
  ۳۱یادداشت

 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه روز دهمینسیزگزارش 

                                                                امیرجواهری لنگرودی 
  ۰۱۰۷سپتامبر  ۱۰ برابر با ۷۰۱۱ شهريور ۷۱چهارشنبه      

 

 ۷۳در سالن  سوئد، پایتختسیزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم 

به  ۵۱۷۹حدود ساعت شهریور از۷۳سپتامبر برابر۸چهارشنبه روزدادگاه،

 . وقت محلی آغاز شد

ندان ، زندانی سیاسی سابق در زآقای سیامک نادریاین جلسه در

 ۷۷۳۳دربردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان  به جانازو گوهردشت 

 .دهد به عنوان شاکی و شاهد شهادت می

یش در پست فیس بوکی سیمای آرام و شاعرانه اش روز پ اسیامک نادری ب

خواستم به . جلسه دادگاه حمیدنوری است" سیزدهمین" فردا»۱اش نوشته بود

اش، برای حمید نوری است که سمت چپ و " نحسی" دوستان بگویم که 

 رو به من خواهد نشست، من مجبور نیستم قیافه نحسش را ببینم، اما نحسی

رئیس جمهور ایران " سیزدهمین " مافوق اش هم . را حس خواهم کرد او

نحسی ها برای نوری و . است و بازی دو سر باخت برای خامنه ای بود 

 !رئیس اش مستدام باد

ام تا چشم  آماده» :گویی با سایت زمانه گفته بود و گفتاین درپیش از او

  « .…شهادت بدهمبدوزم و حمید نوریچشم در
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اعتراضی وکالی با ، برای دومین باردرون دادگاه چهارشنبهحواشی روزاز

 .شدروبرونوری به روند پیشبرد دادگاه و زمان پرسش های خود مید ح

توضیح به روند  تیم وکالی نوریاست که این دومین بارتوضیح اینکه 

بدین معنی که .اعتراض دارندزمانی پرسش و پاسخ با شاکیان و شاهدین 

پیشبرد دادگاه بدین مسیر .روزهائیکه دادگاه با شاکی و شاهد روبرو است

پس . ت که ابتداء امر وکالی شاکی به معرفی او اقدام می نماید اس لشک

پرسش های خود را رسد تا  آنگاه نوبت به دادستان یا دستیار دادستان می

در .پس آنگاه نوبت به قضات دادگاه می رسد. نماید شاکی یا شاهد طرحاز

میرسد که پرسش های ( عباسی)بخش پایانی نوبت به وکالی حمید نوری

در رابطه با این آنها . طرح نمایندآن روز از شاکیان و شاهدان  خود را

آخر وقت  ۱اشتند وگفتندشاکیان شکایت دپرسش های خود ازبرش زمانی 

ظهر که دادگاه از نفس افتاده و همه خسته اند به ما زمان کمی می بعد ازهر 

 . رسد که پرسش های خود را طرح نماییم

ماه دروکال ما ششدند که کرد ویاد آور ع راتائیداین موضورئیس دادگاه 

داشت که پرسش های خود را  دخواهیکافی مارس سال آینده،فرصتی 

    !دارید ، طرح کنید شاهدانشاکیان و کدام ازرهاز

همچنین رئیس دادگاه دراطالع رسانی خود به حاضرین دردادگاه اعالن 

ئویی ضبط که شهادت سیامک نادری در دادگاه امروز به شکل وید۱ داشت

     .شود می

ها و  توضیحاتی درباره سابقه فعالیت( مشاور)این جلسه وکیل مدافع در آغاز

 است ۷۵۳۱متولد سال  سیامک۱گوید می. دهد می نادری سیامکدستگیری 

انفرادی ران زندانی بوده که چندین سال ازاین مدت رادرو هفت سال در ای

  .اتهام نادری هواداری از سازمان مجاهدین خلق بوده است.است گذرانده

خود سخن گفت  ،نادری سیامکهای وکیل مشاور صحبتپس از

من رفته بودم . بازداشت شده است۷۵۸۱سال درکه وی »  ۱داشتواظهار

از فروشگاه کوروش برای خواهرم کیف مدادرنگی بخرم که شناسایی و 

داشته خبرچهارماهه ام های  فعالیترا لوداده از منو فردی که  دستگیر شدم

 «نه بیشتر

ار سازمان آشکورا به عنوان هوادارا» ۱بیان داشتسیامک ادامه در

انفرادی من را در۱ شدویاد آور« بازداشت شده استمجاهدین لو داده اند و

. ندهیدنگه داشتند و وقتی همکاری نکردم گفتند که سالم او را تحویل اوین 
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یک چماق از ساق پا تا فرق سرم را آمدوبا۵۱یک پاسدار با قد یک متر و

  «.کوبید

وقتی به هفت سال زندان محکوم شدم، وکیل مدافعی  ۱سیامک نادری گفت

تومانی و  ۷۱ام جز هواداری، یک کمک مالی  نداشت و اتهامی در پرونده

  .فروش نشریه سازمان مجاهدین نبوده است 

واینکه های مختلف  ادامه درباره انتقالش به زندانسیامک نادری در 

نادری توضیح داد که . ، سخن گفتنهایت به زندان گوهردشت منتقل شدهدر

 .آزاد شده است ۳۳آذر  ۰۱ها به زندان اولین منتقل و  پس از اعدام

در زندان گوهردشت  نادریدادستان به حضور این توضیحات،بعد از

 ؟که در کدام بندها به سر برده است ۱پرسیدپرداخت و 

شده و حتی  که نام و شماره بندها پیوسته عوض می» ۱نادری توضیح داد

و خود در کدام بند ها بدوه  کرد در یک سال دو بار نام عوض می یک بند

 «است 

که یا در قرنطینه بوده یا در انفرادی و به همین دلیل  ۱تأکید داشت نادری

شناسد، در حالی که در مورد ایرج مصداقی اینگونه  افراد زیادی را نمی

 .«شناخته است نبوده و او افراد زیادی را دیده و می

سیامک نادری دستان به طرح سواالت دادستانی ازیار داسپس دست 

 .پردازد می

در فرعی هشت زندان  ۳۳شما گفتید در سال »۱ دادستان به نادری گفت

 «توانید روی نقشه این فرعی را نشان دهید؟ می. اید بوده

به »۱ دادستان گفت. سیامک نادری پاسخ مثبت داد و مکان را مشخص کرد

او « .دهید را نشان می( از روی نقشه) ۳مان شماره رسد شما ساخت نظر می

 .از نادری خواست که درباره این مکان و زندان توضیح دهد

ساختمان زندان گوهردشت همچون هزارپاست »۱ سیامک نادری پاسخ داد

 «.شده است و پیش از انقالب هم هزارپا نامیده می

خود درباره شکل  های مختلف اشاره کرد و توضیح او در ادامه به ساختمان

او گفت ساختمانی که . هزارپای ساختمان زندان گوهردشت را کامل کرد

ها در  ها بود،اما روز اول اعدام محل اعدام( حسینیه)نامیده شده  ۳شماره 

 .ساختمان آشپزخانه انجام شده است

ها از هشت مرداد شروع شده، اما هفتم مرداد به  گرچه اعدام۱نادری گفت

همین حمید نوری با »۱،یادآور شدیورش بردند( رعی هشتف)فرعی آنان 



ها و  ناصریان آمدند و با خشونت با ما برخورد کردند و یک ساعت ساک

 «.وسایل ما را گشتند

او را برای یک روز به ” هیأت مرگ“دادستان پرسید که بعد از رفتن نزد 

 چه اتاقی بردند؟

قه دوم یاسوم شاید درطب.من حالم خوب نبود»۱سیامک نادری گفت

 «.شناختم کدام را نمی نفردرآنجا بودند که من هیچ۷۱.بود

( روی نقشه) ۳درهمان ساختمان شماره »۱ دادستان پرسش را تکرار کرد

 «بود؟

کنند و  وقتی دارند اعدام می! خانم دادستان» :سیامک نادری چنین پاسخ داد

به ساختمان و برند، دیگر  دارند می نفر افراد را از کنارت برمی ۰۱-۷۱

 «...کنی فکر نمی… 

ها عجیب  داند شاید این سوال می۱در مقابل دادستان توضیخ داد و یاد آورشد

و غریب به نظر برسد، اما الزم است پرسیده شود تا بتوان فضا را مجسم 

 .کرد

بعد ازیک تنفس پانزده دقیقه ای،دادستان درباره هیأت مدیریت زندان 

 ۱گوهردشت پرسید

به عنوان رئیس ( نام مستعار محمد مقیسه)از ناصریان دری،سیامک نا

زندان نام برد و ازحمید نوری به عنوان دادیار و از داود لشکری هم نام 

،به عنوان بازوی (نام مستعار حمید نوری)حمید عباسی ۱ او افزود.برد

قضایی و داود لشکری را به عنوان بازوی اجرایی و امنیتی،ناصریان 

 .نشسته بود که عباسی هم در دادگاهو یادآور شد معرفی کرد (محمد مقیسه)

باید از افراد دیگری هم به عنوان نیروهای ۱سیامک نادری درادامه کفت

،ولی به " فرج " و"علی نعمتی" زندان گوهردشت یاد کنم؛ از جمله

محمد )ناصریان ۱ ها عبارتند از هرروی سه نفر اصلی درگیر با اعدام

 .و داود لشکری می باشند(حمید نوری)ی ،حمید عباس(مقیسه

درادامه سیامک نادری درباره اولین دیدارویا روبرو شدنش با حمید نوری 

 :اند،چنین توضیح داد شناخته که او را به نام حمید عباسی می۳۳درپاییز 

ناگهان .با مورس خبرگرفته بودیم که حمید عباسی دادیار جدید زندان است»

 ۰۱اولین باره که حمید عباسی را دیدم و او بایک چوب درب بازشد و 

گفتیم؛  همراه با یک پاسدار که ما به او می. سانتی باالی سرم بود

گفت من  داد و می زد و فحش رکیک می ، چون ما را می"پاسدارحقوق بشر"

آن پاسداربا کابل شروع به . کنم مطابق با حقوق بشر با شما برخورد می

 زنی؟  چرا می۱ گفتمزدن من نمود من 



 ! شو کثافت منافق خفه۱ حمید نوری گفت

خواهی  می. دهم به من توهین بکنی من اجازه نمی۱ من عصبانی شدم وگفتم

گذارم که  ام و نمی ها بوده بزنی بزن اما من سه سال در انفرادی و تاریکخانه

ا را های م حمله کردند و بچه… بعد چهار نفر پاسدار و . به من توهین بشود

 «.زدند، اما من آنجا دیگر کتک نخوردم

سیامک نادری دراین بخش ازشرح چگونگی اعدام ها در آن تابستان،و 

های سال  درشرح اعدام۱ یاد گرد وگفت" آذر" ماجرای زندانی سیاسی خانم

۱ از هجوم نیروهای زندان به بندشان در روز جمعه هفتم مرداد خبر داد ۳۳

نوشته  را زیر و رو کردند چون دنبال دست هجوم آوردند و وسایل ما»

ها را بیرون داده بودیم و به دیگر زندانیان  نوشته ما قبال این دست. گشتند می

 «.… "آذر“رسیده بود از جمله به زندانی 

ها را در  نوشته در بند زنان دست( آذر)نادری گفت که این زندانی سیاسی 

او خواسته بود کاغذها را . درون اختیار داشت که پاسدارها سراغ او می

اش زدند و بعد هم  قورت بدهد، اما اجازه این کار را به او ندادند، کتک

بعد با مورس از آذر خبر گرفتیم که روی چرخ او را »۱ اش کردند شکنجه

 «.… اند به بند، با پای آش و الش آورده

رسش دادستان چند بار به سیامک یاد آور شدند که تنها به نکات مورد پ

 .  پاسخ دهند و خاصه مواردی که خودش دیده متذکر گردد

 ۱روایت کرد و بیان داشت" هیئت مرگ"نادری در ادامه از رودررویی با 

های بعد فهمیدم چه  شناختم، اما در سال کدام را نمی من آن زمان هیچ»

ها مقاومت  تصمیم برای من خیلی هولناک بود و بعد ازسال. کسانی را دیدم

 .دادم برای زنده ماندن به سواالتی جواب میباید 

 کنی که به ایران حمله کرده؟  آیا صدام را محکوم می۱ از من پرسیدند 

من را در منگنه . هر کسی ممکن است حمله کند. به من ربط ندارد۱ گفتم

او متجاوز بوده و محکوم ! گذاشتند و در نهایت جواب قانونی دادم که بله

 کنی؟ آیا سازمان را محکوم می۱ بعد پرسیدند . است

 . بله۱ گفتم  

 .بیرون آمدم . یک خط و نیم همین را بنویس۱ نیری گفت

! همین جا روی زمین بنشین و روی این کاغذ بنویس۱ ناصریان گفت 

. آید رو می بعد که بلند شدم دیدم یک زندانی از روبه. نشستم و نوشتم

. را زدم به او تا لمسش کنم به عمد خودم. توانستم تشخیص بدهم کیست نمی

 او را برای اعدام بردند … فهمیدم حسین است 



باید . کنند خیرهللا دارند، اعدام می۱ گفتم. نشستم( …)بعد من کنار خیرهللا 

 .  خبر را به بچه ها برسانیم

برای اعدام خیرهللا را هم  وخسته شدم سیامک من دیگر۱گفتاو با بغض 

 برای اعدامنفر ۷۱نفر  ۷۱اینها . رگ گرفتمتب  را بردند فضای زندان

 «برگرداندند به بند ،شده بودیمنفر۷۱بردند بعد ما را که  می

( حمید نوری)سیامک نادری در ادامه از حضور ناصریان و حمید عباسی 

که ناصریان در  ۱و روایت کرد صحبت به میان آورددر راهروی مرگ 

منافق »۱ گفته است برود، والتتبه خواهد  پاسخ به یک زندانی که گفته می

 «.برمت جایی که دیگر به توالت نیازی نداشته باشی می! خبیث

از زندان آزاد شده  ۳۳وقتی آذر » ۱ سیامک نادری درادامه روایت کرد

اند و خبر ازاعدام شدن  است، مادران بسیاری از به دیدن او آمده

آید چه کسی او را  نمیاو درادامه تکرارکرد که یادش . اند فرزندانشان داده

 «.نزد هیئت مرگ برده است

گفته "تلویزیون من و تو"وگویی به خبرنگار تردرگفت سیامک نادری پیش

 ۱ بود

در . جمهوری اسالمی مردم را از مشتی توده بدون حقوق تبدیل کرد است

حتی نماز . خنده کردن. ورزشی کردن. زندان خیلی چیز ها ممنوع بود 

 .... زندانی هاجماعت خواندن خود 

وقتی که به بند حمله کردند،اولین نفری که وارد شدند همین حمید ۳۳درسال 

من خیلی خوش اخالق،اخالق برخورد ۱ عباسی در کیفرخواستش می گوید 

 !اما من هیچوقت خنده عباسی یادم نیست، هیچوقت. بودم 

تا  اهمیت این دادگاه برای شما و دوستان۱ خبرنگار از سیامک می پرسد 

 در چیست؟

امروز اهمیت دادگاه از نظر من دراین است، که آن ۱ سیامک نادری کفت

 !را ،روزتولد جانباختگان یعنی همان قتل عام شده گان بنامم

اما بازتاب ها و اهمیت این دادگاه از نظر من در این است که یاد آور بشوم 

یاگذاردادگاه که این دادگاه صرف محاکمه حمید نوری نیست بلکه محاکمه بن

، کردهرا صادر ۳۳که فتوای قتل عام خود خمینی  یعنیجمهوری اسالمی 

مش و رئیس جمهور جدیدش است و همچنین محاکمه خامنه ای و رژی هم

بود، نیزمحسوب می ( حمید عباسی)که آن موقع مافوق  ئیسیابراهیم ر

 !گردد

هردشت درگو۳۳دراولین روز کشتار سال۱سیامک دراین گفتگو یاد آورشد

تن ازبچه های کرج زیردست حمید  ۰۱پرونده تعداد. که روز شنبه ای بود



همان روز اول . نوری بود،خود رئیسی که زمانی دادستانی کرج راداشت

افتادم  ۵۳به یاد حرف های حداد عادل در سال .نفر را اعدام کردند ۰۱آن 

ی ما ول"رئیسی حتی یک حکم اعدام را هم نداده است۱"که اعالم داشت 

روز،کسی که  نفره آن ۰نفر را در هیئت مرگ  ۰۱شاهد این هستیم که آن 

و نقش نده بود، فقط شخص خود رئیسی بود دررابطه با آن پرونده تعیین کن

 . این آدم در اینجا خود را نشان می دهد

این دادگاه،محاکمه یک ۱درادامه این گفتگو،سیامک نادری یاد آورمی گردد

جنایت علیه "برمحور. کمه تاریخی استقتل نیست،بلکه محا

نفریم ولی درعرض یک روز می بینی  ۹وقتی اینجا هستیم .است"بشریت

 ! نفر نیستند ۷۱۱

چرا باید درگوهردشت،چند صد نفرکمتر ازیکماه پای طناب دارازما گرفته 

 . است" جنایت علیه بشریت"این عین . می شود

هست "نسل کشی"،اما درمحتوا ، را ثابت کنیم"نسل کشی"ممکنه ما نتوانیم

 .و غیرقابل کنمان است 

زندانی که می ایستد و مقاومت . اگر با من باشد۱ نادری با قاطعیت می گوید

شپشوی بی ارزشی با مشخصه عباسی را دنبال این نیست که . می کند

 . را از بین ببریم " آدم ُکشی"ما می خواهیم این فرهنگ . محاکمه کند 

وکالی مدافع حمید  ۱همانطوری که پیشتر نوشتم دگاه،آخرین وقت دادر

نوری اعتراض کردند که با توجه به شرایط دادگاه وقت زیادی برای 

خواهند صرفا به سواالت  ماند، به همین دلیل می های آنها باقی نمی پرسش

های پلیس  مستقیم پاسخ داده شود و اگر اطالعات جدیدی جدا از بازجویی

قاضی توضیح داد که تصمیم دارد در . ها انتقال داده شودوجود دارد، به آن

این پرونده تعادل برقرار باشد و پرونده از لحاظ قانونی خوب پیش برود و 

 گذار نشان.همه راضی باشند

رئیس دادگاه و وکال درباره اضافه کردن یک جلسه دیگر به دادگاه رایزنی 

. سخ داشته باشندها زمان کافی برای پرسش و پا کردند تا همه طرف

کرده بعضی جلسات بیشتر طول بکشد، به  بینی می دادستان توضیح داد پیش

 .همین دلیل روزهای رزرو را در نظر گرفته است

در ادامه توافق شد که فردا مجددا سیامک نادری برای پرسش وکالی حمید 

نوری دیگر باره بعنوان شاهد رد دادگاه حاضر گردد و بعد سراغ شاکی و 

 هد بعدی آقای مهدی اسحاقی بروند شا

  ۱های پیشینم برآنم ی یادداشت بر پایه



هم صدا شدن با مادران، پدران، همسران و فرزندان ! دادخواهی همین است

های ایران، بدون گره زدن ناِم مبارزان با  ی ایرانیان خفته در خاوران همه

جریان  اش در ی اروپا که نماینده وام خواهی حقوق بشری اتحادیه

ی اجرایی  ی نشست قاضی مرگ ابراهیم رئیسی بر تخت قوه مضحکه

 . اند مهمان این جانی و حاکمیت جنایتکار بوده

باری کارما از امروز با دادگاه و محاکمه حمید نوری در استکهلم تازه آغاز 

ی مردمان رنج کشیده و داغدار،  شده است، پژواک صدای دادخواهی همه

 ! یمبه وسعت ایران باش

 ۵شنبه  پنج ،(عباسی)ی حمید نوری  ی بعدی دادگاه محاکمه جلسه

قی ادامه سحابا شهادت محسن ا ۷۰۱۱شهریور ۷۸برابر  ۰۱۰۷سپتامبر

 .یابد می

 ...تا یادداشتی دیگر 
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