
  ۴۱یادداشت

 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه روز چهاردهمینگزارش 

                                                                      امیرجواهری لنگرودی 
                                           ۰۱۰۸سپتامبر  ۱۰ برابر با ۸۰۱۱ شهريور ۸۱پنجشنبه 
                   

 

سال مادر من یا رفته خاوران  ۱۱ »:محسن اسحاقی با بغض می گوید

 هایش و هر روز نا یا بهشت زهرا یا رفته دم در زندان به خاطر بچه

 «.امیدتر به خانه برگشت

نفر  ۲۲چطور  :آقای عباسی پرسیدباید از: گوید و در جای دیگری می

 ؟دادند متر جا می ۴متر در  ۱را به یک سلول انفرادی کوچک 

****** 

درسالن ( عباسی)هفته پنجم و چهاردهمین جلسه دادگاه حمید نوری

پنجشنبه  روزپایتخت سوئد،دادگاه مرکزی شهراستکهلم ۷۳

به جرم مشارکت در کشتار زندانیان  سپتامبر ۹۰ شهریوربرابر با ۱۱

 .کارخود را به پیش برد،۱۷۳۳ سیاسی درتابستان

ادامه در   شهریور،۱۱وزپنجشنبه جلسه صبح رهفته پنجم وچهاردهمین 

سیامک نادری،شاکی  ،ازنوریها توسط وکالی مدافع متهم حمید پرسش

بدنبال دادگاه بدین معنی .روز قبل دادگاه به پرسش ها پاسخ داد و شاهد



شاهد پنجم آقای سیامک نادری شرکت  روزچهارشنبه که شاکی و

های وکالی داشت،روزپنجشنبه دیگربارحضورپیدا کرد تا به پرسش 

متهم حمید نوری ازشاکی ازروزپیش باقی مانده بود که امروز دنبال 

 .شد

های   وکیل مدافع سعی کرد بامقایسه میان روایت های شاهد در بازجویی

باره خیرهللا جاللی  در:وشهادت اودردادگاه،مواردزیر ازجمله پلیس

رباره ،د8درباره بخش فرعی ، دشت نقشه زندان گوهروتاریخ اعدام او،

لباس اعضای هیئت مرگ و حمل اجساد توسط کامیون های یخچال دار،

با پلیس بازجویی او در دادگاه و  سیامکمقایسه صحبتهای 

را  حرف ها اختالف میان آنتالش وکیل مدافع براین بود که .پرداخت

 .برای قاضی و دادگاه برجسته کند

ل مدافع پرسش های وکی،ادامه شهادت روز گذشتهدرسیامک نادری 

مورد به .در زندان گوهر دشت ۳۳متهم حمید نوری در کشتار سال 

 . مورد پاسخ گفت

مبنی مطرح کرد،سیامک مدافع حمید نوری با یکی از مواردی که وکیل 

 . گشت به برخورد نادری با خیرهللا جاللی در راهروی مرگ برمی

 شدهآیا مطمئن است جاللی همان روز اعدام  :از نادری پرسیدوکیل 

 ؟ است

از اعدام جاللی در آن روز خبر او :گفتدرپاسخ وکیل نادری سیامک 

ندارد، اما وقتی بازماندگان را برگرداندند خیرهللا جاللی در میان آنان 

 گذاری نشان.نبوده است

وکیل حمید نوری سپس به تاریخ اعدام جاللی در کتاب ایرج مصداقی 

 .ه نمودو آن را با بیان سیامک مقایس اشاره کرد

روایت ، در اینجا خودش دیدهرا که چه  آن :در پاسخ وکیل گفتنادری  

 خیرهللا جاللی در جدا شدن ازاو پس از: قویا تکرارکرد . کند می

تواند بگوید در چه تاریخی  راهروی مرگ دیگر او را ندیده، اما نمی

 .اند اعدامش کرده



تناقض دری در مورد دیگری که وکیل مدافع حمید نوری با سیامک نا

دیگری که وکیل مدافع حمید نوری، دنبال چرایی اش می گشت و بیان 

 . مسئله حمل لجساد در کانتینر بوده است،کرد

و شنیده هایش صحبت کانتینر حمل اجسادسیامک نادری،پیشتر در باره  

 .کرده بود

 ین کانتینر و اینکه آیا اجسادوکیل مدافع نوری درباره جا و نحوه دیدن ا

 . تردید هایش را بشکل پرسش طرح کرداندیا چیز دیگری، بودهرآن د

ای از زندان را که سیامک نادری در  در ادامه نقشه نوری وکیل مدافع 

اساس آن سوال د کشیده است به نمایش گذاشت و بربازجویی پلیس سوئ

 .کرد

بیشتر از ایرج مصداقی در زندان گوهردشت  :نادری در پاسخ گفت 

 . شناسد این زندان را به خوبی می بوده است و

های یک  جزییات بازجویی :خطاب به وکیل مدافع گفتسیامک در ادامه 

سال و نیم پیش در نزد پلیس را به خاطر ندارد، اما اگر سوال به شکل 

 .دقیق و مشخص از او پرسیده شود، پاسخ خواهد داد

ادری وکیل مدافع حمید نوری روی نقشه کشیده شده توسط سیامک ن

 .بحث کرد 

آن نقشه را خیلی سریع کشیده و تنها یک نمای  :نادری در پاسخ گفت

 .شماتیک است

هایش از دادگاه تشکر کرد و  سیامک نادری در پایان صحبت

خنان رئیس دادگاه را عذرخواهی به دلیل اینکه دیروز برای لحظاتی س

 .نشنیده است

مورد شکنجه که از به دلیل کمبود وقت از سه  :گفت همچنین سیامک

       .ناحیه حمید نوری متحمل شده، گذشته و به آنها اشاره نکرده است

 آقای سپتامبر ۹۰روز پنجشنبهدوم شاهد  شاکی وششمین درادامه  

 .بود محسن اسحاقی

. مه یافتروند دادگاه با شهادت محسن اسحاقی، زندانی سیاسی سابق ادا

پیش از اینکه محسن اسحاقی شهادت خود را ارائه دهد رئیس دادگاه 

 .روند دادرسی را برای او توضیح داد



مشاور آقای مدافع ،وکیل مردرابتدای ابا پایان توضیحات رئیس دادگاه،

 وکرد معرفی دادگاه به را محسنیارلمارشون، یوهان محسن اسحاقی،

متولد شده  ایراندر۱۰۳۴ بربرا۱۷۴۷ درسالمحسن اسحاقی،»:گفت

مهدی و منوچهر اسحاقی که آنان هم او به نام های  دو برادردیگر.است 

 با سازمان رابطه در او .دارند  اند و در این پرونده حضور زندانی بوده

 سال جدهیه ۱۷۳۱ سال در دستگیری هنگام و شد دستگیر مجاهدین

هواداری سازمان هام دستگیری به اتپس از .بود آموز دانش و داشت

نظام به ده سال حبس ضدیت با ت درتظاهرات وشرکمجاهدین خلق،

 حصار قزل اوین، های زندان در را خود زندان دوران و شدمحکوم 

سال تاچند ماه پس از اعدام ها در۱۷۳۱سال اواز .گذراند وگوهردشت

از ایران  ۱۰۰۰، در سال ده از پس او در زندان گوهردشت بود ۳۳

وکیل مشاور « ..کند در آلمان زندگی می ۲۹۹۹از سال خارج شد و 

 اوگرفته است،مقابل هیأت مرگ قراری یک بار درمحسن اسحاق:گفت

 «.است کرده پیدا نجات چگونه خواهددادکه توضیح

رئیس دادگاه به محسن اسحاقی های وکیل مشاور، صحبتیافتن  با پایان

گوها به  و ریان گفتاز حاال دادستان از او سوال خواهد کرد و ج :گفت

 .شود شکل صوتی و تصویری ضبط می

 شاکی به را خود ابتدا در کارلسون لیندوف کریستینادادستان خانم سپس 

به محسن توضیح داد و  کردو معرفی امروز آقای محسن اسحاقی

پرسد و سپس روایت او  ابتدا چند سوال کوتاه و کنترلی از او می:گفت

 .را خواهد شنید

هایش تفکیک قائل شود و  ها و شنیده اقی خواست که میان دیدهاو از اسح 

تواند با  آورد، می اگر موردی را با توجه به گذر زمان به خاطر نمی

شما از  ندادستا عنوان به امروز او.آید آسودگی اعالم کند که یادش نمی

                                                                        .کرد خواهد سئوال بعنوان شاکی و شاهد

هایش  آغاز صحبتدر،سپتامبر۹۰پنجشنبهروز دادگاهدراسحاقی، محسن

ماه پس از دستگیری، به اتهام هواداری از  ۱۷و  ۱۷۳۲که سال  :گفت

سال  ۱۹سازمان مجاهدین، شرکت در تظاهرات و ضدیت با نظام به 

هرچه که در -یک مال، آخوند یا روحانی »: حبس محکوم شده است



آمد و این حکم را برای من خواند، بعد برگه را داد  -گویند ایران می

حصار این  آنجا چیزی به من ندادند اما بعد در زندان قزل. امضا کنم

 «.حکم را به من ابالغ کردند

کیب و تر"هیئت مرگ"نوری و حمید با رابطه درمحسن اسحاقی 

نوری برخورد حمید باهاارب»:ندشدچهارنفری آن توضیح داد و یادآور

حسینعلی نیری و  یعنی "مرگ ئتهی"برابر داشت و یکبار نیز در

 رئیسی قرارگرفت و و ابراهیم مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی

همچنین شهادت داد که با اعالم برائت از سازمان ،«.شناخترا  آنها

 .نامه از اعدام رهایی پیدا کرد مجاهدین و نوشتن ندامت

ابطه و شرط دادستانی تهران برای آزادی زندانی مصاحبه ض:گفتاو

اما می گرفتند و از برخی نمی گرفتند،کردن بود و از برخی مصاحبه 

ضمن اشاره به  اسحاقی. بود چون و چرا یمصاحبه بشرط پذیرش،

وضعیت ساختمان و بندها به محل بندهای زندانیان عادی و اعتراض 

 .شدن با آنها پرداخت سلول بند و هم زندانیان سیاسی نسبت به هم

یکی از مسئوالنی بود که او:اشاره به حمید عباسی گفتبا اسحاقی آقای

برد  می"مرگ ئتهی"و به راهروی مرگ و کرد به خط می را« ها بچه»

 .ناصریان، مقام باالدستش بود به نام فرد دیگرو

دان گوهردشت مسئوالن زن»:گفتها عدامشروع ا دربارهمحسن اسحاقی 

فاضالب  خاطر مشکل فاضالب منتقل می کنند، کردند که آنهارابه اعالم

اما مدت کمی قبل از … . گرفت نه آب کم بود نه می. بند مشکلی نداشت

پذیرفته بود و من شخصا احساس  آن جمهوری اسالمی قطعنامه را

 « .بودندها را جداسازی کرده  خوبی نداشتم چون قبال هم باز رندانی

جمهوری اسالمی قطعنامه مدت کمی قبل ازاین،»:اسحاقی گفتمحسن 

را پذیرفته بود و من شخصا احساس خوبی نداشتم چون قبال هم باز 

 به نماز سحاقیادر این رابطه  «.زندانی ها را جداسازی کرده بودند

اشاره ،جمهوری اسالمی جمعه ای به امامت علی خامنه ای،رهبر فعلی



ی زندان ها گروهکی در برخ»:گفتخامنه ای درنمازجمعه  که داشت

 «...حتی زندان را آتش زده اندشورش کرده اندو

همه ما را می  ؛همان موقع به دوستم گفتم»: آقای اسحاقی گفت

ان اعدام ها،درزندان گوهردشت هم بند برادران اسحاقی درجری.شندک  

اوین به زندان زندان  دایی اسحاقی ها هم درجریان اعدام ها از.بودند

اعدام ۱۷۳۹سال دایی بزرگ محسن اسحاقی در.گوهردشت منتقل شد

 «.شده است

حصار اشاره کرد  در ادامه به حضورش در زندان قزل محسن اسحاقی

و حضورش در این زندان و سپس به انتقالش به زندان گوهردشت 

 . پرداخت

 های ایرج مصداقی را خوانده است؟ آیا کتاب :دادستان از او پرسید

لزومی نداشت چون ما خودمان . خیلی کم»: پاسخ داد محسن اسحاقی 

 «.های اصلی داستانیم نقش

ای از زندان گوهردشت از کتاب ایرج مصداقی  دادستان در ادامه نقشه

از اسحاقی خواست محل بندی را که او در آن را به نمایش گذاشت و 

 .زندانی بوده نشان دهد

من همیشه دم پنجره »: در ادامه گفتاسحاقی این کار را انجام داد و  

 «.ایستادم تا بو بکشم ببینم غذا چیست، چون نزدیک آشپزخانه بود می

های ساختمان و محل استقرار زندانیان  اسحاقی در ادامه درباره ویژگی

او در پاسخ به این سوال که آیا . جمله زندانیان عادی توضیح داداز 

 .داند محل نگهداری زندانیان عادی نام خاصی داشت یا نه گفت نمی

که » :ها هم اشاره کرد و گفت اسحاقی به فعل و انفعاالتی از دیگر زندان

زندان دیگری به گوهردشت سن و سال او بوده،از اش را که هم یدای

 «.اند منتقل کرده

جا کردن با اعتراض زندانیان  که طرح جابه» :محسن اسحاقی گفت

که ظرف غذا را تحویل  ؛بعضی گفتند.رو شده است روبه

جا  خواستند با زندانیان عادی یک اعتراض به این بود که نمی.نگیریم

 «.… باشند



نام مستعار )ادامه شهادت خود از مواجهه با ناصریان محسن اسحاقی در

خطاب ” "سگ منافق"یا  "منافق خبیث"او آنان را  :گفت( سهمحمد مقی

 .میکرد

بند  زندانیان معترض به حضور در بند جهاد را با چشم»:اسحاقی گفت

منتقل ( فرعی چهار روی نقشه-روی نقشه نشان داد )به یک فرعی 

اسحاقی . زندانی اعالم کرد ۳۲یا  ۳۱او تعداد این زندانیان را . کردند

نفر را همراه با او در  ۴۹ورود به این فرعی حدود  گفت که پس از

جای  و چند نفر دیگر را در طبقه پایین ۲۹کنند و  طبقه باال مستقر می

 «.می دهند

الزم نیست نام خانواده گیشان را : او با ذکر دو اسم که اعالم داشت 

به . بگویم ؛ چرا که در ایران زندگی می کنند و زندگی آرامی دارند 

این اصغر کجایی؟  مجید از طبقه پایین داد زد که علی»: فت شنیدمعینه گ

فهمیدم که بقیه ما را رو خیلی صمیمی بودند و من از همین دو با هم 

… از این زمان ما دیگر روزنامه و تلویزیون و . پایین مستقر کردند

 «نداشتیم

دادستان درباره زمان این تغییر و تحوالت پرسید و محسن اسحاقی 

 :گفت واره زمان حدودی وقوع این اتفاقات توضیحاتی ارائه داددرب

فردای روز استقرار در این فرعی وقتی صبح درخواست غذا کردند »

ما از »:او می افزاید« . برایشان نان و یک بسته انجیر پاک شده آوردند

این بسته . کردیم خریدیم و خودمان پاک می فروشگاه زندان انجیر می

طور یک  همین. شده بود و روی آن نوشته بود بند پنج انجیر اما پاک

آید این است که  خب اولین سوالی که پیش می… سری بسته سیگار 

 «ها کجا هستند؟ صاحبان این

چیزی که از او یادم است این است که . آمد دنبال ما بعدتر داود لشکری 

 ! بند بزن چشم "پسر:"گفت می

فکر . من و بقیه رفتیم بیرون. ا بیرونبند بزن بی پسر چشم »: گفتاو باز

اساس بر. از طبقه پایین آوردند بیرون ها را هم کنم بقیه زندانی می

پاسدارهایی بودند که من تا . فضای غریبی بود. شنیدم صداهایی که می



سروصدایی نبود اما . رفت و آمد زیاد بود. آن زمان ندیده بودمشان

 «.… تحرکات زیاد بود

داری برای دادگاه  ر ادامه گفت قصد دارد خاطره خندهمحسن اسحاقی د

همان دوستی که  -آقایی  من و محمد حاج»:و شرح داد تعریف کند

سه  -کشند اسحاقی پس از پخش نماز جمعه به او گفته بود همه ما را می

به . من خیلی عصبی بودم. ماهی بود که سیگار را ترک کرده بودیم

  «.خواهم من سیگار می» :پاسدارها گفتم

 «.ول کن حاال» :محمد گفت

بگذار اقال این سیگار آخر را . کشند آقایی همه ما را می حاج »:من گفتم 

 «.… بکشیم

منقلب شد و بغضش محسن اسحاقی منقلب شد و  ،با پایان این خاطره

با منقلب شدن حال محسن اسحاقی، دادگاه برای . اش گرفت گریهترکیدو

 . لحظاتی متوقف شد

تواند آسوده باشد و فرصت کافی وجود دارد  می:دادگاه به او گفترئیس 

 .تا هر زمان که آماده بود، شهادت دادن را از سر بگیرد

اسحاقی پس از لحظاتی از دادگاه به دلیل منقلب شدن حالش و وقفه  

رئیس دادگاه در پاسخ گفت که . پیش آمده از دادگاه عذرخواهی کرد

 .نیازی به عذرخواهی نیست

 :ت مرگ گفتئاز مواجهه خود با هی محسن اسحاقی در ادامه

صندلی  من را برد روی یک( نام مستعار محمد مقیسه)ناصریان »

ت را ئبند را که برداشتم هی چشم! بندت را بردار چوبی نشاند و گفت چشم

نیری را آن .ی، اشراقی و پورمحمدی را شناختمدر مقابلم دیدم و نیر

. داد شناختند که کمتر از مرگ حکم نمی زمان شاید همه مردم ایران می

 . فرشته مرگ را من آنجا دیدم "خارجی"به بیان 

ام که آسان نبود من نام و مشخصاتم را پرسیدند و اتهاز" هیئت مرگ" 

 . "منافقین"گفتن هواداری از

 ؟اتهامت چیست :ز من پرسیدنیری ا

 . منافقینهواداری از:من گفتم 

 اند؟  ات زندانی افراد دیگری هم از خانواده :پرسیددیگر باره 



به  ام در زندان اوین برادرهای من اینجا هستند و داییکه بله، :من گفتم

 .سر می برند

اسحاقی ؟ است شده”معدوم“ات  کسی از افراد خانوادهآیا :بعد پرسید 

معدوم اصطالحی بود که اینها از جمله عباسی توضیح داد که کلمه 

معدوم نه آدم را ،در آلمانی زباله را… . بردند می به کار( حمید نوری)

 .کنند می

 . اعدام شده است ۳۹سال دایی بزرگم در:من گفتم

 کنی؟  آیا سازمان را محکوم می:بعد نیری پرسید

 .بله :گفتم

 نویسی؟  نامه می ندامت :گفت 

 . بله، مشکلی ندارم :گفتم

حاج آقا این منافق  :و به نیری گفتزد پشت من  به اینجا ناصریان

حاال یک قلم و کاغذ به او بدهید  :نیری یک لبخندی زد و گفت.است

 «.بنویسد

مرگ خارج  تئوقتی از اتاق هی:ادامه گفتمحسن اسحاقی در

هایت را  چشم :او را تحویل گرفت و گفت( پیری) پاسدار م سنشد،

 ! کن آقا جانباز

 . پاسدار یاد شده بی سابقه بود شنیدن این جمله»:گفت اسحاقی

 :اینکه او گفت. بندت را بردار بند بزن یا چشم چشم :گفتند پاسدارها یا می

حواست :گوییم هایت را باز کن مثل این بود که ما در فارسی می چشم

 ! باشد

شش  تا که پنج ردب روشنی-به یک اتاق تاریکمن را شده،یادپاسدار 

که قبال "اصغر علی"دوست  "یدمج"جمله از .دیگر هم آنجا بودندنفر

های طبقه پایین را هم با ما  اینجا مطمئن شدم که بچه. اسمش را بردم

 . اند آورده

 ! بندت را بردار چشم :به من قلم و کاغذ داد و گفتپاسدار 

کاغذ . بند نداشتند های دیگر هم چشم بندم را برداشتم و آن زندانی من چشم

، برادرم را دیدم که آنجا مهدی. را نوشتم و برگشتم به راهروی مرگ

 . نشسته



 کنی؟  تو اینجا چه می :گفتم

 . اند صدایش کرده،اند آمده:گفت

دانستم که او مشکلی  می. دادم که حواسش جمع باشدهشدار برادرم بهمن 

 «… غذ نداربا نوشتن آن کا

ادامه درباره حضورش در راهروی مرگ توضیح داد و  اسحاقی در

دیده است و اساسا چگونه زندانیان  بند می اینکه چگونه از زیر چشم

من تنها »:او گفت. بند ببینند کردند برای اینکه از زیر چشم  دا میراهی پی

دیدم سه روز اول بازداشت در اوین بود که  بند نمی مدتی که از زیر چشم

کل دایره چشمم را گرفته بود و  کهزده بودند به من  بند برزنتی یک چشم

 «.حتی چشمم را زخم کرده بود

 تااو  :ت مرگ گفتئمحسن اسحاقی در بخش مربوط به مواجهه با هی

اش در  کرده و بغض و گریه پیش از این مواجهه با دوستانش شوخی می

 . دادگاه هم برای دوستانش بود

« آقای عباسی»که خودش ترسی از مرگ نداشته و این را  :او گفت

های مکانی  او از ویژگی. دانند و دوستانش خیلی خوب می( حمید نوری)

 .هایش را شرح داد راهروی مرگ صحبت کرد و دیده

کش  ملی. ها بردند کش توضیح داد که او را به بند ملی :ن اسحاقیمحس

ماندند تا به  زندانیانی بودند که حکم آنها تمام شده بود، اما در زندان می

 .جمهوری اسالمی باور پیدا کنند

همه آنها را به دو اتاق در یکی از بندها منتقل  :محسن اسحاقی گفت

 :کردند

جعفر روی دیوار را نشان . نستم چیزی بخورمانهار آوردند، من نتو»

صبح  ۰ساعت  :اینجا هست که نوشته بودند تنچند یمااس :گفتوداد 

رزاقی را من . کش بودند آنها را برای اعدام برده بودند، کسانی که ملی

جا هم با ایرج  همان. شناختم زندان قزلحصار می ۳از بند  ۳۲از سال 

ما ( خواهم فامیلی او را بگویم که نمی) :جعفر گفت. مصداقی اضافه شدم

همچنان در این شوک بودم که ناصریان با صدای بلند در راهرو چند 

 .کرد نفر را صدا می



اسامی را تکرار کرد ولی خب این افراد در کرد،او در اتاق ما را باز 

 .جمع ما نبود

عد از من به مهدی برادر من که جزو معترضین به بند جهاد نبود و ب 

آقا من اعتصاب نکردم، نگفتم به جهاد  حاج :گفتدادگاه آورده بودند،

 .مر نمی

ید باز پرس. برگردیدبه بندتان ،اگرغذا می خورید:ناصریان به بقیه گفت 

 روید؟  هواخوری می:

 .بله: گفتیم 

 . بیایید بیرون :ناصریان گفت 

های بند ما  آقا اتاق بغلی هم بچه حاج :همان زمان علیرضا طاهرلو گفت

 .هستند

آنها را هم  :گفت" گیرممد"گفتیم  ناصریان به پاسداری که به او می 

 .بیرون بیاور و به بند خودشان ببرید

اگر آن روز برادرم نگفته . ن ترتیب ما را به بند جهاد برگرداندندبه ای 

برای ادامه ،باره ما را بود من به بند جهاد اعتراض ندارم، شاید فردا دو

این هوشیاری را  ،علیرضا طاهرلو ریا حتی اگ .دندبر می مراحل دادگاه

نفری که برگشتیم به  ۲۹از مجموع . نداشت که اتاق بغلی هم اشاره کند

توانم بگویم کجا با ما قاطی  یک جوان شمالی به نام حسین، نمیعالوه 

 .برگشتیم به بند نفر  ۲۱شد ولی در نهایت 

به همان بند جهاد برد که روی  را ما،بود پاسداری که اسمش محمد 

که اسم کوچک آنها علیرضا  یهای و یکی از هم دوره .نقشه نشان دادم

 بود، بیرون آمدند و پرسیدند بقیه کجا هستند؟ 

 .اند کنم بقیه را کشتهفکر  :من گفتم

حالش بد ( آن یکی علیرضا)دونی او  می ،علیرضا به من اعتراض کرد

 ؟ییوگ ها را می است چرا این

 کنند؟  مینحلوا پخش هم در جنگ و  جنگ است:من گفتم 

در انتهای این راهرو یک جایی بود که حسینیه بود، . کشند ب میوخ

ق یادم نیست اتا. نفر بود ۱۱در اتاق ما . اتاق آخری سمت راست بود



ها جا نبود بخشی از ما در حسینیه  چون در اتاق. ۱۱بود یا  ۱۳

 «.خوابیدند می

دادستان . ها بود ها قبل از شروع اعدام این :محسن اسحاقی توضیح داد

 .نفر ۱۳۹چند نفر باقی مانده بودند و اسحاقی گفت چیزی حدود  :پرسید

در بند جهاد با او  ،بیند می" لیست ب"اسامی که در  :دادستان پرسید

 بودند؟

ها به بند جهاد  اسحاقی به مهدی برجسته اشاره کرد که بعد از اعدام 

زندانیان دیگری را هم نام برد از جمله همایون . پیش آنها منتقل شد

خودش و گفت مجید  ۳، شماره (برادرش)کاویانی، مهدی اسحاقی 

 .جمشیدیات را مطمئن نیست

تنها کسی که  ،ت مرگ برودئپیش هی قبل از اینکه ،او توضیح داد 

 .شناسد در بند جهاد با او بود، مهدی اسحاقی، یعنی برادرش بود می

های ناصریان و حمید  دادستان از محسن اسحاقی خواست درباره سمت

 .توضیح دهد( عباسی)نوری 

ناصریان سر بازپرس شعبه سه بازپرسی زندان  :مهدی اسحاقی گفت

شناختند چون از زندانیان  قرلحصار میاوین بود که همه او را از 

او توضیح داد . گرفت و سمت دادیاری را هم داشت مصاحبه می

 .دادیاری که اگر زندانیان مشکلی داشتند تا بتوانند با او مطرح کنند

بود و داود لشکری خودش را به عنوان رئیس ( نوری)حمید عباسی  

 .زندان معرفی کرده بود

متر با ناصریان برخورد داشتند، بیشتر در بند آنها ک» :اسحاقی گفت 

 «.دادیار گوهردشت بود( نوری)ارتباطی که او دیده با حمید عباسی 

اسامی دیگر از مسئوالن زندان را شنیده مثل فردی به  »:اسحاقی گفت 

 «.وقت آنها را ندیده است اما هیچ" مرتضوی"نام 

با او که ( نوری)رئیس دادگاه از اسحاقی خواست درباره حمید عباسی 

: اسحاقی توضیح داد. مستقیما مالقات داشته با دقت بیشتری توضیح دهد

چون  ،شناختند در بین زندانیان او را به عنوان دادیار ناظر زندان می»

در بند جهاد، حمید نوری نزد زندانیان رفته بود و به آنها گفته بود 

 «.مسئول این بند است و اگر کاری داشتند به او مراجعه کنند



تا جایی که اطالع دارد امور قضایی زندان دست حمید  »:اقی گفتاسح 

بود و توضیح داد قرار شده بود بیشتر مسئول بند با او ( نوری)عباسی 

 «.در تماس باشد تا اینکه زندانیان شخصی با او تماس بگیرند

به گفته محسن اسحاقی حمید نوری هر شب آمار تمام زندانیان بند را 

 .کرد یگرفت و سرشماری م می

بند  سه بار مستقیم حمید نوری را در بند بدون چشمتا دو  :گوید او می 

آمدند زندانیان باید به  دیده است، چون زمانی که برای سرشماری می

 .بند بزند رفتند و نیازی نبود چشم شان می اتاق

در راهروی مرگ و زندان اوین هم حمید نوری  :اسحاقی همچنین گفت 

 .کرد زندان اوین در بخش تکنیسین کار میرا دیده است، چون او در 

 شمسی نوری را در زندان اوین دیده ۱۷۳۹سال  :گفت اسحاقی 

کرد و  دفتر کار نوری باالی مکانی بود که او کار میچرا که است،

بارها نوری را دیده است که به اتاق وزارت اطالعات در زندان اوین 

 گذاری نشان.رفت و آمد داشته است

 نوری داشته است؟آیا برخورد مستقیمی با : می پرسد دادستان

ام درخواست عفو کرده  ظاهرا خانواده ۱۷۳۳سال : پاسخ داد  اسحاقی

بودند و حمید نوری از من سوال و جواب کرد و چند بار هم به خاطر 

های دسته جمعی تنبیه شده بودم که یکی دو بار را اسامی آنها را  ورزش

. جمعی نداریم گرفت که دیگر حق ورزش دسته خواند و تعهد می می

 .نقش داشته است" اتاق گاز"نوری در ضرب و شتم زندانیان در حمید 

 ها را دیده است یا از کسی شنیده است؟ همه این :دادستان پرسید

 .است دیدهاینها را آنجا بود و ۱۷۳۱سال خود او  :اسحاقی گفت

وقتی در زندان اوین یکی از آشناهای آنها واسطه  :اسحاقی توضیح داد 

شده بود تا او و برادرش آزاد شوند، به همین دلیل او را به دفتر دادیار 

های فرمایشی از او پرسید، مثل اینکه بیرون بروی  بردند، نوری سوال

 چکار می کنی یا آیا رژیم جمهوری اسالمی را قبول داری؟

ه با حمید نوری در گوهردشت و اوین هایی ک مالقات :دادستان پرسید

 بند بوده یا نه؟ داشته آیا با چشم



بند نداشت، اما غیر  چشم ،زمانی که داخل بند بود :اسحاقی توضیح داد 

 .اش کنند و چیزهایی را ببینند توانستند تنظیم بند داشت، اما می از آن چشم

محسن  .دادستان درباره برادر دیگر محسن اسحاقی، منوچهر پرسید 

 .که منوچهر هم در گوهردشت همراه آنها بود :توضیح داد اسحاقی

اسحاقی در پاسخ به پرسش دادستان که پرسید زندانیان را چگونه اعدام  

 ؟کردند

 .اند زنده" دار"داند اما شنیده که آنها را  نمی :گفت اسحاقی

چگونه فهمید در سوئد تحقیقات درباره حمید  :دادستان از اسحاقی پرسید

 ؟نوری آغاز شده است

دقیقا یادش نیست، اما وکیلی با او تماس گرفته و آیا مایل  :اقی گفتاسح 

 شهادت بدهد؟( نوری)است در رابطه ما فالنی 

بعد از آن یک پلیس سوئدی که قادر به فارسی صحبت کردن بود با او  

 .تماس گرفت

اولین بار خبر بازداشت حمید نوری را در رادیو  :گوید اسحاقی می 

 .فردا خوانده است

 آیا عکس از او دیدی؟: تاندادس

 .دار از صورت او بود بله یک عکس زاویه: محسن اسحاقی

 عکس را دیدی چه حسی داشتی؟: دادستان

بیا این را  ؛همسر من آلمانی است، صدایش کردم گفتم: محسن اسحاقی

 .اند گرفته

 شناسی؟ او را می :گفت 

کس برع او. همیشه یادم هست ،شناسم بلکه لبخندهایش نه تنها می :گفتم 

 .زد ایشان گاهی لبخند هم می ،ناصریان که خیلی خشن بود

 ها را دیدی شناختی که او عباسی است؟ وقتی عکس: دادستان

 :محسن اسحاقی چنین توضیح داد

 ۱۷۳۱سال . من عباسی را بارها دیدم، حتی در خیابان هم دیدم»

تظاهرات دانشجویی در ایران بود، من یک کارخانه کوچک بیرون از 

های شناسایی  داشتم، فضای امنیتی طوری بد شده بود که کارت تهران

تقریبا هر روز  ،رفتم زمانی که به سر کار می. کردند مردم را کنترل می



به این تظاهرات برخورد می کردم ولی خودم را درگیر نمی کردم، 

هرگونه تماسی  ،دلیلش هم این بود قبل از آزادی از ما تعهد گرفته بودند

برای همین اجتناب . شدسیون منجر به اعدام خواهد یبا مجاهدین و اپوز

های زندان که او هم  ای  یکی از هم دوره. نشومقاطی آنها که کردم  می

سال زندان بود و با هم دوستی خوبی داشتیم، آخرین روز این  ۱۹

ما را بگیرند  :به او گفتم. بیا ما هم برویم :جنبش دانشجویی به من گفت

 .کشند می

ا از سن م. بیا برویم ما هم یک سهمی داشته باشیم :گفتدوستم  

رفته بودیم و  ۱۰-۱۱دانشجوها بیشتر بود، تظاهرات در سال های 

مان از آنها بیشتر بود، سعی کردیم خودمان را به جلوی جمعیت  تجربه

 ،با پالکارد به دست یاندانشجو. برسانیم که سهم بیشتری داشته باشیم

می خواستند به سمت رادیو و تلویزیون بروند، ما به جلو رسیدیم و چند 

هم من و دوستم . زدند که به سمت دانشگاه تهران بروید ریاد مینفر ف

 یکی گفتند به سمت دانشگاه بروید را دیدیم، افرادی که جلو بودند و می

و همین باعث شد  قدوسی، مجید دیگری و بود (نوری) عباسی حمید

 .دانشجوها را سرکوب کنند

جمهوری اسالمی به . گاه بردند ها را به سمت قتل ها تظاهرکننده این 

 «.سربازان گمنام امام زمان :گوید ها می این

 ؟دیدید آن زمان شما عباسی را : دادستان

 رفتیم به خانه را دیدیم و بالفاصله ( نوری)عباسی  ،بله من و : اسحاقی

 فاصله شما چقدر بود؟: دادستان

 .دقیق ببینمتوانستم او را  دانم، می نمی: اسحاقی

 شما کی فهمدیدی حمید عباسی همان حمید نوری است؟: دادستان

 .همان زمان که اولین بار این خبر را در رادیو فردا شنیدم: اسحاقی

 این اولین باری بود که اسم نوری را شنیدید؟: دادستان

دانست نام او  می :وقتی با برادرم مهدی صحبت کردم گفت. بله: اسحاقی

 .نوری است

 را شنیده باشید؟« نوری»آورید قبال نام  به خاطر نمی: دستاندا



سال است سعی کردم این مسائل را فراموش  ۷۹تا پارسال : اسحاقی

خواستم همه چیز  می. روم من ایران را فراموش کردم و ایران نمی. کنم

را فراموش کنم، اما زمانی که به اداره پلیس سوئد آمدم که ایشان هم 

نه، یک صندوقچه قدیمی در ذهن من باز شد که سعی نبودند متاسفا

خندیدم  میابتداء من در آن جلسه . ببینمدوباره کم  کنم همه چیز را کم می

 گذاری نشان.برایم زیاد جدی نبود

این عکس را  ،پلیس رفتیدبه وقتی شما برای بازجویی : پرسید  دادستان

 آید؟  به شما نشان دادند، یادتان می

، یکی  دادستان عکسی نشان داد و از محسن اسحاقی خواست یکی

 .ببردآنها را اسامی 

منوچهر اسحاقی برادرم، حسین ملکی، بیژن چلچله، محسن : سحاقیا

 .زادشیر و بقیه را هم نمی شناسم

 کسی که کاپشن سبز به تن دارد را می شناسی؟: دادستان

 نه: اسحاقی

ها از محسن اسحاقی  شاهدین و شاکی( مشاور)پس از آن وکیل 

 . سواالتش را آغاز کرد

 اداره پلیس حضور پیدا کرده چه زمانی در :وکیل از اسحاقی پرسید

 .است

دانسته که موضوع  بود و نمی ۲۹۲۹سپتامبر سال  :اسحاقی توضیح داد 

کرد فقط برای احراز هویت حمید  یک بازجویی طوالنی است و فکر می

 .عباسی آنجا رفته است

چرا در بازجویی پلیس از دیدن حمید نوری در  :پرسید( مشاور)وکیل 

یادش  :اسحاقی گفت ای؟چیزی نگفته  ۳۱تظاهرات دانشجویان در سال 

 .نبود و صحبت این موضوع پیش نیامد

ها پرسید و محسن اسحاقی توضیح  شاهدین درباره تاریخ( مشاور)وکیل 

 .ها را دقیق بگوید برایش سخت است تاریخ :داد

دانی دقیقا چند دقیقه در دادگاه نزد هیأت  آیا می :پرسید( مشاور)وکیل 

 مرگ بودی؟

 . دقیقه ۱۹تا  ۱نهایتا  :اسحاقی گفت 



از اسحاقی خواست درباره احساسش وقتی پیش ( مشاور)سپس وکیل 

. هیات مرگ بگوئید، چون گفته بود سیگار آخرش را کشیده است

دادگاه اسحاقی خواست چند دقیقه تمرکز کند تا توضیح بدهد و رئیس 

 .تاکید کرد هرچقدر زمان نیاز داشته باشد دارد

 :محسن اسحاقی چنین توضیح داد

از چند روز قبل من این باور را داشتم که جمهوری اسالمی قصد دارد »

آن روز موقعی که پشت اتاق در . ما را سر به نیست کند، شکی نداشتم

ق رفتم و راهرو نشسته بودیم، حدسم خیلی بیشتر شد، وقتی داخل اتا

خواهند من و امثال  باورم قطعی شد آنها می ،روی نیری که نشستم روبه

 . من را بکشند

نوشتیم آن موقع هم  وقتی با دوستانم کاغذ می[ کند بغض می]باور کنید 

دیدم، به خاطر  ام نه به خاطر این بود که مضحک می خندیدم، خنده می

اگر  :گفت ان مغزم میها باالخره سر وقت ما آمدند و همزم اینکه این

 «توانی دو خط بنویسی و همچنان بمانی، چرا ننویسی؟ می

 بعد از این فضای بندها چگونه بود؟(: مشاور)وکیل 

. یکی دو هفته بعدش سکوت غمناکی بین ما حاکم بود: محسن اسحاقی

درجه در  ۲۹ها بود حتی در هوای زیر  هایی که قبل از اعدام تمام سال

زدیم و کسی حوصله  یم، اما دیگر فقط قدم میکرد اوین ورزش می

دانستیم کی  ما نمی[ کند اسحاقی غمگین شده و گریه می. ]ورزش نداشت

مانده و کی نمانده، نه روزنامه داشتیم و نه تلویزیون و مالقات هم 

دانستند  های ما نمی بخش بزرگ ناراحتی ما این بود که خانواده. نداشتیم

دستگیر شدم، ولی منوچهر و دو تن دیگر  ۳۱من سال . ما زنده هستیم

رود  ام یک سال زودتر دستگیر شدند و یادم نمی از اعضای خانواده

 .گرفت رفت مقابل اوین و سراغ آنها را می وقتی مادرم هر روز می

سال مادر من یا رفته خاوران  ۱۱ »:محسن اسحاقی با بغض می گوید

هایش و هر روز  یا بهشت زهرا یا رفته دم در زندان به خاطر بچه

 .«به خانه برگشت ناامیدتر

از اسحاقی خواست بیشتر از این توضیح ندهد تا ( مشاور)وکیل 

 .یادآوری این خاطرات بیشتر او را آزار ندهد



اند،  ها بدترین چیزها را تجربه کرده او و دیگر شاکی(: مشاور)وکیل 

. دوستان شما اعدام شدند و شما مجبورید با این موضوع زندگی کنید

گی را ادامه بدهی، آیا تحت درمان هستی و با چگونه توانستی زند

 مشاور در تماس هستی؟

. رفت وقتی برادرم به آلمان آمد چند سالی پیش روان شناس می: اسحاقی

باید از آقای عباسی پرسید . کرد من مونیخ او هامبورگ زندگی می

متر جا  ۴متر در  ۱نفر را به یک سلول انفرادی کوچک  ۲۲چطور 

 .آنجا با ایرج مصداقی آشنا شدمدادند و من  می

 کابوس داری؟(: مشاور)وکیل 

کنم این  من همیشه سعی می. بروید از همسر آلمانی من بپرسید: اسحاقی

کنید من  فکرها را کنار بگذارم، همین االن که از من سوال و جواب می

روم که راهروی سفید دارد و  ای می در آلمان هر اداره. لرزد دستم می

 .روم بیرون می ،صبر کن تحمل ندارم گویند می

در بخش پایانی روز چهاردهم دادگاه، دانیل مارکوس، وکیل مدافع حمید 

 .های خود از محسن اسحاقی را آغاز کرد نوری پرسش

از روزی که دادگاه تشکیل شده آیا به  :وکیل حمید نوری پرسید 

 ها گوش داده است و چیزی شنیده است از افراد دیگر؟  صحبت

نه، جز اخباری که به فارسی در رادیو فردا پخش  :قی گفتاسحا

 .شود می

وقتی به گوهردشت آمدی چه زمانی حمید نوری »: وکیل نوری پرسید

 « را دیدی؟

 . بود ۱۷۳۴اواخر سال  :اسحاقی گفت

وکیل نوری درباره فردی به نام مرتضوی پرسید که اسحاقی در 

قت او را ندیده، فقط و هایش گفته بود و اسحاقی توضیح داد هیچ صحبت

 .شنیده که مرتضوی رئیس زندان است

وکیل نوری اظهار داشت افراد دیگری که در دادگاه پیش از اسحاقی 

اند اولین  اند، از جمله ایرج مصداقی و همایون کاویانی گفته شهادت داده

، آیا ۱۷۳۴اند، ولی تو گفتی سال  دیده ۱۷۳۳بار حمید نوری را سال 

 توضیحی داری؟



نه، بعد توضیح داد که ظاهرا تاریخ ورود آنها به  :سحاقی ابتدا گفتا 

 :اسحاقی توضیح داد. گوهردشت با تاریخ دیدن نوری قاطی شده است

های دسته  در جریان ورزش ۳۱تواند با اطمینان بگوید از سال  می

 .جمعی حمید نوری را دیده است

وکیل مدافع حمید نوری سواالتی درباره ورزش دسته جمعی و فرستادن 

زندانیان به منظور تنبیه به سلول انفرادی و اتاق گاز پرسید و اسحاقی 

 .چهار بار تنبیه شده و به اتاق گاز انداخته شده استتا توضیح داد سه 

آیا محسن اسحاقی خودش دیده است که  :وکیل مدافع حمید نوری پرسید

 .ندانیان را کتک بزند و اسحاقی این موضوع را تایید کردنوری ز

های محسن اسحاقی استناد کرد  وکیل مدافع نوری به بخشی از صحبت

 .های اولیه او در بازجویی پلیس تناقض دارد که به گفته او با صحبت

وکیل نوری همچنین در مورد لباسی که نوری به تن داشته از اسحاقی  

 .پرسید 

رهن و شلوار داشت یا یک کت خاکستری معموال پی :گفت اسحاقی

 .پوشید با یک ته ریش کوتاه می

های متعددی درباره اینکه چه زمانی  وکیل مدافع حمید نوری پرسش

متوجه شده نام اصلی حمید عباسی، حمید نوری است طرح کرد و 

دانسته و  اسحاقی توضیح داد که برادرش مهدی این موضوع را می

رد به او گفته بود، اما او چنین چیزی را به ظاهرا برادرش در این مو

 :یاد ندارد

شد، مهدی برادرم آن  خمینی مرده و مرتب در رادیو شعری خوانده می»

های ما به اسم محمد رفت در اتاق  یکی از هم اتاقی. کرد را مسخره می

کند، بالفاصله مهدی را از بند  را زد و گفت این به امام توهین می

 .به بند برگشت  با سر و صورت قرمزند ساعت بعد بیرون بردند و چ

چی شد؟ گفت من را بردند دادیاری و تا توانستند من را زدند و  :گفتم

بعد رفتیم حیاط برای بازی . آویزان کردند، از پنجره آویزان کرده بودند

 . کردن، آمدند اسم او را خواندند و برای چند ماه به انفرادی بردند



بش افتاده و دیدم کارت نوری از جی ،موقع ضرب و شتم :گفتاسحاقی 

گوید این موضوع را به من گفته است،  او می. است" نوری "که اسمش

 «.آید اما من یادم نمی

شاهدان  تابه امروز در برخورد با شاکیان و:به باورمن، می توان گفت

متهم حمید وکیل مدافع تمامی تالش حاضردرنشست های دادگاه،

های   شاهد در بازجوییهرمقایسه میان روایت های  در اشسعی نوری،

اه که نوبت وکیل مدافع آنگهر.است دادگاهصحن در آنهاپلیس و شهادت 

بیان شده موارد تمامی سعی اش در برجسته کردن  متهم می رسد؛

دادگاه میان آنها را برای قاضی وبه زبانی تناقض و اعتقاد واختالف 

کار یعنی در دادگاه انجام ایندرروز آخر دو تااینجای کار در.برجسته کند

کردن بازوری درفع حمید ناوکالی مدمحسن اسحاقی  سیامک نوری و

خاصه در بیان شاکی و . ن دو نیافتندکالم ایزوایای تناقض در

، خود با بیان طنز قوی خودش در دو نوبت محسن اسحاقیشاهد،آقای 

بین او و برادرش در قبال پرسش وکیل مدافع که فاصله 

می شد این فاصله را اندازه گرفت  سانتی مترشد با میاگر:گفتاو.پرسید

موفقیتی سه سال پیش دارید دنبال می کنید؟فاصله را از سی و  درشما . 

 . نداشته است 

  :های پیشینم برآنم ی یادداشت بر پایه

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

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

اش در  ی اروپا که نماینده مبارزان با وام خواهی حقوق بشری اتحادیه

ی  ابراهیم رئیسی بر تخت قوهی نشست قاضی مرگ  جریان مضحکه

 . اند اجرایی مهمان این جانی و حاکمیت جنایتکار بوده

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

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

 ! داغدار، به وسعت ایران باشیم

چهاردهمین جلسه دادگاه حمید نوری با پایان شهادت سیامک نادری و 

جلسه بعدی . محسن اسحاقی به عنوان شاکی و شاهد به پایان رسید



ا شهادت رمضان فتحی شهریور ب ۲۷/ سپتامبر  ۱۴شنبه  دادگاه سه

 .یابد ادامه می

 

 ...تا یادداشتی دیگر 

https://drive.google.com/drive/folders/1l_-

DDPT0OmT6arD5agxkUrtLQkrNET6r?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 


