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شاهدان دادگاه نوری ،یکی از سآقای مهرداد نشاطی ملکیان:چند پرسش ساده از 

 !استکهلمدر

را می شناسند وبه یادداشت هایم درباب گزارش دهی از دادگاه همه آنانی که م

دردادگاه استکهلم دسترسی دارند، نیک دریافته اند؛ من به جنجال (نوری)حمیدعباسی

یاران دیروزی وفرزندان جامعه ه سخت بی باروم ودادخواهی بیشمارینی درحاشیه دادگاآفر

گوهرخویش درهیکل وجودی این وآن ودرجوهر را اندآرمیدهکه زیرخروارهاخاک  نما

دادگاه آنچه در. حقیقت می بینم دادخواهی را بربنیاد . حزب،سازمان وگروه نمی بینم

ی مردمان رنج کشیده و داغدار، به  دخواهی همهپژواک صدای دا استکهلم می گذرد را

آن  دریایاز قطره ای، که شاکیان وشاهدان دادگاه استکهلم،مسامی شنوسعت ایران 

 !انند،هریک به کالمی ونشانی درخوریار

که سال هاست درمیان ما نیست ولی ایست حیثیت رفیقی دفاع از این یادداشتم،سوژه اصلی 

اینروسکوت از. وننویسم خت اذیتم می کند که لب فروبندمسوداوبامن وما است،نشان ب  

خود را وتابم  مینبی هیچ ابهامی برشالگونی راجاِن شیفته علی اکبرحق رفیق سالیانم در

دادگاه  هدانداشت در حاشیه دادگاه برمتن اظهارات یکی ازشادبه نوشتن این یا موظف

 .دیدم

 ،روزچهارشنبه(نوری)عباسیجلسه دادگاه حمید(۵۵)پنجمینو اهپنجباری 

 «مهرداد نشاطی ملکیانس»شهادتبه عنوان آخرین جلسه سال به ۲۲۲۲دسامبر۲۲

 ندهززابرپایه یادداشت هایم، چندین بار نشاطی مهردادی آقا ،شاهد دادگاه،اختصاص داشت

 .که دراین یادداشت به یکی از آن موارد می پردازم .برد نام«اکبرشالگونی علی»یاد



دانستم برای چه  من نمی. من را صدا زدکبردرسلول بودیم که پاسدارآمد ومن وا ... » -*

های بند ما را هم صدا زد و او  مانده یک نفر دیگر از باقی. بند زدم و آمدم بیرون اما چشم

 «....پشت سر من قرار گرفت

یعنی طبق ! نههمه را نوشتم باقی موارد را،من تمام موارد یعنی مصاحبه کردن و... »

 بما را دوباره به همان بند شد و رکردم،تمامها راپ   من این...عی که داشتیمموض

(B)به شدیداتعریف کردم واکبررابرای اکبرمن آنجا ماجرا. جا که بودیم همان؛برگرداندند

دارند … وتاه باید بیاییمککرد که بابا اعدام است، اوتأکید می.اد کردمن انتق

وگفتم که حاالببینیم  بودمکاری بود که من کرده  حال اینبه هر. کشنددیگر؛مرگ است می

هیچ عواقبی خوشبختانه البته برای من دیگر. مده تغییرش میآید واگرالزم شد چه پیش می

 «.نداشت

کارگران انقالبی علی اکبرشالگونی ازکادرهای مبارزسازمان  انمرفیق:یاد آورمی گردم 

دی ۲۲برابر۲۲۲۲م ژانویه پنجشنبه دهبیماری درروزبراثر (راه کارگر)ایران 

در میان اندوه پ رشمارانی اززندانیان و جهان فروبستدرشهربرلین آلمان چشم از۲۲۳۲

میان ما نیست درایست که سالی ( ۳)نه االن سیاسی رها شده اززندان به خاک سپرده شد و

. 

من ازمقطع دستگیری واطالعم ازچند وچون برپایی دادگاه برای محاکمه این مجرم 
ته شده زندان گوهردشت، بدون اغراق روزی نیست که یاد اکبربه ذهنم شناخ

ورزیده می توانست یکی از برآنم،رفیقم اکبراگرمیبود،باذهن سیال خویش .متبادرنگردد
 .   دادگاه استکهلم باشد انشاهدترین 

به این سو،روزی نیست که من  ۲۲۲۲ازدهم اوت(نوری)ازشروع دادگاه حمیدعباسی

 یاد زنیم ونهم درباب دادگاه حرف  باکه اکبر را می شناسند  دیگریورفقای 
دود حافظه های قدرتمند به جا مانده اززندان گوهردشت رابه زبان عاکبرشالگونی ازم

 .   جاری نکینم وجای خالی اودرشهادت دادگاه نوری درشهراستکهلم راخالی نیابیم

مهردادنشاطی »دادگاه نوری ازآن آقای باری آنگونه که یادکردم،آخرین جلسه ماه دسامبر
بود که ۰۰۰۰اول دیبرابر دسامبر۲۲ازفعاالن سازمان اقلیت،روزچهارشنبه«سملکیان

ضمن شهادتش درمحکومیت شخص نوری  وآنچه که بر اووهمنسالنش گذشت،روایتی 
 . سیال وروان راعرضه داشت که برای هرشنونده ای قابل دریافت بود

 :ی مهرداد نشاطیآقاو اما پرسش هایم از

که زمان کشتار است و باید کوتاه  ینظر نقطه برچسب چنین بیان نشاطی مهرداد آقای -*  

 های زندانی ترین ومقاوم ترین ازشریف یکی درموردبیاییم وهمه این چیزها را بپذیریم 

 سلب ازاو گویی پاسخ وحق نیست ما میان اودیگردر که آن به توجه با ۷۶کشتاردر سیاسی

 ؟است گرفته صورتاز جانب شما  نیتی چه با شده



آقای نشاطی تاجایی که من میدانم عمل انسانها است که مورد قضاوت قرار میگیرد نه 

حرف آنان وزنده یاد اکبرشالگونی با عملش درزندان نشان داد که حد اقل درمورد خود 

 به دلیل کوتاه نیامدناعتقاد به این که وقت کشتاراست وباید کوتاه آمدرا نداشت چرا که او

خرین زندانیان کمونیستی بود که باعنوان مرخصی آ ونپذیرفتن شرایط زندان جزو

آنهماجباری ونه به تقاضای خودش اززندان بیرون آمد وبالفاصله وبه شکل غیر قانونی 

 .ازکشورخارج شد

 تشهاد کجای به مجادله برانگیزومورد بحث برچسب چنین زدن:این است یپرسش اصل -*

مجرم زندان گوهردشت دردادگاه استکهلم وکیفرخواست  نوری ی محاکمه وموضوع شما

 است؟ دادستان ها مرتبط

 سخنانی چنین بود نکشیده خاک درنقاب اکبرچهره که هرگزدردورانی شما نشاطی آقای -*

 حضورخودتان با قبل دهه ازیک بیش که ای درجلسه :ازجمله. نیاوردید برزبان

بود وخود  درزندان مقاومت جلسه آن برگزارشدوازقضاموضوع رتواکبردرفرانکفو

 .!چرا. شمانیزصحنه گردان آن نشست بودید، برزبان نیاوردید

 با که سابق سیاسی های اززندانی بسیاری های یادمانده اکبربا درمورد شما شهادت بیان -*

 راینب همگی ها ازآن چند تنی با درصحبت. درتضادآشکاراست بودند اکبرنزدیک

 دادخواهی امر کلیت نفع به  شرایط دراین چنین نظراتی رابخصوص بیان که بودندباور

 .بینند نمی

و زدن چنین برچسبی  شهادت این که کنید  فکرنمی شما نشاطی آقای: واما پرسش پایانیم -*

به  بدهکارپاسخ وجدان درمحکمهشمارا دادگاه درصحن موضوع با ارتباط بیآنهم کامالد

 وآن دیگرانوبرادرش توفیق شهره  جوانش رشماراکبربه همسرش،به یگانه دختریاران پ  

 ؟می نماید

درباب  لی تا به امروزبرپایه ذهنیتم و برای کارهای نوشتاری اممن زندان نبوده ام و
یک واقعیت  .رویش خم نشده باشمبرونخوانده کمترخاطرات نوشته شده رازندان،

» :گان زندان گوهردشت به شکل روشن گواه این استرها شده ازازخاطرات به جامانده 
اعدام که پس ازی تشکیل شده بودزندان گوهردشت اساسا ازابتدا اززندانیان(۲۰)ده سالن

چهره های بجامانده در این اکبرشالگونی ازوعلی به پذیرش مصاحبه نشده بودندحاضرها

 « ...بند بود

که وجان  شیفته ای  موضعی سر  درقبال ایستادگی ومقاومت رفیق ،ناراستگویی 
 مقاوم،که تا آخرین لحظهاش آتش زنه  به تخریب کشاندن سیمای  امروزدرمیان مان نیست 

 !بود و ماند

و رازداری هرچند اگرهم می ُبود،شرافت انسانی اش :برآنمنی نیست،اکبرشالگو
 همچنانو دربیان حقایق رابا خود نگه میداشت اسرارمگوی زندان،وطرح ضعف هااودر

 ناراستی جلوه برونی پیدا نکنداین  باقی می گذاشت تاوسعت خودناگفته ها رادرسینه ُپر
 !ودشمن را شاد نسازد



به سوگند شهادتش ناسپاسی ورزد و دست ید که کسی بری آنگاه به درد می آوجدان آدم
وسیمای زیراچنین انگاره ای ازشان وانصاف .زند گروهیتسویه حساب شخصی و

 .وصادقترباشیمخوب است دربرابردشمن مشترک، کمی مهربانتر.ستادادخواهی بدور
   !بادچنین 

واظهارات شاهدان و شاکیان دادگاه چه ( عباسی)لینک یادداشت هایم ازدادگاه حمید نوری 

 وآلبانی برای دادگاه از استرالیا و کانادا...حضوری و چه از طریق ویدئو

https://drive.google.com/drive/folders/1l_-DDPT0OmT6arD5agxkUrtLQkrNET6r?usp=sharing 

 

   

 


