشعنوان دستيار معاو

با حکومت دينی دولت ايران در تضاد تشخيص داده ميشد  جان تعداد بسيار زيادی ار رندانيانی را که عقايد ايدئولوژيکی/ مذهبی آنها  
  شمرده شده اند).   Cرا گرفته اند، ( به عنوان مثال افردی که در پيوست 

راهی و با همفکری/ مشاوره با ديگران اعدام ها را سازمان داده در  مشارکت حميد نوری در اعدام ها به طوری بود که او به هم
کدام زندانی بايد در برابر يک کميتۀ شبيه به دادگاه (کميته) بايستند که    اين کهآنها شرکت می کردند به طور مثال از طريق انتخاب  

دن زندانيان به جايی که کوريدر(راهرو) مرگ نام  بر اساس فتوا/ دستور ماموريت تصميم گيری برای اعدام زندانيان را داشتند، بر
داشت و نگهبانی از آنان در آنجا، خواندن نام زندانيانی که به کميته برده می شدند، بردن زندانيان به کميته، ارائه اطالعات کتبی و  

ادن به زندانيان برای ايستادن روی  شفاهی در مورد زندانيان به کميته، خواندن نام زندانيانی که به اعدام برده می شدند، دستور د
يک خط برای اسکورت شدن به محل اعدام و همچنين بردن وهمراهی زندانيان به محلی که با آويختن آنها به دار جانشان گرفته  

  می شد. 
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          M13-860مسئول پرونده 

ن دادستان و يا عناوين/ نقشهای مشابه آن در زندان گوهردشت به همراهی و حميد نوری همچنين به عنوان دستيار معاو
با همفکری/ مشاوره ديگر کارمندان عالی رتبه، ساير مجرمين را به شرکت در اعدام ها از طريق دستياری او و ساير 

  آنها دستور می دادند.  کارمندان عالی رتبه در مورادی که در باال گفته شد و انجام اعدام ها تشويق می کردند و به

در هر صورت حميد نوری به همراهی و با همفکری/ مشاوره با سايرمجرمين مرتکب اعمال و رفتارهای فوق الذکر 
که پس از صدور احکام اعدام توسط کميته و بدون رعايت شرايط اساسی برای يک محاکمۀ قانونی و منصفانه انجام می 

  المللی حقوق بشر را نقض می کند.شد شده است که قوانين بين 

  

  قوانين مرتبط 

  بيان می شده است.  2009جوالی  1قانون اساسی جرائم به صورتی که قبل از تاريخ  3فصل  1پاراگراف 

  

  مطالبات خاص

درخواست می شود  که تلفن همراه حميد نوری تا زمانی که حکم به مرحلۀ اجرا گذاشته می شود در توقيف   . 1
  )Bg123625 p. 1-5000–2019توقيف درآيد. ( شمارۀ توقيف بماند و سپس از 

  

قانون اساسی اتباع خارجی از کشور    a 8فصل    1بر اساس پاراگراف  درخواست می شود که حميد نوری   . 2
 ) 2005:716اخراج شود و از ورود دوباره اش ممانعت به عمل آيد.  (
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  شواهد

  6جوالی تا  30يد نوری در زندان گوهردشت (رجايی شهر) در کرج در ايران  در بين تاريخ تمامی مدارکی که نشان ميدهند حم
  شده است. قتل  مرتکب جرم نقض حقوق مردم، جرائم سنگين و  1988سپتامبر 

  شواهد شفاهی 

  بازجويی با حميد نوری 

  شاکيان

و   1989تا   1986الهای گوهردشت در بين سو مشاهدات او در زندان در مورد تجربيات   ايرج مصداقی بازجويی با شاکی  . 1
های دسته  اعدام دانی شدن او و همچنين کار او در مستندسازی و گزارش تجربياتش در دليل زن  ی بعد از آن،در اوين مدت 

اعدام    اين که  در تصديق اری از مجاهدين محکوم شده بود، جمعی، به عنوان مدرک برای اين که ايرج مصداقی به دليل طرفد
مرداد سال   25تا  8ادامه داشت (  1988آگوست سال 16جوالی تا    30بين تاريخ دسته جمعی در زندان گوهردشت  های

مدرک برای اين که فردی که در زندان   ) ،1367شهريور  13تا   5(  1988سپتامبر   6تا   آگوست  27) و بين 1367
های دسته جمعی  اعدام حميد نوری در   که اين تصديقگوهردشت حميد عباسی ناميده می شد همين حميد نوری است، 

حميد نوری به عنوان نماينده دادستان در گوهردشت کار می    که مدرک برای اينزندانيان زندان گوهردشت دست داشت، 
ايرج مصداقی بارها   اين که  تصديقهای دسته جمعی داشت، اعدام جايگاه مديريتی در زندان و همچنين   اين که تصديق، کرد

) در کميته مرگ حضور  1367مرداد   8(  1988جوالی    30حميد نوری در تاريخ  مدرک برای اين که به کميته برده شد، 
) ايرج مصداقی را از کميتۀ مرگ به  1367مرداد  15(   1988آگوست   6حميد نوری در تاريخ   اين که تصديقداشت، 

حميد نوری نام زندانيانی را که قرار بود به محل اعدام برده شوند را    اين که تصديقکوريدور يا راهروی مرگ برده بود، 
  اين که تصديقکه زندانيان را به محل اعدام ببرند، ميخواند و همچنين آنها را به آنجا می برد و به نگهبانان دستور ميداد  

  25(  1988آگوست   16و همچنين در  ) 1367مرداد  22و  18،21(  1988آگوست   13و   12، 9حميد نوری حتی در تاريخ 
تعداد   اين که  تصديق) به همراه ديگر مجرمين به انتقال زندانيان به کميتۀ مرگ و محل اعدام نظارت می کرد،  1367مرداد 

) که در  A95) و محسن محمد باقر (A31بسيار زيادی از هم بندان او در آن روزها اعدام شدند از جمله ناصر منصوری (
)  A49و ظفر جعفری افشار (  )A48کاوه ناصری ( اين که تصديق ) اعدام شدند، 1367مرداد  15(    1988ست آگو 6تاريخ 

حسين    ) ،A52، منصور قهرمانی () A34محمد زکی ( اين که تصديق ) ،1367مرداد   22(  1988آگوست  13در تاريخ 
  تصديق ) هم اعدام شدند و همچنين A82مرد فرد () و مصطفی C3عادل طالبی ( ) ،A54مهشيد رزاقی ( ) ، A53حقيقت گو (

 يوران يالمارسون) انايرج مصداقی تحت فشار و زجر شديدی قرار گرفته است. (وکيل مدافع شاکي  اين که
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و   1989تا   1987الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  نصرهللا مرندی بازجويی با شاکی  . 2

اين   در تصديق ميالدی،  90مشاهدات او از حميد نوری در سازمان دادستانی در تهران در ميانه دهه  دليل زندانی شدن او و 
دسته جمعی زندانيان در زندان   اعداماين که  تصديقی به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، و که نصرهللا مرند

اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی خوانده   تصديقگوهردشت همزمان با اين جرائم انجام می شد، 
اين که حميد نوری در اعدام دسته جمعی زندانيان زندان گوهردشت شرکت داشت،   تصديقميشد همين حميد نوری است، 

حميد نوری در  اين که  تصديقی دسته جمعی داشت، اعدام ها يک جايگاه مديريتی در زندان  و   اين که حميد نوری  تصديق
) به همراه يکی ديگر با زندانيان ، از جمله نصرهللا مرندی، مصاحبه می کرد تا  1367مرداد  10(    1988آگوست  1تاريخ 

  15(  1988آگوست  6نصرهللا مرندی در تاريخ  کسانی را که ميخواستند به کميتۀ مرگ بفرستند انتخاب کنند که باعث شد
خش او آمده  های دسته جمعی به ب  اعدام اين که حميد نوری بارها در طی  تصديق ) در برابر کميتۀ مرگ بايستد، 1367مرداد 

گوست  آ 6حميد نوری در تاريخ  اين که  تصديق است و ليستی از نام افرادی را خوانده است که بايد به کميتۀ مرگ می رفتند، 
) نام افرادی را که بايد به محل اعدام برده می شدند را خواند زندانيان را به آنجا برد، تائيد اين که  1367مرداد   15(  1988

  6) در تاريخ  A90قاسم صيفان (  ) ،A93حسين قزوينی (  ) ،A94سيد علی وصلی (  ) ، A92از جمله علی حق وردی (
  25(   1988آگوست  16) در تاريخ  A50کياکجوری ( رضاد، تائيد اين که غالم) اعدام شدن 1367مرداد  15(    1988آگوست 
  ان) اعدام شد ، تائيد اين که نصرهللا مرندی تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. ( وکيل شاکي 1367مرداد 

 گيتاهادينک ويبری) 
 

تا   1988الهای  زندان گوهردشت در بين سو مشاهدات او در در مورد تجربيات مسعود اشرف سمنانی بازجويی با شاکی  . 3
اشرف سمنانی به طرفداری از    مسعود    اين که تصديقدر  دليل زندانی شدن او  بعد از اعدام ها در اوين و و  1989

ی دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت اتفاق افتاده است، و در  اعدام هامجاهدين محکوم شده بود، و در تصديق اين که 
) و  1367مرداد  25تا  8)  1988آگوست   16جوالی تا    30ی دسته جمعی مجاهدين بين تاريخ اعدام هاين که زمان تصديق ا

فردی که در زندان  ) بوده است، برای تصديق اين که 1367شهريور    5(  1988آگوست   27برای زندانيان چپی روز  
ی جمعی  اعدام هادر حميد نوری که تصديق اين گوهردشت به نام حميد عباسی خوانده ميشد همين حميد نوری است، در 

ی دسته جمعی داشت،  اعدام ها زندانيان گوهردشت شرکت داشت، در تصديق اين که حميد نوری جايگاه مديريتی در زندان و 
) در کميتۀ  1367مرداد  21و   18(   1988آگوست  12و    9در تصديق اين که مسعود اشرف سمنانی دو بار در تاريخ های  

وده است و در آن روزها حميد نوری را ديده است  و سپس ديده است که حميد نوری زندانيان را به کميته برده است  مرگ  ب 
در   ) ،مرداد 12و    9(    اعدام انتخاب شده بودند را خوانده استرفتن به محل مرداد) و نام نام زندانيانی را که برای  9(  

تصديق اين که حميد نوری يک بار زندانيان را به محل اعدام برده است و در تصديق اين که مسعود اشرف سمنانی تحت  
 فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است.  
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  ( وکيل شاکيان يوران يالمارسون) 

تا   1986الهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات مهدی برجستۀ گرمرودی بازجويی با شاکی  . 4
به طرفداری از   مهدی برجسته گرمرودی   تصديق اين کهو بعد از اعدام ها در اوين و دليل زندانی شدن او در  1989

ان اين جرائم اتفاق افتاده  ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زماعدام هادر تصديق اين که مجاهدين محکوم شده بود، 
است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در  

، تصديق اين که حميد نوری  مشارکت داشتدسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت  اعدامحميد نوری در تصديق اين که   
  1988آگوست   7-6ی دسته جمعی داشت، تصديق اين که حميد نوری در تاريخ  اعدام هان  و يک جايگاه مديريتی در زندا

ی دسته جمعی زندانيان را سازماندهی می کرد و از طريق آوردن آنها به کميته و  اعدام ها )  1367مرداد   16و   15(
يباً دو هفتۀ ديگر در کوريدور  کوريدور مرگ در آنها شرکت می کرد، درتصديق اين که حميد نوری يک بار ديگر هم تقر

) اعدام شد و در تصديق اين که مهدی  A5مرگ حضور داشت، در تصديق اين که از جمله حمزه شاللوند بروجردی (
تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان يوران  برجسته گرمرودی به کميته برده شده است و 

 يالمارسون). 
 

و   1989تا   1987الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  همايون کاويانی  بازجويی با شاکی  . 5
همايون کاويانی به طرفداری از مجاهدين محکوم شده     تصديق اين کهبعد از اعدام ها در اوين و دليل زندانی شدن او در 

زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين   ی دسته جمعیاعدام هابود، در تصديق اين که 
حميد نوری   که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که 

ک جايگاه مديريتی در  تصديق اين که حميد نوری ي  شرکت داشت، دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت  اعدام در
ی دسته جمعی داشت، تصديق اين که حميد نوری زندانيان را به کميته مرگ ميبرد، درتصديق اين که هم  اعدام هازندان  و 

) و در تصديق  A84) و محمد علی الهی ( A12بندان همايون کيوانی در آن روزها اعدام شدند از جمله سيد حسين سبحانی (
ه کميته برده شده است و تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان يوران اين که همايون کيوانی ب 

 يالمارسون) 
 

 
و   1989تا   1987الهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  مهدی اشاقی بازجويی با شاکی  . 6

به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود،   مهدی اشاقی   کهتصديق اين بعد از اعدام ها در اوين و دليل زندانی شدن او در 
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که  اعدام هادر تصديق اين که 

د نوری در  تصديق اين که حمي در فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، 
اعدام دسته جمعی زندانيان زندان گوهردشت شرکت داشت، تصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان  و  

مهدی اشاقی  در پايان ماه جوالی و يا آغاز ماه آگوست ( در ابتدای ماه  تصديق اين که  و  ی دسته جمعی داشت،اعدام ها
د نوری در آن زما در کوريدور مرگ بود و آنها را به سالن دادگاه برد، و در تصديق  مرداد)  به کميته برده شده است و حمي 

) اعدام شد و مهدی اشاقی تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان  A40اين که از جمله جعفر تجدد (
 بنگت هاسلبری) 
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و   1989تا   1986الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات    محسن اشاقیبازجويی با شاکی  . 7
محسن اشاقی به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود،    تصديق اين کهبعد از اعدام ها در اوين و دليل زندانی شدن او در 

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که  اعدام هادر تصديق اين که 
ی در  حميد نور فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که  

تصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان    شرکت داشت، دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت  اعدام
)  1367مرداد  10(  1988آگوست  1تاريخ  حدود در ی دسته جمعی داشت، تصديق اين که حميد نوری اعدام هاو گوهردشت 

پرونده هايی ميبرد، ميخواند، زندانيان را به جايی که کميته ناميده می شد   اسم کسانی را که به کميتۀ مرگ برده می شدند را 
و  محسن اشاقی به کميته برده شده است  درتصديق اين که را که اطالعاتی در مورد زندانيان در آنها بود به کميته می داد و 

 تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان يوران يالمارسون) 
  

و   1989تا   1987الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات   سيامک نادریويی با شاکی بازج . 8
سيامک نادری به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود،    تصديق اين کهبعد از اعدام ها در اوين و دليل زندانی شدن او در 

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که  اعدام هادر تصديق اين که 
ری در  فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نو

تصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان    دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت،  اعدام
روزی که سيامک نادری به کميه مرگ برده شد در  ی دسته جمعی داشت، تصديق اين که حميد نوری اعدام هاگوهردشت و 

بند زندانی که سيامک نادری در آن بود به کميته ميبرد، از جمله در روز  آنجا حضور داشت، و حميد نوری زندانيان را از 
تحت فشار و زجر سنگينی اعدام شد و سيامک نادری  ) A17) و از جمله بهنام تابانی (1367مرداد  20(  1988آگوست   11

 قرار گرفته است. (وکيل شاکيان يوران يالمارسون) 
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و   1989تا   1986الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  علی ذوالفقاری  بازجويی با شاکی  . 9
اعدام  علی ذوالفقاری به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين که    تصديق اين کهدليل زندانی شدن او در 

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان  ها
دسته جمعی   اعدامنوری در  گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد 

اعدام  تصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و  زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت،  
) زندانيان را برای بردن  1367مرداد  9(  1988جوالی    31ی دسته جمعی داشت، تصديق اين که حميد نوری در تاريخ ها

بل از بردن آنها به کميته سوالهايی از آنها ميپرسيد، مثالً علی ذوالفقاری را به کميته برده بود و نام  به کميتۀ مرگ ميبرد و ق
روز بعد نيز در کوريدر   15- 10حميد نوری حدود  اين که کسانی را که قرار بود اعدام شوند را ميخواند، و در تصديق 

فرزين    ) ،A73برد و از جمله امير حسين کريمی () را برای اعدام A57و بهروز شاهی مغانی ( مرگ حضور داشت 
تحت فشار  ) نيز اعدام شدند و علی ذوالفقاری A78اردبيلی (   ) و محسن صادق زادهA79) ، مسعود خاستو ( A18نصرتی (

 بنگت هاسلبری) و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان 
 

  1989تا  1988الهای مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين س ودر مورد تجربيات  نجفی آريا فريدون بازجويی با شاکی  . 10
نجفی آريا فريدون به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود،    تصديق اين کهو زمانی قبل از آن و دليل زندانی شدن او در 

، در تصديق اين که  ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده استاعدام هادر تصديق اين که 
فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در  

تصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان    دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت،  اعدام
ی داشت، تصديق اين که حميد نوری در کوريدور مرگ حضور داشت  از جمله در در  ی دسته جمع اعدام هاگوهردشت و 

دو روزی که نجفی آريا فريدون به آنجا برده شد، و حميد نوری زندانيان را به کميته ميبرد، و حميد نوری در مورد زندانيان 
) اعدام شده  A76زيدهللا نورمحمدی (  ) و A18به کميته خبررسانی ميکرد، و در تصديق اين که از جمله فرزين نصرتی (

 است و همچنين نجفی آريا فريدون تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان يوران يالمارسون) 
 

تا   1986/1987الهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات مجيد جمشيديات بازجويی با شاکی  . 11
و بعد از اعدام ها هم در زندان اوين و هم بيرون از زندان و دليل زندانی شدن او در    1983ل ين در سادر اوو  1989

ی دسته جمعی  اعدام هابه طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين که  مجيد جمشيديات  که تصديق اين 
ه فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد  زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين ک

دسته جمعی زندانيان در زندان   اعدامعباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 
ی دسته جمعی  اعدام هاتصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و  گوهردشت شرکت داشت، 

) مجيد جمشيديات را به کميتۀ  1367مرداد  12تا 10(   1988آگوست  3تا   1 زمانی بين  ن که حميد نوری داشت، تصديق اي 
ه است و حميد نوری زندانيان را در گوهر دشت سين جيم ميکرد با هدف اين که زندانيانی را که ميخواستند به  دمرگ بر

) اعدام شد و همچنين مجيد جمشيديات تحت فشار و  A11کميتۀ مرگ ببرند اتخاب کنند، در تصديق اين که رامين قاسمی (
 زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان بنگت هاسلبری) 
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تا   1987/ 1986الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  حسن گلزاری بازجويی با شاکی  . 12
به طرفداری از مجاهدين محکوم   حسن گلزاری که تصديق اينو دليل زندانی شدن او در   1983ين در سال در اوو  1989

مان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق  ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زاعدام هاشده بود، در تصديق اين که 
اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد  

تصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی   دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت،   اعدامنوری در 
)  1367مرداد   10(  1988آگوست  1در ی دسته جمعی داشت، تصديق اين که حميد نوری اعدام هاگوهردشت و   در زندان

زندانيان را ميبرد، از جمله حسن گلزاری را برای انتقال به کميتۀ مرگ برده بود و در تصديق اين که از جمله محمد فرمانی  
)A110 سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان بنگت هاسلبری)  تحت فشار و زجر ) اعدام شد و همچنين حسن گلزاری 

 

و   1989تا   1987الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  علی اکبر بندالی  بازجويی با شاکی  . 13
علی اکبر بندالی به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين که   که تصديق اينو دليل زندانی شدن او در 

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان  اعدام ها
دسته جمعی   اعدامد نوری در گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حمي 

محمد فراهانی را برده است که بعداً اعدام شد و  تصديق اين که حميد نوری ، زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت
  ) ، A14) در کوريدور مرگ حضور داشت، و از جمله مهران هويدا (1367مرداد   25(    1988آگوست  16حميد نوری در 

تحت فشار  ) اعدام شدند و همچنين علی اکبر بندالی به کميته برده شد و A12حسين سبحانی ( ) و سيد A52منصور قهرمانی (
 خصوصی کنت لوييس) و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل  

 
 

و   1989تا   1987الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  احمد ابراهيمی بازجويی با شاکی  . 14
اعدام  به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين که  احمد ابراهيمیکه  تصديق اين ن او در دليل زندانی شد

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان  ها
دسته جمعی   اعدامگوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 

  9ميد نوری زمانی که احمد ابراهيمی در حوالی تاريخ زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، تصديق اين که ح
  ) ،A32و از جمله عباس يگانه (نجا حضور داشت،  گ برده می شد در آ) به کوريدور مر1367مرداد   18(  1988آگوست 

) و مجيد  A100مهدی فريدونی ( ) ،A105قاسم محب علی (  ) ،A104ناصر صابر بچمير ( ) ،A69ناصر زرين قلم (
يوران  تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان اعدام شدند و همچنين احمد ابراهيمی  )A42مشرف (

 ) يالمارسون
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و دليل   1989تا   1987الهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات رضا فالحی بازجويی با شاکی  . 15
ی  اعدام هابه طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين که رضا فالحی   که  تصديق اينزندانی شدن او در 

دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت  
دسته جمعی زندانيان در   اعدام به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 

) زندانيان را  1367مرداد   10(  1988آگوست   1در تاريخ  ميد نوریزندان گوهردشت شرکت داشت، تصديق اين که ح
  1988آگوست  3زندانيان را در تاريخ  می پرسيد و ميبرد و از از آنها حرف می کشيد و نام زندانيان را در کوريدور مرگ 

) روز  A61وزبهانی () و محسن رA21) به اتاق اعدام می برد، و در تصديق اين که بهزان فتح زنجانی (1367مرداد  12(
را چندين نوبت در زمان اين جرائم ديده است،   حميد نوری  و رضا فالحی  ) اعدام شدند 1367مرداد   12(   1988آگوست  3

) اعدام شدند و همچنين رضا فالحی به کميته برده شده و  A22) و عباس افغان (A110و در تصديق اين که محمد فرمانی (
 گرفته است. (وکيل شاکيان يوران يالمارسون)  تحت فشار و زجر سنگينی قرار 

 

و   1989تا   1986الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  رمضان فتحی  بازجويی با شاکی  . 16
رمضان فتحی به طرفداری از مجاهدين محکوم شده   تصديق اين کهدر اوين و دليل زندانی شدن او در  1983در حدود سال 

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين  اعدام هادر تصديق اين که بود، 
که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری  

رکت داشت، تصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان   دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت ش اعدامدر 
ی دسته جمعی داشت، و تصديق اين که حميد نوری زندانيان را به کوريدور مرگ می برد و حميد  اعدام هاگوهردشت و 

تخاب کنند و در تصديق  نوری با زندانيان مصاحبه ميکرد تا از بين آنها کسانی را که ميخواستند به کميتۀ مرگ بفرستند را ان 
) حضور داشت  و در تصديق  1367مرداد   15(  1988آگوست   6اين که حميد نوری در اعدام های گوهردشت در تاريخ 

اين که حميد نوری نام زندانيانی را که به اعدام ميبردند را ميخواند و زندانيان را به محل اعدام می برد، و در تصديق اين  
) در  1367مرداد   14(   1988آگوست  5) و در تاريخ 1367مرداد  8(  1988جوالی  30تاريخ   حميد نوری همچنين درکه 

) در کميتۀ مرگ بوده  1367مرداد  25(  1988آگوست   16گوهردشت بود و و در تصديق اين که حميد نوری در تاريخ 
  6) در A94سيد علی وصلی (  ) ،A60،فرهاد اترک ( ) A48) ، کاوه ناصری (A31است و از جمله ناصر منصوری ( 

) اعدام شد و همچنين رمضان  A92) اعدام شدند و در تصديق اين که علی حق وردی (  1367مرداد   15(  1988آگوست 
 ) بنگت هاسلبریتحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان فتحی به کميته برده شده است و  
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  1989تا  1986الهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  اصغر مهدی زادهبازجويی با شاکی  . 17
اصغر مهدی زاده به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين که   تصديق اين کهو دليل زندانی شدن او در 

اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان   ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زماناعدام ها
دسته جمعی   اعدامگوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 

اعدام  زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، تصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و 
ازجمله به   زندانيانبه ) 1367مرداد  9(  1988جوالی    31ی دسته جمعی داشت، و تصديق اين که حميد نوری در تاريخ ها

) زندانيان از جمله اصغر  1367مرداد   10(  1988آگوست  1د نوری در تاريخ اصغر مهدی زاده فرم هايی می داد و حمي 
مهدی زاده را منتقل می کرد و آنها را به کميتۀ مرگ می برد، و در تصديق اين که حميد نوری در همان روز نام زندانيان 

مرداد   12(  1988آگوست   3يخ را ميخواند و زندانيان را به محل اعدام می برد و در تصديق اين که حميد نوری در تار
) زندانيانی را که به کميتۀ مرگ منتقل می شدند را با خود برد و حميد نوری  1367مرداد  15(  1988آگوست  6) و  1367

) در اتاق اعدام حضور داشت و صندلی را از زير پای به دار آويخته شدگان با  1367مرداد  18(  1988آگوست   9در تاريخ 
تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان  همچنين در تصديق اين که اصغر مهدی زاده لگد می انداخت، و 
 )گيتا هادينگ ويبری

 

تا   1988الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات   مجيد صاحب جم اتابکیبازجويی با شاکی  . 18
و دليل زندانی شدن او    1993تا 1992و در اوين قبل و بعد از اعدام ها در سازمان دادگستری در تهران در سالهای  1989

ی دسته  اعدام هامجيد صاحب جم اتابکی  به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين که  تصديق اين که در 
مان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام  جمعی زندانيان در گوهردشت در ز

دسته جمعی زندانيان در زندان   اعدامحميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 
) نام  1367مرداد   22و   15(    1988آگوست  13  و   6 تصديق اين که حميد نوری در تاريخو گوهردشت شرکت داشت، 

زندانيانی را که قرار بود اعدام شوند را می خواند و آنها را به محل اعدام می برد ، و در تصديق اين که محسن محمدباقر  
)A95) و ناصر منصوری (A31  1367مرداد  15(  1988آگوست  6) در تاريخ) اعدام شدند و داريوش حنيفه پور (A44  (
) و حسين نياکان A107بيژن کشاورز ( ) ،A43روشن بلبليان (  ) ،A47ابوالقاسم ارژنگی ( ) ،A46صفت ( ابراهيم اکبری ،
)A45  اعدام شدند و در تصديق اين که از جمله هادی صابری (1367مرداد  22(  1988آگوست   13) در تاريخ (A51  ، (

مچنين مجيد صاحب جم اتابکی به کميته برده  ) هم اعدام شدند و هA37) و محمدحسن خالقی (A50غالم رضا کياکجوری (
 تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان گيتا هادينگ ويبری) شده و 
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و   1989تا   1988الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سدر مورد تجربيات  حسين فارسی بازجويی با شاکی  . 19
حسين فارسی به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين    تصديق اين که در اوين و دليل زندانی شدن او در  

فاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در  ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم ات اعدام ها که 
دسته   اعدام زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 

  1988آگوست    9جوالی و   30جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين که حميد نوری در تاريخ 
  21(  1988آگوست   12) زندانيانی را که قرار بود اعدام شوند می برد، و حميد نوری در تاريخ 1367مرداد  18و   8(

  13) نام کسانی را که قرار بود به محل اعدام برده شوند می خواند و در تصديق اين که حميد نوری در تاريخ  1367مرداد 
و آنها را با خود به محل اعدام ميبرد و در تصديق اين که تعداد  ) نام زندانيان را ميخواند  1367مرداد   22(  1988آگوست 

تحت فشار و زجر  ) اعدام شد و حسين فارسی به کميته برده شده و A6زيادی از هم بندان او از جمله محمود ميمنت (
 سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان گيتا هادينگ ويبری) 

  
و مدتی   1989تا   1988الهای و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سيات  در مورد تجرب محمد زند بازجويی با شاکی  . 20

به   محمد زند  تصديق اين که و دليل زندانی شدن او در  در تهران 1995پيش از آن در اوين بعد از اعدام ها و در زمستان 
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين  اعدام هاطرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين که 

جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد  
دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين   اعدام نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 

را که قرار بود اعدام شوند  زندانيانی نام ) 1367مرداد  18و   15(  1988آگوست   9و   آگوست  6که حميد نوری در تاريخ 
به سلول   )1367مرداد  23يا    22(  1988آگوست   14يا  13به همراهی يکی ديگر در تاريخ   ، و حميد نوری می خواند

رامين قاسمی    ) ،A13محمد زند آمده و تهديد کرده که او اعدام خواهد شد، و در تصديق اين که برادر محمد زند، رضا زند (
)A11، ( ) مهرن هويداA14) و سيد حسين سبحانی (A12 از بخش برده  1367مرداد  8(  1988جوالی    30) در تاريخ (

  15آگوست (  6) در تاريخ A31) اعدام شدند، و ناصر منصوری (1367مرداد   15آگوست (   31شدند که سپس در تاريخ 
) اعدام شدند و همچنين محمد زند به کميته  A34) و محمود زکی (A44مرداد) اعدام شد، و از جمله داريوش حنيفه پور (

 ) خصوصی کنت لوويستحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل  برده شد و 
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تا   1988الهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سمورد تجربيات   در اکبر صمدی بازجويی با شاکی  . 21
به طرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در  اکبر صمدی   تصديق اين کهو دليل زندانی شدن او در  1989

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق  اعدام ها تصديق اين که 
اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق  

دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين که حميد   اعداماين که حميد نوری در 
اکبر  ) 1367 شهريور   5و همچنين  مرداد 22و  18،  12  (  1988  آگوست    27و  13،  9، 3نوری در تاريخ 

  1988آگوست   6را که قرار بود در تاريخ نام زندانيانی و حميد نوری صمدی را به کميتۀ مرگ برده است  
سيد حسين سبحانی   ) ،A13رضا زند (و در بين آنها  می خواند، ) به محل اعدام بروند را 1367داد مر 15(
)A12 َ) عليرضا سپاسی(َ ) ،38) ، طاهر حقيقت طلبA26 ، ( ) فرامرز جمشيديانA109  و ابراهيم اکبری (

و محمد درويش   ) ، A44داريوش حنيفه پور (  ) ، A43) اعدام شدند و همچنين روشن بلبليان (A46صفت (
تحت فشار و زجر  ) اعدام شدند و اکبر صمدی 1367مرداد   22(  1988آگوست   13) در تاريخ A108نوری(

 ) شاکيان يوران يالمارسون سنگينی قرار گرفته است. (وکيل 
 

تا   1986الهایو مشاهدات او در زندان گوهردشت در بين سمورد تجربيات   در محمد رويايی بازجويی با شاکی  . 22
محمد رويايی به    تصديق اين که و دليل زندانی شدن او در  1990تا   1989و در اوين در سالهای  1989

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در  اعدام هاطرفداری از مجاهدين محکوم شده بود، در تصديق اين که 
نام حميد عباسی شناخته   زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به 

دسته جمعی زندانيان در زندان   اعداممی شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 
اعدام گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و 

مرداد   12(1988آگوست   3بود در تاريخ  ی دسته جمعی داشت، و حميد نوری نام زندانيانی را که قرار ها
  ) ، A15اصغر مسجدی ( ) ،A12سيد حسين سبحانی ( ) ، A13و رضا زند () اعدام شوند ميخواند 1367

) از بخش برده شدند  1367مرداد   8(  1988جوالی    30) در تاريخ A4) و مسعود اکبری (A14مهران هويدا (
) اعدام شدند و همچنين در  A43) و روشن بلبليان (A56حجازی(و سپس اعدام شدند، و از جمله محمد رضا 

تحت فشار و زجر سنگينی قرار گرفته است. (وکيل شاکيان تصديق اين که محمد رويايی به کميته برده شده و 
 يوران يالمارسون) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ل سوئد   سازمان دادر 
افته و جرائم ب المل   –خش دادر ب المل  ه جرائم سازمان  ارزه عل   واحد دول م

ارلسون  ینا لیندهوف  س   دادستان رس ک
  دادخواست 

ــــخ    2021 07 27تار
  683شماره سند             44ز  ا 22صفحه 

  AM-150848-19شماره پرونده 
       M13-860 پروندهمسئول 

  بستگان آنها اعدام شده اند شاکيانی که

) که  A5در مورد و در تصديق اين که برادرش حمزه شاللوند بروجردی (  مختار بروجردی شاللوندبازجويی از شاکی  . 1
(وکيل شاکيان گيتا در زندان گوهردشت اعدام شد   1988ی دسته جمعی سال اعدام ها، که در طرفدار مجاهدين بود

 هادينگ ويبری) 
  

) که طرفدار  6Aدر مورد و در تصديق اين که برادرش حمزه محمود ميمنت (  مهناز ميمنتبازجويی از شاکی   . 2
 ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شد (وکيل شاکيان گيتا هادينگ ويبری)اعدام هامجاهدين بود، که در 

  

) که طرفدار  7Aلی حاجی نژاد ( در مورد و در تصديق اين که برادرش ع مهری حاجی نژادبازجويی از شاکی  . 3
 ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شد (وکيل شاکيان گيتا هادينگ ويبری)اعدام هامجاهدين بود، که در 

 
 

) که طرفدار  A8در مورد و در تصديق اين که برادرش سعيد محمد حسين برهانی (  خديجه برهانیبازجويی از شاکی  . 4
 سته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شد (وکيل خصوصی کنت لوويس) ی د اعدام هامجاهدين بود، که در 

 
سيد عقيل ميرمحمدی  در مورد و در تصديق اين که برادرش  سيد جعفر مير محمدی برنجستانکی بازجويی از شاکی   . 5

ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شد (وکيل  اعدام ها ) که طرفدار مجاهدين بود، که در 9A( برنجستانکی
 يان گيتا هادينگ ويبری) شاک

 
 

) که طرفدار  10Aدر مورد و در تصديق اين که برادرش محسن سيد احمدی ( حسين سيد احمدیبازجويی از شاکی  . 6
 ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شد (وکيل خصوصی کنت لوويس) اعدام هامجاهدين بود، که در 
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) که طرفدار حزب توده  1Cدر مورد و در تصديق اين که برادرش عادل روزدار (  سارا روزدار بازجويی از شاکی   . 7
 ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شد (وکيل شاکيان يوران يالمارسون) اعدام هابود، که در 

 
) که طرفدار حزب توده بود، که  4Cدر مورد و در تصديق اين که برادرش حيدر نيکو ( صحرا نيکوبازجويی از شاکی   . 8

و برادرش   ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شداعدام ها)  1367شهريور    6(  1988آگوست  28در تاريخ 
 (وکيل شاکيان يوران يالمارسون)   در زندان گوهردشت هم بند عادل روزدار بود

 
) که آتئيست  2Cدر مورد و در تصديق اين که برادرش حسين حاجی محسن (  صديقه حاجی محسنبازجويی از شاکی   . 9

ی دسته جمعی در زندان گوهردشت  اعدام ها)  1367شهريور  5(  1988آگوست  27و/ يا چپی بود، که در تاريخ  
 ) اعدام شد (وکيل شاکيان بنگت هاسلبری

 
) که طرفدار راه  3Cدر مورد و در تصديق اين که برادرش عادل طالبی  (  عصمت طالبی کلهران بازجويی از شاکی   . 10

 ا هادينگ ويبری) ت ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شد (وکيل شاکيان گي اعدام هاکارگر بود، که در 
 

  
يان بود،  ) طرفدار فدائ 5Cدر مورد و در تصديق اين که شوهرش مجيد ايوانی (  ويدا رستم علی پور بازجويی از شاکی   . 11

 ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شد . (وکيل شاکيان بنگت هاسلبری) اعدام هاکه در 

  

) که طرفدار اتحاديۀ  6Cدر مورد و در تصديق اين که برادرش بيژن بازرگانی  (   الله بازرگانبازجويی از شاکی   . 12
 شد (وکيل شاکيان بنگت هاسلبری) ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام اعدام هاکمونيست ها بود، که در 

 
) که طرفدار  7Cدر مورد و در تصديق اين که پدرش محمود عليزاده اعظمی  ( سولماز عليزاده بازجويی از شاکی   . 13

 ی دسته جمعی در زندان گوهردشت اعدام شد (وکيل شاکيان بنگت هاسلبری) اعدام هافدائيان بود، که در 
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  شاهدان

در اوين در   وو مشاهدات او در زندان گوهردشت  مورد تجربيات  در (مجاهدين)رحمت علی کرمی  بازجويی با شاهد  . 1
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم  اعدام ها   تصديق اين کهدر   1987-1991،  1983سالهای 

گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد  اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان
دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و   اعدام نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 

  ی دسته جمعی داشت، و حميد نوری اعدام هاتصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و 
اکبر   ) ،A46ابراهيم اکبری صفت (  ) ،A5حمزه شاللوند بروجردی (ه کميتۀ مرگ ميبرد، و از جمله  زندانيان را ب 

  ) ،A51هادی صابری ( ) ،A74ايرج لشگری ( ) ،A29جالل اليقی ( ) ، A44داريوش حنيفه پور ( ) ،A30شاکری (
غالم رضا   ) ،A95محسن محمد باقر ( ) ،A47ابوالقاسم ارژنگی ( ) ،A45حسين نياکان ( ) ، A28رضا فالنيک (

محمد جنگ زاده   ) ،A40جعفر تجدد ( ) ،A97محمد نعلبندی ( ) ،A75محمد رضا دلجويی ( ) ،A50کياکجوری (
)A98، ( ) مجيد مشرفA42 ، ( ) رحمان چراغیA99، ( )علی باکالیA96، ( و محم) د عباسیA101، (   منوچهر

    ) اعدام شدند. A39مت اقبالی () و نعA 102افشين علوی ( ) ، A41رضايی (
بين سالهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در  (مجاهدين)منوچهر اشاقی  بازجويی با شاهد    . 2

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است،  اعدام ها  تصديق اين که در  1989-1987
در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در  

حميد   دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين که  اعدامتصديق اين که حميد نوری در  
ی دسته جمعی داشت، و حميد نوری زندانيان را از بخش  اعدام هانوری يک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و  

مهدی فريدونی   ) ، A42جهاد که قرار بود به کميتۀ اعدام برده شوند ميبرد، و در تصديق اين که از جمله مجيد مشرف (
)A100) و علی باکالی (A96  .اعدام شدند (  

تا   1987در سالهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در (مجاهدين) حميد اشتریيی با شاهد بازجو . 3
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در  اعدام ها  تصديق اين که در   1989

اخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق  تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شن 
دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين که حميد نوری   اعداماين که حميد نوری در 

ی دسته  اعدام های دسته جمعی داشت، و حميد نوری در زمان اعدام هايک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و 
  جمعی دست داشت.   و در اعدام های دست  گوهردشت بود  جمعی در 

  1986در سالهای   و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در (مجاهدين)حسن اشرفيان  بازجويی با شاهد  . 4
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در  اعدام ها  تصديق اين که در   1989تا 

تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق  
قهرمانی   دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت و از جمله منصور اعداماين که حميد نوری در 

)A52، ( ) محمد ميمنتA6  .اعدام شدند (  
در سالهای   و مشاهدات او در زندان گوهردشتمورد تجربيات   در  (مجاهدين)محمد خدا بنده لويی بازجويی با شاهد  . 5

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان  اعدام ها  تصديق اين که در  1988و در اوين در سال   1986تا  1988
در   1988تا ماه ژوئن سال  اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که حميد عباسی زمانی که محمد خدا بنده لويی  

سی در ضرب و شتمی که باعث از دست  ، و در تصديق اين که حميد عباگوهر دشت زندانی بود در آنجا کار می کرد 
بنده لويی شده است شرکت داشت، و همچنين حميد عباسی زمانی بين ماه جوالی و  يک چشم محمد خدا  يیدادن بينا

 محمد خدابنده لويی بگردد.   دنبالبه زندان اوين آمده است تا  1988ت آگوس
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- 1987بين سالهای  اوين و مشاهدات او در زندان مورد تجربيات  در (مجاهدين)  رضا شميرانی بازجويی با شاهد  . 6
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در  اعدام ها   تصديق اين کهدر  1989

ت، در تصديق  تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری اس 
بعد  داشت، و تصديق اين که حميد نوری  دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت  اعداماين که حميد نوری در 

از اعدام ها به اوين آمد و زندانيانی را که از اعدام های گوهردشت جان سالم به در برده بودند را به آنجا منتقل کرد و  
 نقش مديريتی در زندان داشت. 

 
بين سالهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در (مجاهدين)محسن زدشير   زجويی با شاهد با . 7

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است،  اعدام ها  تصديق اين که در  1989-1986
در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در  

از   دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين که  اعدامتصديق اين که حميد نوری در  
،  ) A61( محسن روزبهانی ) ، A26عليرضا سپاسی ( ) ،A16بزرگ بشر (منوچهر  ) ، A11جمله رامين قاسمی (

) اعدام  A85عبا بهرنگی ( ) ،A72سيد محمد اخالقی ( ) ،A27محمد رضا شهير افتخار ( ) ،A25ناصر برزگر (
 شدند. 

 
بين و مشاهدات او در زندان گوهردشت د تجربيات مور در  ) (راه کارگرعبدالرضا شهاب شکوهی   بازجويی با شاهد  . 8

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق  اعدام ها   تصديق اين کهدر   1989-1988سالهای  
افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری  

دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين   اعداماست، در تصديق اين که حميد نوری در 
) تلويزيون بند اين شاهد را  1367( ابتدای مرداد   1988حميد نوری به همراه نگهبانان در اواخر ماه جوالی سال   که

برد، و  حميد نوری وقتی که اين شاهد دو بار در برابر کميتۀ مرگ قرار گرفت به نگهبانان دستور داد که زندانيانی را  
ق بزنند و همچنين حميد نوری به آنها گفته بود که اگر آنها نماز خواندن  که از اعدام ها جان سالم به در برده بودند شال 

و صادق    ) ،C13جعفر رياحی (  ) ،C1را ياد نگيرند بعد از سه روز اعدام خواهند شد و همچنين از جمله عال طالبی ( 
 اعدام شدند.  )C16مصطفی فرهادی ( ) ، C14رياحی (
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بين سالهای  و  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در  )(گروه فرقان مالکی حسين بازجويی با شاهد  . 9

ی دسته جمعی زندانيان اعدام ها  تصديق اين که ی دسته جمعی در اوين و در اعدام هاو همچنين  بعد از   1989-1988
در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد  

دسته جمعی زندانيان در زندان   اعدامعباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 
ی دسته  اعدام هاحميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و   گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين که

جمعی داشت، و حميد نوری در زمان اين جرائم در زندان گوهردشت حضور داشت و همچنين حميد نوری در اعدام  
به کميتۀ  دسته جمعی زندانيان در  زندان گوهردشت دست داشت و به همراه چند نفر ديگر، زندانيانی را که قرار بود 

 مرگ برده شوند را انتخاب ميکرد. 
 

بين و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در  ) (راه کارگر  سيد جالل الدين سعيدی بازجويی با شاهد  . 10
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق  اعدام ها   تصديق اين کهدر   1989-6198سالهای  

ديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری  افتاده است، در تص
دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين   اعداماست، در تصديق اين که حميد نوری در 

در اعدام ها   ، و حميد نوریی دسته جمعی داشتاعدام هاکه حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و 
 ) اعدام شدند.  C14صادق رياحی ( ) ، C13جعفر رياحی (  ) ،A106دست داشت و همچنين از جمله احمد بيک محمدی (

 
بين  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در ) (فدائيان خلقمهرداد نشاطی مالکيان  بازجويی با شاهد  . 11

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق  اعدام ها   تصديق اين کهدر   1989-1986سالهای  
) صدای حميد عباسی را در زمان  1367شهريور    8(  1988ماه آگوست  30افتاده است، و مهرداد نشاطی مالکيان در  

يديويی می کرد شنيده بود و همچنين از جمله همايون  سين جم کردن زندانيان از جمله زمانی که از آنها مصاحبۀ و
) و محمد  C19بهزاد عمرانی ( ) ، C18مجيد وليد ( ) ، C23حميد نصيری ( ) ، C8جهانبخش سرخوش (  ) ،C17آزادی (

 ) اعدام شدند.   C20علی بخشی (
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بين و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در  ) (وحدت کمونيست  سليمان پورابوالقاسم بازجويی با شاهد  . 12
ی دسته جمعی زندانيان در  اعدام ها  تصديق اين که در  ،  1989و در اوين در سال   1989تا  1987سالهای  

ه نام حميد عباسی  گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت ب 
دسته جمعی زندانيان در زندان   اعدامشناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 

) زندانيان را ميبرد ، از  1367(  شهريور   1988ماه آگوست  31در حدود  حميد نوری  و گوهردشت شرکت داشت، 
برده شدن به کميتۀ مرگ با خود برد ، و حميد نوری زندانيان را به   جمله ابوالقاسم سليمان پور را برای مصاحبه قبل از 

شالق که ابوالقاسم سليمان پور در کميتۀ   60محل اعدام می برد، و حميد نوری به يک نگهبان دستور داد که مجازات  
جمعی در    ام های دسته) در زمان اعدC2مرگ به آن محکوم شده بود را اجرا کند،  و همچنين حسين حاجی محسن (

 شت زندانی بود.  زندان گوهرد
بين سالهای  و  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در  )( فدائيان پيوند منوچهر بازجويی با شاهد  . 13

ی دسته جمعی زندانيان اعدام ها  تصديق اين که ی دسته جمعی در اوين و در اعدام هاو همچنين  قبل از   1989-1986
در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد  

دسته جمعی زندانيان در زندان   اعدامعباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 
شهريور سال    9تا   7(    1988آگوست  31تا   29انی درحدود تاريخ های  زم گوهردشت شرکت داشت، و حميد نوری 

) نام زندانيان را ميخواند و آنها را به کميتۀ مرگ می برد و همچنين حميد نوری زندانيان را به محل اعدام  1367
 ميبرد. 

بين سالهای   و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات   در  )(پيکارآذرنوش همتی اليزه ای  بازجويی با شاهد  . 14
ی دسته جمعی  اعدام ها  تصديق اين کهی دسته جمعی در اوين و در اعدام هاو همچنين  بعد از   1989-1988و 

زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام  
دسته جمعی زندانيان در   اعدامخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در حميد عباسی شنا

ه می شدند ميبرد، و حميد نوری  به کميته برد زندانيانی را که بايد حميد نوریو زندان گوهردشت شرکت داشت، 
قی که آذرنوش همتی اليزه ای در برابر  قبل از بردن به کميتۀ مرگ سين جيم ميکرد، و حميد نوری در اتازندانيان را 

 ) اعدام شد  C12کميتۀ مرگ قرار گرفت حضور داشت و همچنين از جمله عباس رئيسی ( 

 

بين سالهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در )(اتحاديۀ کمونيست هاافشم روم   بازجويی با شاهد  . 15
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است،  اعدام ها  تصديق اين که در  1989-1986

در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در  
دانيان دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و حميد نوری زن  اعدامتصديق اين که حميد نوری در  

را به کميتۀ مرگ ميبرد و در آنجا از زندانيان در مورد مثالً عقايد مذهبی آنها بازجويی می کرد و همچنين حميد نوری  
 به نگهبانان دستور ميداد که زندانيان را مورد ضرب و شتم قرار دهند.  

 

  

  

  

  



 

 

  

 

ل سوئد   سازمان دادر 
افته و جرائم ب المل   –خش دادر ب المل  ه جرائم سازمان  ارزه عل   واحد دول م

ارلسون  ینا لیندهوف  س   دادستان رس ک
  دادخواست 

ــــخ    2021 07 27تار
  683شماره سند            44ز  ا   28 صفحه 

  AM-150848-19شماره پرونده 
       M13-860 پروندهمسئول 

 

 
و مشاهدات او در زندان گوهردشت  مورد تجربيات   در  )(فدائيان خلق مهدی اصالنی تبريزی پور    بازجويی با شاهد  . 16

ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق  اعدام ها  تصديق اين که در  1989- 1986بين سالهای 
افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری  

دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و حميد نوری   اعداماست، در تصديق اين که حميد نوری در 
شهريور    6(  988آگوست  28دانيانی را که قرار بود به کميتۀ مرگ برده شوند را انتخاب ميکرد و در تاريخ زن 

 ) زندانيان را به کوريدور مرگ برد. 1367
 

بين سالهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات   در  )(چپی امير هوشنگ اطيابی   بازجويی با شاهد  . 17
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است،  اعدام ها  تصديق اين که در  1989-1988

  بقيه   همچنين فردی به نام رحيمی همان کسی نيست که) اعدام شدند و C4و حيدر نيکو () C1و از جمله عادل روزدار (
 .اندحميد عباسی خوانده به نام او را 

 
بين سالهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در )(پيکارمنصور کمال زاده  بازجويی با شاهد  . 18

ی دسته جمعی زندانيان در  اعدام ها  تصديق اين که در   1991تا  1989و در اوين در سالهای    1989-1988
ه در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی  گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی ک 

 شناخته می شد همين حميد نوری است.  
 

و    1359از حميد نوری در تهران در سال مشاهدات او  مورد   در )(فدائيانرحمان درکشيده  بازجويی با شاهد  . 19
ی  عدام هاا  تصديق اين که،در  1989تا   1988و گوهردشت سال  1986تجربيات و مشاهدات او در اوين در سال  

دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان  
محسن رجب    ) ، C9و از جمله محمود قاضی ( گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است 

 ) اعدام شدند.  C5) و مجيد ايوانی (C20محمد علی به کيش ( ) ،C21محمود به کيش ( ) ، C11( زاده
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بين سالهای  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات   در  ) (فدائيان خلقعليرضا اميد ماف   بازجويی با شاهد  . 20
ی دسته جمعی زندانيان در  اعدام ها  تصديق اين کهو در زندان اوين بعد از اعدام های دسته جمعی در   1989-1988

دسته جمعی زندانيان در   اعدام گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که حميد  عباسی در 
) با  1367شهريور  14و  13(    1988سپتامبر   5و يا    4زندان گوهردشت شرکت داشت،  و حميد عباسی در تاريخ 

کسانی که قرار بود اعدام شوند انتخاب کند و همچنين علی رضا اميد ماف و هم بندان او   زندانيان مصاحبه می کرد تا
 از جمله حميد عباسی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.  در همان روز توسط عده ای 

بين سالهای   اوينو مشاهدات او در زندان مورد تجربيات  در ) (فدائيان خلقعليرضا اکبری سپهر  بازجويی با شاهد  . 21
ی دسته  اعدام ها  تصديق اين که در  1988تا   1986و همچنين در زندان گوهردشت در بين سالهای   1985تا  1983

جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت  
دسته جمعی   اعدام ديق اين که حميد نوری در به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تص

در مصاحبه   1988زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، به طوری که در اواخر آگوست و بخشی از سپتامبر 
 های زندانيان و بردن آنها به کميته شرکت داشت. 

بين در زندان گوهردشت  و مشاهدات او مورد تجربيات  در )(سازمان چريک های    بازجويی با شاهد محمود خليلی . 22
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم  اعدام ها  تصديق اين کهو و در  1989- 1986سالهای  و 

اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد عباسی شناخته می شد همين حميد 
دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت، و   اعدام در   نوری است، در تصديق اين که حميد نوری

ی دسته جمعی داشت، و حميد نوری  اعدام هاتصديق اين که حميد نوری يک جايگاه مديريتی در زندان  گوهردشت و 
در   ) ،C2حسين حاجی محسن (   و ) در کميتۀ مرگ حضور داشت  1367شهريور    5(  1988آگوست  27در تاريخ 

محمد علی پژمان   ) ،C10زمان اعدام های دسته جمعی در زندان گوهر دشت زندانی بود و از جمله کيوان مصطفوی ( 
)C15، ( ) محمد علی به کيشC20، (  ) محمود به کيشC21  .اعدام شدند ( 

 

بين سالهای   مشاهدات او در زندان گوهردشت و مورد تجربيات  در ( فدائين خلق)  نادر حدادی مقدم بازجويی با شاهد  . 23
ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده  اعدام ها  تصديق اين کهدر   1989-7198و 

و به همراهی  دسته جمعی زندانيان در زندان گوهردشت شرکت داشت،  اعدامدر در تصديق اين که حميد عباسی است، 
) به کميتۀ مرگ در طبقۀ پائين ميبرد و از جمله  1367شهريور   9(   1988آگوست  31ان را در تاريخ يکی ديگر زنداني 

 ) اعدام شدند.   C16) و مصطفی فرهادی ( C 14صادق رياحی (  ) ،C 13جعفر رياحی (
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بين سالهای  و  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در ) چپی(  محمد عصاد جوبازجويی با شاهد  . 24

ی دسته جمعی زندانيان اعدام ها  تصديق اين که ی دسته جمعی در اوين و در اعدام هاو همچنين  بعد از   1989-1988
در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که فردی که در زندان گوهردشت به نام حميد  

دسته جمعی زندانيان در زندان   اعدامعباسی شناخته می شد همين حميد نوری است، در تصديق اين که حميد نوری در 
) زندانيان را    1367شهريور   9(   1988آگوست   31در تاريخ حميد نوری   گوهردشت شرکت داشت، و تصديق اين که

زندانيانی را که بايد به کميتۀ مرگ برده شوند انتخاب کنند، و حميد نوری زندانيان را  از بخش می برد با هدف اين که 
بهزاد   ) ،C 17آزادی (، همايون  )C 5مجيد ايوانی ( ) ،C 23به محل اعدام ميبرد و همچنين از جمله حميد ناصری (

 ) اعدام شدند.   C 16مصطفی فرهادی (   ) ،C 14صادق رياحی ( ) ، C 13جعفر رياحی (   ) ،C 19عمرانی (
 

- 1986بين سالهای  و  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات   در )(فدائيانجعفر يعقوبی بازجويی با شاهد  . 25
ی دسته جمعی زندانيان در اعدام ها  تصديق اين کهی دسته جمعی در اوين و در اعدام ها و همچنين  بعد از  9891

گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، و حميد عباسی جايگاه مديريتی داشت و در تصديق اين که حميد  
  1988آگوست   30در تاريخ  اين که زندان گوهردشت شرکت داشت از طريق  دسته جمعی زندانيان در اعدام عباسی در 

) و  C 22) پرونده های زندانيان را به کميته ارائه می کرد و همچنين از جمله ابراهيم نجاران (1367شهريور   8(  
 ) اعدام شدند.  C 2حسين حاجی محسن (

 
- 1986و اوين  و مشاهدات او در زندان گوهردشت مورد تجربيات  در )(پيکار  مهرزاد دشتبانیبازجويی با شاهد  . 26

ی دسته جمعی زندانيان در اعدام ها  تصديق اين کهی دسته جمعی در اوين و در اعدام ها و همچنين  بعد از  1989
و حميد    داشت،ايگاه مديريتی گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است، در تصديق اين که حميد عباسی يک ج

حسين حاجی محسن   ) ، C 1عباسی هم در گوهردشت و هم در اوين خدمت می کرد و همچنين از جمله عادل روزدار ( 
)C 2 ، ( ) بيژن بازرگانC 6، ( ) محمود قاضیC 9، (  ) کيوان  مصطفویC 10، ( ) محسن رجب زادهC 11 ، (   محمد

 ) اعدام شدند.  C 25) و ساسان قندی (C 21محمود به کيش ( ) ، C 18مجيد وليد (  ) ، C 15علی پژمان (
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  شاهدان بخش عمومی 

حميد   اين کهسوئد دربارۀ در مورد شرکت کردن او در شکايت به سازمان دادرسی  کاوه موسوی بازجويی با شاهد  . 1
او در رسانه ها  و همچنين مصاحبه های بين الملل ميتواند مطنون به ارتکاب جرم باشد،  بر اساس حقوق کيفری نوری 

ست، و همچنين شناخت او از ساختار و سلسله مراتب  شده اری در سوئد دستگير اين که حميد نوبرای منعکس کردن 
ی دسته جمعی  اعدام هاق اين که در تصدي  ،کارکنانی که در زمان وقوع جرائم در زندانهای ايران کار می کردنددر بين 

 زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است و حميد نوری در اين اعدام ها دست داشت.  
 

حميد   اين که سوئد دربارۀ در مورد شرکت کردن او در شکايت به سازمان دادرسی   ربکا مونی بازجويی با شاهد وکيل  . 2
ی دسته جمعی  اعدام ها نوری بر اساس حقوق کيفری بين الملل ميتواند مطنون به ارتکاب جرم باشد، در تصديق اين که 

 زندانيان در گوهردشت در زمان اين جرائم اتفاق افتاده است و حميد نوری در اين اعدام ها دست داشت.  
 

گزارش " قتل عام زندانيان در ر مورد کارهای او در د جئوفری روبرتسون بازجويی با شاهد دفتر مشاوره کويينز  . 3
و   1988در سال  ی دسته جمعی زندانيان در گوهردشت اعدام هادر تصديق اين که ، " 1988طی تابستان ايران 

 همچنين اين که اين اعدام ها جرائمی است که در نقض حقوق کيفری بين الملل انجام شده است.   
 

ی دسته جمعی  اعدام هاسازمان " عدالت برای ايران " در مورد شناخت او از ، پايه گذار شادی صدر  بازجويی با شاهد  .4
در مورد گزارش " نقاب مجرمان"  سازمان عفو بين الملل  و کار او در همکاری با  1988در ايران در طی تابستان 

”Criminal Cover - up”  خون آلودو "رازهای   "Secrets” ”Blood – Soaked   تماسهای او با و
ايران، در تصديق اين که قوه قضاييۀ افرای که گفته اند در مورد حميد نوری اطالعات دارند و شناخت او از 

در ايران و در تصديق اين که اين اعدام ها بر اساس قوانين   1988ی دسته جمعی زندانيان در طی تابستان اعدام ها
اين ، و نام عباسی قبل از داشتند  در زندان را نمايندۀ او قدرت قضايیو ن   اون دادستاو مع ندقانونی نداشت پايۀ  ،ايران

شرايط اوليۀ  دادرسی  از حميد نوری دستگير شود در مصاحبه ها آمده بود، و همچنين زندانيانی که اعدام شدند  که
 عادالنه محروم بوده اند.
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دربارۀ شناخت او از  پيام اخواندر دانشگاه مک گيل در مونترئال  با شاهد پروفسور حقوق بشرويی بازج .5
و  80اپوزوسيون ها (مخالفان) در طی دهۀ  مقابل ايران و عملکرد رژيم حکومتی ايران درصالحيت قضائی .

ی دسته جمعی اعدام ها يق که او در آنجا رئيس گروه دادستانی بود، در تصد ايران تريبونالبا  همچنين کار او 
اين  در ايران و ابعاد آن، و اين که زندانيانی که اعدام شدند از شرايط اوليۀ  دادرسی عادالنه محروم بوده اند، و

که بين همکاری مجاهدين با  اعدام ها جرائمی است که در نقض حقوق کيفری بين الملل انجام شده است، و همچنين اين 
تصميم گيری در مورد اعدام زندانيانی که طرفدار مجاهدين بودند ارتباطاتی وجود داشت  عراق در جنگ مسلحانه و 

 همچنين رژيم ايران سعی ميکرد به مّدت طوالتی اين اعدام ها را به طور محرمانه پنهان کند.

  

  

  اس نر و کارششاهدان صاحب نظ

، در مورد شرايط سياسی ايران در سالهای  ، انستيتيوی سياست های خارجیروزبه پارسیشاهد  بازجويی با .1
ميالدی در ايران   80در تصديق اين که جدال قدرت بين گروه های مختلف سياسی  که در دهۀ  1988تا  1979

در جريان بود، سيستم های مختلف رژيم برای سرکوب کردن مخالفت ها، پيشروی جنگ در بين ايران و  
 . 1988ندانيان سياسی در تابستان ی دسته جمعی زاعدام هاعراق و همچنين 

 
در مورد و در تصديق اين که پيش زمينۀ تاريخی و مذهبی اعدام   داوود تورفيِلبازجويی با شاهد پروفسور   .2

و سيستم سياسی و مذهبی جمهوری اسالمی ، و همچنين فتوا /  1988های دسته جمعی در ايران در سال 
 د و عواقب آن.  صادر کر 1988حکمی که خمينی در ماه جوالی  

 
در مورد شناخت او در مورد شرايطی که باعث يک جنگ مسلحانه   يان کی. کلفنربازجويی با شاهد پروفسور  .3

می شوند و چگونه ميتوان  ان را طبقه بندی کرد، در تصديق اين که در زمان اين جرائم يک جنگ بين المللی 
مجاهدين در اين جنگ مسلحانه شرکت داشتند و همچنين مجاهدين  مسلحانه بين ايران و عراق در جريان بود و 

که حتی يک   ايران و مجاهدين به شدتی بودکافی داشتند و حتی خشونت مسلحانه بين به درجۀ سازماندهی 
 جنگ مسلحانۀ غير بين المللی هم وجود داشت. 
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ن می  ييشرايطی که تعو دربارۀ در مورد شناخت ا سالی النگ وورث حقوق، کارشناس ارشد بازجويی با شاهد  .4
ونه ميتوان آن را طبقه بندی کرد در تصديق اين که در زمان  کند که يک جنگ مسلحانه وجود دارد يا نه و چگ 

اين جرائم يک جنگ بين المللی مسلحانه بين ايران و عراق در جريان بود و مجاهدين در اين جنگ مسلحانه  
رکت داشتند و همچنين مجاهدين سازماندهی به درجۀ کافی داشتند و حتی خشونت مسلحانه بين ايران و ش

 مجاهدين به شدتی بود که حتی يک جنگ مسلحانۀ غير بين المللی هم وجود داشت. 
اعدام ها، شکنجه ها و   در مورد مقررات حقوقی دربارۀ اين اووه برينگبازجويی با شاهد پروفسور بازنشسته  .5

در تصديق اين که اين  عضو/ طرفدار مجاهدين بودند 1988 نی که در تابستانرفتارهای غير انسانی با زندانيا
 جرائم نقض حقوق بشر شمرده شوند.  جرائم بايد به عنوان 

ه طور ۀ جرائم نقض حقوق بشر ببازجويی با شاهد پروفسور کارک کالمبری دربارۀ مقررات حقوقی دربار .6
 1988نی که در تابستان با زندانيا و قضاوت آن در رابطه با اعدام ها، شکنجه و رفتارهای غير انسانی   عام

در تصديق اين که اين جرائم بايد به عنوان جرائم نقض حقوق بشر شمرده  ،عضو/ طرفدار مجاهدين بودند
 شوند. 

شاهدان ميتوانند نکات   اين کهبه خاطر آوردن، در تصديق  در مورد توانايی تورون ليندهولمبازجويی با شاهد  .7
 کنند. زارش سال پيش اتفاق افتاده و تحت استرس شديد رخ داده است ، گ 30ای را که  برجسته

  

  

  

  شواهد کتبی 

 باقانون اساسی دادرسی اجازه دهد که ارائه شواهد کتبی  46فصل  6پاراگراف  4تقاضا می شود که دادگاه بر اساس بند 
ارجاع به مدارک انجام شود. بخش عمده ای از شواهد کتبی در دادرسی اصلی به صورت شفاهی شرح داده خواهند شد  

  هر چند به شکل مختصر تر.   –
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درباره و در تصديق اين که حميد نوری  McCUE&PARTNERSشده از دفتر وکالت  شکايت دريافت .1
مظنون به جرم نقض حقوق بشر از نوع سنگين و قتل است و اطالعاتی که در راستای اين شکايت من جمله 

 . 140تا  121، 103،  42تا  11عکس هايی که حميد نوری را به تصوير می کشند، پروتکل اصلی صفحه 
 

چه شرايطی که در  اين که، دربارۀ 2020آپريل  24از طرف پروفسور جان کی. کلفنر، به تاريخ رسمی  بيانيۀ .2
آن را طبقه بندی کرد در تصديق اين که در زمان اين  دبه کار ميرود و چگونه بايقضاوت جنگ مسلحانه 

مجاهدين در اين جنگ مسلحانه جرائم يک جنگ بين المللی مسلحانه بين ايران و عراق در جريان بود و 
شرکت داشتند و همچنين مجاهدين سازماندهی به درجۀ کافی داشتند و حتی خشونت مسلحانه بين ايران و 

پروتکل   18تا   1نۀ غير بين المللی هم وجود داشت، صفحه مجاهدين به شدتی بود که حتی يک جنگ مسلحا
 . H2الحاقی 

 
و بيانيۀ ، 2020سپتامبر  15سالی النگ وورث به تاريخ   ارشد حقوق،کارشناس از طرف رسمی  بيانيۀ  .3

چه شرايطی که در قضاوت جنگ مسلحانه به کار ميرود و   اين که، دربارۀ 2020نوامبر  9به تاريخ تکميلی 
آن را طبقه بندی کرد در تصديق اين که در زمان اين جرائم يک جنگ بين المللی مسلحانه بين  دچگونه باي

ايران و عراق در جريان بود و مجاهدين در اين جنگ مسلحانه شرکت داشتند و همچنين مجاهدين سازماندهی 
نۀ به درجۀ کافی داشتند و حتی خشونت مسلحانه بين ايران و مجاهدين به شدتی بود که حتی يک جنگ مسلحا

در پروتکل   189نين صفحۀ و همچ H2در پروتکل الحاقی  50تا  37غير بين المللی هم وجود داشت، صفحه 
 اصلی. 

 
، درباره مقررات حقوقی دربارۀ 2020مارس  24داليل کتبی از طرف پروفسور مارک کالمبری، به تاريخ  .4

با  جرائم نقض حقوق بشر به طور عام و قضاوت آن در رابطه با اعدام ها، شکنجه و رفتارهای غير انسانی  
در تصديق اين که اين جرائم بايد به عنوان  مجاهدين بودند عضو/ طرفدار  1988نی که در تابستان زندانيا

 . H1پروتکل الحاقی  75تا  49جرائم نقض حقوق بشر شمرده شوند. صفحۀ 
 

 
از پروفسور  2020ماه می سال  20و گزارش کوتاه متعاقب آن به تاريخ  2020فوريه  12بيانيه به تاريخ  .5

رۀ جرائم نقض حقوق بشر به طور عام و قضاوت آن در  بازنشسته اووه برينگ دربارۀ مقررات حقوقی دربا
در تصديق  نی که عضو/ طرفدار مجاهدين بودند،با زندانيارابطه با اعدام ها، شکنجه و رفتارهای غير انسانی  

 116تا  113و   107تا  103اين که اين جرائم بايد به عنوان جرائم نقض حقوق بشر شمرده شوند. صفحۀ 
 . H1پروتکل الحاقی 
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، از طرف روزبه پارسی، انستيتوی سياست خارجی، دربارۀ شرايط سياسی در 2020آپريل  21بيانيه به تاريخ  .6
جدال قدرت بين گروه های سياسی مختلف که در طی  اين که، در تصديق 1988تا  1979ايران در سالهای 

ستم های مختلف رژيم برای سرکوب کردن مخالفت ها، پيش روی جنگ  در ايران وجود داشت و سي 80دهۀ 
 10تا  1، صفحه 1988بين ايران و عراق و همچنين اعدام های دسته جمعی زندانيان سياسی در طی تابستان 

 .H1پروتکل الحاقی 
پيشينۀ تاريخی و مذهبی  ، درباره و در تصديق 2020فوريۀ  20بيانيه از طرف پروفسور دايد تورفيِل به تاريخ  .7

جمهوری اسالمی و همچنين فتوا/  و سيستم مذهبی و سياسی  1988اعدام های دسته جمعی در ايران در سال 
در پروتکل الحاقی   34تا  21صادر کرد و عواقب آن، صفحۀ  1988جوالی  1حکمی که خمينی در تاريخ 

H1. 
"، 2016/ 2015سی و حاکميّت قانون در ايران گزارش دپارتمان امور خارجه، " حقوق بشر، اصول دموکرا .8

د و همچنين کمبودهای  درباره و در تصديق اين که کمبودهای جدی در زمينۀ حقوق بشر در ايران وجود دارن
 17تا  1چنين شکنجه ها و اعترافات اجباری پيش می آيند، صفحۀ زمينۀ امنيّت ملی وجود دارد و هم جدّی در

 . J2پروتکل الحاقی 
 22تا  18" يافته های کميسيون حقيقت" دربارۀ مصاحبه هايی که در تاريخ  ايران تريبونالاز طرف  گزارش .9

در لندن انجام شده است، در تصديق شرايط محلهای دستگيری و زندانهای مختلف در حوالی   2012ماه ژوئن 
رائم در ايران و در گوهر ميالدی، در تصديق اين که اعدام های دسته جمعی در زمان اين ج 80تهران در دهۀ 

، و افرادی که گوهردشت را مديريت می کردند و چه کسانی در اعدام های دسته جمعی دشت اتفاق افتاده است
وليه حقوق ر تصديق اين که رژيم ايران شروط اشرکت داشتند، که از جمله حميد نوری هم جزو آنان بود، د

انونی انجام داده است، و در تصديق اين که شاکيان و شاهدان  بشر را کنار گذاشته و همچنين اعدام های غير ق
 2012ويدا رستم علی پور، حسين مالکی، رحمان درکشيده، مختار شاللوند، حميد اشتری، همايون کاويانی 

شاهد اعدام های دسته جمعی و اعدام هم بندان خود بوده اند، و در تصديق اين که اين اعدام ها بر خالف قوانين 
) و ابراهيم نجاران  C 6بيژن بازرگان ( ) ،A 41لمللی حقوق کيفری ميباشند و اين که منوچهر رضايی (بين ا

)C 22 در پروتکل الحاقی   431تا  1) اعدام شدند. صفحۀJ1 .  
اعدام های دسته جمعی زندانيان در ايران در زمان وقوع اين  انجام و در تصديق ايران تريبونال دربارهحکم  .10

تا   161جرائم و همچنين اين که اعدام های دسته جمعی  بر خالف قوانين بين المللی حقوق کيفری هستند ، ص 
 . J2پروتکل الحاقی  212

انجام اعدام های دسته جمعی در تصديق اعدام شدند  1988ليست ايران تريبونال از زندانيانی که در تابستان  .11
 C و  Aو اين که بسياری از کسانی که نام آنها در ليست های پيوستی  1988زندانيان در ايران در تابستان 

 . J3پروتکل الحاقی  165تا  74آمده اعدام شده اند ، صفحۀ 
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  8، دربارۀ حقوق بشر در ايران از تاريخ  43/147،  43  مدارک عمومی مجمع عمومی سارمان ملل از جلسۀ .12
، در تصديق اين که اعدام های دسته جمعی در زمان وقوع اين جرائم در ايران اتفاق افتاده است 1988دسامبر 

 .J2پروتکل الحاقی  156تا  155و ايران احترامی به حقوق بشر نمی گذارد ، صفحۀ 
  

" درباره و در تصديق اين که اعدام  1988روبرتسون ، "قتل عام زندانيان سياسی در ايران ،  گزارش جئوفری .13
بين اعدام های  های دسته جمعی در زمان وقوع اين جرائم در ايران اتفاق افتاده است و پيشينۀ آنها، و اين که 

وجود داشت، و اعدام های   یارتباطات ",Eternal Light دسته جمعی زندانيان مجاهدين و حملۀ نور ابدی "
دسته جمعی بر اساس قانون کيفری بين المللی جرم ميباشند، و شاکيان و شاهدان عبدالرضاشهاب شکوهی،  

دربارۀ تجربيات خود در زمان اعدام های دسته     2009حميد اشتری ، مهرداد نشاطی مالکيان ، ايرج مصداقی  
و   ) ،A 2شهرام شاه بخشی ( ) ،A 1مهرداد اشتری (جمعی در زندان گوهردشت مصاحبه شدند، و همچنين 

  .  J1پروتکل الحاقی  1161تا  1020) در گوهردشت اعدام شدند،  صفحه C 26انوشه طاهری (
، يک ...........   شهادت شاهدان  1988گزارش بنياد عبدالرحمن برومند " قتل عام زندانيان سياسی در ايران،  .14

اعدام های دسته جمعی زندانيان در ايران در زمان وقوع اين جرائم، درباره  و در تصديق و بيانات رسمی " ، 
عملکرد رژيم ايران و بيانات رسمی در مورد اعدام های دسته جمعی، و ارتباط بين اعدام های دسته جمعی 

بر اساس قانون ، و اين که اعدام های دسته جمعی " Eternal Light نور ابدی "  زندانيان مجاهدين  حملۀ
کيفری بين المللی جرم ميباشند، و شاکيان و شاهدان عبدالرضاشهاب شکوهی، حميد اشتری، مهدی اصالنی ،  

درباره تجربيات خود در زمان   2009مهرداد نشاطی مالکيان، ايرج مصداقی، منوچهر اشاقی، حسين مالکی 
بهزان فتح  ) ،A 58از جمله احمد نور امين (اعدام های دسته جمعی در زندان گوهردشت مصاحبه شده اند ، و 

 Aحسين بحری ( ) ،A 43روشن بلبليان ( ) ،A 42مجيد مشرف ( ) ،A 34محمود ذکی (  ) ،A 21زنجانی (
) اعدام شدند، ص  A 20محمد علی به کيش ( ) ،  C 8جهانبخش سرخوش ( ) ،A 100مهدی فريدونی ( ) ،59

  J1پروتکل الحاقی   1697تا  1302
انجام شده  2009رونوشت و ترجمۀ مصاحبه با شاهد حسين ملکی ، که توسط بنياد عبدالرحمن برومند در سال   .15

است، درباره و در تصديق اعدام های دسته جمعی در گوهردشت و اين که حميد عباسی در گوهردشت کار می  
 .1در پروتکا الحاقی  279تا  111کرد، صفحه 
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درباره و در تصديق اعدام های دسته جمعی زندانيان در  1989در سال گزارش ساليانه سازمان عفو بين الملل  .16
در ايران کمبودهای جدّی در زمينۀ امنّيت حقوقی وجود دارد و   اين کهايران در زمان وقوع اين جرائم و 

 .J2پروتکل الحاقی  26تا  21شکنجه انجام می شود، ص 

  

" درباره و در تصديق اعدام های  1990تا  1987فو بين الملل " ايران : نقض حقوق بشر گزارش سازمان ع .17
رژيم ايران سعی ميکرد اعدام های دسته جمعی را  اين کهدسته جمعی زندانيان در زمان وقوع اين جرائم ، و 

انقالب در ايران بين   اين اعدام ها قتل های غير قانونی بودند، صالحيت قضايی دادگاه های اين کهپنهان کند، و
و امنيت حقوقی بسيار ناقص در اين دادگاه ها و همچنين رفتار ايران با زندانيان، ص  1990تا  1987سالهای 

 . J2پروتکل الحاقی  93تا  36
 

گزارش سازمان عفو بين الملل " رازهای خون آلود" درباره و در تصديق اعدام های دسته جمعی زندانيان در  .18
وقوع اين جرائم و پيشينۀ انها، و اين که اين اعدام های قتل های غير قانونی بودند، کسانی که   ايران در زمان

جسد بسياری از اين زندانيان اعدام شده در   اين کهدر زندان گوهرشدت در کميتۀ مرگ کار می کردند، و 
ام های دسته جمعی و  و تالش طوالنی مدت رژيم اسالمی در پنهان کردن اعدگورهای دسته جمعی دفن شدند، 

بيانات رسمی در مورد اين اعدام ها، و اين که شاکی اصغر مهدی زاده در مورد اعدام های دسته جمعی در 
اين گوهردشت شرح داده و گفته است که در اتاق های اعدام وارد شده است و اعدام زندانيان را ديده است، و 

 ) ،C 24محسن دليجانی (  ) ،C 20مد علی به کيش (مح  ) ،C 21محمود به کيش ( ) ،C 3عادل طالبی ( که
 Aمنصور حريری ( ) ،C 2حسين حاجی محسن ( ) ،A 50غالمرضا کياکجوری ( ) ،C 6بيژن بازرگان (

)  A 34محمود ذکی (  ) ،A 40جعفر تجدّد ( ) ،A 87حسين علی خطيبی ( ) ،A 37محمد حسن خالقی ( ) ،67
جعفر   ) ،A 11رامين قاسمی (  ) ،A 35عبدهللا طيبی ( ) ،A 59بحری (حسين  ) ،Z 23بهروز بهنام زاده ( ،

حميد رضا   ) ،A 45حسين نياکان (  ) ،A 32عباس يگانه ( ) ،A 24فرامرز دلکش  ( ) ،A 80خسروی (
  ) ،A 15اصغر مسجدی ( ) ،A 88کريم خوش افکار (  ) ،A 33محمدرضا مهاجری ( ) ،A 20طاهريان (

 Cعليرضا مهدی زاده ( ) ،A 89حيدر صادقی ( ) ،A 83) ،رضا ازلی (A 66ی (هادی جالل الدين فراهان
 Aايرج جعفر زاده ( ) ، A 63حميد اردستانی ( ) ،A 92علی حق وری ( ) ،A 91فرامرز فراهانی ( ) ،19
روشن  ) ،A 36هادی عزيزی ( ) ،A 27محمدرضا شهير افتخار (  ) ،A 38طاهر حقيقت طلب ( ) ،65

 . J1در پروتکل الحاقی  63تا  433اعدام شدند، ص  ) ،A 43بلبليان (
دربارۀ اقدامات رژيم اسالمی  ,”Criminal cover up”گزارش سازمان عفو بين الملل " نقاب مجرمين "  .19

برای پوشاندن و مخفی کردن گورهای دسته جمعی که جسد زندانيانی در جريان وقوع اين جرائم اعدام شده 
آنها قرار داشت، در تصديق اين که اعدام های دسته جمعی و اين که رژيم سعی کرد اين اعدام ها را  بودند در 

تحت تعقيب قرار نگرفتند، ص  بودند  پنهان کند و اين که کسانی که مطنون به انجام اين اعدام های دسته جمعی 
 .J1در پروتکل الحاقی  989تا  959
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قتل عام   justice for victims of 1988 massacre in Iran JVMIگزارش از طرف عدالت برای قربانيان  . ٢٠
درباره و در تصديق   ٢٠١٧در ايران منتشر شده در سال  ١٩٨٨در ايران تحقيقی در اعدام های دسته جمعی  ١٩٨٨در 

نان عالی رتبه ای که  ارکگوهردشت در زمان وقوع جرائم کی دسته جمعی زندانيان در ايران منجمله زندانيان اعدام ها 
فردی که به نام حميد عباسی در  اين کهکردند و در تصديق در دادگاه های انقالب و در کميته مرگ در تهران کار می

شد و اين شخص در زمان اعدام ها حضور داشت و در تصديق اين که دستياری معاون دادستان درگوهردشت شناخته می
شاکيان محمود رويايی ،محمد زند، اکبر صمدی ،اصغر مهدی زاده ،حسين فارسی و شاهد حسن اشرفيان مصاحبه شدند 

در   ۴٠١تا  ٣٣۵اعدام شدند صفحه  A45حسين نياکان  A10محسن سيد احمدی  A13و در تصديق اين که رضا زند  
 ١پروتکل الحاقی 

دادگاه  پرونده  ،ت کالن جايگزين مناسبی برای مجازات نکردن است آيا عدال " مقاله نوشته شده در پيام اخوان . ٢١
در مورد پيشينه ايران تريبونال،  کارهای دادگاهی و تمرکز بر احکام دادگاه و معانی آن و همچنين   "مردمی ايران

قوع جرايم اتفاق  اعدام های دسته جمعی زندانيان در ايران در زمان و اين کهواکنش های ايران بعد از احکام در تصديق 
در پروتکل الحاقی   ۶۵تا  ٣افتاده است و اعدام ها بر اساس قوانين حقوق کيفری بين المللی جرم شناخته می شوند صفحه 

J3 

مقاله ای از طرف پيام اخوان از وب سايت برهان که نقدی است بر عملکرد دادگاه های مردمی در ايران در   . ٢٢
و  اعدام هارابطه ای بين اين  اين کهمعی زندانيان در ايران در زمان وقوع جرايم و تصديق  انجام اعدام های دسته ج

کردند به عنوان رژيم ايران زندانيانی را که طرفداری مجاهدين را می اين کهوجود داشت و  ١٩٨٨جوالی  ٢۶حمله 
 J3در پروتکل الحاقی  ٧٢تا  ۶٧دشمن تلقی می کرد صفحه 

وئدی در تصديق انجام اعدام های دسته جمعی زندانيانی که طرفدار مجاهدين  بودند در ايران ترجمه فتوا به زبان س . ٢٣
 J2در پروتکل الحاقی   ٢۵٧در زمان وقوع جرائم و همچنين رابطه بين اعدام ها و مبارزه مسلحانه ، صفحه 

اق و همراهی آنها با  تحليل عملياتی مدارک و شواهد در مورد جنگ ايران و عراق و کمک و پشتيبانی عر . ٢۴
مجاهدين در طی جنگ ايران و عراق، در تصديق اين که در انتهای جنگ ايران و عراق، عراق و مجاهدين با هم  

اين مبارزه مسلحانه به عنوان يک جنگ بين المللی مسلحانه بين ايران و عراق شمرده  اين کههمکاری نظامی داشتند و 
 در پروتکل اصلی  ١۶۴تا  ١۴٣شتند صفحه می شد که مجاهدين هم در آن شرکت دا
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در مورد پيشروی  ١٠جلد دوم فصل   the lessons of modern war " درسهای جنگ مدرن" .  بخشی از کتاب ٢۵
مسلحانه بين ايران و عراق وجود در زمان وقوع جرائم يک جنگ بين المللی  اين کهجنگ ايران و عراق در تصديق 

 J3در پروتکل الحاقی   ١٨٧تا  ١۶٧داشت که مجاهدين هم در آن شرکت داشتند صفحه 

.  بخشی از خاطرات حسينعلی منتظری در مورد و در تصديق انجام اعدام های دسته جمعی زندانيان در زمان وقوع ٢۶
اين اعدام ها با قوانين ايران مطابقت نداشتند صفحه  اين کهبودند و  اعدام ها با مبارزه مسلحانه در ارتباط اين کهجرايم و 

 ١در پروتکل الحاقی  ٣١٩تا  ٣٠٢

.  مصاحبه با حسينعلی منتظری در مورد و در تصديق انجام اعدام های دسته جمعی زندانيان در زمان وقوع جرائم و ٢٧
 U37-3الحاقی فايلهای ديجيتال طبق قوانين ايران نبودند پروتکل  اعدام ها اين که

  ١٨٨ای از زندان گوهر دشت درباره و در تصديق ظاهر ساختمان زندان و جايگيری آن صفحه . تصاوير ماهواره٢٨
 M1pدر پروتکل الحاقی  ٢٠٩تا  ٢٣در پروتکل اصلی و همچنين صفحات 

ديق اين که ساختمان زندان از بيرون و . نقشه زندان گوهردشت که توسط ايرج مصداقی ارائه شده درباره و در تص٢٩
 F3پروتکل الحاقی  ۵۴تا  ٣١درون چگونه بود، صفحات 

حميد نوری کسی بود که در زندان گوهردشت به نام حميد  اين که. تصاوير زندانيان و کارکنان درباره و در تصديق ٣٠
 F1پروتکل الحاقی  ٢٧۴تا  ٢٧٢شد صفحات عباسی شناخته می

تا   ١۶١محکوم شده بود صفحه  ١٩٨٢شراقی درباره و در تصديق اين که او به ده سال زندان در سال . حکم مهدی ا٣١
 F2پروتکل الحاقی  ١۶٣

.  ليست هم بندان اعدام شده که توسط علی ذوالفقاريان ارائه شده درباره و در تصديق اين که از جمله اميرحسين ٣٢
اده اردبيلی در زندان گوهردشت در زمان وقوع جرائم اعدام  کريمی فرزين نصرتی مسعود خستو و محسن صادق ز

 F2در پروتکل الحاقی   ٣۵١شدند صفحه 

. ليست زندانيان اعدام شده در ادامه های دسته جمعی در گوهردشت تهيه شده توسط دلجو عبادی (ائتالف پناهندگان  ٣٣
 u72- 4زندانيانی که در پيوست وجود دارند اعدام شدند فايل تعداد بسياری از  اين کهايرانی) درباره و در تصديق 

 ١در پروتکل الحاقی  ٢مدارک ديجيتالی 

کاوه   A31از جمله ناصر منصوری  اين که.  يادداشت های رمضان فتحی در مورد هم بندان اعدام شده درباره ٣۴
دام های دسته جمعی در در اع A92و علی حق وردی   A94  سيد علی وصلی A60فرهاد اترک  A48نصری 

 F2در پروتکل الحاقی  ۴٩٢گوهردشت اعدام شدند ، صفحه  
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اعدام شدند در   ١٩٨٨جمعی ی دسته اعدام ها اره زندانيانی که در طی " دربا ۶٧کتاب سياه " . بخشی از کتاب ٣۵
محسن رجب زاده عباس رئيسی جعفر رياحی صادق رياحی مصطفی فرهادی   تصديق اين که جهانبخش سرخوش

همايون آزادی مجيد وليد بهزاد عمرانی و حميد نصيری در گوهردشت اعدام شدند حسين حاجی محسن عادل طالبی  
دند صفحه  حيدر نيکو مجيد ايوانی بيژن بازرگان محمد علی پژمان ابراهيم نجاران محسن دليجانی اساس آن قندی اعدام ش

 ١در پروتکل الحاقی  ۴٣٣تا  ۴٢٩

. پخش بازجويی پليس از حميد نجاتی خالق دوست که فوت شده است در مورد تجربيات و مشاهدات او در زندان  ٣۶
او به طرفداری از مجاهدين   اين کههمچنين دليل زندانی شدن او در تصديق  ١٩٨٩تا  ١٩٨٨گوهردشت در بين سالهای 

حميد عباسی  اين کهعدام های دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان وقوع جرائم انجام شد و محکوم شده بود و ا
   ٩، ۶يک جايگاه مديريتی در زندان گوهردشت داشت و در زمان اعدام های دسته جمعی داشت و حميد عباسی در تاريخ 

وده است که حميد نجاتی خالق  در کريدور مرگ ب ١٣۶٧مرداد  ٢٢و  ١٨،  ١۵مصادف با  ١٩٨٨آگوست    ١٣و 
دوست هم در آنجا حضور داشت و نام زندانيان منجمله اين شاکی را در برابر کميته مرگ و بردن آنها به کميته مرگ  

  ١٣۶٧مرداد  ٢٢و /يا   ١٨،  ١۵مصادف با  ١٩٨٨آگوست  ١٣و/ يا   ٩، ۶می خواند و حميد عباسی زمانی بين تاريخ 
ه شاکی نيز در آنجا بود و نام کسانی را که قرار بود اعدام شوند ميخواند من؛جمله  در کريدور مرگ حضور داشت ک

داريوش حنيفه پور هادی صابری ايرج لشکری محمود ميمنت علی حق وردی حسين نياکان رحمان چراغی و غالمرضا  
منت علی حق وردی کياکجوری و آن ها را به اعدام برد و داريوش حنيفه پور هادی صابری ايرج لشکری محمود مي 

حسين نياکان رحمان چراغی و غالمرضا کياکجوری پس از آنها اعدام شدند و همچنين حميد نجاتی خالق دوست تحت  
 فشار و زجر شديدی قرار گرفته است (وکيل شاکيان بنگت هاسلبری )

 theانتشارات  ٣جلد  neither life nor death. جلد کتاب و ترجمه ايرج مصداق از کتاب« نه زندگی نه مرگ» ٣٧
restless raspberries  در باره و در تصديق  ١٩٨٨درباره و در تصديق اتفاقات و ارتباطات در گوهردشت در سال

ايرج مصداقی   اين کهاعدام های دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان وقوع جرايم اتفاق افتاده است و  اين که
نام برده شده اند اعدام شدند و همچنين در   Aست و بسياری از افرادی که در پيوست چندين بار به کميته مرگ برده شده ا

چه کسانی عضو کميته مرگ در گوهردشت بودند و حميد نوری در آن شرکت داشت و يک نقش مديريتی   اين کهتصديق 
  ٢٠٠۴اب در سال در اعدام های دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان وقوع جرائم داشت و همچنين اين کت 

در    ١۴١تا  ٢٠و صفحات   F3در پروتکل الحاقی   ۵٨و   ۵٧چاپ شده است صفحه  ٢٠٠۶نوشته شده و در چهار سال 
 ۴در پروتکل الحاقی  ١٣تا  ٩و صفحات  ٣در پروتکل الحاقی   ١٢٢تا  ۴و صفحات  ٢پروتکل الحاقی 
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در  till ……. The dawn of grapes« تا سپيده دم انگورها »  ايرج مصداقی.  جلد کتاب و بخشی از کتاب ٣٨
پروتکل  ۶١تا  ۶٠مورد و در تصديق اعدام های دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان وقوع جرائم صفحه 

 ۴در پروتکل الحاقی   ١٢و صفحه  ٣در پروتکل الحاقی  ٣٢٨تا  ٢۶۶، صفحه  F3الحاقی 

 

نوشته ايرج مصداقی درباره و در تصديق اتفاقات و ارتباطات در گوهردشت در طی  the massacre  "قتل عام". ٣٩
و در تصديق اين که اعدام های دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان وقوع جرايم اتفاق افتاده است  ١٩٨٨سال 

تا  ۴٣پيوسته يک آمده اعدام شدند صفحه و حميد نوری در اعدام ها دست داشته است و بسياری از آنهايی که نامشان در 
 در پروتکل اصلی  ١٠١

 Eldfåglarnas dans och askans”"  رقص پرندگان آتش  و صدای خاکستر ". ترجمه ايرج مصداقی از کتاب۴٠
läte”  و   ١٩٨٨منتشر شده درباره و در تصديق اتفاقات و ارتباطات در گوهر دشت در طی سال  ٢٠١١که در سال

حميد   اين کهاعدام های دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان وقوع جرائم اتفاق افتاده است و  ن کهايدرباره 
تا   ١۴٣آمده است اعدام شده اند صفحه  Aنوری در اعدام ها دست داشته و بسياری از کسانی که اسمشان در پيوست   

 ٣در پروتکل الحاقی  ٢۶۴تا  ١٩٨و صفحات  ٢در پروتکل الحاقی  ٢٢٢

. بخشی از کتاب محمد رويايی «آفتابکاران » درباره و در تصديق اين که اعدام های دسته جمعی زندانيان در ۴١
حميد نوری در ادامه   اين کهگوهردشت اتفاق افتاده و بسياری از زندانيان که در پيوست آن نام برده شده اند اعدام شدند و 

 J 3لحاقی در پروتکل ا ٢۴۶تا   ٢٣٣آنها دست داشت صفحه 

اعدام  منتشر شده است، چاپ دوم، درباره در تصديق  ٢٠١۶. بخشی از کتاب حسين فارسی کهکشان ستاره ها که در ۴٢
حميد نوری در اعدام ها دست داشت و همچنين  اين کهجمعی زندانيان در گوهردشت در زمان وقوع جرائم و ی دستهها

در   ۵٣٧تا  ۴٣۵اعدام شدند صفحه   A 45و حسين نياکان  A 44داريوش حنيفه پور  A6از جمله محمود ميمنت  
 ٣پروتکل الحاقی 

محمد عليزاده  C 2. بخشی از کتاب مهدی اصالنی « آخرين شانس گل» در تصديق اين که حسين حاجی محسن ۴٣
يژن در زمان وقوع جرائم در گوهردشت اعدام شدند و همچنين ب  C 14صادق رياحی  C 13جعفر رياحی  C 7اعظمی 

 ١ در پروتکل الحاقی ٣٠١تا  ٢٩٠در زمان وقوع جرائم اعدام شدند صفحه  C 23حميد نصيری  C 6بازرگان 
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اين از طرف عادل روزدار و عکس هايی که از طرف خواهر او سارا روزگار ارائه شده است در تصديق  ای. نامه ۴۴
عادل روزگار در زندان گوهردشت زندانی بود و در جريان اعدام های دسته جمعی در زمان وقوع جرائم اعدام شده   که

 F 3در پروتکل الحاقی  ٢۶٣تا  ٢۵٧و  ٢۴۴تا  ٢۴٢،    ٢۴٠و  ٢٣٩است صفحه 

 ، گواهی فوت ،حاجی محسن از جمله گواهی تولد ديقه حاجی محسن در مورد حسين . مدارک ارائه شده توسط ص۴۵
  ٢٧۶تا  ٢۶۵امه در تصديق اين که حسين حاجی محسن اعدام شده است صفحه ه نگواهی استخدام و س،مدارک تحصيلی 

 F 3در پروتکل الحاقی 

دهد که  را نشان می C3بی کلهران که کيف و وسايل برادرش عادل طالبی   . عکس های ارائه شده توسط عصمت طال۴۶
عادل طالبی اعدام   اين کهها گرفتند و جواز فوت و همچنين ترجمه اين مدارک در تصديق بعد از اعدام ها از سازمان 

 F 3در پروتکل الحاقی  ٣٠۶تا  ٣٠۵و  ٢٩٠و  ٢٨٨تا  ٢٨٧شده است صفحه 

د اتابکی ارائه شد است در مورد هم بندان اعدامی و يک ترجمه از آن درباره و در تصديق . مدارکی که توسط مجي۴٧
  ٨٨تا   ٨٧و صفحات   F 3پروتکل الحاقی  ۴٩٧اعدام شدند صفحه  A 45و حسين نياکان  A 43اين که روشن بليان 
 ١در پروتکل الحاقی 

نشان دهنده تصاويری از کيف برادرش حمزه  . مدارکی که توسط مختار بروجردی شاللوند ارائه شده است که۴٨
های ايران پس گرفتند ،مدرک شناسايی برادرش عکس است که بعد از اعدام او از سازمان  A 5بروجردی شاللوند 

برادرش و بخشی از کتاب مهدی اصالنی در تصديق اين که حمزه بروجردی شاللوند در زندان گوهردشت در زمان 
   ١پروتکل الحاقی  ١١٩تا  ١٠٩و صفحه  G 2پروتکل الحاقی  ١٩تا  ١٠ت صفحه وقوع جرائم اعدام شده اس

نصرهللا مرندی  اين که.  مدارکی که توسط نصرهللا مرندی ارائه شده است نشان دهنده يک حکم  دادگاه ، در تصديق ۴٩
 F 4پروتکل الحاقی  ۵۶تا  ۵۴سال زندان محکوم شده است صفحات  ١۵به 

 

ميباشد در تصديق اين که   ٢٠١٨ان دهنده سخنرانی نصرهللا مرندی در استکهلم در تاريخ آگوست .  ويديوی که نش۵٠
نصرهللا مرندی نام حميد عباسی يا حميد نوری را به عنوان کسی که در اعدام های دسته جمعی زندانيان در گوهردشت  

 Z 119شرکت داشته آورده است،  مدارک ديجيتالی 
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. فيلم ويديويی که احمد ابراهيمی را در حال سخنرانی در مورد و در تصديق اعدام های دسته جمعی در زندان  ۵١
نشان ميدهد و همچنين درباره اين که احمد ابراهيمی  در زمان وقوع جرايم در گوهردشت به  ١٩٨٨گوهردشت در سال 

 U72-9کميته مرگ برده شده است، مدارک ديجيتال 

 

سال پيش  ٢٠. فيلم ويديويی که محمد رويايی را در حال سخنرانی نشان می دهد که از يک شبکه تلويزيونی حدود ۵٢
که اعدام های دسته جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان وقوع اين جرايم  پخش شده است در مورد و در تصديق اين

 G178 -1اعدام ها دست داشته ، مدارک ديجيتالی  اتفاق افتاده است و همچنين حميد نوری در اين

 

 "کهکشان ستاره ها". ليستی که توسط حسين فارسی ارائه شده است در مورد افرادی که اعدام شدند و در کتاب او ۵٣
اعدام شدند صفحه   A 3و رضا عباسی  A 30اکبر شاکری  A 74آمده است در تصديق اين که از جمله ايرج لشگری 

 F 4ر پروتکل الحاقی د  ١۵٧و  ١۵۶

 

هوشنگ ارائه شده اند و نشان دهنده عکسی از تقويم اوست که در آن روزهايی را که   اطيابی. مدارکی که توسط امير ۵۴
های مختلف گوهردشت در آن ديده اجساد اين اعداميان در پشت کاميون بار زده شدند را عالمت زده و نقشه ای از  بخش

جمعی زندانيان در گوهردشت در زمان وقوع جرائم و جايی که زندانيان حضور  ی دستهها اعداممی شود ، در تصديق 
داشتند و می شنيدند که کميته مرگ درباره اعدام ها صحبت می کنند و اين که اجساد اعداميان با کاميون به کجا برده  

 G 3در پروتکل الحاقی  ١٢۴و  ١٢٣و صفحات  ۶٧تا  ۶۴ميشوند صفحه 

 

انجام شده است در تصديق اين که اعدام های دسته    ٢٠٠٩توسط حقوق بشر ايران در سال   اطيابیه با امير . مصاحب۵۵
  ٨٩اعدام شدند صفحه  c20و محمدعلی به کيش  c21محمود به کيش  اين کهجمعی زندانيان در گوهردشت اتفاق افتاده و 

 ١در پروتکل الحاقی   ١٠٨تا 

 

حسن گلزاری در زمان   اين کهانجام شده توسط «عدالت برای ايران» با حسن گلزاری در تصديق  . مصاحبه ويديويی۵۶
گوهردشت بود،  مدارک  وقوع جرائم در گوهردشت به کميته مرگ برده شده است و همچنين حميد نوری در آن زمان در 

 U163-2ديجيتالی 

 

 c15ن اعدامی در تصديق اين که از جمله محمد علی پژمان . ايميل دريافت شده از مهرزاد دشتبانی در مورد هم بندا۵٧
محمود به   c2حسين حاجی محسن  c11محسن رجب زاده   c20محمدعلی بهکيش  C6بيژن بازرگان   c12عباس رئيسی 



 

 

در   c25ساسان قندی   c1عادل روزدار  c24محسن دليجانی  Setonکيوان مصطفوی   c26انوشه طاهری  c21کيش  
 G 3در پروتکل الحاقی   ٢٢٢و  ٢٢١زمان وقوع جرائم اعدام شدند صفحه  زندان گوهردشت در

 

ل سوئد   سازمان دادر 
افته و جرائم ب المل   –خش دادر ب المل  ه جرائم سازمان  ارزه عل   واحد دول م

ارلسون  ینا لیندهوف  س   دادستان رس ک
  دادخواست 

ــــخ    2021 07 27تار
  683شماره سند            44ز  ا    44صفحه 

  AM-150848-19شماره پرونده 
       M13-860 پروندهمسئول 

 

پيوند   اين که. مدارکی که توسط پيوند منوچهر ارائه شده اند و نشان دهنده يک کپی از حکم دادگاه در تصديق ۵٨
 G 2در پروتکل الحاقی  ٨۴٠تا  ٨٣٨شده است صفحه  منوچهر به ده سال زندان محکوم

. مدارک از جمله نامه فرستاده شده از طرف سولماز عليزاده در مورد و در تصديق اين که محمد عليزاده اعظمی در  ۵٩
 ١در پروتکل الحاقی  ٨١تا  ۶۴اعدام شده است صفحه  ١٩٨٨زندان گوهر دشت در زمان اعدام های دسته جمعی سال 

 M1در پيوست پروتکل   ١۵٣سی از گوهردشت صفحه . عک ۶٠

.  گزارش کوتاهی در مورد عکس هايی که از تلفن همراه حميد نوری پيدا شده است و در آن نشان می دهد و تصديق ۶١
تا   ٢می کند که حميد نوری خدمات نظامی انجام داده است و برادرش در جنگ ميان ايران و عراق کشته شده صفحه 

 R 1ت پروتکل در پيوس ۴١

دهد و تصديق . گزارش کوتاهی در مورد اطالعات تماسی که در تلفن همراه حميد نوری پيدا شده است که نشان می۶٢
کند که حميد نوری اطالعات تماس با کسانی دارد که ارتباطاتی با اوين و گوهردشت دارند و تعداد زياد ديگری که با  می

 R 1در پيوست پروتوکل  ۵٢تا  ۴۴فحه قوه قضاييه ايران ارتباط دارند ،ص

 

دهد و . گزارش کوتاهی در مورد پيامک يا اس ام اس هايی که در گوشی تلفن همراه حميد نوری پيدا شده نشان می۶٣
حميد نوری  ارتباطات خوبی با قوه قضاييه   اين کهکند که حميد نوری شناخت خوبی از مسائل حقوقی دارد و تصديق می

 R 1در پيوست پروتکل   ١١١تا  ۵٩او خود را حميد عباسی می نامد ، صفحه  اين کهايران دارد و 

 

. گزارش کوتاهی در مورد عکس هايی که در اسناد وجود دارند و عکس های صفحه نمايش که در گوشی تلفن همراه ۶۴
افع زيادی در مسائل حقوقی کند که حميد نوری شناخت ،  عالقه و مندهد و تصديق میحميد نوری پيدا شده اند نشان می

 R 1در پيوسته پروتکل  ١٣٣تا  ١١٣دارد صفحه 

. گزارش کوتاهی در مورد چت های واتساپ که از گوشی تلفن همراه حميد نوری پيدا شده اند نشان می دهد و ۶۵
در قوه  حميد نوری ارتباطات خوبی  اين کهتصديق می کند که حميد نوری شناخت زيادی از مسائل حقوقی دارد و 

 R 1در پيوست پروتکل   ١۵۵تا  ١٣۵قضاييه ايران دارد و اين که حميد نوری، عباسی خوانده می شود صفحه 

 


