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1. FOLKRÄTTSBROTT, GROVT BROTT (5000-K1391829-19)

Målsäganden företrädda av advokat Göran Hjalmarsson
Iraj Mesdaghi
Masoud Ashraf Semnani
Mehdi Barjasteh Garmroodi
Homayoun Kaviyani
Mohsen Eshaghi
Siamak Naderi
Najafi Aria Fereydoun
Ahmad Ebrahimi
Reza Fallahi
Akbar Samadi
Mahmoud Royaie

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 57
10121 STOCKHOLM

Hantverkargatan 25 A

010-562 50 00

registrator.int@aklagare.se

Telefax

010-562 54 83
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Målsäganden företrädda av advokat Bengt Hesselberg
Mehdi Eshaghi
Ali Zolfaghari
Majid Djamshidiat
Hassan Golzari
Ramezan Fathi
Hamid Nejati Khalaghdust
Målsäganden företrädda av advokat Ghita Hadding Wiberg
Nasrullah Marandi
Asghar Mehdizadeh
Majid Saheb Jam Atabaki
Hossein Farsy
Mokhtar Borojerdy Shalavand
Mahnaz Meimanat
Mehri Haji-Nejad
Seyyed Jafar Mir-Mohammadi Berenjestanaki

Målsäganden företrädda av privata ombudet advokat Kenneth Lewis
Aliakbar Bandali
Mohammed Zand
Khadijeh Borhani
Hossein Seyed Ahmadi

GÄRNINGSBESKRIVNING
Mellan 1981 - 1988 pågick en internationell väpnad konflikt mellan Iran och
Irak. I den avslutande fasen av den väpnade konflikten attackerades Iran vid
flera tillfällen bland annat den 26 juli 1988 av en väpnad gren av den politiska
organisationen Iranska Folkets Mujahedin (Mujahedin) varvid Mujahedin blev
en del av den internationella väpnade konflikten. Attackerna utgick från
irakiskt territorium och var understödda och i samarbete med den irakiska
armen.
För det fall Mujahedins agerande enligt första stycket inte skulle vara att anse
som en del av den internationella väpnade konflikten mellan Iran och Irak
under våren – sommaren 1988 förelåg, vid sidan av konflikten mellan Iran och
Irak, en icke internationell väpnad konflikt mellan staten Iran och Mujahedin.
Irans högste ledare Ayatollah Khomeini, utfärdade, främst med anledning av
attacken den 26 juli 1988, kort därefter en fatwa/order om att alla fångar i de
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iranska fängelserna som tillhörde/sympatiserade med Mujahedin och som var
trofasta/lojala i sin övertygelse skulle avrättas.
Strax därefter påbörjades massavrättningar av anhängare/sympatisörer till
Mujahedin som var fångar i de iranska fängelserna.
Hamid Noury har under perioden 30 juli 1988 - 16 augusti 1988 i fängelset
Gohardasht (Rajaei Shahr) i Karaj i Iran, i egenskap av assistent till biträdande
åklagaren eller i annan liknande position/roll, tillsammans och i
samförstånd/samråd med andra gärningsmän uppsåtligen berövat livet av ett
mycket stort antal fångar som tillhörde/sympatiserade med Mujahedin,
(däribland de i bilaga A uppräknade personerna).
Hamid Nourys delaktighet i avrättningarna har bestått i att han tillsammans och
i samförstånd/samråd med andra organiserat och deltagit i avrättningarna
genom att bland annat ha valt ut vilka fångar som skulle ställas inför en
domstolsliknande kommission (kommitté) som hade mandat enligt
fatwan/ordern att besluta vilka fångar som skulle avrättas, fört dessa fångar till
den så kallade dödskorridoren och vaktat dem där, läst upp namn på de fångar
som skulle föras in till kommittén, fört in fångarna till kommittén, lämnat
skriftlig/muntlig information om fångarna till kommittén, läst upp namn på de
fångar som skulle föras till avrättning, beordrat fångarna att ställa sig på ett led
för att eskorteras till avrättningsplatsen samt även eskorterat fångar dit varefter
fångarna berövats livet genom hängning. Hamid Noury har även själv vid
något/några tillfällen närvarat och deltagit vid avrättningarna.
Hamid Noury har även i egenskap av assistent till biträdande åklagaren eller i
annan liknande position/roll i fängelset Gohardasht tillsammans och i
samförstånd/samråd med andra högt uppsatta tjänstemän uppmanat och
beordrat andra gärningsmän att delta i avrättningarna genom att assistera
honom och andra högt uppsatta tjänstemän i deras agerande enligt ovan samt
verkställa avrättningarna.
I vart fall har Hamid Noury tillsammans och i samförstånd/samråd med andra
gärningsmän genom ovan nämnda förfarande verkställt av kommittén utdömda
dödsstraff, som meddelats efter ett förfarande som inte tillgodosett de
grundläggande kraven för en rättvis rättegång som följer av den internationella
humanitära rätten.
Vidare har Hamid Noury, i egenskap av assistent till biträdande åklagaren eller
i annan liknande position/roll, under samma period och på samma plats
tillsammans och i samförstånd/samråd med andra gärningsmän utsatt ett
mycket stort antal fångar som tillhörde/sympatiserade med Mujahedin,
(däribland de i bilagorna A och B uppräknade personerna), för ett svårt lidande.
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Detta genom att tillfoga fångarna svår dödsångest, vilket är att bedöma som
tortyr och omänsklig behandling genom att föra fångarna till kommittén
och/eller föra dem till den så kallade dödskorridoren i väntan på att föras in till
kommittén och/eller invänta kommitténs beslut samt att i förekommande fall
föra dem till avrättningsplatsen och vidta förberedande åtgärder inför
avrättning.
Hamid Nourys delaktighet i tortyren och den omänskliga behandlingen har
bestått i att han tillsammans och i samförstånd/samråd med andra valt ut de
fångar som skulle ställas inför den kommitté som skulle besluta vilka fångar
som skulle avrättas, fört fångarna till den så kallade dödskorridoren, beordrat
fångarna att sitta där och vänta, ofta flera timmar, vaktat dem, läst upp namnen
på de som skulle föras in till kommittén och fört in dem till kommittén, läst upp
namn på de fångar som skulle föras till avrättningsplatsen, beordrat fångarna
att ställa sig på ett led för att eskorteras till avrättningsplatsen samt även
eskorterat fångar dit.
Hamid Noury har även i egenskap av assistent till biträdande åklagaren eller i
annan liknande position/roll i fängelset Gohardasht tillsammans och i
samförstånd/samråd med andra högt uppsatta tjänstemän uppmanat och
beordrat andra gärningsmän att delta i tortyren och den omänskliga
behandlingen genom att assistera honom och andra högt uppsatta tjänstemän i
deras agerande enligt föregående stycke.
I vart fall görs gällande att Hamid Noury är att betrakta som medhjälpare då
han genom samtliga ovan nämnda gärningar främjat det uppsåtliga dödandet
samt tortyren och den omänskliga behandlingen med råd och dåd.
I första hand görs gällande att gärningarna har begåtts som ett led i eller annars
haft samband med den internationella väpnade konflikten mellan Iran och Irak.
Hamid Noury har därmed genom nämnda gärningar, som riktat sig mot civila
som åtnjuter särskilt skydd enligt Genèvekonvention IV eller allmänt erkända
grundsatser som rör den internationella humanitära rätten, gjort sig skyldig till
en svår överträdelse av artikel 147 Genèvekonvention IV jämfört med artikel
75 samt artikel 85 i tilläggsprotokoll I samt av allmänt erkända grundsatser
som rör den internationella humanitära rätten.
I andra hand görs gällande att gärningarna har begåtts som ett led i eller annars
har samband med en icke-internationell väpnad konflikt mellan Iran och
Mujahedin.
Hamid Noury har därmed genom nämnda gärningar gjort sig skyldig till en
svår överträdelse av den gemensamma artikel 3 i Genèvekonvention IV samt
av allmänt erkända grundsatser som rör den internationella humanitära rätten.
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Folkrättsbrottet är att bedöma som grovt eftersom ett mycket stort antal
personer avrättats, torterats och utsatts för omänsklig behandling under
synnerligen grymma former.
Lagrum
22 kap 6 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 1995, artikel 147
Genèvekonvention IV jämfört med artikel 1, 72, 75 samt artikel 85 i
tilläggsprotokoll I, i andra hand artikel 3 i Genèvekonvention IV, alternativt
vad avser dödandet, 3 kap 1 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2009.

2. MORD (5000-K1391829-19)

Målsäganden företrädda av advokat Göran Hjalmarsson
Sara Rouzdar
Sahra Nikoo
Målsäganden företrädda av advokat Bengt Hesselberg
Sedigheh Haji Mohsen
Vida Rostamalipour
Laleh Bazargan
Solmaz Alizadeh
Målsäganden företrädda av advokat Ghita Hadding Wiberg
Esmat Talebi Kalhoran

GÄRNINGSBESKRIVNING
Den religiösa/politiska ledningen i Iran beslutade någon gång före den 27
augusti 1988 att även andra politiska fångar i iranska fängelser, som
sympatiserade med olika vänstergrupper och som inte var troende
muslimer/ansågs ha avsagt sig sin islamiska tro, skulle avrättas.
Hamid Noury har under perioden 27 augusti 1988 – 6 september 1988 i
fängelset Gohardasht (Rajaei Shahr) i Karaj i Iran, i egenskap av assistent till
biträdande åklagaren eller i annan liknande position/roll, tillsammans och i
samförstånd/samråd med andra gärningsmän uppsåtligen berövat livet av ett
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mycket stort antal fångar vars ideologiska/religiösa övertygelse befanns vara i
strid med den teokratiska staten Iran, (däribland de i bilaga C uppräknade
personerna).
Hamid Noury delaktighet i avrättningarna har bestått i att han tillsammans och
i samförstånd/samråd med andra organiserat och deltagit i avrättningarna
genom att bland annat ha valt ut vilka fångar som skulle ställas inför en
domstolsliknande kommission (kommitté) som skulle besluta vilka fångar som
skulle avrättas, fört dessa fångar till den så kallade dödskorridoren och vaktat
dem där, läst upp namn på de fångar som skulle föras in till kommittén, fört in
fångarna till kommittén, lämnat skriftlig/muntlig information om fångarna till
kommittén, läst upp namn på de fångar som skulle föras till avrättning,
beordrat fångarna att ställa sig på ett led för att eskorteras till avrättningsplatsen
samt även eskorterat fångar dit varefter fångarna berövats livet genom
hängning.
Hamid Noury har även i egenskap av assistent till biträdande åklagaren eller i
annan liknande position/roll i fängelset Gohardasht tillsammans och i
samförstånd/samråd med andra högt uppsatta tjänstemän uppmanat och
beordrat andra gärningsmän att delta i avrättningarna genom att assistera
honom och andra högt uppsatta tjänstemän i deras agerande enligt ovan samt
verkställa avrättningarna.
I vart fall har Hamid Noury tillsammans och i samförstånd/samråd med andra
gärningsmän genom ovan nämnda förfarande verkställt av kommittén utdömda
dödsstraff, efter ett förfarande som inte tillgodosett grundläggande krav för en
rättvis rättegång.
I andra hand görs gällande att Hamid Noury är att betrakta som medhjälpare då
han genom ovan nämnda gärningar främjat morden med råd och dåd.

Lagrum
3 kap 1 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2009

Särskilda yrkanden
1. Det yrkas att beslaget av Hamid Nourys mobiltelefon ska bestå tills
domen vinner laga kraft för att därefter hävas. (Beslagsnummer 2019–
5000-Bg123625 p. 1)
2. Det yrkas att Hamid Noury skall utvisas ur riket med förbud att
återvända enligt 8 a kap 1 § Utlänningslagen (2005:716)
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Bilaga A

1. Mehrdad Ashtari
2. Shahram Shahbakhshi
3. Reza Abbasi
4. Masoud Kabari
5. Hamzeh Shalalvand Borojerdy
6. Mahmoud Meimanat
7. Ali Haji Nejad
8. Saied Mohammad Hussein Borhani
9. Seyyed Agil MirMohammadi Berenjestanaki
10. Mohsen Seyyed Ahmadi
11. Ramin Ghasemi
12. Seyed Hossein Sobhani
13. Reza Zand
14. Mehran Hoveida
15. Asghar Masjedi
16. Manouchehr Bozorgbashar
17. Behnam Tabani
18. Farzin Nosrati
19. Alireza Mehdizadeh
20. Hamidreza Taherian
21. Behzan Fath Zanjani
22. Abbas Afghan
23. Behrooz Behnamzadeh
24. Faramarz Delkash
25. Naser Barzegar
26. Alireza Sepasi
27. Mohammadreza Shahir Eftekhar
28. Reza Falanik,
29. Jalal Layeghi
30. Akbar Shakeri
31. Naser Mansouri
32. Abbas Yeganeh
33. Mohammadreza Mohajeri
34. Mahmoud Zaki
35. Asadollah Tayebi
36. Hadi Azizi
37. Mohammadhasan Khaleghi
38. Taher Haghighat Talab
39. Nemat Eghbali,
40. Jafar Tajaddod
41. Manochehr Rezaie Jahromi
42. Majid Moshref
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43. Roshan Bolbolian
44. Dariush Hanifehpour
45. Hossein Niakan
46. Ebrahim Akbarisefat
47. Abolghasem Arzhangi
48. Kaveh Nasari
49. Zafar Jafari Afshar
50. Gholam Reza Kiakojori
51. Hadi Saberi
52. Mansour Ghahremani
53. Hossein Haghighatgoo
54. Mahshid Razaghi
55. Kheirollah Jalali
56. Mohammad Reza Hejazi
57. Behrooz Shahi Moghani
58. Ahmad Nouramin
59. Hossein Bahri
60. Farhad Atrak
61. Mohsen Rouzbahani
62. Hossein Abdolvahab
63. Hamid Ardestani
64. Mahmoud Armin
65. Iraj Jafarzadeh
66. Hadi Jalaloldin Farahani
67. Mansour Hariri
68. Saeed Ramezanloo
69. Naser Zaringhalam
70. Masoud Daliri
71. Shahriar Feizi
72. Seyed Mohammad Akhlaghi
73. Amir Hossein Karimi
74. Iraj Lashgari
75. Mohammadreza Deljoy Sabetraftar
76. Zeidollah Nourmohammadi
77. Hamidreza Hemmati
78. Mohsen Sadeghzadeh Ardebili
79. Masoud Khastoo
80. Jafar Khosravi
81. Kumars Mirhadi
82. Mostafa Mardfard
83. Reza Azali
84. Mohammadali Elahi
85. Abdollah Behrangi
86. Davoud Hosseinkhani
87. Hosseinali Khatibi
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88. Karim Khoshafkar
89. Heidar Sadeghi
90. Ghasem Seifan
91. Faramarz Farahani
92. Ali Haghverdi
93. Hossein Ghazvini
94. Seyed Ali Vasli
95. Mohsen Mohammadbagher.
96. Ali Bakali
97. Ahmad Naalbandi
98. Mohammad Jangzadeh
99. Rahman Cheraghi
100. Mehdi Fereidooni
101. Mahmoud Abbasi
102. Afshin Alavi Tafreshi
103. Seyed Masih Ghoreyshi
104. Naser Saber Bechehmir
105. Ghasem Mohebali
106. Ahmed Beik Mohammadi
107. Bijan Keshavarz
108. Mohammad Darvishnouri
109. Faramarz Jamshidian
110. Mohammed Farmani
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Bilaga B

1. Iraj Mesdaghi
2. Nasrullah Marandi
3. Masoud Ashraf Semnani
4. Mehdi Barjasteh Garmroodi
5. Homayoun Kaviyvani
6. Mehdi Eshaghi
7. Mohsen Eshaghi
8. Siamak Naderi
9. Ali Zolfaghari
10. Najafi Aria Fereydoun
11. Majid Djamshidiat
12. Hassan Golzari
13. Aliakbar Bandali
14. Ahmad Ebrahimi
15. Reza Fallahi
16. Ramezan Fathi
17. Ashgar Mehdizadeh
18. Majid Saheb Jam Atabaki
19. Hossein Farsy
20. Mohammed Zand
21. Akbar Samadi
22. Mahmoud Royaie
23. Hamid Nejati Khalaghdust
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Bilaga C
1. Adel Rouzdar
2. Hosein Haji Mohsen
3. Adel Talebi
4. Heidar Nikoo
5. Majid Ivani
6. Bijan Bazargan
7. Mahmoud Alizadeh Azami
8. Jahanbakhsh Sarkhosh
9. Mahmoud Ghazi
10. Kayvan Mostafavi
11. Mohsen Rajabzadeh
12. Abbas Raiisi
13. Jafar Rihai
14. Sadek Riahi
15. Mohammad Ali Pezhman
16. Mostafa Farhadi
17. Homoiyon Azadi
18. Madjid Walid
19. Behzad Omrani
20. Mohamed Ali Behkish
21. Mahmoud Behkish
22. Ebrahim Najaran
23. Hamid Nasiri
24. Mohsen Delijani
25. Sasan Ghandi
26. Anusheh Taheri

2021-07-27

11(44)
Sida
Handling
683
Ärende
AM-150848-19
Handläggare 860-M13

Ansökan om stämning
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson

2021-07-27

12(44)
Sida
Handling
683
Ärende
AM-150848-19
Handläggare 860-M13

BEVISNING
Allt till styrkande av att Hamid Noury begått folkrättsbrott, grovt brott och
mord i fängelset Gohardasht (Rajaei Shahr) i Karaj i Iran 30 juli – 6
september 1988.
Muntlig bevisning
Förhör med Hamid Noury
Målsägande
1. Målsägandeförhör med Iraj Mesdaghi angående hans upplevelser och
iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden 1986 – 1989 och i
Evin en tid därefter, anledningen till att han satt fängslad samt sitt
arbete med att dokumentera och förmedla sina upplevelser under
massavrättningarna, till styrkande av att Iraj Mesdaghi dömts för att ha
sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningarna av fångarna i
fängelset Gohardasht pågick mellan den 30 juli – 16 augusti 1988 (8 –
25 mordad 1367) samt den 27 augusti – 6 september 1988 ( 5 – 13
shahrivar 1367), att den person som gick under namnet Hamid Abbasi
i fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig
i massavrättningarna av fångar i fängelset Gohardasht, att Hamid
Noury arbetade som representant för åklagarna i Gohardasht, att
Hamid Noury hade en ledande ställning vid fängelset samt vid
massavrättningarna, att Iraj Mesdaghi fördes till kommittén vid flera
tillfällen, att Hamid Noury den 30 juli 1988 (8 mordad 1367) befann
sig vid dödskommittén, att Hamid Noury den 6 augusti 1988 (15
mordad 1367) fört Iraj Mesdaghi från dödskommittén till
dödskorridoren, att Hamid Noury ropade upp namn på de fångar som
skulle föras till avrättningsplatsen samt fört dem dit och beordrat
vakter att föra fångarna till avrättningsplatsen, att Hamid Noury även
den 9, 12 och 13 augusti 1988 (18, 21, och 22 mordad 1367) samt den
16 augusti 1988 (25 mordad 1367) tillsammans med andra
gärningsmän såg till att fångar togs till dödskommittén och till
avrättningsplatsen, att ett mycket stort antal av hans medfångar
avrättades under dessa dagar däribland Naser Mansouri (A 31)och
Mohsen Mohammad Bagher(A 95) som avrättades den 6 augusti 1988
(15 mordad 1367), att Kaveh Nasari (A 48) och Zafar Jafari Afshar(A
49) avrättades den 13 augusti 1988 (22 mordad 1367), att Mahmoud
Zaki (A 34), Mansour Gharemani (A 52), Hossein Haghighatoo (A 53),
Mashid Razaghi (A 54), Adel Talebi (C 3) och Mostafa Mardfard (A
82)också avrättats samt att Iraj Mesdaghi har utsatts för ett svårt
lidande. (Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)
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2. Målsägandeförhör med Nasrullah Marandi angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden
1987 – 1989 och anledningen till att han satt fängslad samt hans
iakttagelser av Hamid Noury vid åklagarmyndigheten i Teheran i
mitten av 90-talet, till styrkande av att Nasrullah Marandi dömts för
att ha sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningar av fångar
skedde i Gohardasht under aktuell brottstid, att den person som gick
under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury,
att Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
fängelset Gohardasht, att Hamid Noury haft en ledande ställning i
fängelset samt vid massavrättningarna, att Hamid Noury den 1 augusti
1988 (10 mordad 1367) tillsammans med annan intervjuat fångar
bland annat Nasrullah Marandi för att välja ut de som skulle föras till
dödskommittén vilket därefter ledde till att Nasrullah Marandi ställdes
inför den så kallade dödskommittén den 6 augusti 1988 (15 mordad
1367), att Hamid Noury vid flera tillfällen under massavrättningarna
kommit till hans avdelning med en lista och ropat upp namn på
personer som skulle föras till dödskommittén, att Hamid Noury den 6
augusti 1988 (15 mordad 1367) läst upp namn på personer som skulle
föras till avrättningsplatsen samt fört dessa fångar dit, att bland andra
Ali Hagverdi (A 92), Seyed Ali Vasli(A 94), Hossein Ghazvini (A 93),
Ghasem Seifan (A 90) avrättats den 6 augusti 1988 (15 mordad 1367),
att Gholam Reza Kiakojori (A 50) avrättats den 16 augusti 1988 (25
mordad 1367) samt att Nasrullah Marandi har utsatts för ett svårt
lidande. (Målsägandebiträde Ghita Hadding Wiberg)
3. Målsägandeförhör med Masoud Ashraf Semnani angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1988 - 1989 och i
Evin efter avrättningarna samt anledningen till att han satt fängslad, till
styrkande av att Masoud Ashraf Semnani dömts för att ha sympatiserat
med Mujahedin, att massavrättningarna av fångar skedde i
Gohardasht, att avrättningsperioden för Mujahedinanhängare var
mellan 30 juli – 16 augusti 1998 ( 8 – 25 mordad 1367), och för
vänsterorienterade fångar från den 27 augusti 1988 (5 shahrivar), att
den person som gick under namnet Hamid Abbasi i fängelset
Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury haft en
ledande ställning i fängelset samt under massavrättningarna, att
Masoud Ashraf Semnani var hos dödskommittén två gånger den 9 och
den 12 augusti 1988 (18 och 21 mordad 1367) samt att han dessa
dagar såg Hamid Noury och att han då såg att Hamid Noury förde in
fångar till kommittén (9 mordad) och läste upp namn på fångar som
skulle skickas till avrättningsplatsen (9 och 12 mordad), att Hamid
Noury vid ett tillfälle fört fångar mot avrättningsplatsen samt att
Masoud Ashraf Semnani utsatts för ett svårt lidande.
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(Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

4. Målsägandeförhör med Mehdi Barjesteh Garmroodi angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden
1986 – 1989 och i Evin efter avrättningarna samt anledningen till att
han satt fängslad, till styrkande av att Mehdi Barjesteh Garmroodi
dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningar
skedde av fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, att den person
som gick under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är
Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av
fångar i Gohardasht, att Hamid Noury haft en ledande ställning i
fängelset samt under massavrättningarna, att Hamid Noury den 6-7
augusti 1988 (15-16 mordad 1367) var med och organiserade
avrättningarna av fångarna i samband med att de skulle ställas inför
kommittén samt i dödskorridoren, att Hamid Noury befann sig i
dödskorridoren vid ytterligare ett tillfälle ca två veckor senare, att
bland annat Hamzeh Shalalvand Borojerdy (A 5) avrättats samt att
Mehdi Barjasteh Garmroodi har förts till kommittén och utsatts för ett
svårt lidande. (Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)
5. Målsägandeförhör med Homayoun Kaviyani angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden
1987 -1989 och efter avrättningarna i Evin samt anledningen till att
han satt fängslad, till styrkande av att Homayoun Kaviyani dömts för
att ha sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningar av fångar
skedde i Gohardasht under aktuell brottstid, att den person som gick
under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury,
att Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury hade en ledande ställning i Gohardasht,
att Hamid Noury fört fångar till dödkommittén, att flera av att
Homayoun Kaviyanis medfångar avrättades under dessa dagar bland
annat Seyed Hossein Sobhani (A 12) och Mohammadali Elahi (A 84)
samt att Homayoun Kaviyani fördes till kommittén och har utsatts för
ett svårt lidande. (Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

6. Målsägandeförhör med Mehdi Eshaghi, angående hans upplevelser
och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden 1987 -1989 och
i Evin en tid efter avrättningarna samt anledningen till att han satt
fängslad, till styrkande av att Mehdi Eshaghi dömts för att ha
sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningar av fångar skedde i
Gohardasht under aktuell brottstid, att den person som gick under
namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att
Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i fängelset
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Gohardasht, att Hamid Noury hade en ledande ställning i Gohardasht,
att Mehdi Eshaghi fördes till kommittén i slutet av juli/början av
augusti månad (i början mordad månad) och att Hamid Noury då
befann sig i dödskorridoren och kontrollerade/vaktade fångarna, att
Hamid Noury ropade upp namn på fångar som skulle föras till
dödskommittén och förde in dem i rättssalen, att bland annat Jafar
Tajaddod (A 40) avrättats samt att Mehdi Eshaghi har utsatts för ett
svårt lidande. (Målsägandebiträde Bengt Hesselberg)

7. Målsägandeförhör med Mohsen Eshaghi, angående hans upplevelser
och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden 1986-1989 och
Evin-fängelset en tid efter avrättningarna samt anledningen till att han
satt fängslad till styrkande av att Mohsen Eshaghi dömts för att ha
sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningar av fångar skedde i
Gohardasht under aktuell brottstid, att den person som gick under
namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att
Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury hade en ledande ställning i Gohardasht
och under massavrättningarna, att Hamid Noury runt den 1 augusti
1988 (10 mordad 1367) läst upp namn på personer som skulle föras till
den så kallade dödskommittén, fört in fångar till kommittén och lämnat
akter innehållande information om fångarna till kommittén samt att
Mohsen Eshaghi förts till kommittén och utsatts för ett svårt lidande.
(Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

8. Målsägandeförhör med Siamak Naderi, angående hans upplevelser
och iakttagelser i Evin 1981 och i Gohardasht under perioden 1987 1989 samt anledningen till att han satt fängslad till styrkande av att
Siamak Naderi dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar skedde i Gohardasht under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury hade en
ledande ställning i Gohardasht, att Hamid Noury var närvarande den
dagen som Siamak Naderi fördes till dödskommittén, att Hamid Noury
hämtade fångar från Siamak Naderis avdelning som skulle föras till
kommittén bland annat den 11 augusti 1988 ( 20 mordad 1367) att
bland annat Behnam Tabani (A 17) avrättats samt att Siamak Naderi
utsatts för ett svårt lidande. (Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

9. Målsägandeförhör med Ali Zolfaghari angående hans upplevelser och
iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden 1986 -1989 samt
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anledningen till att han satt fängslad, till styrkande av att Ali
Zolfaghari dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury hade
en ledande ställning i Gohardasht och under massavrättningarna, att
Hamid Noury den 31 juli 1988 (9 mordad 1367) dels hämtat fångar för
att föra dem till dödskommittén, dels ställt frågor till fångarna innan
de togs till kommittén, dels fört in Ali Zolfaghari till kommittén, dels
ropat upp namn på de som skulle avrättas, att Hamid Noury ca 10 – 15
dagar senare återigen befunnit sig i dödskorridoren och då fört bort
Behrooz Shahi Moghani (A 57) för att denne skulle avrättas, att bland
andra Amir Hossein Karimi (A 73), Farzin Nosrati (A 18), Masoud
Khasto (A 79) och Mohsen Sadeghzadeh Ardebili (A 78) avrättats samt
att Ali Zolfaghari utsatts för ett svårt lidande. (Målsägandebiträde
Bengt Hesselberg)

10. Målsägandeförhör med Najafi Aria Fereydoun, angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1988 - 1989
och en tid dessförinnan samt anledningen till att han satt fängslad, till
styrkande av att Najafi Aria Fereydoun dömts för att ha sympatiserat
med Mujahedin, att massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde
under aktuell brottstid, att den person som gick under namnet Hamid
Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var
delaktig i massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid
Noury hade en ledande ställning i Gohardasht och under
massavrättningarna, att Hamid Noury befann sig i dödskorridoren i
vart fall vid två av de dagar som Najafi Aria Feredoun förts dit, att
Hamid Noury fört in fångar till kommittén, att Hamid Noury
förmedlade information till kommittén avseende fångarna, att bland
andra Farzin Nosrati(A 18) och Zeidollah Nourmohammadi (A 76)
avrättats samt att Najafi Aria Feredoun utsatts för ett svårt lidande.
(Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

11. Målsägandeförhör med Majid Djamshidiat angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden
1986/1987 -1989, i Evin 1983 och efter avrättningarna både i Evinfängelset och utanför fängelset samt anledningen till att han satt
fängslad till styrkande av att Majid Djamshidiat dömts för att ha
sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningar av fångar i
Gohardasht skedde under aktuell brottstid, att den person som gick
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under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury,
att Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury hade en ledande ställning under
massavrättningarna, att Hamid Noury någon gång mellan den 1-3
augusti 1988 (10 – 12 mordad 1367) fört in Majid Djamshidiat till
dödskommittén, att Hamid Noury deltagit i utfrågningen av fångar i
syfte att välja ut de fångar som skulle föras till dödskommittén, att
Ramin Ghasemi (A 11) avrättats samt att Majid Djamshidiat utsatts för
ett svårt lidande. (Målsägandebiträde Bengt Hesselberg)

12. Målsägandeförhör med Hassan Golzari angående hans upplevelser
och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden 1986/1987 1989 samt anledningen till att han satt fängslad till styrkande av att
Hassan Golzari dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury hade en
ledande ställning i Gohardasht, att Hamid Noury den 1 augusti 1988
(10 mordad 1367) hämtat fångar, bland annat Hassan Golzari för att
de skulle föras till dödskommittén, att bland annat Mohammed
Farmani (A 110) avrättats samt att Hassan Golzari har utsatts för ett
svårt lidande.
(Målsägandebiträde Bengt Hesselberg)

13. Målsägandeförhör med Aliakbar Bandali angående hans upplevelser
och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1987 - 1989 samt
anledningen till att han satt fängslad till styrkande av att Aliakbar
Bandali dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury hämtat
Mohammad Farhani som senare avrättats, att Hamid Noury befann sig
i dödskorridoren den 16 augusti 1988 (25 mordad 1367), att bland
annat Mehran Hoveida (A 14), Mansour Gharemani (A 52) och Seyed
Hossein Sobhani (A 12) avrättats samt att Aliakbar Bandali förts till
kommittén och utsatts för ett svårt lidande. (Privat ombud Kenneth
Lewis)

14. Målsägandeförhör med Ahmad Ebrahimi angående hans upplevelser
och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1987 - 1989 samt
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anledningen till att han satt fängslad, till styrkande av att Ahmad
Ebrahimi dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury befunnit
sig i dödskorridoren när Ahmad Ebrahimi fördes dit runt den 9 augusti
1988 (18 mordad 1367), att bland annat Abbas Yeghaneh (A 32),
Naser Zaringhalam (A 69), Naser Saber Bechemir (A 104), Ghasem
Mohebali (A 105), Mehdi Fereidooni (A 100) och Majid Moshref (A
42) avrättats samt att Ahmad Ebrahimi utsatts för svårt lidande.
(Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

15. Målsägandeförhör med Reza Fallahi angående hans upplevelser och
iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1987 - 1989 samt
anledningen till att han satt fängslad, till styrkande av att Reza Fallahi
dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningar av
fångar i Gohardasht skedde under aktuell brottstid, att den person som
gick under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid
Noury, att Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury hämtat och frågat ut fångarna den 1
augusti 1988 (10 mordad 1367), att Hamid Noury frågat efter
fångarnas namn i dödskorridoren samt fört fångar mot
avrättningsrummet den 3 augusti 1988 (12 mordad 1367), att Behzan
Fath Zanjani (A 21) och Mohsen Rouzbahani (A 61) avrättats den 3
augusti 1988 (12 mordad 1367), att Reza Fallahi sett Hamid Noury vid
flera tillfällen under aktuell brottstid, att bland annat Mohammed
Farmani (A 110) och Abbas Afghan (A 22) avrättats samt att Reza
Fallahi förts till kommittén och utsatts för svårt lidande.
(Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

16. Målsägandeförhör med Ramezan Fathi, angående hans upplevelser
och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden 1986-1989 och
Evin runt 1983 samt anledningen till att han satt fängslad, till styrkande
av att Ramezan Fathi dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury hade en
ledande ställning i Gohardasht, att Hamid Noury hämtade fångar som
skulle föras till dödskommittén, att Hamid Noury intervjuade fångar
för att välja ut de som skulle föras till dödskommittén, att Hamid
Noury var med vid avrättningarna i Gohardasht den 6 augusti 1988
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(15 mordad 1367), att Hamid Noury ropade upp namnen på de fångar
som skulle avrättas och förde fångar mot avrättningsplatsen, att
Hamid Noury även var i Gohardasht den 30 juli 1988 (8 mordad 1367)
och den 5 augusti 1988 (14 mordad 1367), att Hamid Noury var vid
dödskommittén den 16 augusti 1988 (25 mordad 1367), att bland annat
Naser Mansouri (A 31), Kaveh Nasari (A 48), Farhad Atrak (A 60),
Seyed Ali Vasli (A 94) avrättades den 6 augusti 1988 (15 mordad
1367), att Ali Haghverdi (A 92) avrättats, samt att Ramezan Fathi förts
till kommittén och utsatts för ett svårt lidande. (Målsägandebiträde
Bengt Hesselberg)

17. Målsägandeförhör med Asghar Mehdizadeh angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1986 – 1989
samt anledningen till att han satt fängslad, till styrkande av att Asghar
Mehdizadeh dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury hade en
ledande ställning i Gohardasht och under massavrättningarna, att
Hamid Noury den 31 juli 1988 ( 9 mordad 1367) lämnat över formulär
till bland annat Asghar Mehdizadeh, att Hamid Noury den 1 augusti
1988 (10 mordad 1367) hämtat fångar bland annat Asghar
Mehdizadeh och fört dem till dödskorridoren, att Hamid Noury samma
dag ropat upp namn på fångar och fört fångar till avrättningsplatsen,
att Hamid Noury den 3 augusti 1988 (12 mordad 1367) och den 6
augusti 1988 (15 mordad 1367) hämtade fångar som skulle föras till
dödskommittén, att Hamid Noury den 9 augusti 1988 (18 mordad
1367) befann sig i avrättningsrummet och sparkade undan stolar så att
fångar hängdes, samt att Asghar Mehdizadeh utsatts för ett svårt
lidande. (Målsägandebiträde Ghita Hadding Wiberg)

18. Målsägandeförhör med Majid Saheb Jam Atabaki angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1988 - 1989,
i Evin innan och efter avrättningarna och vid åklagarmyndigheten i
Teheran 1992 - 1993 samt anledningen till att han satt fängslad, till
styrkande av att Majid Saheb Jam Atabaki dömts för att ha
sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningar av fångar i
Gohardasht skedde under aktuell brottstid, att den person som gick
under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury,
att Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury den 6 och 13 augusti 1988 (15 och 22
mordad 1367) ropade upp namn på de fångar som skulle föras till
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avrättning och förde dem mot avrättningsplatsen, att Mohsen
Mohammadbagher (A 95)och Naser Mansouri (A 31) avrättades den 6
augusti 1988 (15 mordad 1367), att Dariush Hanifehpour (A 44),
Ebrahim Akbarisefat (A 46), Abolghasem Arzhangi (A 47), Roshan
Bolbolian (A 43), Bijan Keshavarz (A 107) och Hossein Niakan (A 45)
avrättades den 13 augusti 1988 ( 22 mordad 1367), att bland annat
Hadi Saberi (A 51), Gholam Reza Kiakojori (A 50) och
Mohammadhasan Khaleghi (A 37) också avrättats samt att Majid
Saheb Jam Atabaki förts till kommittén och utsatts för ett svårt lidande.
(Målsägandebiträde Ghita Hadding Wiberg)

19. Målsägandeförhör med Hossein Farsy angående hans upplevelser och
iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1988 - 1989 och i Evin samt
anledningen till att han satt fängslad, till styrkande av att Hossein
Farsy dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury förde
fångar som skulle avrättas den 30 juli och 9 augusti 1988 (8 och 18
mordad 1367), att Hamid Noury ropade upp namn som skulle föras till
avrättningsplatsen den 12 augusti 1988 (21 mordad 1367), att Hamid
Noury ropade upp namn och förde fångar till avrättningsplatsen den
13 augusti 1998 (22 mordad 1367), att ett stort antal medfångar bland
annat Mahmoud Meimanat (A 6) avrättades, samt att Hossein Farsy
förts till kommittén och utsatts för svårt lidande. (Målsägandebiträde
Ghita Hadding Wiberg)

20. Målsägandeförhör med Mohammed Zand angående hans upplevelser
och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1988 – 1989 samt en tid
dessförinnan, i Evin efter avrättningarna och i Teheran vintern 1995
samt anledningen till att han satt fängslad, till styrkande av att
Mohammed Zand dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury läst
upp namn på fångar som skulle avrättas den 6 och 9 augusti 1988 (15
och 18 mordad 1367), att Hamid Noury tillsammans med annan den 13
eller 14 augusti 1988 (22 eller 23 mordad 1367) kommit till
Mohammed Zands cell och hotat att han skulle avrättas, att
Mohammed Zands bror Reza Zand (A 13), Ramin Ghasemi (A 11),
Mehran Hoveida (A 14) och Seyed Hossein Sobhani (A 12) hämtades
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den 30 juli 1988 ( 8 mordad 1367) från avdelningen varefter de den 31
juli (9 mordad) avrättades, att Naser Mansouri (A 31) avrättades den 6
augusti (15 mordad), att bland annat Dariush Hanifehpour (A 44) och
Mahmoud Zaki (A 34) avrättats samt att Mohammed Zand förts till
kommittén och utsatts för svårt lidande. (Privat ombud Kenneth Lewis)

21. Målsägandeförhör med Akbar Samadi angående hans upplevelser och
iakttagelser i fängelset Gohardasht 1988 - 1989 samt anledningen till
att han satt fängslad, till styrkande av att Akbar Samadi dömts för att
ha sympatiserat med Mujahedin, att massavrättningar av fångar i
Gohardasht skedde under aktuell brottstid, att den person som gick
under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury,
att Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury tagit in Akbar Samadi till
dödskommittén den 3, 9, 13 och 27 augusti 1988 (12, 18 och 22
mordad samt 5 sharivar 1367), att Hamid Noury ropat upp namn på
fångar som skulle föras till avrättningsplatsen den 6 augusti 1988 (15
mordad 1367), att bland annat Reza Zand (A 13), Seyed Hossein
Sobhani (A 12), Taher Haghighat Talab (A 38), Alireza Sepasi (A 26),
Faramarz Jamshidian (A 109) och Ebrahim Akbarisefat (A 46)
avrättats, att Roshan Bolbolian(A 43), Dariush Hanifehpour (A 44)
och Mohammad Darvishnouri (A 108) avrättats den 13 augusti 1988
(22 mordad 1367), samt att Akbar Samadi utsatts för svårt lidande.
(Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

22. Målsägandeförhör med Mahmoud Royaie angående hans upplevelser
och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1986 – 1989 och i Evin 1989 1990 samt anledningen till att han satt fängslad, till styrkande av att
Mahmoud Royaie dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury hade en
ledande ställning i Gohardasht och under massavrättningarna, att
Hamid Noury ropade upp namn på de fångar som skulle avrättas den 3
augusti 1988 (12 mordad 1367), att Reza Zand (A 13), Seyed Hossein
Sobhani (A 12), Asghar Masjedi (A 15), Mehran Hoveida (A 14) och
Masoud Kabari (A 4) hämtats från avdelningen den 30 juli 1988 (8
mordad 1367) och därefter avrättas, att bland annat Mohamed Reza
Hejazi (A 56) och Roshan Bolbolian (A 43) avrättats, samt att
Mahmoud Royaie förts till kommittén och utsatts för svårt lidande.
(Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)
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Målsägande vars anhöriga avrättats

1. Målsägandeförhör med Mokhtar Borojerdy Shalavand angående och
till styrkande av att hans bror Hamzeh Shalalvand Borojerdy (A 5) som
sympatiserade med Mujahedin, avrättats i Gohardasht i samband med
massavrättningarna 1988 (Målsägandebiträde Ghita Hadding Wiberg)

2. Målsägandeförhör med Mahnaz Meimanat angående och till styrkande
av att brodern Mahmoud Meimanat (A 6), som sympatiserade med
Mujahedin, avrättades i Gohardasht i samband med
massavrättningarna. (Målsägandebiträde Ghita Hadding Wiberg)

3. Målsägandeförhör med Mehri Haji-Nejad angående och till styrkande
av att hennes bror Ali Haji Nejad (A 7), som sympatiserade med
Mujahedin, avrättats Gohardasht i samband med massavrättningarna.
(Målsägandebiträde Ghita Hadding Wiberg)

4. Målsägandeförhör med Khadijeh Borhani angående och till styrkande
av att hennes bror Saied Mohammad Hussein Borhani (A 8), som
sympatiserade med Mujahedin, avrättades i Gohardasht i samband med
massavrättningarna. (Privat ombud Kenneth Lewis)

5. Målsägandeförhör med Seyyed Jafar Mir-Mohammadi
Berenjestanaki angående och till styrkande att hans bror Seyyed Agil
MirMohammadi Berenjestanaki (A 9), som dömts för att ha sympatiserat
med Mujahedin, avrättades i Gohardasht i samband med
massavrättningarna. (Målsägandebiträde Ghita Hadding Wiberg)

6. Målsägandeförhör med Hossein Seyed Ahmadi angående och till
styrkande av att hans bror Mohsen Seyyed Ahmadi (A 10), som dömts på
grund att han sympatiserade med Mujahedin, avrättades i Gohardasht i
samband med massavrättningarna. (Privat ombud Kenneth Lewis)
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7. Målsägandeförhör med Sara Rouzdar angående och till styrkande av
att hennes bror Adel Rouzdar (C 1), som sympatiserade med Tudehpartiet, avrättades i Gohardasht i samband med massavrättningarna.
(Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

8. Målsägandeförhör med Sahra Nikoo angående och till styrkande av att
hennes bror Heidar Nikoo (C 4), som sympatiserade med Tudeh-partiet,
blev avrättad den 28 augusti 1988 (6 sharivar 1367) i Gohardasht under
massavrättningarna och att hennes bror satt fängslad i Gohardasht
tillsammans med Adel Rozdar. (Målsägandebiträde Göran Hjalmarsson)

9. Målsägandeförhör med Sedigheh Haji Mohsen angående och till
styrkande av att hennes bror Hosein Haji Mohsen (C 2), som var ateist
och/eller vänster-anhängare avrättades i Gohardasht den 27 augusti
1988 (5 shahrivar 1367) under massavrättningarna. (Målsägandebiträde
Bengt Hesselberg)

10. Målsägandeförhör med Esmat Talebi Kalhoran, angående och till
styrkande av att hennes bror Adel Talebi (C 3), som sympatiserade med
Rah-e Kargar, avrättats i Gohardasht i samband med
massavrättningarna. (Målsägandebiträde Ghita Hadding Wiberg)

11. Målsägandeförhör med Vida Rostamalipour angående och till
styrkande att hennes make Majid Ivani (C 5), som sympatiserade med
Fedayan, avrättats i Gohardasht i samband med massavrättningarna.
(Målsägandebiträde Bengt Hesselberg)

12. Målsägandeförhör med Laleh Bazargan angående och till styrkande av
att hennes bror Bijan Bazargan (C 6), som sympatiserade med
Etehadiye Kommunistha, avrättades i Gohardasht i samband med
massavrättningarna. (Målsägandebiträde Bengt Hesselberg)

13. Målsägandeförhör med Solmaz Alizadeh angående och till styrkande av
att hennes far Mahmoud Alizadeh Azami (C 7), som sympatiserade med
Fedayan, avrättades i Gohardasht i samband med massavrättningarna.
(Målsägandebiträde Bengt Hesselberg)
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Vittnen

1. Vittnesförhör med Rahmat Ali Karami (Mujahedin) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht och i Evin under
perioden 1983, 1987 - 1991, till styrkande av massavrättningarna av
fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, att den person som gick
under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury,
att Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury hade en ledande ställning i Gohardasht,
att Hamid Noury fört fångar till dödskommittén, att bland annat
Hamzeh Shalavand Borojerdy (A 5), Ebrahim Akbarisefat (A 46),
Akbar Shakeri (A 30), Dariush Hanifefpour (A 44), Jalal Layeghi (A
29), Iraj Lashgari (A 74), Hadi Saberi (A 51), Reza Falanik (A 28),
Hossein Niakan (A 45), Abolghasem Arzhangi (A 47), Mohsen
Mohammadbagher (A 95), Gholam Reza Kiakojori (A 50) , Mohammad
Reza Deljoy (A 75), Ahmad Naalbandi (A 97), Jafar Tajaddod (A 40),
Mohammad Jangzade (A 98), Majid Moshref (A 42), Rahman Cheraghi
(A 99), Ali Bakali (A 96), Mahmod Abbasi (A 101), Manouchehr Rezaie
(A 41), Afshin Alavi (A 101) och Nemat Eghbali (A 39) avrättats.

2. Vittnesförhör med Manoochehr Eshaghi (Mujahedin), angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden
1987 -1989 och i Evin efter avrättningarna, till styrkande av
massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, att
den person som gick under namnet Hamid Abbasi i fängelset i
Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury hade en
ledande ställning i Gohardasht, att Hamid Noury hämtade fångar från
avdelningen Jahad som skulle föras till dödskommittén, att bland annat
Majid Moshref (A 42), Mehdi Fereidooni (A 100) och Ali Bakali (A 96)
avrättats.

3. Vittnesförhör med Hamid Ashtari (Mujahedin) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1987 – 1989,
till styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht under
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aktuell brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury hade en
ledande ställning i Gohardasht och att Hamid Noury befunnit sig i
Gohardasht under tiden för avrättningarna och varit delaktig i
massavrättningarna.

4. Vittnesförhör med Hassan Ashrafian (Mujahedin) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1986 – 1989, till
styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht och att bland annat
Mansour Ghahremani (A 52), Mahmoud Meimanat (A 6) avrättats.

5. Vittnesförhör med Mohammad Khodabandehloee, (Mujahedin)
angående hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1986
– 1988 och i Evin 1988, till styrkande av massavrättningarna i
fängelser i Iran under aktuell brottstid, att Hamid Abbasi arbetat i
Gohardasht under tiden som Mohammad Khodabandehloee var intagen
där fram till och med juni 1988, att Hamid Abbasi deltagit i en
misshandel som inneburit att Mohammad Khodabandehloee förlorat
synen på ena ögat, samt att Hamid Abbasi kommit till Evin-fängelset
någon gång under juli/augusti månad 1988 för att leta efter
Mohammad Khodabandehloee.

6. Vittnesförhör med Reza Shemirani (Mujahedin) angående hans
upplevelser och iakttagelser i Evin-fängelset 1987-1989, till styrkande
av massavrättningarna i fängelser i Iran under aktuell brottstid, att den
person som gick under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är
Hamid Noury, att Hamid Noury varit delaktig i massavrättningarna i
Gohardasht, samt att Hamid Noury efter avrättningarna kommit till
Evin i samband med att de fångar som överlevde avrättningarna i
Gohardasht fördes dit samt att han haft en ledande ställning i fängelset.
7. Vittnesförhör med Mohsen Zadshir (Mujahedin) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1986 – 1989, till
styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att bland annat Ramin
Ghasemi (A 11), Manouchehr Bozorgbashar (A 16), Ali Reza Sepasi (A
26), Mohsen Roosbahani (A 61), Naser Barzegar (A 25),
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Mohammadreza Shahir Eftekhar (A 27), Seyed Mohammd Akhlagh (A
72), Abdollah Behrangi (A 85) avrättats.

8. Vittnesförhör med Abdolreza Shahab Shokoohi (Rah-e Kargar)
angående hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1988
– 1989, till styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht
under aktuell brottstid, att den person som gick under namnet Hamid
Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var
delaktig i massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid
Noury tillsammans med vakterna i slutet av juli månad 1988 ( början av
mordad månad 1367) hämtat tv-apparaten från vittnets avdelning, att
Hamid Noury efter andra tillfället som vittnet ställdes inför
dödskommittén beordrat vakter att piska de fångar som överlevde samt
att Hamid Noury uppgett att om de inte lärde sig att be så skulle de
avrättas efter tre dagar, samt att bland annat Adel Talebi (C 1), Jafar
Riahi (C 13) och Sadek Rihai (C 14), Mostafa Farhadi (C 16) avrättats.

9. Vittnesförhör med Maleki Hossein (Forqan Group) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1988 - 1989
samt efter avrättningarna i fängelset Evin, till styrkande av
massavrättningarna av fångar i fängelset Gohardasht under aktuell
brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury haft en
ledande ställning i fängelset, att Hamid Noury befunnit sig i fängelset
Gohardasht under brottstiden, samt att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i fängelset Gohardasht och tillsammans
med andra valt ut vilka fångar som skulle föras till dödskommittén.

10. Vittnesförhör med Seyed Jalalaldin Saidi (Rah-e Kargar) angående
hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1986 – 1989,
till styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht under
aktuell brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury hade en
ledande ställning i Gohardasht, att Hamid Noury varit delaktig i
avrättningarna, samt att bland annat Ahmed Beik Mohammadi (A 106),
Jafar Rihai (C 13), Sadek Riahi (C 14) avrättats.

11. Vittnesförhör med Mehrdad Neshati Malekyans (Fadayan Khalg)
angående hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1986
– 1989, till styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht
under aktuell brottstid, att Mehrdad Neshati Malekyans den 30 augusti
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1988 (8 sharivar 1367) hört Hamid Abbasi röst i samband med att
fångarna skulle frågas ut bland annat om att göra en videointervju.
samt att bland annat Homoiyon Azadi (C 17), Jahanbackish Sarkhosh
(C 8), Hamid Nasiri(C 23), Madjid Walid (C 18), Behzad Omrani (C
19) och Mohamed Ali Behkish (C 20) avrättats.

12. Vittnesförhör med Abolghassem Soleiman Pour (Vahdat Koministi)
angående hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht
under 1987 – 1989 och i Evin 1989, till styrkande av
massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, att
den person som gick under namnet Hamid Abbasi i fängelset
Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury runt den
31 augusti 1988 (9 shahrivar 1367) hämtat fångar, bland annat
Abolghassem Soleiman Pour för att de skulle intervjuas inför att de
skulle föras till dödskommittén, att Hamid Noury i samband med det
piskat fångarna, att Hamid Noury därefter fört fångarna till korridoren
utanför dödskommittén samt fört in dem till kommittén, att Hamid
Noury förde fångar till avrättningsplatsen, att Hamid Noury beordrade
en vakt att verkställa ett straff om 60 piskrapp som Abolghassem
Soleiman Pour dömts till av dödskommittén, samt att Hosein Haji
Mohsen (C 2) satt fånge på Gohardasht under massavrättningarna.

13. Vittnesförhör med Payvand Manouchehr (Fadayan) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1986 – 1989
och i Evin innan avrättningarna, till styrkande av massavrättningarna
av fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, att den person som gick
under namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury,
att Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury ropade upp fångar någon gång mellan
den 29 – 31 augusti 1988 ( 7-9 shahrivar 1367) och förde dessa till
dödskommittén, samt att Hamid Noury fört fångar till
avrättningsplatsen.

14. Vittnesförhör med Azarnoush Hemmati Elizehee (Peykar) angående
hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1988 –
1989, till styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht
under aktuell brottstid, att den person som gick under namnet Hamid
Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var
delaktig i massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid
Noury hämtade fångar som skulle föras till kommittén, att Hamid
Noury frågade ut fångar inför att de ska föras till dödskommittén, att
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Hamid Noury närvarade i rummet när Azarnoush Hemmati Elizehee
ställdes inför dödskommittén, samt att bland annat Abbas Raiisi (C 12)
avrättats.

15. Vittnesförhör med Afsham Roum (Etehadie Kommunistha) angående
hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1986 – 1989,
till styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht under
aktuell brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid Noury fört
fångar till dödskorridoren och där genomfört förhör med fångarna
angående bland annat deras religiösa uppfattning, samt att Hamid
Noury beordrat vakter att misshandla fångarna.

16. Vittnesförhör med Mehdi Aslani Tabrizipoor (Fadayan Khalq)
angående hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht
under 1986–1989, till styrkande av massavrättningarna av fångar i
Gohardasht under aktuell brottstid, att den person som gick under
namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att
Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, samt att Hamid Noury valt ut vilka fångar som skulle föras
till dödskommittén och fört fångar till dödskorridoren den 28 augusti
1988 (6 sharivar 1367).

17. Vittnesförhör med Amir Houshang Atiabi (vänster) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset i Gohardasht 1988 – 1989, till
styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell
brottstid, att bland annat Adel Rozdar (C 1) och Heidar Nikoo (C 4)
avrättades samt att en person vid namn Rahimi inte var samma person
som av andra benämnts som Hamid Abbasi.

18. Vittnesförhör med Mansour Kamalzadeh (Peykar) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under 1988 - 1989
och i Evin 1989 – 1991, till styrkande av massavrättningarna av fångar
i Gohardasht under aktuell brottstid och att den person som gick under
namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury.

19. Vittnesförhör med Rahman Darkeshide (Fadayan) angående
iakttagelser av Hamid Noury i Teheran 1359 och hans upplevelser och
iakttagelser i Evin 1986 och Gohardasht under 1988 – 1989, till
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styrkande av massavrättningar av fångar i fängelset Gohardasht under
aktuell brottstid, att den person som gick under namnet Hamid Abbasi i
fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att bland annat Mahmoud
Ghazi (C 9), Mohsen Rajabzadeh (C 11), Mahmoud Behkish (C 21) ,
Mohamed Ali Behkish (C 20) och Majid Ivani (C 5) avrättats.

20. Vittnesförhör med Ali Reza Omid Meaf (Fadayan Khalg) angående
hans upplevelser och iakttagelser i Gohardasht 1988 - 1989 och i Evinfängelset efter avrättningarna till styrkande av massavrättningarna av
fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, att Hamid Abbasi var
delaktig i massavrättningarna av fångar i Gohardasht, att Hamid
Abbasi den 4 eller 5 september 1988 (13 eller 14 shahrivar 1367)
intervjuat fångar för att välja ut dem som skulle avrättas, samt att Ali
Reza Omid Meaf och hans medfångar samma dag blev misshandlade av
bland annat Hamid Abbasi.

21. Vittnesförhör med Ali Reza Akbari-Sepher (Fadayan Khalg)
angående hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Evin 1983 - 1985
samt i fängelset Gohardasht under 1986 – 1988, till styrkande av
massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, att
den person som gick under namnet Hamid Abbasi i fängelset
Gohardasht är Hamid Noury, samt att Hamid Noury var delaktig i
massavrättningarna genom att han under slutet av augusti och delar av
september 1988 var med vid intervjuer av fångar och förde fångar till
kommittén.

22. Vittnesförhör med Mahmud Kahlili (Sazmane Cherikhaye) angående
hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden
1986-1989, till styrkande av massavrättningarna av fångar i
Gohardasht under aktuell brottstid, att den person som gick under
namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att
Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury hade en ledande ställning i Gohardasht,
att Hamid Noury var vid dödskorridoren den 27 augusti 1988 (5
shahrivar 1367), att Hossein Haji Mohsen (C 2) satt fängslad i
Gohardasht i anslutning till avrättningarna, att bland annat Kayvan
Mostafavi (C 10), Mohammad Ali Pezhman (C 15), Mohamed Ali
Behkish (C 20), Mahmoud Behkish (C21) avrättats.

23. Vittnesförhör med Nader Haddadi Moghadam (Fadayan Khalg)
angående hans upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht
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under perioden 1987-1989, till styrkande av massavrättningarna av
fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, att Hamid Abbasi var
delaktig i massavrättningarna genom att tillsammans med annan
hämta fångar för att föra ner dem till dödskommittén den 31 augusti
1988 (9 shahrivar 1367), samt att bland annat Jafar Rihai (C 13),
Sadek Riahi (C 14), Mostafa Farhadi (C 16) avrättats.

24. Vittnesförhör med Muhammad Esad-Djou (vänster) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht under perioden
1988 – 1989, till styrkande av massavrättningarna av fångar i
Gohardasht under aktuell brottstid, att den person som gick under
namnet Hamid Abbasi i fängelset Gohardasht är Hamid Noury, att
Hamid Noury var delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, att Hamid Noury hämtade fångar den 31 augusti 1988 ( 9
shahrivar 1367) från avdelningen i syfte att välja ut vilka fångar som
skulle föras till dödskommittén, att Hamid Noury förde fångar mot
avrättningsplatsen, samt att bland annat Hamid Nasiri (C 23), Majid
Ivani (C 5), Homoiyon Azadi (C 17), Behzad Omrani (C19), Jafar Riahi
(C 13), Sadek Riahi (C 14), Mostafa Farhadi (C 16) avrättats.

25. Vittnesförhör med Jafar Yaghoobi, (Fadayan) angående hans
upplevelser och iakttagelser i fängelset Gohardasht 1986 – 1989, till
styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell
brottstid, att Hamid Abbasi hade en ledande ställning i Gohardasht, att
Hamid Abbasi var delaktig i massavrättningarna genom att den 30
augusti 1988 (8 shahrivar 1367) lämna över fångars akter till
kommittén, samt att bland annat Ebrahim Najaran (C 22) och Hosein
Haji Mohsen (C 2) avrättats

26. Vittnesförhör med Mehrzad Dashtbani (Peykar) angående hans
upplevelser och iakttagelser i Gohardasht och Evin 1986 – 1989, till
styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell
brottstid, att Hamid Abbasi hade en ledande ställning, att Hamid
Abassi tjänstgjorde i både Gohardasht och Evin samt att bland andra
Adel Rouzdar (C 1), Hosein Haji Mohsen (C 2), Bijan Bazargan (C 6),
Mahmoud Ghazi (C 9), Kayvan Mostafavi (C 10), Mohsen Rajabzadeh
(C 11), Mohammad Ali Pezhman (C 15), Madjid Walid (C 18),
Mahmoud Behkish (C 21) och Sasan Ghandi (C 25) avrättats.
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Vittnen avseende den allmänna delen

1. Vittnesförhör med Kaveh Moussavi angående hans delaktighet i
anmälan till Åklagarmyndigheten i Sverige gällande att Hamid Noury
kunde misstänkas för brott enligt den internationella straffrätten, sina
framträdanden i media för att uppmärksamma att Hamid Noury
frihetsberövats i Sverige samt sin kännedom om strukturen och
hierarkin bland personal verksam i de iranska fängelserna under aktuell
brottstid, till styrkande av massavrättningarna av fångar i Iran under
aktuell brottstid och att Hamid Noury deltagit i dessa avrättningar

2. Vittnesförhör med advokat Rebecca Mooney angående hennes
delaktighet i anmälan till Åklagarmyndigheten i Sverige gällande att
Hamid Noury kunde misstänkas för brott enligt den internationella
straffrätten, till styrkande av massavrättningarna av fångar i Iran under
aktuell brottstid och att Hamid Noury deltagit i dessa avrättningar.

3. Vittnesförhör med Queens Counsel Geoffrey Robertsson angående sitt
arbete med rapporten ”The Massacre of Political Prisoners in Iran
1988”, till styrkande av massavrättningarna av fångar i Iran under
sommaren 1988 samt att avrättningarna utgjort brott enligt den
internationella straffrätten.
4. Vittnesförhör med Shadi Sadr, grundare av organisationen ”Justice for
Iran” angående hennes kunskaper om massavrättningarna i Iran under
sommaren 1988, hennes arbete i samarbete med Amnesty International
gällande rapporterna ”Criminal Cover - up” och ”Blood - Soaked
Secrets” och hennes kontakter med personer som uppgett att de har
uppgifter om Hamid Noury samt hennes kunskaper om Irans
rättsväsende, till styrkande av massavrättningarna av fångar under
sommaren 1988 i Iran, att avrättningarna inte haft laglig grund enligt
iransk lag, att den assisterande åklagaren och dennes biträde haft den
juridiska makten i fängelset, att namnet Abbasi framkommit under
intervjuer innan Hamid Noury greps samt att fångarna som avrättades
inte tillgodosetts de grundläggande kraven för en rättvis rättegång.
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5. Vittnesförhör med professorn i folkrätt vid McGill Universitetet i
Montreal Payam Akhavan angående hans kunskaper om iransk
rättsskipning och om den iranska regimens agerande mot oppositionella
under 80-talet samt om sitt arbete med Irantribunalen där han var chef
för åklagarteamet, till styrkande av massavrättningarna av fångar i Iran
och dess omfattning, att fångarna som avrättades inte tillgodosetts de
grundläggande kraven för en rättvis rättegång, att avrättningarna
utgjort brott enligt den internationella straffrätten, att det förelåg ett
samband mellan Mujahedins samarbete med Irak i den väpnade
konflikten och beslutet att avrätta fångar som sympatiserade med
Mujahedin samt att den Iranska regimens under lång tid försökte att
hemlighålla dessa avrättningar.

Sakkunnigt vittne

1. Vittnesförhör Rouzbeh Parsi, Utrikespolitiska institutet, angående den
politiska situationen i Iran under 1979–1988, till styrkande av den
maktkamp mellan olika politiska grupper som pågick i Iran under 80talet, regimens olika system för att kväsa oppositionen, utvecklingen av
kriget mellan Iran och Irak samt massavrättningarna av politiska
fångar under sommaren 1988.

2. Vittnesförhör med professor David Thurfjell angående och till
styrkande av den historiska och religiösa bakgrunden till
massavrättningarna i Iran 1988 och den islamiska republikens
religiösa och politiska system, samt den fatwa/hukm som Khomeini
utfärdade i juli 1988 och dess konsekvenser.

3. Vittnesförhör med professor Jann K. Kleffner angående dennes
kunskaper om vilka omständigheter som avgör bedömningen om en
väpnad konflikt föreligger och hur den ska klassificeras, till styrkande
av att det förelåg en internationell väpnad konflikt mellan Iran och Irak
under aktuell brottstid och att Mujahedin var delaktiga i denna
väpnade konflikt samt att Mujahedin haft en tillräcklig grad av
organisation och att även det väpnade våldet mellan Iran och
Mujahedin varit av sådan intensitet att det även förelegat en ickeinternationell väpnad konflikt.
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4. Vittnesförhör med LL.M Sally Longworth angående dennas kunskaper
om vilka omständigheter som avgör bedömningen om en väpnad
konflikt föreligger och hur den ska klassificeras, till styrkande av att det
förelåg en internationell väpnad konflikt mellan Iran och Irak under
aktuell brottstid och att Mujahedin var delaktiga i denna väpnade
konflikt samt att Mujahedin haft en tillräcklig grad av organisation och
att även det väpnade våldet mellan Iran och Mujahedin varit av sådan
intensitet att det även förelegat en icke-internationell väpnad konflikt.

5. Vittnesförhör med professor emeritus Ove Bring angående den rättsliga
regleringen vad avser folkrättsbrott i allmänhet och bedömningen av
dess tillämplighet vad avser avrättningarna, tortyr och omänsklig
behandling av de fångar som tillhörde/sympatiserade med Mujahedin i
Iran sommaren 1988, till styrkande av att dessa gärningarna är att
bedöma som folkrättsbrott.

6. Vittnesförhör med professor Mark Klamberg angående den rättsliga
regleringen vad avser folkrättsbrott i allmänhet och bedömningen av
dess tillämplighet vad avser avrättningarna, tortyr och omänsklig
behandling av de fångar som tillhörde/sympatiserade med Mujahedin i
Iran under sommaren 1988, till styrkande av att dessa gärningarna är
att bedöma som folkrättsbrott.

7. Vittnesförhör med Torun Lindholm, angående förmågan att minnas,
till styrkande av att det är möjligt för bevispersoner att redogöra för
hågkomster som ligger över trettio år tillbaks i tiden och som tillkommit
under svår stress.

Skriftlig bevisning
Det hemställs att rätten i enlighet med 46 kap 6 § 4 st. rättegångsbalken
tillåter att framläggandet av den skriftliga bevisningen får ske genom
hänvisning till handlingarna. Stora delar av den skriftliga bevisningen
kommer att muntligen föredras vid huvudförhandlingen – om än i mer
sammanfattad form.
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1. Inkommen anmälan från advokatbyrån McCUE&PARTNERS
angående och till styrkande hur Hamid Noury kom att misstänkas för
grovt folkrättsbrott och mord och vilken information som lämnades i
samband med anmälan inklusive fotografier föreställande Hamid
Noury, huvudprotokollet sid 11 – 42, 103, 121 – 140.
2. Utlåtande från professor Jann K. Kleffner, daterad den 24 april 2020,
angående vilka omständigheter som avgör bedömningen om en väpnad
konflikt föreligger och hur den ska klassificeras till styrkande av att det
förelåg en internationell väpnad konflikt mellan Iran och Irak under
aktuell brottstid och att Mujahedin var delaktiga i denna väpnade
konflikt samt att Mujahedin haft en tillräcklig grad av organisation och
att även det väpnade våldet mellan Iran och Mujahedin varit av sådan
intensitet att det även förelegat en icke-internationell väpnad konflikt,
sid 1 – 18 i protokollbilaga H2.

3. Utlåtande av LL.M Sally Longworth, daterad den 15 september 2020,
och kompletterande utlåtande, daterat den 9 november 2020, angående
vilka omständigheter som avgör bedömningen om en väpnad konflikt
föreligger och hur den ska klassificeras, till styrkande av att det förelåg
en internationell väpnad konflikt mellan Iran och Irak under aktuell
brottstid och att Mujahedin var delaktiga i denna väpnade konflikt samt
att Mujahedin haft en tillräcklig grad av organisation och att även det
väpnade våldet mellan Iran och Mujahedin varit av sådan intensitet att
det även förelegat en icke-internationell väpnad konflikt, sid 37 – 50 i
protokollbilaga H2 samt sid 189 i huvudprotokollet.
4. Underlag från professor Mark Klamberg, daterat den 24 mars 2020,
angående den rättsliga regleringen vad avser folkrättsbrott i allmänhet
och bedömningen av dess tillämplighet vad avser avrättningarna av de
fångar som tillhörde/sympatiserade med Mujahedin i Iran 1988, till
styrkande av att dessa gärningarna är att bedöma som folkrättsbrott,
sid 49 – 75 i protokollbilaga H1.

5. Utlåtande, daterat 12 februari 2020, och uppföljningspromemoria,
daterad den 20 maj 2020, från professor emeritus Ove Bring angående
den rättsliga regleringen vad avser folkrättsbrott i allmänhet och
bedömningen av dess tillämplighet vad avser avrättningarna av de
fångar som tillhörde/sympatiserade med Mujahedin, till styrkande av
att dessa gärningarna är att bedöma som folkrättsbrott, sid 103 – 107,
113 - 116 i protokollbilaga H1.
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6. Utlåtande, daterad den 21 april 2020, av Rouzbeh Parsi,
Utrikespolitiska institutet, angående den politiska situationen i Iran
under 1979–1988, till styrkande av den maktkamp mellan olika
politiska grupper som pågick i Iran under 80-talet och regimens olika
system för att kväsa oppositionen, utvecklingen av kriget mellan Iran
och Irak samt massavrättningarna av politiska fångar under sommaren
1988, sid 1–10 i protokollbilaga H1.
7. Yttrande från professor David Thurfjell, daterad den 20 februari 2020,
angående och till styrkande av den historiska och religiösa bakgrunden
till massavrättningarna i Iran 1988 och den Islamiska Republikens
religiösa och politiska system, samt den fatwa/hukm som Khomeini
utfärdade i juli 1988 och dess konsekvenser, sid 21 – 34 i
protokollbilaga H1.
8. Rapport från Utrikesdepartementet, ”Mänskliga rättigheter, demokrati
och rättsstatens principer i Iran 2015–2016”, angående och till
styrkande av att det i Iran föreligger allvarliga brister gällande
mänskliga rättigheter samt att det även föreligger allvarliga brister
gällande rättssäkerheten samt att tortyr och framtvingade erkännanden
förekommer, sid 1-17 i protokollbilaga J2.
9. Rapport från Irantribunalen ”Findings of the Truth Commission”,
angående de intervjuer som gjordes den 18 – 22 juni 2012 i London, till
styrkande av förhållandena i olika arrestlokaler och fängelser runt
Teheran under 80-talet, att massavrättningar av fångar skedde i Iran
och i Gohardasht under aktuell brottstid, vilka personer som utgjorde
ledningen i Gohardasht samt vilka personer som var delaktiga i
massavrättningarna, däribland Hamid Noury, att den iranska regimen
åsidosatt grundläggande mänskliga rättigheter samt genomfört
utomrättsliga avrättningar, att målsägandena och vittnena Vida
Rostamalipour, Hossein Maleki, Rahman Darkeshideh, Mokhtar
Shalalvand, Hamid Ashtari, Homayoun Kaviyani 2012 vittnat om
massavrättningarna och medfångar som avrättats, att avrättningarna
strider mot den internationella straffrätten samt att Manouchehr Rezaii
(A 41,) Bijan Bazargan (C 6) och Eberahim Najaran (C 22) avrättats
sid 1 - 431 i protokollbilaga J1.
10. Irantribunalens dom angående och till styrkande av massavrättningarna
av fångar i Iran under aktuell brottstid samt att avrättningarna strider
mot den internationella straffrätten, sid 161 – 212 protokollbilaga J2.
11. Irantribunalens lista över fångar som avrättades under sommaren 1988
till styrkande av massavrättningarna av fångar i Iran under sommaren
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1988 samt att flera av de fångar vars namn angivits i bilagorna A och
C avrättades, sid 74 – 165 i protokollbilaga J3.

12. Förenta Nationernas Generalförsamlings offentliga dokument från den
43 sessionen, 43/147, avseende mänskliga rättigheter i Iran från den 8
december 1988, till styrkande av massavrättningarna av fångar i Iran
under aktuell brottstid och Irans bristande respekt för mänskliga
rättigheter, sid 155 – 156 protokollbilaga J2.
13. Rapport av Geoffrey Robertsson ”The Massacre of Political Prisoners
in Iran, 1988”, angående och till styrkande av massavrättningarna av
fångar i Iran under aktuell brottstid och bakgrunden därtill, att det
föreligger nexus mellan massavrättningarna av Mujahedinfångar och
attacken Eternal Light, att massavrättningarna utgjort brott enligt den
internationella straffrätten, att målsägandena och vittnena Abdolreza
Shahab Shokoohi, Hamid Ashtari, Mehrdad Neshati Malekians, Iraj
Mesdaghi intervjuats 2009 angående sina upplevelser under
massavrättningarna i fängelset Gohardasht, samt att Mehrdad Ashtari
(A 1), Shahram Shahbakhshi (A 2) och Anusheh Taheri (C 26)
avrättats i Gohardasht, sid 1020 – 1161 i protokollbilaga J1.
14. Rapport Abdorrahman Boroumand Foundation “The Massacre of
Political Prisoners in Iran, 1988: An Addendum. Witness Testimonies
and Official Statements”, angående och till styrkande av
massavrättningarna av fångar i Iran under aktuell brottstid, den
iranska regimens agerande och uttalanden gällande
massavrättningarna, att det föreligger nexus mellan
massavrättningarna av Mujahedinfångar och attacken Eternal Light,
att massavrättningarna utgjort brott enligt den internationella
straffrätten, att målsägandena och vittnena Abdolreza Shahab
Shokoohi, Hamid Ashtari, Mehdi Aslani, Mehrdad Neshati Malekians,
Iraj Mesdaghi, Manoochehr Eshaghi, Hossein Maleki intervjuats 2009
angående sina upplevelser under massavrättningarna i fängelset
Gohardasht, att bland andra Ahmad Nouramin (A 58), Behzan Fath
Zanjani (A 21) , Mahmud Zaki (A 34), Majid Moshref (A 42), Roshan
Bolbolian (A 43), Hossein Bahri (A 59), Mehdi Fereiydooni (A 100),
Jahanbakhsh Sarkhosh (C 8) , Mohamed Ali Behkish (A 20) avrättades,
sid 1302 – 1697 i protokollbilaga J1.
15. Utskrift och översättning av en intervju av vittnet Hossein Maleki,
gjord av Abdorrahman Boroumand Foundation 2009, angående och till
styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht och att
Hamid Abbasi arbetade i Gohardasht, sid 111 – 279 i tilläggsprotokoll
1.
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16. Amnesty International årsrapport för 1989 angående och till styrkande
av massavrättningarna av fångar i Iran under aktuell brottstid och att
det i Iran föreligger allvarliga brister i rättssäkerheten och att tortyr
förekom, sid 21 – 26 protokollbilaga J2.
17. Rapport Amnesty International ”Iran: Violations of human rights 1987
– 1990”, angående och till styrkande av massavrättningarna av fångar i
Iran under aktuell brottstid, att den iranska regimen försökt att
hemlighålla massavrättningarna, att avrättningarna utgjort ett
illegitimt dödande, revolutionsdomstolarnas jurisdiktion i Iran 1987 –
1990 och den bristande rättssäkerhet i dessa domstolar samt Irans
behandling av fångar, sid 36-93 i protokollbilaga J2.
18. Rapport Amnesty ”Blood – Soaked Secrets”, angående och till
styrkande av massavrättningarna av fångar i Iran under aktuell
brottstid och bakgrunden därtill, att avrättningarna utgjort ett illegitimt
dödande, vilka personer som var verksamma i dödskommittén i
Gohardasht, att många av de avrättade fångarnas kroppar begravts i
massgravar, att den Islamiska regimen under lång tid agerat för att
hemlighålla massavrättningarna och dess uttalanden angående
avrättningarna, att målsäganden Asghar Mehdizadeh berättat om
massavrättningarna i Gohardasht och att han var inne i
avrättningsrummet och såg fångar avrättas, att Adel Talebi (C 3),
Mahmoud Behkish (C 21), Mohamed Ali Behkish (C 20), Mohsen
Delijani (C 24), Bijan Bazargan (C 6), Gholam Reza Kiakojori (A 50),
Hosein Haji Mohsen (C 2), Mansour Hariri (A 67), Mohammadhasan
Khaleghi (A 37), Hosseinali Khatibi (A 87), Jafar Tajaddod (A 40),
Mahmoud Zaki (A 34), Behrooz Behnamzades (A 23), Hossein Bahri (A
59), Asadollah Tayebi (A 35), Ramin Ghasemi (A 11), Jafar Khosravi
(A 80), Faramarz Delkash (A 24), Abbas Yeganeh (A 32), Hossein
Niakan (A 45), Hamidreza Taherian (A 20), Mohammadreza Mohajeri
(A 33), Karim Khoshafkar (A 88), Asghar Masjedi (A 15), Hadi
Jalaloldin Farahani (A 66), Reza Azali (A 83), Heidar Sadeghi (A 89),
Alireza Mehdizadeh (C 19), Faramarz Farahani (A 91), Ali Haghverdi
(A 92), Hamid Ardestani (A 63), Iraj Jafarzadeh (A 65), Taher
Haghighat Talab( A 38), Mohammadreza Shahir Eftekhar (A 27)Hadi
Azizi (A 36), Roshan Bolbolian (A 43) avrättats, sid 433 – 633 i
protokollsbilaga J1.
19. Rapport Amnesty ”Criminal cover up”, angående den Islamiska
regimens åtgärder att täcka över de massgravar där kropparna efter de
fångar som avrättades under aktuell brottstid placerats, till styrkande av
massavrättningarna och att regimen försökt hemlighålla dessa
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avrättningar samt att misstänkta förövare vid massavrättningarna inte
lagförts, sid 959 – 989 i protokollbilaga J1.
20. Rapport från Justice for Victims of 1988 Massacre in Iran (JVMI) ” Inquiry into the 1988 mass executions in Iran” publicerad 2017
angående och till styrkande av massavrättningarna av fångar i Iran
däribland fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, vilka högre
tjänstemän som verkade i revolutionsdomstolarna och i dödskommittén
i Teheran, att en person som gick under namnet Hamid Abbasi var
assistent till biträdande åklagaren i Gohardasht och att denna person
närvarade vid avrättningarna, att målsägandena Mahmoud Royaie,
Mohammed Zand, Akbar Samadi, Asghar Mehdizadeh, Hossein Farsy
och vittnet Hassan Ashrafian intervjuats, samt att Reza Zand (A 13),
Mohsen Seyyed Ahmadi (A 10) och Hossein Niakan (A 45) avrättats, sid
335 – 401 i tilläggsprotokoll 1.
21. Artikel skriven av Payam Akhavan, ” Is Grassroots Justice a Viable
Alternative to Impunity The Case of the Iran People’s Tribunal”,
angående bakgrunden till Irantribunalen, tribunalens arbete och fokus,
tribunalens dom och dess betydelse samt iranska reaktioner efter
domen, till styrkande av att det skett massavrättningar av fångar i Iran
under aktuell brottstid och att avrättningar utgjort brott mot den
internationella straffrätten, sid 3-65 i protokollbilaga J3.

22. Artikel inlämnad av Payam Akhavan från webbsajten Borhan utvisande
den kritik som Irantribunalen orsakade i Iran, till styrkande av
massavrättningarna av fångar i Iran under aktuell brottstid, att det
föreligger nexus mellan avrättningarna och attacken den 26 juli 1988
samt att iranska regimen såg fångar som sympatiserade med
Mujahedin som fienden, sid 67 – 72 i protokollbilaga J3.
23. Översättning av fatwan till svenska, till styrkande av
massavrättningarna av fångar som sympatiserade med Mujahedin i
Iran under aktuell brottstid samt nexus mellan dessa avrättningar och
den väpnade konflikten, sid 257 i protokollbilaga J2.
24. Operativ analys – litteraturgenomgång angående Iran-Irakkriget och
irakiskt stöd till och samarbete med mujahedin under Iran-Irakkriget till
styrkande av att Irak och Mujahedin haft ett ingående militärt
samarbete under slutet av Iran - Irakkriget och att den väpnade
konflikten var att bedöma som en internationell väpnad konflikt mellan
Iran och Irak där Mujahedin var delaktig, sid 143 – 164 i
huvudprotokollet.
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25. Utdrag av boken ”The Lessons of Modern War” Volume II Chapter 10
angående utvecklingen av Iran-Irakkriget, till styrkande av att det vid
aktuell brottstid förelåg en internationell väpnad konflikt mellan Iran
och Irak där Mujahedin var delaktig, sid 167 – 187 i protokollbilaga J3.
26. Utdrag ur Hossein Ali Montazeris memoarer angående och till
styrkande av massavrättningarna av fångar under aktuell brottstid, att
avrättningarna har samband med den väpnade konflikten samt att
avrättningarna inte var förenliga med iransk lagstiftning, sid 302 – 319
i tilläggsprotokoll 1.
27. Intervjuer med Hossein Ali Montazeri angående och till styrkande av
massavrättningarna av fångar under aktuell brottstid och att
avrättningarna inte var förenliga med iransk lagstiftning,
protokollbilaga Digital media U37-3.
28. Satellitbild över Gohardasht-fängelset angående och till styrkande av
fängelsebyggnadernas utseende och placering, sid 188 i
huvudprotokollet samt sid 203 – 209 i protokollbilaga M1.
29. Skisser av Gohardasht inlämnade av Iraj Mesdaghi angående och till
styrkande av hur fängelset såg ut såväl utvändigt som invändigt, sid 31
- 54 i protokollbilaga F3.

30. Fotografier på fångar och personal, till styrkande av att Hamid Noury
var den person som gick under namnet Hamid Abbasi i fängelset
Gohardasht, sid 272 – 274 i protokollbilaga F1.
31. Mehdi Eshaghis dom angående och till styrkande av att han dömdes till
10 års fängelse 1982, sid 161 – 163 i protokollbilaga F2.
32. Lista på avrättade medfångar som inlämnats av Ali Zolfaghari
angående och till styrkande av att bland annat Amir Hossein Karimi (A
73), Farzin Nosrati (A 18), Masoud Khasto (A 79) och Mohsen
Sadeghzadeh Ardabili (A 78) avrättades i Gohardasht under aktuell
brottstid, sid 351 i protokollbilaga F2.
33. Lista över avrättade fångar under massavrättningarna i Gohardasht
sammanställd av Deljou Abadi (Iranien Refugees Alliance) angående
och till styrkande att en mycket stor del av de fångar som anges i bilaga
A avrättats, fil U72-4 Digitalt material 2 i tilläggsprotokoll 1.
34. Anteckningar av Ramezan Fathi avseende avrättade medfångar till
styrkande av att bland andra Naser Mansouri (A 31), Kaveh Nasri (A
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48), Farhad Atrak (A 60), Seyed Ali Vasli (A 94) och Ali Haghverdi (A
92) avrättats under massavrättningarna i Gohardasht, sid 492 i
protokollbilaga F2.
35. Utdrag av ”svarta boken 67” angående fångar som avrättats under
massavrättningarna 1988 till styrkande av att Jahanbakhsh Sarkhosh
(C 8), Mohsen Rajabzadeh (C 11), Abbas Raiisi (C 12), Jafar Rihai (C
13), Sadek Riahi (C 14), Mostafa Farhadi (C 16), Homoiyon Azadi (C
17), Madjid Walid (C 18), Behzad Omrani (C 19) och Hamid Nasiri (C
23) avrättades i Gohardasht, att Hosein Haji Mohsen (C 2), Adel
Talebi (C 3), Heidar Nikoo (C 4), Majid Ivani (C 5), Bijan Bazargan (C
6), Mahmoud Alizadeh Azami (C 7), Kayvan Mostafavi (C 10),
Mohammad Ali Pezhman (C 15), Mohamed Ali Behkish (C 20),
Mahmoud Behkish (C 21), Ebrahim Najaran (C 22), Mohsen Delijani
(C 24) och Sasan Ghandi (C 25) avrättats, sid 429 – 433 i
tilläggsprotokoll 1.
36. Uppspelning av polisförhör med numera avlidne Hamid Nejati
Khalaghdust angående hans upplevelser och iakttagelser i fängelset
Gohardasht 1988 - 1989 samt anledningen till att han satt fängslad till
styrkande av att han dömts för att ha sympatiserat med Mujahedin, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skedde under aktuell
brottstid, att Hamid Abbasi hade en ledande ställning i Gohardasht,
och under massavrättningarna, att Hamid Abbasi den 6, 9 och 13
augusti 1988 (15, 18 och 22 mordad 1367) varit i dödskorridoren där
Hamid Nejati Khalaghdust befunnit sig, läst upp namn på fångar bland
annat målsägandens namn inför att dessa skulle ställas inför
dödskommittén, att Hamid Abbasi någon gång den 6,9 och/eller 13
augusti 1988 (15, 18 och/eller 22 mordad 1367) i dödskorridoren där
målsäganden befunnit sig, läst upp namn på personer som skulle
avrättas, däribland Dariush Hanifehpour (A 44) , Hadi Saberi (A 51),
Iraj Lashgari (A 74), Mahmod Meimanat (A 6), Ali Haghverdi (A 92),
Hossein Niakan (A 45), Rahman Cheraghi (A 99) och Gholam Reza
Kiakojori (A 50) och fört dessa personer till avrättning och att Dariush
Hanifehpour (A 44), Hadi Saberi (A 51), Iraj Lashgari (A 74), Mahmod
Meimanat (A 6), Ali Haghverdi (A 92), Hossein Niakan (A 45), Rahman
Cheraghi (A 99)och Gholam Reza Kiakojori (A 50) därefter avrättats,
samt att Hamid Nejati Khalaghdust utsatts för svårt lidande.
(Målsägandebiträde, Bengt Hesselberg)

37. Bokomslag och översättning av Iraj Mesdaghis bok ”Neither Life Nor
Death, vol. 3 Restless Raspberries”, angående och till styrkande av
händelser och förhållandena i Gohardasht under 1988, att
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massavrättningar av fångar i Gohardasht skett under aktuell brottstid,
att Iraj Mesdaghi vid ett flertal tillfällen förts till dödskommittén, att
flera av de personer som anges i bilaga A avrättats samt till styrkande
av vilka som var medlemmar av dödskommittén i Gohardasht, att
Hamid Noury varit delaktig och haft en ledande roll i
massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell brottstid
samt att denna bok skrivits 2004 och publicerats 2006 sid, 57 – 58 i
protokollbilaga F3, 20 – 141 i tilläggsprotokoll 2, 4 – 122 i
tilläggsprotokoll 3, sid 9 – 13 i tilläggsprotokoll 4.
38. Bokomslag och utdrag av Iraj Mesdaghis bok ”Till …The Dawn of
Grapes” angående och till styrkande av massavrättningarna av fångar i
Gohardasht under aktuell brottstid, sid 60 – 61 i protokollbilaga F3,
266 - 328 i tilläggsprotokoll 3, 12 i tilläggsprotokoll 4.
39. ”The Massacre” författad av Iraj Mesdaghi, angående och till styrkande
av händelser och förhållandena i Gohardasht under 1988, att
massavrättningar av fångar i Gohardasht skett under aktuell brottstid,
att Hamid Noury var delaktig i avrättningarna samt att många av de
som angetts i Bilaga A avrättades, sid 43 – 101 i huvudprotokollet.
40. Översättning av Iraj Mesdaghis bok ”Eldfåglarnas dans och askans
läte” som publicerades 2011, angående och till styrkande av händelser
och förhållandena i Gohardasht under 1988, att massavrättningar av
fångar i Gohardasht skett under aktuell brottstid, att Hamid Noury var
delaktig i avrättningarna samt att många av de som angetts i Bilaga A
avrättades, sid 143 – 222 i tilläggsprotokoll 2, 198 – 264 i
tilläggsprotokoll 3.
41. Utdrag av Mahmoud Royaies bok ”Aftabkaran”, angående och till
styrkande av massavrättningar av fångarna i Gohardasht, att flera av
fångarna i Bilaga A avrättats samt att Hamid Noury varit delaktig i
avrättningarna, sid 233 – 246 i protokollbilaga J3.
42. Utdrag ur Hossein Farsys bok ”A Galaxy of Stars” som publicerades
2016 (2:a upplagan), angående och till styrkande av
massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, att
Hamid Noury var delaktig i avrättningarna, samt att bland annat
Mahmoud Meimanat (A 6), Dariush Hanifepour (A 44) och Hossein
Niakan (A 45) avrättats, sid 435 – 537 i tilläggsprotokoll 3.
43. Utdrag ur Mehdi Aslanis bok ”Blommans sista chans”, till styrkande av
att Hosein Haji Mohsen (C 2), Mahmoud Alizadeh Azami (C 7), Jafar
Riahi (C 13), Sadek Riahi (C 14) avrättats under aktuell brottstid i
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Gohardasht samt att även Bijan Bazargan (C 6), Hamid Nasiri (C 23)
avrättats under aktuell brottstid, sid 290 – 301 i tilläggsprotokoll 1.
44. Brev från Adel Rouzdar (C 1) och fotografier som inlämnats av hans
syster Sara Rouzdar, till styrkande av att Adel Rouzdar satt fängslad i
Gohardasht och att han avrättades under massavrättningarna under
aktuell brottstid, sid 239 – 240, 242 – 244, 257 - 263 i protokollbilaga
F3.
45. Dokument, inlämnade av Sedigheh Haji Mohsen, gällande Hossein Haji
Mohsen (C 2) utgörande födelsebevis, dödsbevis, utbildningsbevis,
anställningsbevis och tre brev, till styrkande av att Hossein Haji
Mohsen avrättades, sid 265 – 276 i protokollbilaga F3.

46. Fotografier inlämnade av Esmat Talebi Kalhoran utvisande hennes bror
Adel Talebis (C 3) väska och andra tillhörigheter som de efter
avrättningarna erhållit från myndigheterna och dödsattest samt
översättningar av dessa dokument, till styrkande av att Adel Talebi
avrättats, sid 287–288, 290, 305–306 i protokollbilaga F3.
47. Dokument, inlämnade av Majid Atabaki avseende avrättade medfångar
och en översättning av dessa, angående och till styrkande av att Roshan
Bolbolian (A 43) och Hossein Niakan (A 45) avrättats, sid 498
protokollbilaga F3, 87 – 88 i tilläggsprotokoll 1.
48. Dokument, inlämnade av Mokhtar Borojerdy Shalavand, föreställande
fotografi av hans bror Hamzeh Borojerdy Shalavands (A 5) väska som
de fått tillbaka av iranska myndigheter efter att brodern avrättats,
broderns ID- handling, kort på brodern och utdrag av Mehdi Aslanis
bok, till styrkande av att Hamzeh Borojerdy Shalavand avrättats i
Gohardasht under aktuell brottstid, sid 10 – 19 i protokollbilaga G2,
109 – 119 i tilläggsprotokoll 1.

49. Dokument, inlämnat av Nasrullah Marandi, visande en dom, till
styrkande av att Nasrullah Marandi dömts till 15 års fängelse, sid 54 –
56 i protokollbilaga F4.
50. Video visande ett föredrag hållet av Nasrullah Marandi i Stockholm i
augusti 2018, till styrkande av att Nasrullah Marandi namger Hamid
Abbasi/Hamid Noury som delaktig i massavrättningarna av fångar i
Gohardasht, Digitalt material Z119.
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51. Video visande ett föredrag hållet av Ahmad Ebrahimi angående och till
styrkande massavrättningar av fångar i Gohardasht 1988 samt att
Ahmad Ebrahimi förts till dödskommittén under aktuell brottstid i
Gohardasht, Digitalt material U72-9.

52. Video visande ett föredrag hållet av Mahmoud Royaie som sänts i en
tv-kanal för drygt 20 år sedan, angående och till styrkande av
massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell brottstid
samt att Hamid Noury var delaktig i avrättningarna, Digitalt material
G178-1.
53. Av Hossein Farsy inlämnad lista över avrättade personer som namnges
i hans bok A Galaxy of Stars, till styrkande av att bland andra Iraj
Lashgari (A 74), Akbar Shakeri (A 30) och Reza Abbasi (A 3)
avrättades, sid 156 – 157 i protokollbilaga F4
54. Dokument, inlämnade av Amir Atiabi Houshang, visande bild av hans
almanacka där han noterade de dagar kroppar lastas på lastbilsflak samt
en ritning över delar av Gohardasht, till styrkande av
massavrättningarna av fångar i Gohardasht under aktuell brottstid, var
fångarna befann sig när de hörde dödskommissionen diskutera
avrättningarna samt var kropparna överflyttades till lastbilar, sid 64 –
67, 123 - 124 i protokollbilaga G3.
55. Intervju med Amir Atiabi som hållits av Iran Human rights år 2009, till
styrkande av massavrättningarna av fångar i Gohardasht samt att
Mahmoud Behkish (C 21) och Mohamed Ali Behkish (C 20) avrättades,
sid 89 - 108 i tilläggsprotokoll 1.
56. Videointervju gjord av Justice for Iran med Hassan Golzari till
styrkande av att Hossan Golzari förts till dödskommittén i Gohardasht
under aktuell brottstid och att Hamid Noury var i Gohardasht under
denna tid, Digitalt material U163-2.
57. Inkommit mail från Mehrzad Dashtbani avseende avrättade medfångar,
till styrkande av att bland andra Mohammad Ali Pezhman (C 15),
Abbas Raiisi (C 12), Bijan Bazargan (C 6), Mohamed Ali Behkish (C
20), Mohsen Rajabzadeh (C 11), Hosein Haji Mohsen (C 2), Mahmoud
Behkish (C 21), Anusheh Taheri (C 26), Kayvan Mostafavi (C 10),
Mohsen Delijani (C 24), Adel Rouzdar (C 1), Sasan Ghandi (C 25)
avrättades i Gohardasht under aktuell brottstid, sid 221 – 222 i
protokollbilaga G3.
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58. Dokument, inlämnat av Payvand Manouchehr, visande en kopia på en
dom, till styrkande av att Payvand Manouchehr dömts till 10 års
fängelse, sid 838 - 840 i protokollbilaga G2.
59. Dokument, bland annat brev, inskickade av Solmaz Alizadeh angående
och till styrkande av att Mahmoud Alizadeh Azami avrättats i
Gohardasht under massavrättningarna 1988, sid 64- 86 i
tilläggsprotokoll 1.
60. Fotografi av Gohardasht sid 153 i protokollbilaga M1.
61. Promemoria avseende fotografier som påträffats i Hamid Nourys
mobiltelefon utvisande och till styrkande av att Hamid Noury gjort
militärtjänstgöring och att hans bror dödats i kriget mellan Iran – Irak,
sid 2 – 41 i protokollbilaga R1.
62. Promemoria avseende kontaktuppgifter som påträffats i Hamid Nourys
mobiltelefon utvisande och till styrkande av att Hamid Noury har
kontaktuppgifter till personer som kan kopplas till Evin och Gohardasht
samt ett flertal kontakter inom det iranska rättsväsendet, sid 44 - 52 i
protokollbilaga R1.

63. Promemoria avseende sms som påträffats i Hamid Nourys mobiltelefon
utvisande och till styrkande av att Hamid Noury har god kännedom om
rättsliga frågor, att Hamid Noury har goda kontakter i Irans
rättsväsende samt att han kallar sig för Hamid Abbasi, sid 59 - 111 i
protokollbilaga R1.
64. Promemoria avseende bilder på dokument och skärmdumpar som
påträffats i Hamid Nourys mobiltelefon utvisande och till styrkande av
att Hamid Noury har god kännedom om och intresse av rättsliga
frågor, sid 113 – 133 i protokollbilaga R1.
65. Promemoria avseende Whatsapp-chattar som påträffats i Hamid Nourys
mobiltelefon utvisande och till styrkande av att Hamid Noury har god
kännedom om rättsliga frågor, att Hamid Noury har goda kontakter i
rättsväsendet samt att Hamid Noury kallas Abbasi, sid 135 – 155 i
protokollbilaga R1

